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شكرتم ألزيدن كم( نإوحيم:) حمان الر  بعد باسم اهلل الر   و جل   قال المولى عز    

 الحمد و الشكر هلل الذي وفقنا و ىدانا إلى خير السبيل و الذي انعم عنا

 بنعمو و رضاه و سيل لنا كافة سبل طمب العمم حتى وصمنا إلى ىذا المبتغى.

 ال يسعني إال أن  أتقد م بكل الشكر و العرفان إلى أستاذي القدير المشرف كما   

 وبنصائح ناأفادلذي ا قيدوم أحمد األستاذ الدكتورنجاز ىذا العمل عمى إ  

  ليصل ىذا العمل إلى ما ىو عميو. هو جيد وبوقت ناعمييبخل و لم  وو توجييات        
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 ملخص الدراســـة

 -هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف عمى مستوى تأثير ضغوط العمل عمى ظهور القمق )حالة 
تأثير دال سمة( لدى ممرضي اإلستعجاالت , كما هدفت إلى التعرف ما إذا كان هناك  

, سمة( لدى الممرضين العاممين في االستعجاالت –ضغوط العمل و القمق )حالة  إحصائيا بين
لدى  سمة( -حالة)في تفسير التباين في ظهور قمق من أبعاد ضغوط العمل مساهمة كل أيضا 

,ولتحقيق أغراض الدراسة اعتمدت الباحثة عمى المنهج الوصفي  الممرضين  في االستعجاالت 
ث مقاييس  اوأول اا  بقياس  بضغوط العمل, والذي يتكون من التحميمي وقامت ببناء ثال

( فقرة , والمقياس الثالث 22( فقرة , والمقياس الثاني اا  بقياس قمق حالة وتكون من )66)
عمى عينة  محيث تم تطبيقه ( فقرة ,22اا   بقياس قمق سمة وهو اآلار قد تكون من )

وقد أسفرت هذه الدراسة االستطالعية  ت ,( من ممرضي االستعجاال841استطالعية قوامها)
 كما اعتمدنا في ,وأغراض الدراسة, وتمتعهم بثبات وصدق عالي الثالث  عمى مالئمة المقاييس

( 653,وطبقت الدراسة عمى عينة قوامها )الصدق عمى التحميل العاممي االستكشافي حساب 
تابعة لوالية مستغانم ووهران , ممرض وممرضة تم ااتيارها بطريقة عشوائية من مستشفيات  ال

 23SPSSوبعد المعالجة اإلحصائية لبيانات الدراسة عن طريق البرنامج اإلحصائي 
وباستادام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي و تحميل االنحدار البسيط و 

 .(amos)برنامج و المتعدد وكذا تحميل التباين الثنائي والمتعدد, 

 وبعد تفريغ النتائج توصمت الباحثة إلى ما يمي :
 حالة المريض والقمق مع والعالقة العمل ظروف بين إحصائية داللة ذات موجبة عالقة توجد -
. أارى جهة من  
 سمة والقمق المريض مع والعالقة العمل ظروف بين إحصائية داللة ذات موجبة عالقة توجد -
. أارى جهة من  
 االستعجاالت. عند الممرضين في  -قمق حالة -ضغوط العمل تؤثر تأثيرا عاليا عمى ظهور -
 عند الممرضين في االستعجاالت. -قمق سمة -ضغوط العمل تؤثر تأثيرا عاليا عمى ظهور -

 الكممات المفتاحية : ضغوط العمل , قمق حالة  , قمق سمة, ممرضي اإلستعجاالت
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Résume : 

Le but de l’étude actuelle est de déterminer l’entendue de l’influence de la pression 

de travail a l’émergence de l’anxiété (état - trait) a les infirmiers d’urgence 

L’étude visait également à identifier s’il y avait un effet statistiquement significatif 

entre le stresse au travail et de l’anxiété (état- trait) chez les infirmiers d’urgence, 

aussi la contribution de chaqu’une des dimensions de la pression du travail afin 

d’expliquer la variation dans l’apparence de pré occupation pour les infirmiers 

d’urgence et pour atteindre les objectifs de l’étude, j’ai basé sur une approche 

descriptive et analytique et a construit trois mesure : 

D’abord un premier mesure particulier de stresse au travail qui se compose de 

trente six 36 paragraphes, le deuxième mesure concerne l’état anxiété qui se 

compose de vingt deux paragraphes, le troisième concerne l’anxiété – trait, il est 

également composé de vingt deux paragraphe, lorsque leur application sur un 

échantillon exploratoire de cent quarante huit 148 infirmiers d’urgence, cela donné 

lieu a trois 03 exploratoire sur les normes approprié au fin de l’étude. 

Et ils bénéficient régulièrement et de sincérité élevé ainsi nous nous somme 

appuyées sur l’honnêteté dans le compte de l’analyse exploratoire et elle appliqué 

l’étude sur une échantillon de  trois cent cinquante 350 infirmiers et infermières ont 

été choisi au hasard dans une filiale des hôpitaux publics de Mostaganem et Oran,  

ni après le traitement  statistique des donnes l’étude par ce programme SPSS20 ,en 

utilisant les moyens arythmique ,l’écart type et le poids relatif de l’analyse de 

régression simple et certains multiples et aussi bien qu’analyse de la variance et le 

programme bilatéral et multi latéral ,ainsi que le programme AMOS. 

Apres le déchargement des résultats a atteint ce qui suit : 

- Il existe des différences significatives entre condition de travail et la relation 

positive de la relation avec le patient qui donne un état d’anxiété dune part  

- D’autre part  la même relation condition de travail et la relation positive de 

la relation avec le patient qui résultent un état d’anxiété – trait 

-  La pression au travail affecte un effort impacte sur l’émergence  d’état –

anxiété chez les infirmiers d’urgences . 

La pression au travail affecte un effort impacte sur l’émergence  anxiété trait chez 

les infirmiers d’urgences. 

             Mots clés :Pression au travail -État d’anxiété -anxiété- trait -infirmier 

d’urgence. 



 

 ه
 

Abstract : 

 

The objective of this study is to know the level of the impact of stress work on 

the appearance of Anxiety (state - trait) among the nurses emergency, and also 

the contribution of each of the dimensions of the stress work in explaining the 

variation in the appearance of Anxiety (state - trait) among the nurses 

emergency. 

To achieve the purposes of this study the researcher adopted the descriptive and 

analytical ;ethod and has built three questionnaires , the first for measure the 

stress work, which consists of (36) items, the second for measure the state 

anxiety which consists of (22) items, the third for measure the trait anxiety 

which consists trait (22) items .The exploratory study Result of Reliability and 

Validity of the  Three scales of the study witch applied on a sample of 148 

nurses emergency. The study was applied on sample of (350) nurses at random 

from the hospitals of Oran and Mostaganem . After statistical treatment of the 

data by SPSS statistical program and using the simple and multiple linear 

regression the results are : 

- There are statistically significant positive relationship between working 

conditions and the relationship with the patient and the state of anxiety on the 

other. 

- There are statistically significant positive relationship between working 

conditions and the relationship with the patient and trait anxiety on the other. 

-Work stress affects a high impact on the appearance of anxiety state among the 

nurses emergency. 

 

-Work stress affects a high impact on the appearance of anxiety trait among the 

nurses emergency. 

 

Key words: work stress, anxiety state, trait anxiety, nurses emergency 
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 :المقدمة
أىم ما يميز بداية القرن الواحد والعشرين تسارع كبير في عجمة الحياة, وثورة االتصاالت, دخول 

المواصالت التكنولوجيا في كل انشطة الحياة اليومية وفي جميع مجاالت التعميم ,الصناعة, الطب , 
عصر القمق  لدرجة جعمت الباحثين في العموم السموكية والنفسية يطمقون عميو, االتصاالت ,الصحةو 

( كل ىذه التغيرات الكبيرة في نمط الحياة 591: 9002,)عبد المطيف نقال عن عبد الرحمن 
لقدرات االنسان ,ومن ثم فعميو استيعابيا والتعامل معيا ,فيي تشكل  اكبير  اأصبحت تشكل تحدي

ضغوطا نفسية إلنسان ىذا العصر, ولذلك كان لزاما عميو أن يتكيف معيا , وفي الوقت الذي يمكنو 
خر وبالتالي تظير د ال يستطيع  التكيف مع البعض اآلفيو أن يتكيف مع بعض الضغوط فإنو ق

الضغوط ,وعمى ىذا األساس تعتبر عمى االتزان النفسي والجسمي لمفرد اآلثار السمبية لمضغوط 
معالجتيا مع وضع الطرق واالستراتيجيات ظاىرة نفسية ال يمكن إنكارىا بل يجب  المينيةالنفسية 

من قبل المختصين لمساعدة العامل عمى التكيف مع عممو, وذلك   , المناسبة لمتقميل من حدتيا
مجموعة من الضغوط لما يمي: مثال أن العامل يتعرض أثناء تأديتو لعممو  وتتجمى ىذه الضغوط في

ظروف العمل السيئة , قمة الوسائل واالمكانيات الطبية, ككثرة العمل التي ترجع إلى أسباب متعددة ,
, رفض الترقية, عدم وضوح المسؤوليات الوظيفية ,غياب الدعم االجتماعي ,غياب االستقاللية , 

كة في اتخاذ القرارات, ضيق الوقت ,ومتطمبات السرعة والدقة في االنجاز,ومشكالت غياب المشار 
دي إلى ؤ من االسباب التي ت ىاالتعامل مع الجميور والمرضى , والعالقات السمبية مع المدراء وغير 

ضغط في العمل ,كل ىذا من شانو أن يعرض العامل إلى عدة أمراض التي قد يصاب بيا في 
النعكاسات التي قد تنجم عن اتالف نوعية ودرجة شدتيا, لكن الالفت لمنظر حاليا ىو مع اخ , حياتو
إن مثل ىذه األمراض أضحت اليوم  , باضطراب القمقوط العمل تظير جميا في ما يسمى ضغ

موضع اىتمام كبير ألطباء العالم ومراكز البحوث والجامعات عمى اختالف االىتمامات 
من األمراض النفسية الحديثة   %00تشير اإلحصاءات األمريكية أن  حيث  والتخصصات الطبية ,

من مشكالت المرضى  %10,وأن نسبة  الممرضالتي يعيشيا النفسية والمينية ضغوط سببيا ال
من أفراد ىذا المجتمع  %91, وأن أيضاالمراجعين لألطباء والمستشفيات ترجع إلى الضغوط النفسية 

إضافة , بتصرف(55: 9055)ناضر,كما أسمفنا سابقا  النفسييعانون شكال من أشكال الضغط 
لمظروف البيئة القاسية المحيطية بالعامل وتفاقم صعوبات الحياة وزيادة األعباء وكثرة المشكالت 
والمعاناة في العمل وغيرىا من الظروف الحياتية والمينية الصعبة التي يترتب عمييا حاالت انفعالية 

 عمى تحمميا ,مما يؤثر سمبيا عمى وظائفو النفسية والجسمية  الممرضشديدة قد ال يقوى 
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وبالتالي فيو معرض لإلصابة بيذا النوع  , ىو جزء من التركيب والنسيج البشري  وبما أن الممرض
ألنو بأبسط العبارة إنسان يعبر عن وحدة نفسية وجسمية وعقمية واجتماعية متكاممة  ,من األمراض 

ذا اختل أو تضرر أحد الجوانب مس الضر , ة ديناميكية تتأثر بكل تمك الجوانب ومتفاعمة ,أي وحد وا 
ويتعرض الممرض خاصة بتواجده في عمل يتطمب كما أسمفنا سابقا السرعة والدقة , الوحدة بأكمميا 

والضغوط التي تؤثر سمبيا عمى صحتو  ,في العمل ,العمل الميمي وضيق الوقت وغيرىا من الظروف
الجسمية ,فقد تحاصره تراكمات الحياة وضغوطاتيا من كل صوب مما يثقل كاىمو وتضعف النفسية و 

بأن تفتك  لإلصابة بمختمف األمراض النفسية وعمى رأسيا القمق,  عرضة دفاعاتو وبالتالي يصبح 
ومع أنو في نفس الوقت يممك قوة كامنة في داخمو  جسده المستسمم ليا وىو ال يممك بذلك سبيل ,

, وممك اإلرادة القوية لذلك , بواسطتيا أن يفك شفرة ىذا المرض والمعاناة إذا وجد المساعدة  يستطيع
 وىذا ما سنحاول إظياره جميا من خالل ىذه األطروحة.

سمة لدى الممرضين في  ,لموضوع ضغوط العمل وأثرىا في ظيور القمق حالة كما تشمل دراستنا 
 :ميدانيخر آو عمى جانبين أحدىما نظري االستعجاالت, 

ومن  ,ثم عرض فروض الدراسة, طرق فيو إلى مشكمة الدراسة بدءا بتحديد المشكمة تسن ولالفصل ال 
سنتطرق فيو  , كما, والتعاريف االجرائية ثم إبراز أىداف الدراسة وأىميتيا,أسباب اختيار الموضوع 

   الثانيالفصل أما  والقمق , ري الدراسة وىما ضغوط العمليالدراسات السابقة التي تطرقت لمتغإلى 
 الثالثأما الفصل  وغيرىافسنتطرق فيو إلى ضغوط العمل وأىم ما يتعمق بيا  من تعاريف ,أنواع ,

أما , وغيرىا طرق العالج ,أعراض  ,ف , أسباب يفسنعرج فيو إلى  القمق وأىم ما يتعمق بو من تعار 
بما  سنطرق إلى منيجية الدراسة  الرابعالفصل فقد قسم ىو االخر إلى فصول ففي  الميدانيالجانب 

أما  واألدوات المستعممة واألساليب اإلحصائية وغيرىا  الدراسة االساسية و االستطالعيةفييا  الدراسة 
ىذه الدراسة باستنتاج وختمنا  ,الفرضيات ةمناقشو فسنطرق فيو إلى عرض النتائج  الخامسالفصل 

, في األخير تم ذكر المراجع المعتمدة في الدراسة والمالحق المقترحةعام , مع ذكر أىم التوصيات 
 المستخدمة.
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 :إشكالية الدراسة 
مف خصائص وما  ىذه المينةتعد مينة التمريض مف المياـ الصعبة ,وىذا راجع إلى ما تتسـ بو 

تفرض عمى العامميف فييا أوضاعا قد تكوف مصدر لضغوط العمؿ الذي  يرتبط بيا مف واجبات,
ما في عمـ النفس العمؿ والتنظيـ ,وىذا  مف قبؿ الباحثيف والمختصيف بعناية متزايدة يحظىأصبح 

 بالقمؽكؿ فرد منا يشعر إضافة إلى أف عممو , اتجاه وموقفو الممرضعمى صحة انعكس سمبيا 
مثال الموظؼ أو العامؿ الذي يطمب منو , يصعب حصرىا  وألسبابفي فترات متفاوتة في حياتو 

تنفيذ ميمة في فترة زمنية محددة  فإنو يشعر بالقمؽ والتوتر إزاء إنياء ىذا العمؿ ,لذلؾ أيف كاف 
عف معدليا الطبيعي فسيكوف ليا  ازدادتفي حياتنا المينية فإنيا إذا  نوجييامصدر الضغوط التي 
فضال عف الخسائر التي , عامؿ النفسية والجسمية شعرنا بذلؾ أـ لـ نشعر أثر سمبي عمى صحة ال

والغيابات المتكررة والنفسية السمبية الميني الرضا  انخفاضستجنييا المؤسسة في شكؿ 
 .بتصرؼ(37: 5002,)الخضرلمموظفيف

مصادر ضغوط العمؿ وعالقتيا  منصبة حوؿالدراسات حوؿ ىذا الموضوع كانت جؿ ونالحظ أف 
ىو لضغط ا الذي أعتبر أف (3916)سمي هانز دراسةبمتغيرات أخرى ومف بيف ىذه الدراسات 

وقد  ,(773: 5002,خميفة و  سعد ) الجسـ الغير المحددة نحو أي مطمب يفرض عميو استجابة
 و ,طرخلمواجية الإلى أف الجسـ يستجيب لمضغط بردود أفعاؿ فيزيولوجية وذلؾ  سمي ىانز أشار

الفرد  استجابة أف لذلؾ قسـ ىانز سمي, ينتج عف ىذه االستجابة بعض األعراض النفس الجسدية 
 ثالث مراحؿ ىي:ب تمر مضغوط ل

 . AlarmStage مرحمة االنذار و التنبيو
 .Résistance-Stageمرحمة المقاومة 

  Exhaustion-Stages.أو االجياد  نييارمرحمة االنياؾ أو اال
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لمموقؼ الضاغط عندما يدرؾ الفرد التيديد الذي يواجيو  األوؿرد فعؿ  حيث تمثؿ مرحمة االنذار
عصبية إلى الغدة النخامية , حيث يظير الجسـ الشارات اإلعف طريؽ الحواس التي تنتقؿ منيا 

تغيرات واستجابات تتميز بيا درجة التعرض المبدئي لضغط  , أما مرحمة المقاومة وتحدث ىذه 
المرحمة عندما يكوف التعرض لموقؼ الضاغط متسقا مع التوافؽ ,  وىنا تختفي التغيرات التي 

و ىنا يحاوؿ الجسـ التوافؽ مع المطالب الفيزيولوجية التي  ظيرت عمى الجسـ في مرحمة االنذار
مجسـ تقع عمى أما  المرحمة الثالثة  تحدث عندما يكوف الجسـ قد توافؽ إال أف الطاقة الضرورية ل

تكوف قد استنفذت , وتبرز ىذه المرحمة إذا كانت االستجابات الدفاعية شديدة واستمر التيديد 
واستنفذت االعضاء الحيوية قواىا الالزمة لمصمود فتظير عالمات االعياء تدريجيا وتتوقؼ قدرة 

ء ىذه فؽ وبالتالي تظير ما يسمى باالضطرابات النفس الجسدية كرد فعؿ إزااالعامؿ عمى التو 
الذي كاف (والتر كانوف )وكذلؾ دراسة ,(2013:52,فالصبا)الضغوط التي يمر بيا العامؿ.

الذي وضح (كوبر )دراسة  أما  ,ستجابة الجسـ لمضغوط وأثرىا عميو احوؿ كيفية  منصبا اىتمامو
أمراض القمب واالمراض  كيؼ لضغوط العمؿ أف تؤدي إلى ظيور بعض االضطرابات مثؿ :

التي أدت إلى وجود و  يئة العامؿ التي أصبحت تشكؿ مصدر لمضغوط ,بعف  الناتجةالعقمية, 
طرا ىدد العامؿ وأىدافو في الحياة فشعر بحالة مف خ تأو شكم تيديد لحاجة مف حاجات الفرد

يور ما يسمى ظاالستراتيجيات لمتوافؽ مع المواقؼ أدى إلى  استخداـالضغط , ففشمو في 
 تيال (مارشاؿ)  دراسةوكذلؾ  بتصرؼ(707: 5007,.)السيد عثمافسديةنفس الجباالضطرابات ال

واالعراض التي تظير عمى الفرد نتيجة  ,إلى أىـ العوامؿ المسببة لمضغوط في العمؿ تعرج
 ,تعرضو لضغط العمؿ , وىي أعراض خاصة بالفرد وتؤدي بو إلى "أمراض القمب ,ضغط الدـ

 . السؿأمراض , أالـ الصدر , سرعة االستثارة 
تحت عنواف مصادر الضغوط المينية والتي تجسدت سا ندراسة النقابة الوطنية لمممرضيف بفر  أما

تطرقت في دراستيا إلى أف تسارع وتيرة العمؿ , وعبء العمؿ الزائد ,سوء التي  و ,لدى الممرضيف
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عدـ  التقدير وضعؼ األجر ,مشكالت في عالقات العمؿ ,التعرض لمعدوانية مف قبؿ المرضى ,
كفاية الوقت إلنجاز األعماؿ الموكمة , كميا تعتبر سبب مباشر أو غير مباشر لضغوط 

  (.5070 ,)نعيمة عموانيالعمؿ
التي كانت حوؿ مصدر الضغوط النفسية التي تواجو  باألردف( 7990)فرج دراسةوذلؾ 

 , ـ الغير الحرجةاالقساوفي الممرضيف العامميف في األقساـ التي تقدـ الرعاية تمريضية الحرجة  
, الجنس, الدراسة إلى تحديد مصادر الضغوط لدى الممرضيف وأثر المتغيرات )العمر ىذه  وىدفت
وتكونت الدراسة مف  ,في التعرض لمصادر الضغوط في العمؿ الحالة المدنية واالقتصادية(, القسـ
الغير الحرجة وطبؽ  اية يعمموف في االقساـ الرع52يعمموف في االقساـ الرعاية الحرجة و 52

وأصفرت النتائج إلى أف مصادر الضغوط تضمنت قمة  نتو نيميعمييا مقياس الضغوط النفسية إل
فيـ قمة االجيزة وسوء ,ضية ,قمة التعاوف بيف أعضاء فريؽ العمؿ الطبي يالعامميف في الييئة التمر 

. والحوادث االخطاءمؤسسة كالعدوانية وتكرار وأعراض خاصة بالوغيرىا ,   التمريض
 . بتصرؼ(705: 5007,)السيدعثماف

فقد أوضحت نتائجيا تفوؽ عوامؿ  :  دراسة المؤسسة الكندية لمبحوث حوؿ خدمات الصحة أما
الضغط التنظيمية وأىميا :عدـ المشاركة في اتخاذ القرار , زيادة العمؿ ,يمييا عدـ التعاوف أو التعاوف 

التقدير الشبو المنعدـ لكفاءات الممرضيف والممرضات المختصات  الصعب في محيط العمؿ , فقد تـ 
إلى جانب غياب التكويف المستمر , ضعؼ الػتأىيؿ ألعضاء الجدد , الصعوبة في التخفيؼ مف أالـ 
المرضى ,عدـ وجود الوقت الكافي لمبقاء برفقتيـ ,أما يخص الجانب العاطفي فقد توصموا إلى عجز 

فقد اعتبروا  رضى ,الموت ,مع التعرض لألحزاف واالكتئاب والقمؽ المزمف  ,الممرضيف أماـ أالـ الم
أف كؿ مف الضغط , غموض الدور ,عالقات العمؿ ,أالـ المرضى ,أىـ مصادر الضغط لدى 

 (.72:  5070,)نعيمة عمواني ف المتفؽ عمييا العديد مف البحوثالممرضي
 تطرقت إلى مصادر ضغوط العمؿ عند الممرضيف ". فقد: وىراف(5070)أما دراسة نعيمة عمواني 
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ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف مصادر الضغوط في العمؿ التي تواجو الممرضوف في 
ممرض(,بالمستشفى الجامعي  55 ,ممرضة25ممرض وممرضة")99المستشفيات ,عمى قواميا "

 بوىراف, طبقت عمييـ استمارة مصادر ضغوط العمؿ .
,ومصدر  %33ف أكثر مصادر الضغوط شيوعا تتجمى في :عبء العمؿ وأسفرت الدراسة أ

,التقدير في العمؿ %97.5, استقاللية القرار بنسبة  %33ظروؼ المحيط الفيزيقي ,وأماف العمؿ 
, وصراع  %25,الدعـ االجتماعي بنسبة  %29.9,العالقة مع المريض بنسبة  %90.5بنسبة 
 .(5070)نعيمة عمواني : %50.2,وغموض الدور %57.9الدور

 :tage Kristensen(7999)أما دراسة
  ؟في الدنمارؾ لماذا يعانوف الممرضوف مف الضغط: ىدفت ىذه  الدراسة إلى معرفة

عدة عروض حوؿ ضغوط العمؿ عند الممرضيف في الدنمارؾ ,في مقالة يمخص  Kristensen قدـ
  :كما قسـ وسط العمؿ إلى جانبيف,  Danoise ترتكز أساسا عمى تجربة دراسة وطنية  فييا نتائج

عمى فيو ركز  وجانب تنظيمي الذي الجانب النفسي :الذي يؤثر بقوة عمى الصحة النفسية لمعامؿ ,
 .العالقة بيف العماؿ في حد ذاتيا طبيعة 
بالعمؿ عند  المتعمؽإلى بعض األسباب  التي تشكؿ عوامؿ الضغط  أيضا  أشار خالؿ دراستو كما 

كمالو ,الممرضيف وتتجمى في : ضعؼ درجة التأثير في العمؿ  ضعؼ ,ضعؼ في إتقاف العمؿ وا 
 ,العالقة السيئة مع المرضى ,ضعؼ التحكـ االيجابي في المرضى, التكفؿ االجتماعي أثناء العمؿ

مشاكؿ  إلى  إضافة غموض الدور, الصراعات بيف الزمالء , مشاكؿ في التواصؿ ,كثرة الغيابات
 حوؿ االعماؿ المسندة لكؿ واحد منيـ .

الذي يتعرض لو  لكف بصفة عامة دوف تحديد أي نوع مف القمؽ  القمؽ كما تطرؽ إلى إشكالية 
أيف تكوف  ؿ الجماعي المتماسؾ,ىو بدوف شؾ يؤثر سمبيا عمى العم , مشيرا إلى أف القمؽالممرض

 دوار غير منظمة.األ
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 ,أو تعديالت في سيرورة العمؿعوامؿ الضغط قبؿ اقتراح تغييرات  معرفة إلى ضرورةأشار أيضا  كما 
مف خالؿ دراستيـ لضغوط العمؿ عند الممرضيف  الباحثيف الدانماركييف كما عرج أيضا إلى أف

تقييـ بعض أعراض أو إعطاء نظرة سمبية أو إيجابية  حوؿ العمؿ إذ اعتبروه لسمـ الوطني  وضعوا
  إلى :ت ىذه الدراسة لخص اأكثر أىمية كم

 عمؿ مطموب ىو%33.
  ,كما أسفرت أيضا الدراسة عف وسيمة جديدة لقياس الضغط وصعوبة المينة عند كؿ  أنماط العمؿ

تقييـ مدى الصعوبة المينية أو وذلؾ مف أجؿ ,     Maslach Burnout Inventoryوىي
  Kristensen االنياؾ الميني كما سماىا

أف ىذه الوسيمة يمكف  مف خالليا تقييـ الضغط الميني عند الممرضيف ,  Kristenseكما يرى 
وىذه األداة تسمح بتقدير أعراض الضغط الميني عند ىذه الفئة مف العماؿ مع المرضى , الزمالء 

 في الدنمارؾ أو في دوؿ أخرى.
جميع تقييـ األسباب مف طرؼ عدد كبير مف الممرضيف مف أىمية  دراسة عمى ىذه  أكدتكما 

ىي التي تؤثر بصفة كبيرة عمى   المداومةأو  أف العمؿ المستمر الحظواأصناؼ العمؿ , والذيف 
 .ظيور القمؽأي  الجانب النفسي لمعامؿ

كما تطرقت الدراسة أيضا إلى أف شخصية الممرض تتسـ بجممة مف االعراض وىي أنيا تعاني 
 الزمالء المرضى, مف اضطرابات نفسية حادة مما تخمؽ لو عالقة ضعيفة مع

( Kristensen, 1999:15) 
فقد  ضغوط العمؿ لدى كادر التمريض عنوافالتي كانت تحت باألردف  (5007دراسة حريـ)أما 

إلى التعرؼ عمى مدى استمرارية الضغوط الوظيفية لدى أعضاء التمريض وتحديد  ىدفت 
المسببات والمصادر التي تؤدي إلى ضغوط وظيفية مستمرة وطبؽ استبياف يقيس المسببات 

(ممرض وممرضة بالمستشفيات الخاصة وكانت 220التنظيمية لضغوط العمؿ عمى عينة قواميا )
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في التمريض ناجمة مف مختمؼ جوانب ة مستمرة لدى العامميف نتائجيا انو ىناؾ ضغوط وظيفي
)المستوى ا تعزى لبعض العوامؿ الديمغرافيةوعناصر العمؿ وىناؾ أيضا فروؽ في مدى استمراريتي

 (.,الحالة المدنية , المؤىؿ العممي الوظيفي
مستويات ضغوط العمؿ التي يتعرض ليا  فقد تمحورت حوؿ باألردن:(3998 )الوائميدراسة أما 

دراسة  ال ىذه  تيدؼباألردف , وكانت  الممرضوف القانونيوف العامموف في المستشفيات الحكومية
إلى التعرؼ عمى مستويات ضغوط العمؿ التي يتعرض ليا الممرضوف القانونيوف العامموف في 

لطبيب والمريض واإلدارة والزوار المستشفيات الحكومية, والخاصة باألردف وعالقة الممرض با
فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى إلى  وأسفرت ىذه الدراسة عف وجود والزمالء في العمؿ, 

المتغيرات الخاصة بعالقة الممرض بكؿ مف الطبيب والمريض والزوار في حيف توجد فروؽ ذات 
اد العينة مف المستشفيات داللة إحصائية تعزى إلى متغير الزمالء في المينة وتوصمت إلى أف أفر 

الخاصة يشعروف بمستوى أعمى مف ضغوط العمؿ بالمقارنة مع زمالئيـ في المستشفيات 
  (.7992الوائمي, ).الحكومية

لدى  ."الضغوط النفسيةالتي تمحورت حوؿ :  باألردف (7990 )دراسة بسطاميأما ما يخص 
عرجت  ىذه الدراسة  إلى الضغوط النفسية التي يتعرض , و مرضيف في أقساـ الرعاية الحرجةالم

ليا الممرضوف في أقساـ الرعاية الحرجة و كانت تيدؼ إلى تحديد درجات الضغوط التي يتعرض 
ليا الممرضوف العامموف في أقساـ الرعاية الحرجة, و أثر بعض المتغيرات كالجنس  و العمر و 

 ممرض 30عمى عينة قواميا وط النفسية بعماف طبؽ عمييا مقياس الضغنوع المستشفى 
, الصراع العاطفي :بعماف ,و يقيس األبعاد التالية  يعمموف في ثالث مستشفيات و ممرضة 

 .الصراعات بيف الممرضيف
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وأسفرت الدراسة عمى أف أكثر مصادر الضغوط النفسية لدى الممرضيف ىي إساءة فيـ دور 
ـ وجود التعميـ المستمر الصراع مع األطباء ,عد ,يوحاجة إلالممرضيف وعدـ وجود الطبيب عند ال

 (523: 5007) رجاء,في العمؿ.
 اىتمتحمد عبدالخالؽ التي أسناء عبد العزيز , مار سيؿ ميخائيؿ ,سيير ويمياـ ,  أما الدراسة

 ة( ممرض752حجميا )  البالغعينو مف الممرضات  ىحالة وسمة( لد قمؽبدراسة قمؽ الموت و 
(في 70( في العناية المركزة )53النبوي لألمراض العقمية )  ىمستشفالفي  ة( ممرض99بواقع )

الحالة  قمؽوقد طبؽ عمي عينة الدراسة قائمة ,الطبية العامة  ة( في الوحد52وحده الحروؽ )
ومقياس قمؽ الموت مف  حمد عبد الخالؽأعداد ا  سبيميرجر و آخريف تعريب و  ووضع الذيوالسمة 
 ىىذه الدراسة عف ارتفاع حالو القمؽ لد نتائجوقد أسفرت  ,حمد عبد الخالؽأ تمبمر وترجمووضع 

عينو الممرضات  ىعينتي وحده الحروؽ والوحدة الطبية العامة فضال مف ارتفاع قمؽ الموت لد
  يعممف في الوحدات األخرى. المواتييعممف في العناية المركزة بالمقارنة بباقي الممرضات  المواتي
الضغط النفسي الميني وعالقتو  حوؿ تتمحور والتي : (5077)دراسة عقوف أسيا  وكذلؾ

 باستجابة لمقمؽ لدى معممي التربية الخاصة بسطيؼ.

تيدؼ ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف العالقة بيف الضغوط المينية واالستجابة لمقمؽ لدى معممي  
معمـ ومعممة , كما اعتمدت في دراستيا عمى المنيج 773التربية الخاصة , عمى عينة قواميا 

 الوصفي التحميمي باإلضافة إلى المقابمة والمالحظة.

 وأسفرت الدراسة عف ما يمي : 

  يعادؿ امرتفعة , وىو م ,بية الساحقة مف معممي التربية الخاصة مف ضغوطات مينيةتعاني األغم
 .مجموع أفراد العينةمف  22.5%
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, مف مجموع أفراد %55.59يعاني معظـ معممي التربية الخاصة مف قمؽ حاد , وىو ما يعادؿ 
 (.5077,العينة.) عقوف أسيا 

حيث العينة المستيدفة, ومف حيث طبيعة  مف السالفة الذكرأما الدراسة الحالية فتختمؼ عف الدراسات 
في  سمة لدى الممرضيف ,ظيور القمؽ حالة  أثرىا فيالموضوع الذي تجسد في ضغوط العمؿ و 

لدراسات التي تناولت موضوع اجؿ , إضافة إلى أف و ىذا ىو الشيء الجديد في الدراسة ,االستعجاالت 
 عمى عينة الممرضات فقط دوف الممرضوف , وىنا تبرز نقطة االختالؼ اسمة  تـ اقتصارى,حالة القمؽ 
بيف الدراسة الحالية والدراسات السابقة , ضؼ إلى ذلؾ أف الدراسات التي تطرقت لمقمؽ لـ يتـ  أخرى
جؿ الدراسات التي ألف  , وىذه نقطة اختالؼ ال بد مف االشارة إلييا مع متغير ضغوط العمؿ ومعالجت

بعينة مف عند الممرضيف دوف االنفراد ا عرجت إما إلى مصادر ضغوط العمؿ يدينأ وقعت بيف 
أوقمؽ  الموت الباحثيف عرجوا إلى اشكالية قمؽ أغمب , ومف جية أخرى نجداالستعجاالت ىذا مف جية

, االكتئاب عند  دوف االستعجاالت الحالة والسمة عند الممرضات العامالت في العناية المركزة
 وىنا تبرز  نقطة االختالؼ بيف الدراسة الحالية والدراسات السابقة ., الممرضات

 ما يمي:مف خالؿ ما سبؽ فإف مشكمة الدراسة يمكف صياغتيا مف خالؿ  و
 :العامةالشكالية ا
العامميف  لدى الممرضيف حالة, سمة القمؽبيف ضغوط العمؿ و  اإحصائيداؿ  تأثير ىناؾىؿ -7

 .؟ في االستعجاالت
 الفرعية:التساؤالت 

ماىي مساىمة كؿ مف عبء العمؿ, ظروؼ العمؿ , صراع الدور , غموض الدور ,  -3
 ظيور العالقة مع المريض , العالقة مع الزمالء والرؤساء , التقدـ الميني في تفسير التبايف في

 . ؟لدى الممرضيف  في االستعجاالت   حالةالقمؽ 
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ماىي مساىمة كؿ مف عبء العمؿ, ظروؼ العمؿ , صراع الدور , غموض الدور ,  -5
 ظيور العالقة مع المريض , العالقة مع الزمالء والرؤساء , التقدـ الميني في تفسير التبايف في 

 .؟الممرضيف  في االستعجاالت  لدى -سمةالقمؽ 
 عند الممرضيف في االستعجاالت ؟ حالةالقمؽ ر ما مستوى تأثير ضغوط العمؿ في ظيو  -7
 قمؽ سمة عند الممرضيف في االستعجاالت ؟الما مستوى تأثير ضغوط العمؿ في ظيور  -5

 فرضيات الدراسة:
مف خالؿ استقراء النتائج التي توصمت  إلييا الدراسات السابقة والتي ليا عالقة بمتغيرات الدراسة 

النفسية وأثرىا عمى السموؾ الوظيفي لدى  األمراض( التي عرجت إلى 5009 )ناصركدراسة 
 عماؿ المنشآت الصناعية بسوريا.

المجتمع الصناعي ,وسوء العالقات  ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف مشاكؿ وتعقيدات التحوؿ إلى
ونظرتيـ إلى حقوقيـ  ,العمؿاالجتماعية بإمكانيا أف تخمؽ تغيرا في اتجاىات العامميف نحو 

 كفاءتيـاستحالت  ف حاجات نفسية إف لـ يتـ إشباعياأف لمعامميدراسة إلى وأوضحت ال, وواجباتيـ
ىذه لتي تؤدي إلى اضطرابات في العمؿ , أظيرت عمييـ اضطرابات في الشخصية ا ,االنتاجية

المشاكؿ واالضطرابات النفسية تفرض عمى إدارة المنشآت الصناعية تييئة الظروؼ المادية , 
. ماؿ مع وضع برنامج خاص بصحتيـ النفسية , لتحقيؽ الكفاءة االنتاجيةالنفسية , االجتماعية لمع

توجد عالقة  طردية بيف األمراض النفسية لدى العامميف في إدارة  وأسفرت ىذه الدراسة عمى أنو 
 . نتيجة ضغوط العمؿ المنشآت الصناعية, وبيف عدد أياـ غيابيـ عف العمؿ

 .لديو نفسي كمما تدنى مستوى االنتاجيةكمما زادت درجة إصابة العامؿ بمرض 
 إدارة المنشآت الصناعية , وبيف عدد إصابات العمؿ.في ىناؾ عالقة بيف الحالة النفسية لمعامميف 
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استخدـ الباحث في دراستو المنيج الوصفي التحميمي ,أسموب تحميؿ المضموف , عمى عينة 
معالجة  كما تـ , حافظة سوريا ىامة وحيوية في م شركات3عامؿ يتوزعوف عمى 55قواميا  

 .SPSSالبيانات عف طريؽ رزنامة 

 ما يمي :كما أسفرت الدراسة أيضا عف 

القمؽ احتؿ المرتبة األولى لدى العمميف في إدارة المنشآت الصناعية , وتجسدت أعراضو في : 
عامؿ ال ال ,العجز عف العمؿ , التمركز حوؿ الذات , وعدـ إقامة عالقات انسانية مع اآلخريف

 يتصؼ بالسرعة , الحساسية الزائدة, وتميو اضطراب اليستيريا ثـ البارانويا.

رضة لإلصابات أثناء عوجود االمراض النفسية لدي العامميف في إدارة المنشآت الصناعية تجعميـ 
, الفوضى ,الشكاوي ,الصراعات ,تدني  الغيابات المتكررة مف طرؼ العماؿ العمؿ , مع 
 (.2:  5009,ناصراإلنتاجية.) 

 (:باألردف5009أما  دراسة أيمف عودة المعاني و عبد الحكيـ عقمة أخوار رشيدة )

 التي تطرقت إلى تحميؿ ضغوط العمؿ لدى الجياز التمريضي في مستشفيات الجامعة األردنية .

تيدؼ ىذه الدراسة إلى  تحميؿ ضغوط العمؿ التي يشعر بيا الممرضوف في مستشفى الجامعة 
األردنية , وذلؾ مف خالؿ التعرؼ عمى مصادرىا , وبياف  أثر تمؾ المصادر عمى مستوى ضغط 
العمؿ الكمي ,مع اختبار الفروؽ في مستوى الضغط  في  العمؿ الذي يشعر بو  الممرضوف تبعا 

 الختالؼ خصائصيـ الديمغرافية ,.
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ى األردنية ,كما اعتمد ممرض وممرضة مف العامميف في المستشف700شممت عينة الدراسة عمى 
الباحث عمى المنيج الوصفي أو التحميؿ االحصائي , كما اعتمد أيضا عمى معامؿ االنحدار, 

  T TEST,اختبار  ANOVAتحميؿ التبايف 

وأسفرت نتائج ىذه الدراسة  عف شعور الممرضوف بدرجة متوسطة مف الضغوط في العمؿ ,مع 
ط العمؿ الذي يشعر بو الممرضوف تعزى لخصائيـ وجود أثر ذو داللة احصائية في مستوى ضغ

 الديمغرافية ,باستثناء متغير المينة , المؤىؿ العممي .

كما خمصت الدراسة أيضا إلى إعادة النظر في الرواتب , الحوافز , ايجاد وصؼ وظيفي 
لمممرضيف ,تحسيف ظروؼ العمؿ , االىتماـ بتطوير قدرات الممرضيف وتدريبيـ . )المعاني و 

 (.722: 5009خوار رشيدة, أ

 : عنواف الدراسة تمحور حوؿ : القمؽ عند الممرضات .Magrigore(1989)دراسة 

 ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف معدالت القمؽ لدى عينة مف الممرضات ,
ممرضة , وأسفرت الدراسة عف ارتفاع قمؽ الموت , القمؽ بصفة عامة 737شممت عينة البحث 

 وىذا راجع إلى ضغوط العمؿ وضغوط الحياة الشخصية في أوساط الممرضات , 
 حوؿ  مصادر ضغوط العمؿ تتمحور   التي(: 5005دراسة منصوري مصطفى)كذلؾ و 

 دراسة مقارنة بيف المعمميف وأستاذة اإلكمالي بمستغانـ. , وعالقتيا بالقمؽ والرضا الميني
لعالقة بيف ضغوط العمؿ وعالقتيا بالقمؽ والرضا الميني عند ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف ا

مدرسا مف المرحمتيف 759المعمميف وأستاذة اإلكمالي , شممت عينة البحث عمى عينة قواميا 
مف  %27.93معمما يدرسوف في المرحمة االبتدائية , يمثموف نسبة730االبتدائية واإلكمالية منيـ 

(.أما األستاذة فقد بمغ %59.73معممة)99(, و%55.59مما)مع35الحجـ الكمي لمعينة , منيـ 
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,منيـ %52.75أستاذا يدرسوف في المرحمة اإلكمالية , ويمثموف 729عددىـ 
 (%57.70أستاذة )39, و%)52.55أستاذا)27
 أسفرت الدراسة عف النتائج التالية:و 

العالقة الثالثية : أىـ مرحمة  إف إدراؾ الفرد لمموقؼ أو المصدر عمى أنو ضاغط يعتبر
 ,الفرد , االستجابة , وىي العالقة  التي تميز االتجاه التفاعمي لفيـ وتفسير الضغوط, الضاغط

 .  Lazarusوالذي تستند عميو نظرية التقدير المعرفي التي أرسى قواعدىا الباحث الزوراس
بينو ويبف مصادر بالنسبة لمتغير القمؽ كشفت الدراسة عف وجود عالقة موجبة دالة إحصائيا 

, وأف 0.772وبيف القمؽ والضغط الميني العاـ قدرت ب 0.593و0.757تراوحت بيف  الضغوط,
المصادر األكثر تأثيرا في القمؽ ىي : صراع الدور , عبء الدور ,ظروؼ العمؿ , سوء العالقة 

 مع التمميذ.
المصادر   تؤثر  بخصوص عالقة مصادر ضغوط العمؿ بالرضا الميني , كشفت الدراسة أف تمؾ

سمبيا عمى درجة رضا المدرسيف عف مينتيـ , باستثناء مصدر عبء العمؿ , وأف    مستوى 
.) 0.509و 0.507التأثير يختمؼ باختالؼ نوع المصدر حيث تراوحت قيمة معامؿ االرتباط بيف 

 (.593-599:  5077منصوري,
 الفرضية العامة:
سمة( لدى الممرضيف العامميف في –إحصائيا بيف ضغوط العمؿ و القمؽ )حالة  يوجد تأثير داؿ
 االستعجاالت.

  الفرعية:الفرضيات 
صراع الدور , غموض الدور , العالقة مع ىـ كؿ مف عبء العمؿ, ظروؼ العمؿ , يسا -7

  -قمؽ حالة -المريض , العالقة مع الزمالء والرؤساء , التقدـ الميني في تفسير التبايف في ظيور
 . ؟لدى الممرضيف  في االستعجاالت 



الدراسة تقديم                              الفصل األول                         
 

16 

 

يساىـ كؿ مف عبء العمؿ, ظروؼ العمؿ , صراع الدور , غموض الدور , العالقة مع  -5
 -قمؽ سمة -الزمالء والرؤساء , التقدـ الميني في تفسير التبايف في  ظيورالمريض , العالقة مع 

 . ؟لدى الممرضيف  في االستعجاالت 
 عند الممرضيف في االستعجاالت. -قمؽ حالة -ضغوط العمؿ تؤثر تأثيرا عاليا عمى ظيور-7
 الت.عند الممرضيف في االستعجا -قمؽ سمة -ضغوط العمؿ تؤثر تأثيرا عاليا عمى ظيور-5

 دواعي اختيار الموضوع:
 يعود السبب اختيارنا ليذا الموضوع إلى كونو يدرس ظاىرة ضغوط العمؿ وعالقتيا 

سمة(   لدى شريحة مف عماؿ الصحة "الممرضيف ", ومف االسباب الكامنة  –بظيور القمؽ)حالة 
 وراء اختيار ىذا الموضوع ما يمي :

التي يتعايش معيا الممرضيف مف االصابة بمختمؼ عدـ أخذ بعيف االعتبار حقيقة المعاناة  -7
 سمة(  نموذجا (الناتجة عف ضغوط العمؿ .–االمراض النفسية )القمؽ)حالة 

محاولة لفت االنتباه إلى مف ييميـ شأف عماؿ الصحة وعمى رأسيـ "الممرضيف " ,وكذا  -5
ية والنفسية لمساعدة الحارسيف عمى تقديـ أنواع المساعدة والعوف وتحقيؽ الظروؼ الصحية والجسم

 ىذه الشريحة عمى التكيؼ والتأقمـ مع المسار الميني .
 سمة(  لدى الممرضيف .–الكشؼ عف أثر الضغوط العمؿ في ظيور القمؽ)حالة  -7
 التخفيؼ مف حدة ىذا المشكؿ والبحث عف أسبابو وعالجو. -5
 جيؿ معظـ الييئات بأثر ىذه الضغوط عمى صحة الممرض. -2
لضغوط االكثر تواجدا في الصحة العمومية والبحث عف الحموؿ التعرؼ عمى مصادر ا -9

 الفعالة لمحد او التقميؿ منيا .
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 أهمية الموضوع :
 في توضيح أىـ النقاط التالية: تكمف أىمية ىذه الدراسة

  .ضغوط العمؿ لدى الممرضيفإلى التي يمكف أف ترجع القمؽ أىـ األعراض التعرؼ عمى  -7
لدى عماؿ  نظرات عامة وشاممة حوؿ تأثير الضغوط عمى الصحة النفسية والجسمية إعطاء  -5

 الصحة الممرضيف كنموذج.
البحث عف المناخ التنظيمي الذي يؤدي الممرض الجزائري فيو ميامو بغية الكشؼ عف -7

 القمؽ.يور ظودورىا في المينية  مصادر الضغوط
الممرض, حتى يتـ وضع االستراتيجيات المالئمة  التعرؼ عمى الضغوط التي يتعرض ليا -5

 التأقمـ مع ضغوط العمؿ.و ممرض لمساعدتو عمى التكيؼ لمالمناسب  وتييئة المناخ التنظيمي
 أهداف الموضوع:

إال أنيا ال تخمو مف األىداؼ التي قامت مف  وتعددت مجاالتيا اختمفتإف البحوث العممية ميما 
 في ظيورالضغوط  المطروحة ومحاولة تحميميا ومعرفة أثرأجميا وذلؾ لغرض المشكمة 

 : ما يميوعمى ىذا االساس تتجمى أىمية الموضوع في لدى الممرض  سمة(–)حالة القمؽ
عماؿ  لدى سمة,حالة  في ظيور القمؽالعمؿ  ضغوطير ثالوصوؿ إلى معرفة مدى تأ -7

 كنموذج. الصحة الممرضيف
 .النوع مف األعراض عند الممرضيفتحديد الحجـ الحقيقي ليذا  -5
 ,دى عماؿ الصحةلضغوط العمؿ عمى الصحة النفس الجسدية  تأثيرالتعرؼ عمى مستوى  -7

 الممرضيف نموذج
 التعرؼ عمى مصادر الضغوط االكثر تأثيرا عمى ممرضي الصحة العمومية.  -5
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 التعاريف االجرائية:
بوجود  ,نتيجة شعور الممرضيفعمى شكؿ توتر بشكؿ مستمر  حالة نفسية تظير القمق: -7

 خطر ييدد حياتيـ ,مما يجعميـ يشعروف باالنزعاج والضيؽ.
 المخصص لقياس القمؽ مقياس"عمى إجابتيـ  وىو الدرجة التي يتحصؿ عمييا الممرضوف خالؿ

 الممرضيف. سمة عند حالة ,
يشير إلى وضع طارئ وقتي عند الفرد, يحدث لو إذا تعرض ألحد الموضوعات  قمق حالة: 3-3

التي تثير ىذا القمؽ ,واختفاء ىذه الموضوعات بالقضاء عمييا ,واالبتعاد عنيا تنتيي حالة القمؽ 
,وتتفاوت شدة ىذه الحالة حسب درجة التيديد أو الخطر التي يدركيا الممرض, والتي يحتوييا 

 الموقؼ الميدد.
 .وىو الدرجة التي يتحصؿ عمييا الممرض في إجاباتو عمى مقياس  قمؽ حالة  إجرائيا:

 يمي : وتتجمى أبعاد قمق حالة في ما
ويقصد بو مجموعة األعراض الجسمية التي يعاني منيا الممرض بصفة البعد الجسمي: 3-3-3

 يرىا.,ارتفاع نبضات القمب ,وغط الدـ ارتفاع ضغ مؤقتة, وتتجمى في ما يمي : 
الدرجة التي يتحصؿ عمييا الممرض في إجاباتو عمى الفقرات التالية التي تقيس البعد  إجرائيا:

 (.50-73-77-9-2-7الجسمي )
صد بو مجموعة األعراض النفسية التي يعاني منيا الممرض بصفة قو ي البعد النفسي:3-3-2

 األعراض النفسية.مؤقتة, مثؿ الشعور بالضيؽ, فقداف الثقة بالنفس, وغيرىا مف 
التي تقيس البعد  الدرجة التي يتحصؿ عمييا الممرض في إجاباتو عمى الفقرات التالية إجرائيا:
 (.55-57-72-75-70-9-5النفسي)

و يقصد بو مجموعة األعراض السموكية التي يعاني منيا الممرض البعد السموكي :  3-3-1
 مب في المزاج وغيرىا.بصفة مؤقتة, مثؿ الشعور بالعدوانية , العنؼ ,تق
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الدرجة التي يتحصؿ عمييا الممرض في إجاباتو عمى الفقرات التالية التي تقيس البعد  إجرائيا:
 (.79-72-77-3-7السموكي )

و يقصد بو مجموعة األعراض المعرفية التي يعاني منيا الممرض البعد المعرفي:  3-3-4
 الجة المعمومات وغيرىا.بصفة مؤقتة, مثؿ صعوبة في التذكر واالسترجاع, مع

إجرائيا: الدرجة التي يتحصؿ عمييا الممرض في إجاباتو عمى الفقرات التالية التي تقيس البعد 
 (.79-75-2-5المعرفي)

يشير إلى أساليب استجابة ثابتة نسبيا تميز شخصية الفرد ,أي أف القمؽ  قمق سمة: 3-2
في ىذه الحالة يكوف مرتبط بشخصية الفرد, وليذا يرتبط في درجة قمؽ سمة بشخصية  المستثار

 الفرد والفروؽ الفردية  التي تميزه , وىذا النوع ىو األكثر ارتباطا بالصحة النفسية لمفرد .
 وىو الدرجة التي يتحصؿ عمييا الممرض في إجاباتو عمى مقياس  قمؽ سمة.

و يقصد بو مجموعة األعراض الجسمية التي يعاني منيا الممرض في البعد الجسمي :  3-2-3
 اإلستعجاالت  بصفة دائمة وثابتة وتتجمى في ما يمي : ضغط الدـ , ارتفاع ضربات القمب,

 وغيرىا. مشاكؿ في الرؤية, مشاكؿ في المعدة
تقيس البعد  الدرجة التي يتحصؿ عمييا الممرض في إجاباتو عمى الفقرات التالية التي إجرائيا:
 (.55-57-79-73-77-9-2-7الجسمي)

و يقصد بو مجموعة األعراض النفسية التي يعاني البعد النفسي )األعراض النفسية(:  3-2-2
كأف : منيا الممرض في اإلستعجاالت  بصفة دائمة وثابتة  في شخصيتو وتتجمى في ما يمي

 وغيرىا. فقداف الثقة بالنفس يعاني الممرض مف الضيؽ طواؿ الوقت,
 الدرجة التي يتحصؿ عمييا الممرض في إجاباتو عمى الفقرات التالية التي تقيس البعد إجرائيا:
 (.50-72-75-70-9-5النفسي)
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و يقصد بو مجموعة األعراض السموكية التي يعاني منيا الممرض في  :البعد السموكي3-2-1
: العدوانية ,اإلدماف عمى يمياإلستعجاالت  بصفة دائمة وثابتة  في شخصيتو وتتجمى في ما 

 التدخيف والقيوة, نوبات الغضب المستمرة.
 الدرجة التي يتحصؿ عمييا الممرض في إجاباتو عمى الفقرات التالية التي تقيس البعد إجرائيا:
 (.72-77-3-7السموكي)

و يقصد بو مجموعة األعراض المعرفية التي يعاني منيا الممرض في  البعد المعرفي:3-2-4
: صعوبة في التذكر و اإلستعجاالت  بصفة دائمة وثابتة  في شخصيتو وتتجمى في ما يمي

 .االسترجاع, النسياف
 الدرجة التي يتحصؿ عمييا الممرض في إجاباتو عمى الفقرات التالية التي تقيس البعدإجرائيا: 
 (79-75-2-5المعرفي )

أيا  ,ومواجية مصدر الضغط استيعابعممية إدراؾ الفرد بأنو غير قادر عمى ضغوط العمل : -5
كاف نوعو و الضغط  عادة يكوف ناتج عف أسباب إدارية وتتمثؿ في عدـ توفير كؿ االمكانيات 

التي يحتاج إلييا الممرض كنقص في العتاد الطبي و االدوية والحقوؽ الميضومة الناتجة عف عدـ 
كما لديو ضغوطات ثانوية  –اؼ خاصة في المناوبة , عدـ توفير سيارات االسع إطعاـ الممرض

 التي مف عائالت المريض كالسب والشتـ وغير ذلؾ.
أو نقصد بضغوط العمؿ لدى الممرضيف في ىذه الدراسة تمؾ الحالة النفسية المتأزمة التي تتميز  

ألعباء وصعوبات مينية االضطراب نتيجة مواجية الممرض  ,الصراعات  ,التوتر  ,بالضيؽ 
 تتعمؽ بالمينة والتي تنعكس سمبيا عمى أدائو و توافقو النفسي والميني .ومشاكؿ عديدة 

أو ىو الدرجة التي يتحصؿ عمييا الممرضوف خالؿ إجابتيـ عمى استمارة" المخصصة لقياس  
 ضغوط العمؿ عند الممرضيف.
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 مصادر ضغوط العمل : -2-3
الممرض مطالب بأداء مياـ عندما يكوف  ويقصد بوعبء العمل ) المطمب النفسي(: 2-3-3 

تمفة مف حيث النوع , الكمية , أكثر مما تتحممو إمكانياتو الذاتية , وليس لديو الوقت مخو  ةكثير 
 الكافي إلنجازىا.

 -3-5-7ىو الدرجة التي يتحصؿ عمييا الممرض في إجاباتو عمى الفقرات التالية) إجرائيا : 
75-57-53-77.) 
 عدـ توفر المعمومات الواضحة والمالئمة لدى الممرضويقصد بو غموض الدور : -2-3-2

 عف الدور المطموب منو , أو المنوط إليو.
 (.55-72-2الدرجة التي يتحصؿ عمييا الممرض في إجاباتو عمى الفقرات التالية) إجرائيا :

ويقصد بو تعرض الممرض لمجموعة متعارضة مف توقعات الدور في  :صراع الدور :2-3-1
 عممو, أي تمقي الممرض أومر متعارضة مف جيات مختمفة.

-57-79-9-7الدرجة التي يتحصؿ عمييا الممرض في إجاباتو عمى الفقرات التالية) إجرائيا:
52.) 
ممرض عممو أو نشاطو فييا ال ويقصد بيا الظروؼ الفيزيقية التي يؤدي :ظروف العمل :2-3-4

 ,الميني ,باإلضافة إلى الظروؼ التي تتوفر عمييا المؤسسة التي يعمؿ فييا, ومف حيث موقعيا
وسائميا , وتجييزاتيا الطبية ,وتكوف عامال لمضغط في حالة قمتيا أو انعداميا أو عدـ تطابقيا مع 

 المعايير المعموؿ بيا.
-55-73-70-5التي يتحصؿ عمييا الممرض في إجاباتو عمى الفقرات التالية) الدرجة إجرائيا:

59-75-79.) 
لمضغط بالنسبة لمممرض سواء مف ناحية  يعتبر المريض مصدرا العالقة مع المريض :2-3-5

معالجتو , والسير عؿ رعايتو وعالجو , أو مف حيث التعامؿ مع شكاويو وردود األفعاؿ الواردة 
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بما يقوـ بو الممرض, كثرة الشجارات  األدب والمعاممة , عدـ مباالت المريض منو مثؿ : سوء
 التي تقع مع المريض أو ذويو.

-52-72-77-2الدرجة التي يتحصؿ عمييا الممرض في إجاباتو عمى الفقرات التالية ) إجرائيا:
70-72.) 
, الرؤساء , مع الزمالءا تمؾ العالقة السيئة : ويقصد بيالعالقة مع الزمالء , الرؤساء  2-3-6

وما ينجـ عنيا مف صراعات معمنة وغير معمنة, سوء التقدير ,أىمية العالقات الشخصية فيما 
 ,بينيـ 

 (.77-79-75-9الدرجة التي يتحصؿ عمييا الممرض في إجاباتو عمى الفقرات التالية) إجرائيا:
, أو إلى في السمـ الميني ف درجة إلى أعمىم الممرض ارتقاءويقصد بو  المهني:التقدم 2-3-7

 .مصب أعمى كارتقائو إلى منصب رئيس الممرضيف مثال, أو رئيس الجناح
ويقصد بو أيضا محدودية الترقي والنمو الوظيفي وصعوبة حصولو عمى ىذا االرتقاء, وىذا يشكؿ 

 مصدرا مف مصادر الضغط.
-59-50-77ات التالية)الدرجة التي يتحصؿ عمييا الممرض في إجاباتو عمى الفقر  إجرائيا: 
75). 
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  الدراسات السابقة:
 تمهيد: 

ىاما البد لمباحث أف يكوف عمى اطالعا  عميو , وذلؾ  االدراسات و األبحاث السابقة تشكؿ تراث
مف أجؿ مساعدتو في بمورة مشكمة البحث وتحديد أبعادىا ,كما أنا تعد الوسيمة الوحيدة لمعرفة 

وليذا قامت ,ستفادة مما توصمت إلية مف نتائجالكثير مف المصادر والمراجع اليامة بيدؼ اال
اسات التي عرجت إلشكالية ضغوط العمؿ وعالقتيا بالقمؽ الباحثة باالطالع عمى العديد مف الدر 

 عند الممرضيف .
 مف بيف الدراسات التي أولت اىتماما كبيرا إلى ىذا الموضوع ما يمي:

 ال الدراسات الخاصة بضغوط العمل:أو 
دراسة الضغوط عند العماؿ  في  تمحور حوؿبسويسرا: عنوان الدراسة  Berneدراسة  -3

 سويسرا.
, تشير ىذه الدراسة إلى أف ثمث seco وفقا لمدراسة المكمفة مف وزارة الدولة لمشؤوف االقتصادية 

العامميف في سويسرا غالبا ما يشعروف بالضغط ,وزاد حجـ الضغوط في عشر سنوات االخيرة 
, وتشير الدراسة إلى أف السبب الرئيسي وراء ذلؾ ىو أف الضغط كاف مرتبط بضيؽ %70ب

الت التميز االجتماعي , العمؿ أثناء وقت الفراغ ,إضافة إلى ساعات العمؿ التي الوقت ,حا
 يقضييا العامؿ في العمؿ .

كما توصمت الدراسة إلى أف العالقة المباشرة بيف الرؤساء والعماؿ ليا عالقة إيجابية عمى 
 الرضا الوظيفي , وعمى تصورىـ لإلجياد .

تشرؼ عمى تنفيذ قانوف العمؿ , والتي تضمف أيضا التي  seco كما أف السمطة االتحادية 
لضغوط العمؿ  تـ  5000وفقا لدراسة , حماية الصحة العقمية لمعماؿ ,ولتنفيذ ىذه الميمة 

 تصميـ ىذه الدراسة الجديدة  لجس نبض الوضع الحالي لمضغط في العمؿ ونقطة التغيرات .
عامؿ , وأسفرت الدراسة عمى 7009ستندت عمى بيانات تـ جمعيا مف عينة تقدر ىذه الدراسة ا

أف عدد األشخاص الذيف يشعروف بالضغط غالبا أو كثيرا جدا زاد في عشر سنوات االخيرة 
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,وتـ مقارنة ىذا الرقـ مع النتائج المتوصؿ إلييا في  %75إلى  % 59.9سبة مف نب
لدى العامميف في الضغط المزمف والمعاناة  %70 وكانت نسبة الضغط قد زادت بنسبة5000

 في العمؿ .
 في النظرة إلى ضغط العماؿ :العمؿكما ركزت الدراسة عمى أىـ العوامؿ التي تمعب دورا ىاما 

 , تعميماتمرة أو مرتيف في األسبوعأي ساعات في اليـو 70عمؿ أياـ أكثر مف, خالؿ الفراغ 
 وأف  االلتزاـ في التعبير عف المشاعر التي ال تتطابؽ مع مشاعرىـ الخاصة , العمؿ غير واضحة 

 ما الذيف لدييـ القدرة عمى أ,%90حياف بنسبة ذيف يشعروف بالضغط في كثير مف األعدد العماؿ ال
 ضحية  كانوا,كما أسفرت الدراسة أيضا عف العماؿ الذيف  %75مواجية ضغط الوقت فقدر ب

 فإنيـ يشكموف ضعؼ العامميف في الضغط. االجتماعيالتمييز 
 عمييـ مشاكؿ   ضغط العمؿ لوحظ يعانوف مف وأشارت الدراسة إلى أف عدد العماؿ الذيف

 صحية , عدـ الرضا عف العمؿ ,كثرة الغياب عف العمؿ .
 ضغوطات التعامؿ مع في  أساليب اإلدارة الجيدةوفي النياية اقترحت ىذه الدراسة 

 يؼ مف حدتيا وىي كعمؿ وقائي, وتتجمى ىذه االستراتيجية في األساليب المتبعة العمؿ وذلؾ لمتخف
 أي نالحظ عمى  الصحة,عمى ليا آثار التي مف طرؼ العماؿ في توجيياتيـ وتصوراتيـ لمضغط 

 الوجو الخصوص أنو عندما ينظر العامؿ إلى العمؿ بشكؿ إيجابي ولميارات رؤسائيـ مباشرة مف 
 االتجاه احتراـ الموظفيف, وحؿ النزاعات, التخطيط الجيد والتنظيـ, وما إلى ذلؾ, فإنيـ  حيث

 عف ظروؼ عمميـ, وباإلضافة إلى ذلؾ, ىؤالء العماؿ لدييـ يجدوف أنفسيـ راضيف تماما 
 حتى وجدنا أنو عندما ينظر ,رؤسائيـ اتجاهالصحة العامة أفضؿ مف أولئؾ الذيف يشعروف سمبا 

 ٪ فقط منيـ يشعروف بالضغط, ومع ذلؾ, وىذا 2إلى جميع جوانب إدارة بشكؿ  إيجابي  الموظفيف
 (Berne,2010)  .٪ عند تقييـ العامميف سمبا عمى سموؾ رؤسائيـ92الرقـ يصؿ إلى 

 عنواف الدراسة تمحور حوؿ ::Tage  Kristensen(1999)دراسة-2
  لماذا يعانوف الممرضوف مف الضغط في الدنمارؾ .

 ,في عند الممرضيف في الدنمارؾعدة عروض حوؿ ضغوط العمؿ  Kristensenقدـ 
  , والتي ركز فييا عمىDanoiseمقالة يمخص فييا نتائج دراسة وطنية ترتكز أساسا عمى تجربة 
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  جانبيف ىما :
 عمى  فيو ركز وجانب تنظيمي والذيالجانب النفسي :الذي يؤثر بقوة عمى الصحة النفسية لمعامؿ ,

 طبيعة العالقة بيف العماؿ في حد ذاتيا .
 الئـ واالنسجاـ بيف الزمالء التيلذلؾ يمكف تعريؼ العالقات الداخمية بيف الممرضيف بدرجة الت

 زاعات بيف الممرضيف مف جية أخرىتكوف حاضرة , أو العالقات التي تسودىا الصراعات والن
 عند  الناتج عف العمؿمؿ الضغط كما أشارت الدراسة إلى بعض األسباب  التي تشكؿ عوا

 الممرضيف وتتجمى في :
كمالو,ضعؼ درجة التأثير في العمؿ   ضعؼ التكفؿ االجتماعي أثناء , ضعؼ في إتقاف العمؿ وا 

 , كثرة الغيابات ,العالقة السيئة مع المرضى ,ضعؼ التحكـ االيجابي في المرضى , العمؿ 
 عماؿ المسندة لكؿ غموض الدور, مشاكؿ حوؿ األ, الصراعات بيف الزمالء, مشاكؿ في التواصؿ

 واحد منيـ .
 أيف  القمؽ الذي يتعرض لو الممرض ىو بدوف شؾ يؤثر سمبيا عمى العمؿ الجماعي المتماسؾ,

 تكوف االدوار غير منظمة.
كما أشار أيضا إلى ضرورة معرفة عوامؿ الضغط قبؿ اقتراح تغييرات أو تعديالت في سيرورة العمؿ , 

طرؽ  كذلؾ  إلى أف الباحثيف الدانماركييف مف خالؿ دراستيـ لضغوط العمؿ عند الممرضيف كما ن
وضعوا سمـ الوطني لتقييـ بعض أعراض أو إعطاء نظرة سمبية أو إيجابية  حوؿ العمؿ إذ اعتبروه 

 أكثر أىمية كما لخصت ىذه الدراسة إلى : 
, %33محيط العمؿ جيد,%39ومحترمةاالدارة متفيمة , %27لدي شعور بأنني أقـو بعمؿ جيد 

عممي مفيـو ,%32أتمتع بالضماف االجتماعي في العمؿ ,%33العالقات مع الزمالء جيدة 
 %77ىو عمؿ مطموب ,%72درجة التحسيف في العمؿ مرتفعة ,%32ومستوعب 

تي بالرغـ مف أف دخؿ الممرض في الغالب مرتفع في الدنمارؾ أكثر مف كوبا وكندا إال أف النسبة ال
يأمموف في تغيير طبيعة العمؿ , وزيادة الدخؿ %27, وتبقى نسبة %77أقرت أف الدخؿ جيد تقدر ب

 مف جديد.
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كما أسفرت أيضا الدراسة عف وسيمة جديدة لقياس الضغط وصعوبة المينة عند كؿ أنماط العمؿ  
نية أو وذلؾ مف أجؿ تقييـ مدى الصعوبة المي,    Maslach Burnout Inventoryمقياس ,وىي

" ويرى أف ىذه الوسيمة يمكف  مف خالليا تقييـ الضغط Kristensen االنياؾ الميني كما سماىا"
الميني عند الممرضيف , وىذه األداة تسمح بتقدير أعراض الضغط الميني عند ىذه الفئة مف العماؿ 

 الء في الدنمارؾ أو في دوؿ أخرى.,مع المرضى , الزم
 متطمبات النفسية لعمؿ الممرضيف :ا إلى الكما  عرجت ىذه الدراسة أيض

" في دراستو الحديثة التي استعمؿ  فييا االستمارة كأداة لجمع المعمومات Kristensen يرى الباحث" 
و المعطيات لعدد كبير مف الممرضيف ومساعدي التمريض,كما قيمت الدراسة المتطمبات الفردية 

 وكيفية التعامؿ مع االنفعاالت كضرورة .
ف تقييـ األسباب مف طرؼ عدد كبير مف الممرضيف مف جميع أصناؼ أوأكدت دراسة أخرى  عمى 

ىي التي تؤثر بصفة كبيرة عمى الجانب النفسي  المداومةأي  العمؿ , والذيف رأو أف العمؿ المستمر
 مؿ .لمعا

عراض األ مف خالؿ دراستنا ىذه بجممة مفكما تطرقت الدراسة أيضا إلى أف شخصية الممرض تتسـ 
, الزمالء ,وىي أنيا تعاني مف اضطرابات نفسية حادة مما تخمؽ لو عالقة ضعيفة مع المرضى 

, والحظنا تطور نسبة 7992ومثيمتيا في  7972ولتأكيد ىذه الحقيقة تطمعنا لمعطيات 
كما أقرت  ,ساعة في االسبوع73إلى 20كاف  -7992االختالفات في األنماط الشخصية مف500%

سرير وعدد 50عامؿ مقابؿ  72يعرؼ فائض أي  7972في كاف إلى أف أسرة الممرضيف الدراسة 
وىنا يظير 50أما عدد االسرة شمؿ 20 كاف عدد الممرضيف 7992في  أما,702العماؿ ككؿ بمغ 

 (Kristensen, 1999:15 .)7992في  7790وبمغ عدد العماؿ حوالي  الضغط بشكؿ مباشر
 عنواف الدراسة تمحور حوؿ :Dartiguepeyrou M- (1999:)دراسة -7

 .دراسة مقارنة لضغوط العمؿ عند الممرضيف في منصب عمؿ مؤقت ,ومنصب عمؿ مستقر
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عمى أف ىناؾ فروؽ في مستويات الضغط عند 7993ىذه الدراسة المنجزة في جواف أكدت  
رار المثبتيف سنوات الموظفيف بطريقة مؤقتة ,عمى غ2الممرضيف الحاصميف عمى شيادات منذ أقؿ مف 

جابة عف ,فقد قدرت نسبة اإلdax Et Boyonneمستشفيات عمومية في  5بصفة ثابتة, حسب 
,والنتيجة النيائية لمستويات الضغط n=62 أي % 29.7االستمارة مف طرؼ التابعيف لإلدارة ب

بالنسبة لمممرضيف المؤقتيف و  79.2و  55.7,احترمت مف  Gray –Toftؿ NSSحسب سمـ 
 المثبتيف, وترى الدراسة أف ارتفاع ىذا المستوى  مف الضغط مرتبط بالحاالت التالية :

نقص رتينو, , كثرة العمؿ و فوارؽ بيف المؤقت والثبت, عدـ وجود مرافقةالتكويف غير كافي ,
مف بينيـ وعدوىـ  %97الممرضيف المؤقتيف اختيروا بيدؼ التثبيت ,أما مف    %53الدعـ.فقط في 

في المنصب  %79.5ضد  %52.5اج في مجموعات بالرغـ مف سالمة قدراتيـ الصحية ,و باإلدم
 ,الثابت, أي ىؤالء الممرضيف المؤقتيف لدييـ عمؿ شاؽ ,ويحسوف بالتعب الشديد في نياية اليوـ

 رنة مع المرضيف المثبتيف.امق
اقتراح  , مع الضغوط وضعوا اقتراحات لمتخفيؼ مف ىذه %23 قدروا ب عدد كبير مف الممرضيف

المطالبة بالتكويف , التقميؿ مف ساعات العمؿ ,اقتراح طريقة تسيير الضغط والتخفيؼ  ,زيادة العماؿ
 ,Dartiguepeyrou مف حدتو , وخمؽ مجموعات تتكمـ عف الدعـ النفسي لمممرضيف.)

1999:137-154  ) 
 دراسة النقابة الوطنية لمممرضين بفرنسا:-5

وعرجت ىذه الدراسة إلى أىـ العوامؿ التي مصادر الضغوط المهنية عند الممرضين "عنوان الدراسة :
تؤدي إلى الضغط في العمؿ  وىي كاآلتي : تسارع وتيرة العمؿ , عبء الدور الزائد, سوء التقدير 
وضعؼ األجر ,مشاكؿ في عالقات العمؿ , التعرض لمعدوانية مف طرؼ المرضى , عدـ كفاية 

جـ عماؿ الموكمة  وأسفرت ىذه الدراسة عمى أف ىناؾ تبايف كبير في درجة وحالوقت إلنجاز األ
 (72:  5070.) عمواني,التعرض لمضغط مف قبؿ الممرضيف
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فقد أوضحت نتائجيا تفوؽ عوامؿ  :دراسة المؤسسة الكندية لمبحوث: حول خدمات الصحة  -5
ادة العمؿ ,يمييا عدـ التعاوف أو التعاوف الضغط التنظيمية وأىميا :عدـ المشاركة في اتخاذ القرار , زي

الصعب في محيط العمؿ , فقد تـ التقدير الشبو المنعدـ لكفاءات الممرضيف والممرضات المختصات  
إلى جانب غياب التكويف المستمر , ضعؼ الػتأىيؿ ألعضاء الجدد , الصعوبة في التخفيؼ مف أالـ 

تيـ ,أما يخص الجانب العاطفي فقد توصموا إلى عجز المرضى ,عدـ وجود الوقت الكافي لمبقاء برفق
  Liseالممرضيف أماـ أالـ المرضى ,الموت ,مع التعرض لألحزاف واالكتئاب والقمؽ المزمف  ,)

Fillion  -Louis saint L'aurent2003  فقد اعتبروا كؿ مف الضغط , غموض الدور ,عالقات.)
 Sylvieممرضيف المتفؽ عمييا العديد مف البحوث )العمؿ ,أالـ المرضى ,أىـ مصادر الضغط لدى ال

Antoine2000 ).,(5070) عمواني 
 بفرجينيا :( 3996دراسة جودت وبانكس )-6

عنوان الدراسة "درجة تحمل الممرضين لضغوط العمل ومستوى الصحة النفسية لدى طاقم التمريض 
وجرى استخداـ مسح لمبيانات  ممرض362وتكونت عينة الدراسة مف  بمستشفيات جامعة مارشال"

الديمغرافية وأسئمة موضوعية ذات إجابات محددة تتعمؽ بالصحة النفسية والعمؿ ومقياس ماسالؾ  " 
لإلحتراؽ النفسي ومقياس التحمؿ وأسفرت النتائج عف :وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف درجة 

 (5007رجاء, عور باإلنجاز.)التحمؿ وبعدي اإلجياد االنفعالي وتبمد المشاعر ونقص الش
 (:3999Schusterدراسة سوشتر)-7

"ضغوط العمؿ لدى الممرضيف و الممرضات في قسـ العناية المركزة" في  تمحورت دراسته حول
بكندا, مع تحديد تكرارات وكثافة عمميات ضغوط العمؿ لدييـ ,مع التأكد ما إذا كانت  مستشفى ريجينيا

ىناؾ عالقة بيف تكرار ىذه الحوادث و أعراضيا ,كما قاـ بتحديد أيضا عدد مف المتغيرات التي 
يط تبمورت في ما يمي: المستوى التعميمي, التدريب ,الحالة الوظيفية, الخبرة, كما حاولت الدراسة تسم

الضوء عمى تحديد أنماط األحداث الطارئة والحرجة ,وكيؼ تعاممت مع ضغوط العمؿ لكؿ نمط مف 
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ىذه األنماط, وما إذا كانت ىناؾ عالقة بيف ضغوط العمؿ أكثر تأثير اعمى الممرضيف والممرضات 
داء في ذلؾ القسـ )العناية لممركزة(,وما إذا كانت ىناؾ ضغوط العمؿ أخرى خارجية تؤثر عمى أ

 ف في مينة التمريض في المستشفى .العاممي
وقد أسفرت النتائج إلى أف ضغوط العمؿ لدى الممرضيف والممرضات في قسـ العناية المركزة تزيد 
عمى غيره لكثرة الحوادث الخطيرة  والحرجة التي تتطمب المتابعة الدائمة , في ضوء ضغط االطباء 

 وأىالي المرضى ,وأصدقائيـ. 
الدراسة  أيضا إلى أف ىناؾ ضغوط عمؿ خارجية ليا تأثير عمى طبيعة عمؿ المنشغميف كما توصمت 

في مينة التمريض في قسـ العناية المركزة ويتمثؿ أىميا في :ضغوط المطالب العائمية, االجتماعية , 
 (.93:5070الصداقات المختمفة.) أبو الحصيف,

 ( :(Moore 1999دراسة مور -2
ج النفسي التربوي لخفض الضغط لدى الممرضات باستخداـ فنيات العالج : المنيعنوان الدراسة

 المعرفي السموكي.
دارة الضغط. أهداف الدراسة:  تقويـ فاعمية البرنامج التعميمي لتطوير الذات وا 
ممرضة جرى اختيارىف بطريقة عشوائية, وقسمت إلى  93تكونت العينة مف عينة الدراسة:

وقد قسمت المجموعة التجريبية إلى مجموعات صغيرة جرى تطبيؽ مجموعتيف: ضابطة, وتجريبية 
عادة البناء المعرفي, وتوكيد الذات  البرنامج عمييف مف خالؿ تدريبيف عمى ميارات المواجية, وا 

 واالسترخاء العضمي والتنفسي.
 أدوات الدراسة: مقياس الغضب, ومقياس اإلحباط , ومقياس الضغط, ومقياس االكتئاب.

 دراسة:نتائج ال
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أظيرت النتائج انخفاض درجات الممرضات عمى المقاييس األربعة المستخدمة في ىذه الدراسة 
والسابقة الذكر, ما يدؿ عمى تأثير فنيات والميارات المتضمنة في خفض حدة الضغوط 

 (.559: 5077النفسية.)غربي,
 (:3999Forestدراسةفورست) -9
واالحتراؽ الوظيفي لدى ممرضي العناية المركزة, وذلؾ مف تمحورت الدراسة حوؿ: إشكالية الضغوط  

أجؿ المحافظة وتحسيف الرعاية التمريضية المقدمة ,كما اعتمد الباحث عمى استخداـ استمارة مختمطة 
كمية ونوعية, وىدفت ىذه الدراسة إلى دراسة المشاعر الشخصية وردود األفعاؿ واستراتيجيات التأقمـ 

ة والحرجة العناية المركزة ,ال سيما حينما يتعمؽ العمؿ مع الحاالت الخطير مع الضغوط لدى ممرضي 
 لدى المرضى البالغيف .

مف قسـ العناية المركزة الذيف يعمموف في المستشفى في مقاطعة  ممرض77وعينة الدراسة تكونت مف 
مدتيا ساعة ,  Semi Structured Interview"كاليفورنيا "كما اعتمدوا عمى مقابمة نصؼ موجية 

 . كاممة صممت خصيصا مف قبؿ الباحثيف ليذه الدراسة
, والمواضيع قد جمعت في مجموعات وحممت , ت تسجؿ سمعيا و تكتب خطيا وحرفياكؿ مقابمة كان

 .(MBI)وبعد المقابمة عبء كؿ مشارؾ استمارة االحتراؽ الوظيفي وطرؽ 
ؿ المشاركيف ذكرو خبرات سابقة مف المجموعة أظيرت مستوى متوسط مف االحتراؽ الوظيفي ,وك

 ,اإلحباط ,الغضب  ,األسى,االستجابات العاطفية القوية أثناء عمميـ ,ىذه االستجابات تشمؿ :الحزف 
وصفو ليؤالء المشاركيف مجموعة مف االستراتيجيات التأقمـ  ولمتخفيؼ مف ىذه المشاعر, العجز, القمؽ

لتيـ خمؽ معنى إيجابي عف طريؽ التركيز عمى نمو وكانت الطرؽ األكثر نجاحا وفعالية ىي محاو 
وبالتالي الشخصية والمحافظة عمى شعور قوي والتركيز عمى المشكمة لتغيير الظروؼ المحيطية, 

 الوصوؿ إلى حؿ المشكمة.
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كما تطرقت الدراسة  أيضا إلى مشكمة الصراع القائـ داخؿ المؤسسة والذي تمثؿ في اختالؼ 
تـ التعرؼ  إذا, الميؿ إلى تمبية احتياجات أسر المريض , موت المريض ,األولويات مع األطباء 
 عمييا كضغوط أساسية.

 ,أما بالنسبة لمضغوط التنظيمية فتشمؿ الكادر التنظيمي ,العبء العمؿ ,الشعور السائد الالمباالة
 نوي مف قبؿ المسؤوليف والمشرفيف.انعداـ الدعـ النفسي والمع
دارة الرعايةوالعديد مف الممرضيف وا  الصحية المقدمة. لممرضات نسبوا ىذه المشاكؿ إلى آلية تنفيذ وا 

كما أسفرت ىذه الدراسة في األخير عمى أف الممرضيف والممرضات يتأثروف تأثرا عميقا بعمميـ, 
وتشير الدراسة إلى أف الممرضيف والممرضات بحاجة ماسة إلى التحدث عف مشاعرىـ , ومف الميـ 

 بتصرؼ.(93: 5070ـ لمتقميؿ مف ضغوط العمؿ واالحتراؽ الوظيفي.) الحصيف,فيـ استجاباتي
 (: 2002Gershon-etalدراسة جيرشون)-70

أثر الضواغط النفسية ,االجتماعية عمى الصحة النفسية والسالمة عند  :لدراسة تمحور حوؿ اعنواف 
 ,مثؿ القوة التنفيذية القانونية حتى عند العماؿ  الذيف يعمموف في ميف أكثر ضغطا,العماؿ األكبر سنا 

 أثر ضغوط العمؿ النفسية واالجتماعية عند كبار السف بيدؼ ىذه الدراسة ىدفت إلى الكشؼ عف
 تحسيف مستوى فيمنا ليذه القضية.

لصحية كما قاـ الباحثوف في ىذه الدراسة باختيار وتوصيؼ ضغوط لعمؿ وطرؽ التوافؽ واألثار ا
ما أجريت ىذه الدراسة عمى عينة مف الشرطة تتراوح أعمارىـ ما بيف ,  لمضواغط ذات عالقة بالعمؿ

 .702سنة وأكثروعددىـ20
وأسفرت النتائج أف مف أكثر وأىـ العوامؿ خطورة حسب إدراؾ العامميف لضغوط العمؿ ىي السموؾ 

كما ارتبط ضغط العمؿ ارتباطا ذو , إطالؽ النارك التعرض ألحداث خطيرة التوافقي الغير السوي مثال
الصدمة , أعراض الضغط النفسيو  األعراض السيكوسوماتية, االكتئاب,داللة إحصائية بالقمؽ 

,  تعاطي الكحوؿ السموؾ العدواني الغير المناسب,أالـ الظير المزمنة , أعراض االحتراؽ النفسي ,
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العامميف الكبار في السف والذيف يتواجدوف تحت ضغوط عمؿ عالية ىـ في  بأفىذه المعطيات تقترح 
 بتصرؼ.(93:  5070..) الحصيفف  ضغط العمؿخطر مرتفع لحدوث مشاكؿ صحية ناتجة ع

 : (2002Kristinaدراسة كريستينا) -77
غط العمؿ عنواف الدراسة تمحور حوؿ: الرضا الوظيفي وعالقتو بالخبرة والكفاءة والقدرة عمى تحمؿ ض

 في العناية المركزة, والشعور بالتحمؿ. 
,   Cross Sectional Studyىذه الدراسة ذكرت نتائج عف بحث غير تجريبي عبر دراسة مقطعية

 مستشفى نرويجي تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية طبقية.72العناية المركزة يعمموف في  لممرضي
ممرض وممرضة قد استجابوا لممشاركة في الدراسة بمعدؿ 759كما شممت عينة الدراسة حوالي 

 . %25االستجابة بحوالي 
وكانت الفرضية البحثية تقوؿ أف  الرضا الوظيفي يرتبط بشكؿ إيجابي مع الخبرة ,الكفاءة والقدرة عمى 

 لعناية المركزة والشعور بالتحمؿ.تحمؿ ضغط العمؿ في ا
-Pathدراسة و تقييـ التأثير المباشر والغير المباشر لممتغيرات باستخداـ تحميؿ المسار,وقد تـ 

Analysis   د دعوا ممرض وممرضة  يشتغموف في العناية المركزة مؤىميف ق720, وشممت العينة
 لممشاركة في ىذه الدراسة.

 المتوصؿ إلييا في ىذه الدراسة : النتيجة
السابقة الذكر, فيما كاف لمخبرة واالختصاص تأثير مباشر عمى قد دعمت بشكؿ جزئي الفرضية  

القدرة عمى التحمؿ ضغوط العمؿ وعمى الرضا الوظيفي في العناية المركزة يعني ىذا أف التماسؾ كاف 
 بتصرؼ.(99: 5070الحصيف,لو تأثير إيجابي عمى الرضا الوظيفي فقط.)

 (:Hanpongkittkul1999دراسة هانبونجكيتيكول) -75
التعرؼ عمى مصادر الضغوط المينية لدى الممرضات في  حوؿ كاف موضوع الدراسة يتمحور
 .المستشفيات ماي الصينية 
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 استمارةمف أقساـ مختمفة , وقد تـ تطبيؽ عمييـ  اختيارىـممرضة ,تـ 535تكونت عينة الدراسة مف 
 الباحثة ,وىذه األخيرة تتضمف األبعاد التالية : طرؼ  تـ تصميميا مف

وأظيرت نتائج , شروط العمؿالشخصية, العالقات , لعوامؿ التنظيمية, ضغط الوقت, الحمؿ الزائد
الدراسة أف مستوى الضغوط النفسية كاف متوسط لدييف في كؿ مصادر الضغوط النفسية , وأف 

  (.529: 5002)رجاء, .ضعؼ العالقات الشخصية سببت مستوى منخفضا مف الضغط النفسي
 .( باألردن3990مي )دراسة بسطا -77

 .لدى الممرضيف في أقساـ الرعاية الحرجة الضغوط النفسية :تمحور حوؿ عنواف الدراسة
عرجت  ىذه الدراسة  إلى الضغوط النفسية التي يتعرض ليا الممرضوف في أقساـ الرعاية الحرجة و 

أقساـ الرعاية كانت تيدؼ إلى تحديد درجات الضغوط التي يتعرض ليا الممرضوف العامموف في 
و العمر و نوع المستشفى في التعرض لمضغوط عمى عينة جة, و أثر بعض المتغيرات كالجنس الحر 

ممرض و ممرضة يعمموف في ثالث مستشفيات بعماف طبؽ عمييا مقياس الضغوط  30قواميا 
 يف.و يقيس ستة أبعاد: الصراع العاطفي ,الصراعات بيف الممرض  النفسية التي طورتو انتونيمي

وأسفرت الدراسة عمى أف أكثر مصادر الضغوط النفسية لدى الممرضيف ىي إساءة فيـ دور 
الممرضيف وعدـ وجود الطبيب عند الحاجة إليو ,الصراع مع األطباء ,عدـ وجود التعميـ المستمر في 

 (523: 5007.) رجاء,العمؿ
النفسية لدى الممرضيف : مصادر الضغوط عنواف الدراسة األردن:( 3990دراسة فرج ) -34

 العامميف في األقساـ الرعاية تمريضية حرجة, الغير حرجة.
تمحورت إشكالية الدراسة حوؿ مصادر الضغوط النفسية التي تواجو الممرضيف العامميف في األقساـ 
التي تقدـ رعاية تمريضية حرجة والممرضيف في األقساـ الغير حرجة, وىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد 

در الضغوط النفسية لدى ممرضيف وأثر المتغيرات )العمر ,الجنس , القسـ,  الحالة المدنية, مصا
يعمموف في أقساـ  52واالقتصادية (في التعرض لمصادر الضغوط في العمؿ وتكونت الدراسة مف 
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يعمموف في أقساـ الرعاية الغير حرجة وطبؽ عمييا مقياس الضغوط النفسية  52الرعاية الحرجة, و
 .نتو نيمي()ا

وأسفرت النتائج عف ما يمي: أف مصادر الضغوط الرئيسية تضمنت قمة العامميف في الييئة 
 قمة تعاوف أعضاء فريؽ العمؿ الطبي ,قمة األجيزة وسوء فيـ دور التمريض., التمريضية
 (.5007) رجاء,

: حوؿ مصادر الضغوط ومستوياتيا كما يدركيا طمبة  تمريض ( بمبنان2002دراسة الشهاب )-72
السنة األولى والسنة األخيرة في الجامعة األمريكية في بيروت تيدؼ الى تقويـ مستويات ومصادر 

الضغوط لدى التمريض والتعرؼ عمى الفروؽ بيف طالبات السنة األولى واألخيرة وشممت عينة الدراسة 
بيؾ و سريفاستا لمضغط النفسي و استبانة الصحة العامة لغولبرغ طالبة طبؽ عمييا مقياس  97

 وكانت النتائج كالتالي :
تعاني طالبات التمريض ضغوطا نفسية مرتفعة ترتبط بالعالقات الشخصية مع المرضى والزمالء , 

ساعات العمؿ اإلضافية إلى الضغوط األكاديمية وارتبطت ىذه المستويات بمشكالت صحية , جسدية 
 (5007) مريـ رجاء,فسية لدى أفراد العينة.ون
باألردف تحت عنواف ضغوط العمؿ لدى الكادر التمريضي وتيدؼ إلى ( 2001دراسة حريم) -79

التعرؼ عمى مدى استمرارية الضغوط الوظيفية لدى أعضاء التمريض وتحديد المسببات والمصادر 
لمسببات التنظيمية لضغوط العمؿ عمى التي تؤدي إلى ضغوط وظيفية مستمرة وطبؽ استبياف يقيس ا

(ممرض وممرضة بالمستشفيات الخاصة وكانت نتائجيا انو ىناؾ ضغوط وظيفية 220عينة قواميا )
مستمرة لدى العامميف في التمريض ناجمة مف مختمؼ جوانب وعناصر العمؿ وىناؾ أيضا فروؽ في 

الوظيفي, الحالة المدنية , المؤىؿ مدى استمراريتيا تعزى لبعض العوامؿ الديمغرافية )المستوى 
 (5007.) رجاء,العممي
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مستويات ضغوط العمؿ التي يتعرض ليا  تحت عنواف(باألردن:3998الوائمي ) دراسة  -73
 الممرضوف القانونيوف العامموف في المستشفيات الحكومية باألردف.

يتعرض ليا الممرضوف إلى التعرؼ عمى مستويات ضغوط العمؿ التي  (7992تيدؼ دراسة الوائمي) 
القانونيوف العامموف في المستشفيات الحكومية, والخاصة باألردف وعالقة الممرض بالطبيب والمريض 

واإلدارة والزوار والزمالء في العمؿ, وبينت وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى إلى المتغيرات 
 توجد فروؽ ذاتالخاصة بعالقة الممرض بكؿ مف الطبيب والمريض والزوار في حيف 

داللة إحصائية تعزى إلى متغير الزمالء في المينة وتوصمت إلى أف أفراد العينة مف المستشفيات 
.)  الخاصة يشعروف بمستوى أعمى مف ضغوط العمؿ بالمقارنة مع زمالئيـ في المستشفيات الحكومية

 (529: 5007رجاء, 
 (باألردن:  2003دراسة أحمد وزمالئه)  -72

 امميف في وحدات العناية المركزة.اسة : الضغوط النفسية لدى الممرضوف والممرضات الععنواف الدر 
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عف الضغوط النفسية التي يتعرض ليا الممرضوف في وحدات العناية 

المركزة .ال سيما العوامؿ الرئيسية المسببة لضغط العمؿ ,باإلضافة إلى تحديد اآلثار النفسية لضغط 
 في مدينة الحسيف الطبية باألردف.لعمؿ عند الممرضيف ,ا

(مجموعات مف الممرضيف والممرضات ,فالمجموعة االولى 7ولقد تألفت عينة الدراسة مف ثالث )
( فقد 5ممرض وممرضة  يعمموف في وحدات العناية المركزة, والمجموعة الثانية)20احتوت عمى 

 20مية الصناعية ,أما المجموعة الثالثة شممت ممرض وممرضة  يعمموف في وحدة الك 50شممت 
 وف في وحدات الباطنية والجراحة .ممرض وممرضة يعمم

 أسفرت ىذه الدراسة عف ما يمي :
المجموعة األولى يواجيوف ضغوطا اكثر مف المجموعتيف األخيرتيف , وكشفت  أيضا عف مصادر 

الطبية ,موت المريض , كما أشارت  الضغوط الرئيسية لدييـ وىي : عبء العمؿ , ضوضاء المعدات
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(,أف السبب 5(أعمى مف المجموعة )7(و)7نتائج الدراسة إلى أف مستويات الضغوط في المجموعتيف )
 عمؿ ىو :قمة الخبرات التمريضية .الرئيسي لضغط ال

وممرضات فقد أشارت إلى أف ممرضوف  العمؿ,النفسية لضغوط  إلى اآلثاركما عرجت الدراسة أيضا 
 5070الحصيف ,وكآبة مف المجموعتيف األخيرتيف.)المجموعة األولى أظير وقمقا وحزف   في
 بتصرؼ(.23:

مصادر ضغوط العمؿ عند  عنواف الدراسة تجسد حوؿ( وهران: 2030دراسة  عمواني نعيمة ) -79
 .الممرضيف

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف مصادر الضغوط في العمؿ التي تواجو الممرضوف في 
ممرض(,بالمستشفى الجامعي  55 -ممرضة25ممرض وممرضة")99المستشفيات ,عمى قواميا "

 مييـ استمارة مصادر ضغوط العمؿ .بوىراف, طبقت ع
,ومصدر ظروؼ  %33وأسفرت الدراسة أف أكثر مصادر الضغوط شيوعا تتجمى في :عبء العمؿ 

,التقدير في العمؿ بنسبة  % 97.5 , استقاللية القرار بنسبة %33المحيط الفيزيقي ,وأماف العمؿ 
, وصراع  %25,الدعـ االجتماعي بنسبة  %29.9,العالقة مع المريض بنسبة  90.5%
 (.ذ5070)نعيمة عمواني : %50.2,وغموض الدور %57.9الدور
لمينية بيف عنواف الدراسة تمحور حوؿ :مستويات الضغوط ا (: 2031دراسة شويطر خيرة ) -50

 . المدرسات والممرضات
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عف درجة الفروؽ في مستويات الضغوط المينية عند الممرضات 

 مدت الباحثة عمى المنيج الوصفي .والمدرسات , كما اعت
مدرسة(, وبغية تحقيؽ 700-ممرضة 700امرأة عاممة متزوجة منيا)500شممت عينة الدراسة عمى 

 ضغوط المينية مف إعداد الباحثة .أىداؼ الدراسة اعتمدت عمى أداة لمقياس متمثمة في :استبياف ال
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وأسفرت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ دالة إحصائيا في مستويات الضغوط النفسية بيف عينتي 
 ( 2031شويطر خيرة ,  الممرضات والمدرسات المتزوجات لصالح الممرضات .)

 دراسة أيمن عودة المعاني و عبد الحكيم عقمة أخوار رشيدة :باألردن -57
:تحميؿ ضغوط العمؿ لدى الجياز التمريضي في مستشفيات الجامعة  عنوان الدراسة تمحور حول

 األردنية : 
ضغوط العمؿ التي يشعر بيا الممرضوف في مستشفى الجامعة تيدؼ ىذه الدراسة إلى  تحميؿ 

األردنية , وذلؾ مف خالؿ التعرؼ عمى مصادرىا , وبياف  أثر تمؾ المصادر عمى مستوى ضغط 
العمؿ الكمي ,مع اختبار الفروؽ في مستوى الضغط  في  العمؿ الذي يشعر بو  الممرضوف تبعا 

 الختالؼ خصائصيـ الديمغرافية.
ممرض وممرضة مف العامميف في المستشفى األردنية ,كما اعتمد 700الدراسة عمى  شممت عينة

الباحث عمى المنيج الوصفي أو التحميؿ االحصائي , كما اعتمد أيضا عمى معامؿ االنحدار, تحميؿ 
 . T TEST,اختبار  ANOVAالتبايف 

في العمؿ ,مع وجود  وأسفرت نتائج ىذه الدراسة  عف شعور الممرضوف بدرجة متوسطة مف الضغوط
أثر ذو داللة احصائية في مستوى ضغط العمؿ الذي يشعر بو الممرضوف تعزى لخصائيـ الديمغرافية 

 ,باستثناء متغير المينة , المؤىؿ العممي .
كما خمصت الدراسة أيضا إلى إعادة النظر في الرواتب , الحوافز , ايجاد وصؼ وظيفي لمممرضيف 

 5009 ,االىتماـ بتطوير قدرات الممرضيف وتدريبيـ . )المعاني و عقمة,تحسيف ظروؼ العمؿ , 
:722.) 

 (:5075دراسة البن الحسين موفدل بالمغرب)-22
: عوامؿ الضغوطات واستراتيجية مواجيتيا لدى الممرضيف الذيف عنوان الدراسة تمحور حول

 يتعامموف مع مرضى السرطاف 
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ارتكزت ىذه الدراسة عمى تحديد الضغوطات واستراتيجيات مواجية لدى الممرضيف بالمعيد الوطني 
 .لعالج السرطاف بالرباط 

 . اعتمد الباحث عمى المنيج البحث النوعي االستكشافي وذلؾ مف خالؿ مقابالت شبو منظمة
 ممرض مف قدامى الرعاية التمريضية.50كما شممت عينة الدراسة  عمى 

صت ىذه الدراسة إلى تحديد أىـ عوامؿ الضغط واستراتيجيات المواجية , كما أسفرت أيضا عمى وخم
عوامؿ لمضغوط خاصة بالمعيد الوطني لعالج السرطاف بالرباط ,وىي كا آلتي : طبيعة 2تحديد 

األمراض المتعامؿ معيا , الخوؼ مف الموت , فشؿ العالج , صعوبة التعامؿ مع المرضى أثناء 
 ـ , ضغط أقرباء المريض ,قمؽ المريض , التعاطؼ ,العبء الزائد في العمؿ .عالجي

إستراتيجيات : التعاطؼ , القطيعة , تجديد الطاقة ,التفسير اإليجابي 9كما حددت ىذه الدراسة 
,التعبير المفظي عف المشاكؿ ,فؾ االرتباط النفسي عف العمؿ ,ولقد لجأ الباحث في مناقشة ىذه 

 إلى الدراسات السابقة في ىذا المجاؿ . دااستنااألبعاد 
كما اتضحت  النتيجة النيائية ليذه الدراسة في كوف أف الباحث يأمؿ إلى  محاولة تحديد أىـ 

 االستراتيجيات الخاصة بمرضى عالج السرطاف .
االستراتيجيات  -الممرضوف–االجياد –والكممات المفتاحية ليذا البحث تجمت في :الضغط العمؿ 

 (.5:  5075البف الحسيف,  اجية.)المو 
تمحورت حوؿ إعداد برنامج تدريبي لتنمية ميارات إدارة  والتي: (2001) مريم رجاء  دراسة -57

 الضغوط النفسية المينية لدى العامالت في التمريض.
عينة لدى ىدفت الدراسة إلى إعداد برنامج نفسي تدريبي لتنمية ميارات إدارة ضغوط النفسية والمينية 

ممرضة ووقد استخدمت الباحثة إضافة إلى البرنامج التدريبي عددا مف  505مف الممرضات قواميا
والمينية,  المقاييس تجسدت في مقياس مصادر الضغوط النفسية والمينية ,قائمة األعراض النفسية
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دراسة إلى واختبار روتر لتكممة الجمؿ الناقصة, ولقد توصمت ال مقياس أساليب التعامؿ مع الضغوط
 عدد مف النتائج منيا :

أف الممرضات تعاني مف مستوى متوسط مف الضغوط ,كما أشارت إلى أف أكثر أساليب التعامؿ مع 
الضغوط استخداما مف قبؿ الممرضات ىي بالترتيب :حؿ المشكمة, طمب الدعـ النفسي , االستسالـ 

كما أثبتت فعالية البرنامج في اؿ الذاتي ,واإلذعاف, وأقميا استخداما التعبير عف المشاعر ,و االنشغ
 (929: 5070الضريبي, تنمية ميارات إدارة الضغوط النفسية والمينية.)

 ثانيا: الدراسات التي تناولت القمق: 
 (:2006دراسة محمد جودت ناصر ) -3

 بسوريا.عنواف الدراسة :األمراض النفسية وأثرىا عمى السموؾ الوظيفي لدى عماؿ المنشآت الصناعية 
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف مشاكؿ وتعقيدات التحوؿ إلى المجتمع الصناعي ,وسوء العالقات 

 االجتماعية بإمكانيا أف تخمؽ تغيرا في اتجاىات العامميف نحو العمؿ ,ونظرتيـ إلى حقوقيـ وواجباتيـ. 
االنتاجية  كفاءتيـوأوضحت الدراسة إلى أف لمعامميف حاجات نفسية إف لـ يتـ إشباعيا استحالت 

 ,أظيرت عمييـ اضطرابات في الشخصية التي تؤدي إلى اضطرابات في العمؿ. 
ىذه المشاكؿ واالضطرابات النفسية تفرض عمى إدارة المنشآت الصناعية تييئة الظروؼ المادية , 

 جية .النفسية , االجتماعية لمعماؿ مع وضع برنامج خاص بصحتيـ النفسية , لتحقيؽ الكفاءة االنتا
توجد عالقة  طردية بيف األمراض النفسية لدى العامميف في إدارة المنشآت الصناعية, وبيف عدد أياـ 

 غيابيـ عف العمؿ .
 كمما زادت درجة إصابة العامؿ بمرض نفسي كمما تدنى مستوى االنتاجية.

 عدد إصابات العمؿ. وبيف الصناعية,ىناؾ عالقة بيف الحالة النفسية لمعامميف إدارة المنشآت 
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استخدـ الباحث في دراستو المنيج الوصفي التحميمي ,أسموب تحميؿ المضموف , عمى عينة قواميا  
كما تـ معالجة البيانات عف  ,شركات "ىامة وحيوية في محافظة سوريا 3عامؿ يتوزعوف عمى "55

 .SPSSطريؽ رزنامة 
 سفرت الدراسة عف ما يمي :أو 

القمؽ احتؿ المرتبة األولى لدى العمميف في إدارة المنشآت الصناعية , وتجسدت أعراضو في  العجز 
عف العمؿ , التمركز حوؿ الذات , وعدـ إقامة عالقات انسانية مع اآلخريف العامؿ ال يتصؼ 

 .البارا نويابالسرعة , الحساسية الزائدة, وتميو اضطراب اليستيريا ثـ 
فسية لدي العامميف في إدارة المنشآت الصناعية تجعميـ رضة لإلصابات أثناء وجود االمراض الن

:  5009العمؿ , مع عدد أياـ الغياب , الفوضى ,الشكاوي ,الصراعات ,تدني اإلنتاجية.) ناصر,
2.) 
 (: 2033دراسة عقون أسيا  )-2

دى معممي التربية عنواف الدراسة تمحور حوؿ :الضغط النفسي الميني وعالقتو باستجابة لمقمؽ ل
 الخاصة بسطيؼ.

تيدؼ ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف العالقة بيف الضغوط المينية واالستجابة لمقمؽ , لدى معممي 
معمـ ومعممة , كما اعتمدت في دراستيا عمى المنيج 773التربية الخاصة , عمى عينة قواميا 

 .الوصفي التحميمي باإلضافة إلى المقابمة والمالحظة 
 الدراسة عف ما يمي :  وأسفرت

تعاني األغمبية الساحقة مف معممي التربية الخاصة  يعانوف مف ضغوطات مينية مرتفعة , وىو ما 
 , مف مجموع أفراد العينة . %22.5يعادؿ 

 يعاني معظـ معممي التربية اؿ
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:  5077مف مجموع أفراد العينة .) عقوف أسيا , , %55.59خاصة مف قمؽ حاد , وىو ما يعادؿ 
572.) 

إشكالية القمؽ" الموت "واالكتئاب  عند  : 1972misharaCaldwel)دراسة دراسة )-1
الممرضات.و أسفرت نتائج ىذه الدراسات عف ارتفاع معدؿ قمؽ الموت, لدييف السيما أولئؾ الذيف 

تضريف, فقد تبيف أف الممرضات ينتابيف شعور يتعاممف مع حاالت العناية المركزة والمرضي المح
 باإلحباط ,واإلحساس بعدـ الفائدة فضال عف الشعور بالخوؼ عند التعامؿ مع ىؤالء المرضي .

 abdelدراسة  سناء عبد العزيز , مار سيل ميخائيل ,سهير ويميام , احمد عبدالخالق )  -4
azizet,1986) : الحالة والسمة لدى عينو مف الممرضات بمغ التي تجسدت في قمؽ الموت والقمؽ

( 53النبوي الميندس لألمراض العقمية )  ى( ممرضو في مستشف99( ممرضو بواقع )752حجميا ) 
الطبية العامة وقد طبؽ عمي عينة  ة( في الوحد52الحروؽ ) ةفي وحد (70في العناية المركزة )

حمد عبد الخالؽ أعداد ا  و آخريف تعريب و  السمة  مف وضع سبيميرجر, الدراسة قائمة قمؽ الحالة 
عبد الخالؽ وقد أسفرت نتيجة ىذه الدراسة عف  أحمد عدادأومقياس قمؽ الموت مف وضع تمبمر و 

 ىعينتي وحده الحروؽ والوحدة الطبية العامة فضال مف ارتفاع قمؽ الموت لد ىالقمؽ لد لةارتفاع حا
زة بالمقارنة بباقي الممرضات الالتي يعممف في عينو الممرضات الالتي يعممف في العناية المرك

 الوحدات األخرى. 
عنواف الدراسة  تمحور حوؿ : مصادر ضغوط العمؿ  (:2004دراسة منصوري مصطفى) -5

 وعالقتيا بالقمؽ والرضا الميني . دراسة مقارنة بيف المعمميف وأستاذة اإلكمالي بمستغانـ.
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف العالقة بيف ضغوط العمؿ وعالقتيا بالقمؽ والرضا الميني عند 

مدرسا مف المرحمتيف االبتدائية 759المعمميف وأستاذة اإلكمالي , شممت عينة البحث عمى عينة قواميا 
جـ الكمي مف الح %27.93معمما يدرسوف في المرحمة االبتدائية , يمثموف نسبة730واإلكمالية منيـ 
أستاذا 729(.أما األستاذة فقد بمغ عددىـ %59.73معممة)99و,  (%55.59معمما)35لمعينة , منيـ 
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أستاذة 39, و%)52.55أستاذا)27,منيـ %52.75يدرسوف في المرحمة اإلكمالية , ويمثموف 
(57.70%) 

 وأسفرت الدراسة عف النتائج التالية:
  ,: الضاغط الفردأىـ مرحمة العالقة الثالثية ضاغط يعتبر إف إدراؾ الفرد لمموقؼ أو المصدر عمى أنو

والذي تستند عميو نظرية  ,طاالستجابة , وىي العالقة  التي تميز االتجاه التفاعمي لفيـ وتفسير الضغو 
 .  Lazarusالتقدير المعرفي التي أرسى قواعدىا الباحث الزوراس

ة موجبة دالة إحصائيا بينو ويبف مصادر بالنسبة لمتغير القمؽ كشفت الدراسة عف وجود عالق 
, وأف 0.772وبيف القمؽ والضغط الميني العاـ قدرت ب 0.593و0.757الضغوط  , تراوحت بيف 

المصادر األكثر تأثيرا في القمؽ ىي : صراع الدور , عبء الدور ,ظروؼ العمؿ , سوء العالقة مع 
 التمميذ.

ي , كشفت الدراسة أف تمؾ المصادر تؤثر سمبيا بخصوص عالقة مصادر ضغوط العمؿ بالرضا المين
عمى درجة رضا المدرسيف عف مينتيـ , باستثناء مصدر عبء العمؿ , وأف مستوى التأثير يختمؼ 

 5077.) منصوري,0.509و 0.507باختالؼ نوع المصدر حيث تراوحت قيمة معامؿ االرتباط بيف 
 :599-593.) 
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 :تمهيد
لدرجة جعمت الباحثين في العموم السموكية جوانب الحياة يشيد العالم اليوم تسارع كبير في كل 

في نمط الحياة  ةكل ىذه التغيرات الكبير , (85 :) عكاشة  يصطمحون عميو عصر التوتر والقمق
عيشيا وعمى ىذا األساس فإن الوضعية التي ي,  اإلنسانىذا لقدرات  اكبير  اأصبحت تشكل تحدي

الممرض ناتجة عن الجو الميني الذي يزاول فيو عممو, فالتعامل مع المرضى ,سوء العالقات مع 
رتينة, قمة الوسائل الطبية,  وأكثرة العمل  الزمالء, مشكالت التعامل مع الجميور, الدقة في االنجاز,

مرض إلى الشعور وغيرىا من األسباب التي تؤدي بالم, الدور, وظروف العمل السيئة كميا غموض 
 ,في الشعور بالقمق, المتمثمة بوضوح في المعاناة النفسية التي يعيشيا الذي يظيربالضغط في العمل ,

 وغيرىاتدني الدافعية لإلنجاز, عدم الرضا عن العمل   األداء الوظيفي , انخفاض  الخوف, التوتر,
طمبات المينة قد يتحول ذلك الممرض عندما يعجز عن التعامل مع شروط وقوانين وصعوبات ومت و

 (.135: 2007 ,)عوضج عن مصادر مختمفة في بيئة العملإلى ضغط نفسي ميني نات
 ,وكل ما يتعمق بيا من مفاىيم ,أنواع عمل وليذا سنحاول في ىذا الفصل تسميط الضوء عمى ضغوط 

 وغيرىا. مصادر ,نظريات , تأثيرىا عمى األداء
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 العمل:تعريف ضغوط -1 
 لغة:1-1
 الّضغط و الّضغطة : عصر الشيء إلى الشيء, ضغطو يضغطو , ضغطا أي زحمو إلى الحائط أو 

 نحوه.
 (48: 2000والضغطة تعني الضيق واإلكراه, أو الشدة والمشقة.)ابن منظور,

ومنو أخذ  ,الشدة,والذي يعني :الضيق  Stringers:مشتقة من الكممة الالتينيةStressكممة الضغط   
الذي يسبب  االختناقبمعنى طوق ذراعو وجسمو, مؤديا إلى   Etreinderل الفرنسي الفع

 (.208: 2003,القمق.)شحاتة حسني
 (.445: 2003,الضغط يعني أيضا :القير, االضطراب , الشدة والمشقة.) بن زروال

 :إصطالحا:1-2
د أمام عوائق أو فرص أو بحيث تضع الفر  ىو عبارة عن حالة تنتج عن التفاعل بين الفرد والبيئة ,  

 (161:  2005,مطالب.) العميان 
 ند عمماء النفس:ع:1-3

ىذا الموضوع  تناولواالذين  الباحثين واتجاىاتوفقا لمدارس  واختمفتتعاريف ضغوط العمل  لقد تعددت
ى ,فال يوجد ىناك تعريف واحد ودقيق ليذا المفيوم يتفق عميو جميع الباحثين والعمماء, وىذا راجع إل

,مثال الباحث في االدارة يعرج ليذا  من تخصصو انطالقاتناول كل عالم لموضوع ضغط العمل 
موضوع الضغوط  ونيتناول وكذا عمماء اإلجتماع كذلك ير انطالقا من تخصصو في اإلدارة ,االخ

 ومن ىؤالء العمماء والمنظرين ما يمي :وىكذا  ممن تخصصي انطالقا
ضغوط العمل عمى أنيا مجموعة من التغيرات الجسمية و  (1988)ويعرف سمير أحمد عسكر 

 النفسية التي تحدث لمعامل في ردود أفعالو أثناء مواجيتو لممواقف المحيطة بو والتي تمثل تيديدا لو.)
 (.9: 1988عسكر ,
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إلى الموقف الذي  باإلشارةوىناك من الباحثين والعمماء من يتفقون في تحديد مسمى ضغوط العمل 
,مما ينعكس سمبا عمى حالتو الداخمية والتي تتجمى في خمق  عدم المالئمة بين الفرد ومينتو ويكون في

 بتصرف(.  27:  2011,حالة من عدم االتزان النفسي والجسمي داخل الفرد,)شعنبي
والتي ال يجد من طاقاتو , ما يتمثل في المواقف واألحداث التي تقابل الفرد في حياتو اليومية  وى

محصمة لمقوة  ووالجسدية عمى مواجيتيا ,والتعامل معيا بما إعتاد عميو من أساليب توافقية ,وى النفسية
التي تمارسيا االحداث الضاغطة عمى الفرد , كما تختمف درجة الضغط من فرد آلخر , وذلك يتوقف 

 تصرف (.ب09: 2010عمى مدى إدراك الفرد لقدرتو عمى السيطرة عمى المواقف .)عبد اهلل , السييمي,
بأن ىناك  (335: 2002,يضا في الدراسة التي أجراىا كل من)عميانأ :Baron(1993) بارون ويرى

 لمفيوم الضغط في العمل ىي : اتجاىات(3ثالث )
أحد المؤثرات أو المنبيات التي توجد في البيئة , ويحدث  باعتبارهتناول الضغط : االتجاه األول-1

 تأثيره عمى الفرد.
مسببات أي لممثيرات  استجابةوالذي تطرق إلى الضغط عمى أساس أنو عبارة عن ثاني :اإلتجاه ال-2

 .الضغط
مسببات  التفاعل بين يحدث بين ىذين العنصرين, باعتبارهعرج إلى الضغط  اإلتجاه الثالث:-3

 (.123: 2007,أبوكويك و ) المصدرنحوىا. واالستجاباتالضغط 
أنيا ظرف خارجي يضع عمى الفرد أعباء , ومتطمبات : الضغوط  ب Lazarus و عرف الزاروس 

يرجع الضغط إلى Lazarus فالزوراس  فائقة وييدده أو يعرضو لمخطر بشكل أو بآخر, وعميو
 العامل الخارجي الذي :

 جيد الفرد باألعباء.ي
 (.  115: 1998ييدده ويعرضو لمخطر.  )القذافي ,

ابة متكيفة لموقف أو ظرف خارجي ينتج عنو ضغوط العمل بأنيا استج   Luthansعرف لوثانز 
 (. 378 :1997انحراف جسماني ,أو نفساني, أو سموكي ألفراد المنظمة .) حريم ,
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و زمالئو الضغوط بأنيا استجابة متكيفة تعد ليا Gibson,(1994 ولقد عرف الكاتب جيبسون )
ة عمل أو موقف أو حدث عمى الفروق الفردية و العمميات النفسية و التي ) االستجابة( تنشأ نتيج

 (284: 2004األفراد مطالب نفسية أو جسدية عالية )حريم ,
" حديثا Strssيمي :بدأ استخدام كممة " بما (1998)يعرفو زيدان أحمد السرطاوي , عبد العزيز الشيخ 

يرات في مجال العموم االنسانية , ليشير إلى تمك القوة التي تؤثر عمى الفرد , وتسبب لو بعض التغ
 (.125: 2002النفسية كالتوتر , الضيق , وبعض التغيرات العضوية الفيزيولوجية.) خميفة ,عيسى,

فقد عرفو عمى أنو إدراك الفرد لعدم قدراتو عمى إحداث استجابة مناسبة  Mac Grafأما ماك جراف 
يزيولوجية كرد لطمب الميام , ويصاحب ىذا االدراك انفعاالت سمبية كالغضب , االكتئاب , تغيرات ف

 ( 19: 1999فعل تنبييي يتعرض إليو الفرد .) الرشيدي ,
الضغط بأنو حالة تنتج عندما تزيد المطالب الخارجية عن القدرات  Fantana عرف فونتانا و

 (2005:18واإلمكانات الشخصية لمكائن الحي )عبد المجيد,
العمل ىو  مل في قولو أن"فقد أشار في تعريفو لمضغوط الع:  Boudarene(2005)بودران أما

لرجاع إلى  اضطراب الصحة ولكنو يعتبر مصدر لمضغوط حيث أنو يؤدي إلى حدوث توتر وقمق و
 ما توصمتوجود صراعات خطيرة مرتبطة بميدان العمل , تؤدي بدورىا إلى صعوبات صحية, وىذا 

يفي ,وغياب دافعيتو إليو البحوث المرتبطة بضغوط العمل ,وىو وصول العامل إلى عدم الرضا الوظ
 صحة العامل .) وبالتالي التأثير السمبي عمى ما يؤدي إلى عدم الرضا عن الذات, اوىذ لمعمل,

Boudarene;2005:100.) 
عن مجموعة من العوامل التي تؤثر سمبيا  أنيا ضغوط العمل عمى Cooper(1984)كما يعرف كوبر

ظروف العمل البيئية ,عبء العمل ,العالقات  عمى أداء العامل ,ومنيا :غموض الدور ,صراع الدور,
 2002,)السيسيالفيزيولوجي والنفسي لمفرد. الشخصية في العمل ,ىذه العناصر تسبب اإلجياد

:356.) 
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إلى أن كممة ضغط العمل تدل عمى مجموعة من المواقف ( 1997)فوزي فائق عبد الخالق ويشير 
ي إلى تغيرات جسمية ونفسية نتيجة لردود فعمية ,وقد والتي تؤد التي يتعرض ليا الفرد في مجال عممو,

تكون ىذه المواقف عمى درجة كبيرة من التيديد مما تسبب اإلرىاق والتعب والقمق من حيث التأثير 
 (.136: 1997,فتولد شيئا من االنزعاج .) فوزي

,ويأخذ  ضغط العمل بأنو كل ما لو تأثير عمى مادي أو معنوي  : (1991)محسن الخضيري ويعرف
ؤدي إلى إحداث توتر ي مماأشكاال مؤثرة عمى السموك متخذ القرار ,ويعوق توازنو النفسي والعاطفي و 

القرار بشكل جيد أو القيام بالسموك الصحيح  اتخاذعصبي أو قمق نفسي ,بحيث يجعمو غير قادر عمى 
 (.216حسين و سالمة : )المواقف اإلدارية أو التنفيذية. اتجاه

,التي  الفيسيولوجية والجسميةمجموعة التغيرات بأنيا  ضغوط العمل(2002 )عبد العال دالسي ويعرف
يعانييا العامل أو الموظف كرد فعل لمجموعة من المثيرات المؤثرة عميو في بيئة العمل ,والتي لم يعد 

 ضغط العمل بأنيا كافة أنماط استجابةالعامل أو الموظف قادر عمى تحمميا ,ولذلك فيو يعرف 
السموك االنفعالي التي تدل عمى بموغ حالة االجياد الجسمي والنفسي كتعبير عن حالة عدم التوافق مع 
متطمبات مواقف إنجاز العمل والميام بالمستوى الذي تعود الفرد عمييا لكثرة األعباء والميام وتعددىا 

 بتصرف (.216: 2006,سالمةو وتراكميا وفقا لنمط شخصيتو.) حسين 
ضغط العمل ىو عبارة عن عممية يدرك الفرد من خالليا بأن :(2005)مان حمود الخضرعث ويعرفو

 2005, الخضر .)يستطيع التعامل معيا بصورة فاعمةىناك فرص ىامة , أو تيديدا محتمال ال 
  بتصرف(.74:
تمثل انو حالة من اإلنياك و االستنزاف البدني و االنفعالي نتيجة التعرض المستمر لضغوط عالية و ي 

 االحتراق النفسي في مجموعة من المظاىر السمبية منيا : 
 (112 : 2000,)عسكر  التعب , اإلرىاق , الشعور بالعجز , فقدان االىتمام باآلخرين
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( : الضواغط بأنيا مجموعة المثيرات التي تتواجد في بيئة 1999ويعرف صالح محمد عبد الباقي)
من ردود األفعال التي تظير في السموك وفي العمل )صالح ,  عمل األفراد و التي تنتج عنيا مجموعة 

1999 :167                   ) 
بأنو: استجابة جسدية غير  1950يعرفو ىانز سيمي الذي يعتبر أول من أعطى تعريف لإلجياد  

محددة لمتطمبات المحيط و تتكون من ردود أفعال سماىا أعراض التكيف العام و التي تسير وفق 
, عوض  مرحمة اإلنذار, مرحمة المقاومة و مرحمة اإلنياك و االستنزاف.) ث مراحل و ىي :ثال

2007 :16.) 
 خالصة:

من خالل استعراضنا لتعاريف السابقة الذكر التي تطرقت إلشكالية الضغوط في العمل يمكننا 
 يمي : تعرف شامل لمضغوط يتجمى في ما استخالص

نتيجة عدم توافقو مع بيئة العمل, لتعرضو لمثيرات بيئية وذاتية,  الضغوط العمل ىي حالة تصيب الفرد
أشارت التعاريف  تفوق طاقتو التكيفية وينتج عنيا مجموعة من اآلثار النفسية والفيزيولوجية والسموكية.

السابقة إلى أن اإلجياد يحدث إلدراك الفرد لمموقف المتواجد فيو عمى انو ييدده و غير قادر عمى 
يو حين أشار تعريف آخر إلى  انو توتر يحصل لعدة أسباب و ليس لسبب واحد فقد تكون التحكم ف

 مرتبطة بالفرد أو بالعمل أو كالىما.

و عميو يمكن القول أن االستجابة الجسدية تكون عمى شكل توتر أو تعب ذىني و بدني راجع ألسباب 
بالعمل  ير قادر عمى التحكم فيو , أو مرتبطن الموقف المتواجد فيو ييدده و غبأ ودراكإمتعمقة بالفرد  ك

 تدىور أداء العامل نتيجة الستمراره في العمل , أو عند محاولة الفرد التكيف مع المواقف الجديدة.أي 
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 : ؟ماذا يعني الضغط في مجال العمل  -2
 يمي عمى سبيل المثال :  إذا حاولنا اإلجابة عمى التساؤل تتضمن ما

 .مطموب مني أثناء الدوام  عدم التأكد مما ىو
 .زيادة الحمل  –عدم كفاية الوقت لممتطمبات الوظيفية  
 اتخاذ قرارات تتعمق باآلخرين ] المدراء , ومسؤولي األقسام اإلدارية [  
 .خاصة الموظفات, محاولة التوازن بين متطمبات العمل والمسؤوليات األسرية 
 تعتمد عمى الكفاءة  الحاالت العدم الحصول عمى الترقية أّلنيا في معظم  
 مدى واقعية أىدافي المينية 
 القمق من أن تصبح الميارات الوظيفية غير مطموبة في ضوء التطور التقني والمعرفي  
 .التفرقة في المعاممة من جانب المسؤول  

 .الضوضاء في مكان العمل 
  .العمل المتواصل دون أخذ راحة

 .لمناسبة خمو مكان العمل من التيوية ا 
 .عدم مشاركتي في القرارات التي تخص عممي  
 (. 95-94:  2000)عسكر ,  .غياب العدالة في التقويم الدوري  
 .غياب التعاون في القسم الواحد وبين األقسام المختمفة في المؤسسة 
 قمة المتطمبات الوظيفية . 
 (. 94,95  :2000 عسكر ,)ستشارة القمة ا 
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 لعمل :مصادر ضغوط ا-3
 أعماليم إلى مصادر كثيرة, سواء كان مصدرىا العمل أم خارجو , ككثرة العمل , فييتعرض األفراد  

ورتينو , وضيق الوقت ومتطمبات السرعة والدقة في العمل , وبيئة العمل المزعجة ,ومشكالت التعامل 
معرضة لمصادر مختمفة مع الجميور , والعالقات السمبية مع رئيس العمل ,لذلك فإن جميع الوظائف 

سيم مصارد ضغوط العمل إلى لذلك يمكن تق. من الضغط وذلك حسب طبيعة الميام المرتبطة بالوظيفة
  أقسام ىي :

  مصادر الضغوط المرتبطة بالفرد: -1
فبعض األفراد  ,وليس بالعمل نفسو,الذي يشغل الوظيفة  تسببيا العوامل المرتبطة بالفرد وىي ضغوط 

يستطيع التعامل مع في حين أن البعض اآلخر ال  لعمل محفز النشاط والتحدي,يجد في ضغط ا
 يمي :  , ومن بين مصادر الضغط المرتبطة بالفرد ماالموقف الضاغط

الضغوط التي يواجييا الفرد في حياتو الشخصية ,سوف تنسحب  إن:عامل لم االجتماعيةالحياة 1-1
من الصعب عمى الفرد أن يتجاىل الضغوط التي يواجييا وتنعكس عمى نفسيتو وأدائو ,ف معو إلى عممو
ومن االحداث اليامة في حياة العامل التي عادة ما تسبب لو ضغوط نفسية ىي: وفاة  خارج العمل,

مرض العامل أو أحد  ,المشكالت المالية , مشكالت الزواج والطالق-شخص عزيز
التغير في المسؤولية الوظيفية  , اإلحالة إلى التقاعد,بتصرف(77-76: 2005,أقربائو)الخضر

ينتقل تأثيرىا إلى العمل  تسببو من توتر إن ىذه االحداث وما, االجازات واألعياد, المشاكل مع الرئيس
 .(32: 2005,ضغوط العمل.) ماىرب,فتسبب لمعامل الشعور 

 الصفات التي أن بعض العمال يتصفون بمجموعة من تشير البحوث إلى نمط الشخصية: 1-2
ويشعرون ورغبة عالية في التنافس ,  ميزىم عن غيرىم من األفراد ,بكونيم لدييم دافع لإلنجاز عال,ت

سريعين الغضب ,ويتسمون بالسرعة  ,بإلحاح الوقت ,ورغبة في ذكر إنجازاتيم ,كما أنيم عدوانيون 
ىذه السمات  كما سميتوقمة الصبر ويقبمون عمى األعمال التي تتسب بمسؤولية أكبر ومجازفة أعمى ,

أما النمط "ب"فمدييم قدر منخفض من ىذه السمات ,وتشير البحوث أن العمال , بنمط الشخصية "أ"
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-77: 2005,) الخضر.الذين يتسمون بالنمط "أ" يكونون أكثر عرضة لإلصابة بأمراض القمب 
 بتصرف(.78
اقع, واإلدراك ما ىو إال يتفاعل األفراد مع البيئة المحيطة بيم من خالل إدراكيم لمو اإلدراك :1-3

محاولة لفيم وتفسير الواقع ,وفي أحيان كثير ال يدرك اإلنسان واقعو عمى صورتو الحقيقية ,فاألفراد 
يختمفون في تفسير وقراءة واقعيم ,فيم يختمفون فيما بينيم في إدراكيم لنفس الموقف الضاغط ,فحين 

فإن , افية كي ينجز العمل في الوقت المحدديطمب مسؤول العمل من أفراده القيام بعمل بساعات إض
ثبات والئو لممنظمة ,في  بعض العمال ينظر إلى ىذا العمل عمى أنو فرصة لكسب إعجاب مسؤوليو وا 

يشعره بضغط نفسي  ,وىذا ما حين ينظر البعض اآلخر إلى ىذا الطمب بأنو أعباء إضافية غير مبررة
 بتصرف(.78-77: 2005,أكبر.) الخضر

 ,وضعف الثقة بالنفس الفترة األولى من عمل الفرد تتسم بعدم الوضوح والغموض, بالعمل: الخبرة1-4
 كسب ثقة  ويحتاج إلى إثبات ذاتو , بسبب أن الموقف جديد بالنسبة لمفرد,

خبرة ومعمومات  اكتسبطالت مدة خدمتو في وظيفتو كمما  مماو احترام رئيسو وزمالئو في العمل ,وك
ف الضاغطة ,أما األفراد الذين يشعرون بضغوط مستمرة ال التعامل مع المواقستساعده في كيفية  

يستطيعون التعامل معيا ,فقد يميمون إلى ترك وظيفتيم أو منظماتيم إلى أماكن أفضل بالنسبة ليم 
 2005,.) الخضربحيث ال يبقى في المنظمة إال من ىو أكثر قدرة عمى التأقمم مع ضغوط العمل

 بتصرف(.78:
,وليس وىي ضغوط ترجع إلى العوامل المرتبطة بالعمل نفسو  الضغوط المرتبطة بالوظيفة: ادرمص-2

 :ما يميبالفرد الذي يشغل الوظيفة ومن ىذه المصادر 
ويعني ىذا أن العامل يواجو عدة صعوبات عندما يكتنف عممو غموض في  غموض الدور:2-1

التوتر ,والشعور بالضغط  ل ,مما يخمق لو حالة منإذ ال يتسنى لو أداء عممو عمى الوجو األمث الدور,
 النفسي .
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إلى المعمومات عن الصالحيات والواجبات والمسؤوليات, وعدم  االفتقاربغموض الدور  أيضا ويقصد
فمثال قد يقوم بعدة أعمال تنفيذية  عند الممارسة بصالحيات وواجبات أخرى. اختالطياوضوحيا و 

 العام. بينما يقتصر دوره في اإلشراف
وماىي حدود  ويزداد الغموض عندما ال تتوفر لدى العامل معمومات كافية عن الدور المناط بو,

 سمطتو ومسؤولياتو.
ويحدث  ,معقدة ,في ىذه الحالة يحدث غموض الدور بدرجات كبيرة  وعندما تكون المنظمات كثيرة و

 ىذا الغموض عندما :
 تحدث تغيرات تكنولوجية.

 فراد عممو.عندما يغير أحد أ
 وجود نقص في المعمومات الواردة من االدارة العميا.

 2000,كوسيمة لمسيطرة عمى األحداث.) حسن عندما يخفي بعض المرؤوسين معمومات عن المشرف
 بتصرف(.100:

وض الدور يحدث عندما يكون العامل غير متأكد من الميام مفإن غ :عثمان حمود الخضر وحسب
في العمل غير معروفة ,وىو مصدر  ائو ليا ,أو حين تكون نتيجة الخطأالمطموبة منو وكيفية أد

أو حين تقدم المنظمة عمى إحداث تغيير فييا  لمضغط أكثر وضوحا لدى الموظفين الجدد,
 (.80 : 2005,)الخضر

اإلدارة ,"مبدأ وحدة األمر" الذي يقتضي بأن يتمقى الفرد  من المبادئ األساسية في صراع الدور:2-2
امر من جية واحدة ,من أجل التخمص من االرباك ,و التعارض المحتمل ,ويحدث ىذا نتيجة األو 

تعارض الدور المتوقع من الفرد في عممو ,الدور المتوقع منو في أسرتو ,أو نتيجة تعارض ما ىو 
مطموب منو في عممو ,كأن يطمب منو العمل بسرعة عالية وفي نفس الوقت المحافظة عمى جودة 

بات سمعة أو الخدمة التي ينتجيا ,كما يمكن أن يحدث "صراع الدور" نتيجة لتعارض متطمعالية لم
 (.80-79 : 2005,العمل مع قيم الشخص ومبادئو. )الخضر
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وتحدث عندما تكون الميام أكثر مما يسمح بو الوقت, وقد يكون  كثرة المهام المرتبطة بالعمل: 2-3
أو تكون الميام متنوعة لكنيا كثيرة  عدة مما يسبب الممل, كثرة العمل بسبب تكرار نفس الميمة لمرت

وما يرافق ذلك من مشكالت قياسا بالوقت المحدد لإلنجاز ,مما يتطمب السرعة في األداء إلنجازىا ,
كما تشير الدراسات أن كثرة الميام ترتبط بالمشكالت الفيسيولوجية , واإلرىاق ,  في جودة الخدمة ,

 (.80-79 : 2005,)الخضرضا الوظيفي.اإلحباط ,انخفاض الر 
فيناك بعض العمال يشتكون من أن ليس ليم عمل, مما  قمة المهام المطموبة من الفرد: :2-4

 وال يشعرونيم بالمسؤولية.,يشعرىم بالممل ,وأن رؤسائيم ال يعطونيم الثقة الكافية 
رة الفرد ,خاصة في ونعني بيا أن الميام في مستوى تعقيد أعمى من قدصعوبة المهام: :2-5

أو تمك التي تستخدم تكنولوجيا معقدة ,بحيث قد  الوظائف لتي تتطمب الدقة, وتركيز ذىني عالي,
 خطأ فادح يؤثر عمى صحتو وسالمة اآلخرين. ارتكابيشعر الفرد بالخوف من 

 ذالتخاالكافيتين  واالستقالليةأي أن الموظف ليس لده الحرية ضعف السيطرة عمى العمل :: 2-6
متى وكيف يؤدي العمل, أساتذة الجامعة لدييم اإلستقاللية أكبر في بشأن عممو, مع تحديد  قرارات

العامل عمى خط االنتاج فنقيد بشكل دقيق  أما, اختصاصيمتحديد ماىي المادة التي يدرسونيا ضمن 
 يرتبط بكل تفاصيل عممو, كما تشير بعض الدراسات أن ضعف الشعور بالسيطرة عمى العمل

 واألعراض الصحية والغياب . ,بمستويات عالية من التوتر
مما الشك فيو أن ىناك صعوبة في االلمام بجميع المصادر المتعمقة بالعمل نفسو ,غير أنو  إذن:

لدى الموظف ,وعدم الشعور باألمن الوظيفي ,وعممية تقييم أدائو يمكن اإلشارة إلى أن ىموم الترقية 
 الموظفين . جميعيا مواقف ضاغطة ألغمب

قد ال يقع الكثير من األفراد في حالة من الضغط حين ال ضعف التأثير عمى صنع القرار: 2-7
أو التأثير في قرار ما بشأن مرض معين آو أحداث طارئة .مثل ىؤالء  يستطيعون إصدار قرار ما,

 القوم يرون أن األمر ال بد أن يترك في أيدي خبراء أو مختصين .



ضغوط العمل:                                                                 الفصل الثاني  

55 

 

ر نجد فئة من البشر ميتمين كثيرا بإبداء رأييم في األحداث ويشعرون بالراحة حيث وعمى الطرف األخ
 يؤثرون فييا ويقعون ضحية لمضغط النفسي حين يخرجون عن ىذه الدائرة التأثيرية .

تعتبر العالقات غير الموفقة مع المسئولين في العمل إحدى مواجهات متكررة مع المسؤولين: 2-8
فقد  إذا كان المسؤولون من الذين يتعمدون التأثير في اآلخرين عمى نحو ما, المصادر الميمة خاصة

أو أمام من بيدىم أمر  ن آخرين أمام بقية العاممين,أن عاممين محددين أو خفض شأيتعمدون رفع ش
تجديد العقود أو إصدار قرارات الترقية أو صرف حوافز مالية أمام المسؤول الذي تعود التعرف عمى 

معتمدا في ذلك عمى معمومات من الزمالء ,فيذه حالة أخرى قد تتسبب في كثير من  اآلخرين
فيقل لدييم االستمتاع بمياميم  المغالطات المتسببة في ضغوط عمى من حكم عمييم من أفواه غيرىم,

 .(.71-70: 2009,الفرماوي و عبد اهلل .)ويفقدىم التطمع إلى مستوى عالي من اإلحباط والالمباالة
 ,قميل من الناس يميمون إلى العمل المستمر دون أوقات لمراحةاإلفراط في العمل وضغوط الوقت: 9-2

ولكن األغمبية تميل إلى أوقات لمراحة مترادفة بين نياية ميمة وبداية أخرى مثل ىذه األوقات ىي 
لمراحة يمكن أن  اللتقاط األنفس وفرصة لمتأمل فيما تم انجازه .وسبيال لتجديد النشاط ,إن ىذا الفاصل

 1994,الطريري  .)يخفف كثيرا من ضغوط العمل ويساىم في مزيد من التأني والدقة في إنياء الميام
:227 ). 

 مشتركةرغم ما يوجد بين العاممين في العمل الواحد من ميام سوء االتصال في مجال العمل : 10-2
 فقد ال يوجد بينيم اتصال جيد مما يسبب ضغطا.

الحصول  تصال في عدم وضوح األىداف والتعميمات وغموض المكاتبات و صعوبةويتضح سوء اال
عمى المعمومات المطموبة قبل البدء في الميمة ,إضافة إلى عدم تأكدنا من الشخصية المسؤولية إداريا 
أو فنيا وصعوبة االتصال بو وقد ينتج عن ذلك اتخاذ قرارات تفقد المعمومات أو األىداف وضياع 

ثرة الجيد دون داع نقد يحضر العاممون اجتماعات دون معرفة بجدول األعمال أو األىداف الوقت وك
نفت ضعف مشاركتيم وتكبت كفاءتيم وقد يكون من أسباب سوء االتصال عدم وجود العاممين في 
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أماكن متقاربة وعدم وجود شبكات اتصال بين وحدات المؤسسة أن كل ذلك من المصادر اليامة 
 لمضغوط.

قد يقوم العامل بعمل يتطمب من اإلمكانيات ما ال يممكو, في ىذه الحالة  كثرة العمل أو قمته:2-11
تكون ىذه الكثرة كمية عندما يطمب من العامل القيام بميام أكثر مما ف نكون أمام ما يسمى بكثرة العمل

ن الميارات الكافية يستطيع في ظرف زماني محدد ,وقد تكون كيفية وتعني اعتقاد العمال أنيم ال يممكو 
والقدرة التي تمكنيم من القيام بعمل ما ,كال األمرين غير مرغوب فييما ألنيما يمكن أن يضعا الكثير 
من اإلجياد عمى العمال إلى جانب كثرة العمل يمكن أن يطمب من العامل القيام بعمل اقل مما يمكن 

ما يسمى قمة العمل ,قد تكون ىذه  ة يظيرأن يقوم ب ىاو اقل من القدرات التي يممكيا في ىذه الحال
القمة كمية أي الممل الناجم عن وجود قميل من العمل يتم القيام بو ,وقد تكون كيفية أي افتقار العمل 

 (72: 2009الفرماوي و عبد اهلل , )  .لإلثارة الذىنية التي تصاحب كثير من األعمال الروتينية
لميام التي يقوم بيا العامل عن زميمو أو توكل لو مسؤولية  ىي تمك االمسؤولية عن اآلخرين :2-12 

وىي  مقارنة بأولئك الذين يقومون بأعمال أخرى ال تكون فييا مسؤولية عن األفراد كبيرة مثل ىؤالء 
األفراد يمكن أن يشتكوا من التوتر والقمق ومن الممكن أن تظير عمييم أعراض اإلجياد مثل القرحة 

 ط الدم .المعدية ,ارتفاع ضغ

يعاني ىؤالء األفراد من اإلجياد وأثاره المختمفة لعدد من األسباب منيا أنيم يتعاممون مع مشاكل 
العالقات اإلنسانية في العمل ويسعون إلى حل النزاعات بين األفراد وتطور التعاون في المنظمة وتقويم 

ميام مجيدة ويمكن أن تعرض  األداء ولعب األدوار القيادية المناسبة كما ىو معروف فان كل ىذه
 .الضغط صاحبيا إلى الكثير من

 مصادر الضغوط المرتبطة بالبيئة الداخمية لممنظمة:-3
وكذلك العمل مع  كالتعامل مع نوعيات الصعبة من الجميور, :مشكمة العالقة مع اآلخرين :3-1 

دات الفرد, وأحيانا نجد زمالء يقدر مجيو  وقاس, وال يراعي الجوانب اإلنسانية, والالرئيس كثير النقد, 
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أو المساندة المينية ,كما يثيرون مشكالت عدة تولد نوع من التوتر  االجتماعيالعمل ال يعينون الدعم 
 في العالقات, كماال يمكن ان نجد أي منظمة تخمو من مشكمة الصراعات الشخصية.

 يمي: والتي تتجمى في ما: الظروف الفيزيقية السيئة ::3-2
تساعد اإلضاءة المناسبة عمى سيولة اإلدراك ,وبالمقابل تؤدي اإلضاءة الغير  :ضاءةاإل3-2-1

المناسبة إلى مشكالت الصداع الناتج عن تكييف العضالت لمتمكن من الرؤية الواضحة ,وال يقصر 
اإلتجاه  الموقع ,و ثعمى درجة اإلضاءة ,بل ينبغي مراعاة موقع أجيزة اإلضاءة من حي االىتمام

 (.بتصرف108:  2000,بة لمعين.)عسكربالنس
أالم في الرأس ,  مثل :الصداع. وقد تكون اإلضاءة سببا في ضغط العمل وذلك لما تخمفو من اآلالم

 .مشكل في الرؤية 
مصدرا لمضغط في حالة تطرفيا من حيث الزيادة أو ىي األخرى قد تكون الحرارة  : الحرارة3-2-2

بطيا عند ضفي الدماغ في عممية تنظيم درجة حرارة الجسم حيث ت , وتتحكم المراكز العميااالنخفاض
تقريبا ,فإذا ما ستشعر الفرد عن طريق حاستو الجمدية أنو يتواجد في وسط نقل درجة 37درجة حرارة 

كما تقر بتصرف(.107: 2000,يشعر بالبرد والعكس الصحيح.) عسكرحرارتو عن ىذا المستوى فإنو 
درجة حرارة تسبب لمفرد الشعور بعدم الراحة, وأما إذا كانت كبيرة  ارتفاعبأن  الدراسات والبحوث العممية

مصدر لمضغط النفسي  و بالتالي تكون فإميا تؤدي إلى حدوث إرىاق, فما فوق,37ومستمرة أي 
 بتصرف(.107: 2000,عسكر )
ق ,ونحن ال نطم اليوائي الضجيج أو الضوضاء صور من صور التموث يعتبر الضوضاء:3-2-3

إنما عمى الصوت الغير المرغوب فيو , والذي  يتحرك عبر اليواء لفظ الضوضاء عمى كل صوت
,والتي  االستمراريةإما بسبب شدتو أو بسبب وقوعو المفاجئ, أو بسبب  اضطرابيسبب لنا اإلزعاج أو 

 بالضغوط ىي الشدة ارتباطاقد تمنع الفرد من التركيز في عممو ومن أكثر الخصائص الصوتية 
الجياز العصبي لدى  استثارةوقد بينت الدراسات أن زيادة زيادة شدة الصوت تؤدي إلى والتردد, 

المادة من خالل  االستجابةاإلنسان وزيادة اإلفرازات الغدة األدرينالية )الكظرية(مما يؤدي بالجسم إلى 
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 2012عقون,,)مستوى الضغط لدى الفرد ارتفاعزيادة ضربات القمب ,ضغط الدم ,والتي تدل عمى 
 بتصرف( 108-109:
ألفو إلى نظام جديدي غير واضح من عمل  االنتقالويتجمى في عممية  :التغيير التنظيمي:3-3

 المعالم .
ويقصد بو الجو العام لممنظمة الذي يعكس شخصيتيا ,حيث يشكل مناخيا :المناخ التنظيمي: 3-4

وطبيعة التكنولوجيا المستخدمة,  ظمة االدارية,العام كل من أسموب القيادة التنظيمية, والموائح واالن
) وطبيعة المنظمة, كل تمك التغيرات من الممكن أن تسيم في تشكيل جو ضاغط عمى العامل .

متعمقة بضغوط أخرى باإلضافة إلى ذلك ىناك مصادر  بتصرف(.-82-81-80: 2005,الخضر
 ىي:العمل 

اد الميام المطموبة من العامل ,كما تصنف عندما تزدضغط العمل  ينتج  زيادة الحمل الوظيفي:
(,كما يشير Qualitative(,وزيادة كيفية )Quantitativeالزيادة عمى إلى نوعين ىما "زيادة كمية )

وليس لديو وقت كافي إلنجاز  النوع األول إلى إدراك العامل بأن العمل المطموب منو يتجاوز طاقاتو ,
: 2000.)حسن,ام المطموبة منومع الميبقدرة وميارة الفرد لمتعامل  تعمقتمك الميام ,أما النوع الثاني في

100.) 
تعتبر قمة الحمل الوظيفي عامال مجيدا, إذ ال يكون حجم العمل كافيا لشغل قمة الحمل الوظيفي :

وقت الفرد, ويتمثل ىذا األخير في األعمال التي تتطمب قدرات أقل من إمكانات الفرد ,والتتحدى 
, وىذا يحمل في طياتو نتائج سمبية ب جزءا يسيرا من وقتو إذ يجد الفرد نفسو عرضة لممملقدراتو, تتطم

 (.100: 2000حسن , )عمى المنظمة ,كما يمثل مصدر لمصراع الداخمي واىتزاز الثقة بالنفس.
ارات ينظر إلى الموارد دائما عمى أنيا نادرة ومحدودة ,كما تتنافس األقسام واإلد التنافس عمى الموارد:

واألفراد في الحصول عمى أكبر قدر من ىذه الموارد, ويتطمب ذلك المجوء إلى المقايضة والمساومة, 
والمناورة وىي أمور قد تأدي إلى الضغط النفسي ,باإلضافة إلى األمان الوظيفي الذي يعبر عن طموح 

 (.57: 2011)ناضر,كل عامل في التأكد من المستقبل الميني. 
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خبرات  الكتسابيتطمع كل فرد إلى الترقي في السمم الوظيفي متطوير المهني :فرص غير كافية ل
مياراتيم  فقط إلى أن يوظفوا ال يحتاجونوذلك ألن األفراد  جديدة تشبع طموحاتو المادية والمعنوية,

السابقة عمى أساسيا تقمدوا وظائفيم الراىنة ,بل إنيم بحاجة إلى أن تتاح ليم الفرصة بأن يطوروا 
إلى جانب تحسبن وضعيم اراتيم ويكونوا ميارات جديدة تأىميم إلى تحسين مكانتيم الوظيفية , مي

المالي, حيث يعتمد نظام الترقية عمى األقدمية بغض النظر عن كفاءات وميارات الموظف الذي يتم 
لصراع داخل ترقيتو, فقد يؤدي عدم قدرة الفرد عمى الوفاء بمطالب الوظيفة الجديدة إلى وجود نوع من ا

دارة المؤسسة من جية  وبين األفراد العاممين الذين إلى عممية الترقية عمى  المؤسسة بين ىذا الفرد وا 
أنيا نتيجة حتمية لممحاباة والمجاممة لدى مديري المؤسسات من قبل األفراد العاممين, ورغم أىمية 

نو قد يكون سببا من أسباب ضغوط الترقي الوظيفي أو الميني بوصفو ىدفا رئيسا ينشده العاممون فإ
 2006,سالمة و  العمل السمبية خاصة عندما ال يكون لدى المؤسسة خطة لمرقي الوظيفي.) حسين

:225.)                        
في ويعتبر احساس العامل بغياب فرص لتطوير مياراتو أو االرتقاء بمستوى التأىيل ,غياب المساواة 

في الترقية ,ىذه كميا تسبب مصادر لمقمق واإلحباط وعدم الرضا النفسي, مما المعاممة ,غياب العدالة 
يأدي بالعامل إلى البحث عن عمل آخر ,أو المجوء إلى التدخين ,والعقاقير ,التباعد االجتماعي , 

 بتصرف(.102: 2000,والسمبية اتجاه القرارات االدارية واالستخفاف بيا .)راوية
: إذ أن الواجبات والميام المرتبطة بالرتابة والممل  Lakes Of Variety الرتابة و الشعور بالممل

 وسيرىا عمى نفس النسق تؤدي إلى الضغط في العمل .
:إذ أن ضعف االتصال والتواصل بين العاممين Poor Communicationسوء االتصال والتواصل 

 .و من عدم الوضوح في القول واليدفعامل ىام ومسبب لمضغوط, ويخمق ج
ال تمبي  القيادة الغير المناسبة و أن إذ :Inadequate  Leadershipالقيادة)االدارة (الغير المناسبة 

 وتسبب مزيد من الضغوط .  احتياجات العاممين تخمق صراع بين الزمالء
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إذ أن ضغط الوقت وسوء التنظيم ومجال  :Inability  Of  Finish a Jobصعوبة انجاز العمل
 العمل تسبب الضغط.

: إذ أن الميام اليومية التي تواجو العاممين , وصعوبتيا قد Task  -Related Workميام العمل 
 تسبب ضغط لمعاممين .

: إذ أن التعامل المباشر مع الجميور, يؤدي إلى Difficult  Clientsصعوبة التعامل مع الجميور
 حتكاك أو الصراع , مما يؤدي إلى ضرر غير متوقع وىذا ما يؤدي إلى الضغط .حدوث اال

إذ أن تعقد ميام الوظيفة يحتاج إلى ميارات جديدة ,مما يشعر العاممين بالنقص  قمة فرص التدريب:
 والحاجة إلى التدريب ,ويسبب ضغوط في مجال العمل.

ج  دائما إلى مشاعر الحب ,والمودة أو التعاطف , االنفعالي مع العمالء : إذ أن العامل يحتا  التوحد 
عزل مشاعرىم الشخصية أو الذاتية حتى ال تتدخل في أمور فاألفراد الجيدون ىم الذين يستطعون 

 العمل ,أي تحديد لمشاعر , ومتى تظير ؟ وىذا أحد األسباب التي تؤدي إلى الضغط في العمل .
ة المسؤوليات المرتبطة بالعمل تؤدي إلى مزيد من الضغوط مسؤوليات ترتبط بطبيعة العمل: إذ أن زياد

 (.51-50: 2009,أبو أسعد الغرير ,المينية.) 
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 (.107: 2000, ) حسنتوضيح ىذه المصادر في الجدول التالي :ويمكن  

 ( بعض مصادر ضغوط العمل1الشكل رقم )
وط العمل وىي مصادر خاصة ناك ثالث مصادر لضغيمكن أن نالحظ من خالل الجدول أن ى

 صادر خاصة بالعالقة بين العاممين, ومصادر تتعمق ببنية المؤسسة, وم بالمينة
 
 
 
 
 
 
 
 

 الع    العالقة بين العاممين بنية المؤسسة       ا    الميمة
 عبء العمل.  -
 ج األخطاء  الخوف من نتائ  -

 المحتممة.    
 عدم  تحديد المنصب .  -
 صراع الدور وغموضو.  -
نقص في التأىيل والتكوين أو       -

 جد  مؤىل جدا.
 تناقض األوامر وعدم اتساقيا.   -

 عدم  ثبات المؤسسات   -
 التنظيمية .   
 صراع من نوع مؤسسة /   -

 عامل .    
 عدم توفر اإلمكانيات   -

 ف الشروط المادية .مختم    

سوء العالقة بين أفراد     -
 ا   المؤسسة .

 غياب الحوار واالتصال   -
 بين العمال    
ضعف السند وعدم                                   -

 األ  توفر المسيرين
 لألخطاء   .      
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 :لضغوط العملإطار تصوري مبسط  -4
 عوامل وسيطة             عوامل مينية                           

 
 
 
 
 
 
 

 أعراض                                                                 
 
                                      مشكالت صحية   
 
 
 
 
 
 

 .(111 : 2000.) عسكر , عملإطار تصوري مبسط لضغوط  (2الشكل)
 
 
 

 غموض الدور الوظيفي
 ] الزيادة / النقصان [ 

صراع الدور  غياب 
 ادلساواة اخلالفات 

 الضوضاء 
 احلرارة 

 غياب التحكم 
 غياب فرص النمو 

ؤسسي  ادلناخ ادل  

 أمراض القلب 
ضعف يف جهاز 

 ادلناعة 
 األرق 

 الصداع 

 العوامل الشخصية 

 االجتاه حنو العمل 

 زيادة ضربات القلب 
 ارتفاع ضغط الدم 

 االكتئاب 
 التدخني 

 تناول ادلهدئات 
 اإلنفعال السريع 

 االستنزاف االنفعايل 
 االستنزاف البدين 
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  العمل : المهن األكثر عرضة لضغوط -5
والخدمات اإلنسانية ىم األكثر تعرضا لمضغوط  فقد أظيرت الدراسات أن العاممين في المين المعاونة 

والسيما أن ىذه  األخرى,ك النفسي من غيرىم من العاممين في القطاعات والمين انيإلأو ا ,النفسية
 المين ترتبط مباشرة بحياة اإلنسان .

  التالي:وصنفت الدراسة القطاعات األكثر عرضة لمضغط عمى النحو 
 . بالطابع التكراري لنفس الميام وضرورة متابعة وتيرة معينة لسمسمة العمل والتي تتميز اليدوية:األعمال 

  .الشرطة : وذلك بتعرضيم الدائم لممخاطر
 .الممرضون : بقياميم بميام غير مرغوبة ومتعبة 

األعمال المتعمقة بالفرز اليدوي والتي تنتج الضوضاء وتطاير الغبار وضيق المكان  البريد:موظفو 
 ستمر.الموالوقوف 

يعانون  من المعممين %40أظير أن  1983المعممون : من خالل رائز منظم طبق في اليابان سنة 
وتنتشر ىذه األعراض أكثر عند  ( وغيرىاأوجاع في الرأس , قمق مستمر  )من مشاكل صحية 

  .المعممات والمعممين الشباب
ت بالواليات المتحدة األمريكية من طرف اإلعالم اآللي : المراقبة اإللكترونية , في دراسة أجري موظفو

إلى  10جامعة نت أن عمال اإلعالم اآللي معرضين لالكتئاب أكثر من اآلخرين بنسبة 
 (45:  2012,)بوزيدي.15%
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 المظاهر النفسية لضغوط العمل :  -6
فسية وىو التييج أو الخط المصحوب بالعدوانية  أو الخصومة الحادة , وىو حالة نالغضب:  6-1

حساسنا بأن شيئا ما قد حدث أو شخصا قد أقدم عمى عمل ما يسيء إلينا قوال و إتتولد لدينا عند 
 (64: 2011فعال.)ناظر,

: ىو حالة من عدم التوازن النفسي ,ناتجة عن تيديد ما ,أو, خطر معين, الذي يتممك  القمق:6-2
لقمق يتوقع الشر دائما ويبدو دائما االنسان ويسبب لو كثيرا من الكدر, الضيق , األلم والشخص ا

 بتصرف(10: 2009متشائما)شكشك,
وىو شعور مرتبط بتوقع خسارة ما حقيقية أو الخوف من شر أو خطر مرتقب , عدم  األرق:6-3

حالة يصاحبو انخفاض في درجة حرارة الجسم, وينتج األرق كإفراز مباشر لالقدرة عمى النوم السميم 
 (64: 2011)ناظر,القمق.

وىو إحساس بالتذمر , والرفض والممل وال يصاحبو أي سرور ناتج عن التعامل مع اإلحباط:  6-4
)الشاذلي, األشخاص أو األشياء , وىو شعور بالعجز التام عن القيام برد فعل يؤدي إلى نتيجة ما.

2001:76) 
ائما لمن يسانده وىو إحساس بعدم القدرة و عدم الكفاءة واحتياج الفرد دفقدان الثقة بالنفس :6-5

ات ثم سرعة تغييرىا بعد ويعزز من قدراتو , وتظير غالبا في شكل عدم القدرة عمى اتخاذ القرار 
 (64: 2011ر,ض)نااتخاذىا.

   ضغوط العمل: نماذج-7

تعتبر ظاىرة اإلجياد ظاىرة غاية في التعقيد , لذلك فقد الباحثين في تحميميا من خالل دراستيم 
تتعمق باإلجياد ومتغيراتو ,ويعتبر "سيمي أول من حاول تحميل الظاىرة ثم تاله والتوصل إلى نتائج 

باقي الباحثين في المجال ,وتمخضت عن ىذه الدراسات اختالف نظرة الباحثين لتحميل ظاىرة اإلجياد 
 وغيره. فمنيم من يراه من زاوية طبية )فيزيولوجية كيميائية( وآخرون من ناحية معرفية نفسية,



ضغوط العمل:                                                                 الفصل الثاني  

65 

 

 : لمضغط الحيوي–لنموذج الكيميائي ا -7-1
عمى  الضغط,بحيث ييتم بتحميل ظاىرة 1956"سنة  تمت صياغة ىذا النموذج من طرف "ىانز سيمي

 أنيا حالة تحددىا أعراض محددة ,تتكون من كل التغيرات المجيدة غير المحددة داخل النظام الحيوي.
المجيدة :المواد السامة ,الظروف أو الحاالت  وطبقا ليذا النموذج نجد  أن ىناك العديد من المواقف

أعراض التكيف  -اسم  التي تنتج  عن الضغوط ,وقد اطمق عمييا سيمي, العاطفية ,اآلالم الجسمية
 وىذه المراحل ىي : والتي تتكون من ثالثة مراحل يسببيا مصدر مجيد واحد,   -العام

 (  Alarmeمرحمة اإلنذار)
 ( Résistanceمرحمة المقاومة ) 
 ( Exhaustionsمرحمة اإلنهاك ) 

ففي المرحمة األولى : يبدأ الجسم باستكشاف المواقف الضاغطة كذلك يبدأ بشحن لمقاومة و في 
المرحمة الثانية تزداد المواقف الضاغطة و تزداد مقاومات ىذه المواقف أكثر من المعدل الطبيعي ليا , 

 (..88: 1993العديمي , )التعب فتقل طاقة المقاومة. و في المرحمة الثالثة يبدأ الجسم اإلنياك و
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 (..88: 1993العديمي , .)مراحل الضغوط عند سيالي  ( :03الشكل رقم )
ول لمموقف الضاغط عندما يدرك الفعل األتمثل رد  أن مرحمة االنذار (3الشكل)ا نالحظ من خالل ىذ

الفرد التيديد الذي يواجيو عن طريق الحواس التي تنتقل منيا إشارات عصبية إلى الغدة النخامية , 
, أما مرحمة المقاومة ز بيا درجة التعرض المبدئي لضغط حيث يظير الجسم تغيرات واستجابات تتمي

تختفي التغيرات  موقف الضاغط متسقا مع التوافق, وىناث ىذه المرحمة عندما يكون التعرض لوتحد

 
 المرحمة ) الثالثة (

 
 

 
 المرحمة ) الثانية (

 
 المرحمة ) األولى (

 
 

 إنهاك/تعب
 
 

 
 

 المقاومة

 
 

 حركة المنبه
 ) الجرس (

يبدأ الجسم بالتغير 

في أول كشف 

للعوامل الضاغطة و 

 كذلك تقل المقاومة.

بعد فترة مقاومة يبدأ 

إلنهاك , الجسم  في ا

 فتقل طاقة  المقاومة

 

يزداد ظهور عوامل 

الضغط , غير أن 

المقاومة تزداد أكثر 

 من المعدل
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و ىنا يحاول الجسم التوافق مع المطالب الفيزيولوجية , التي ظيرت عمى الجسم في مرحمة االنياك 
 .التي تقع عمى عاتقو

 :مضغط المعرفي ل–النموذج النفسي 7-2

 .(1966 )زورسغة ىذا النموذج من طرف الاتم صي
نو ال يمكن لمفرد اعتبار أوضح أدراك الحدث او الموقف ,حيث إوقد اعتمد فييا الباحث عن كيفية 

 منو.ادراكو كذلك وعمى انو خطر ميدد ألاذا كان  الموقف مجددا اال
فاذا كان  ( يوضح النموذج النفسي المعرفي ويتضمن تقييم الموقف الضاغط او المجيد,4و الشكل)

فانو سيكون كذلك عن طريق المعيشة ,وبالتالي ستكون النتيجة  ضغطلمموقف عمى انو مسبب لم تقييمو
  (.322 :  1995,كشرود ) ما بالعمل المباشر او العمل المخففإوذلك ,إما االستجابة او الحياد عنو 
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                التقويم                             المعايشة                             النتيجة                  
                        النموذج النفسي المعرفي لمضغط  ( :04الشكل رقم )

 النموذج المهني:7-3

(متغيرات 05الميني,وقد ركز في نموذجو عمى خمس ) نموذج لضغط (1974)لقد صاغ ىاوس
 ىي: العملضغوط ضرورية لفيم موضوع 

 الظروف االجتماعية والموضوعية المؤيدة لإلجياد.
 االدراكات الفردية لإلجياد.

 )نفسية(تدخين)سموكية(. انييار االستجابات الفردية لإلجياد المدرك إنكار )معرفية(,

 
لعمل المباشرا  

 
 

 
 العمل المخفف

 
 

العمل 
 المخفف

 
 

العمل 
 المخفف

 
 

العمل 
 المخفف
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 نتائج التحمل الكبير لإلجياد المدرك, التعب الفكري ومرض األوعية القمبية.
 التزامات مالية. ادارة البيت ,رعاية االبناء, الموقفية, ية والمتغيرات الشرطية الفرد

تبدا بالظروف االجتماعية المؤدية  الضغط( يوضح المتغيرات الخمس لحدوث 05والشكل رقم )
 السموكية و الفيزيولوجية. لإلجياد ثم إدراكات الفرد ليذا اإلجياد ومنو االستجابات المعرفية,

الممقب ب أب اإلجياد اتجو  فنرى سيمي الظاىرة كل حسب تخصصو, لقد قام الباحثون بتحميل ىذه
اتجاىا طبيا في تحميمو لمظاىرة ,متجاىال العناصر الموضوعية والنفسية التي تساىم في حدوث الظاىرة 

باقي أجزاء التفاعل ل مع إىمالوركز عمى إدراك الفرد لمموقف المجيد بشكل منفرد  ونرى الزاروس
 االجتماعي .

لنموذج الميني والذي صاغو ىاوس فانو جمع بين إدراك لممواقف المجيدة إضافة إلى الظروف أما ا
 (1995:325,كشرود .)االجتماعية والموضوعية داخل العمل وأثرىا في حياة الفرد
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 الدفاع
 التعامل

 
   

 ( 325:   1995د ,يوضح النموذج الميني لمضغط )كشرو  ( :05الشكل رقم )
 :Hebbنموذج هب7-4
تطمبات الممقاة عميو من ضغوطات العمل ماىتم بدراسة العالقة بين االداء الخاص بدور المدير و ال 

ىب  عمى ان العمل والمتطمبات القميمة تؤدي الى الممل حيث ان الزيادة في المتطمبات ومن ىنا اكد   
تؤدي الى القمق و بالتالي يقل  فإنياات عمى قدرة الفرد تعتبر حافزا ومنشطا ,لكن لو زادت المتطمب

تركيز الفرد وقدرتو عمى االداء كما ان الزيادة المستمرة في المتطمبات تؤدي الى التعب وفقدان القدرة 
 2001االسباب .)السيد , ألتفوانطواء واثارة  عمى االداء و بالتالي االنياك النفسي وما يتبعو من

:104.)  
 
 

الشرطية : الفردية و الموقفية المتغيرات   

 استجابات اإلجهاد

 فسيىلىجية  -

 معرفية )عاطفية(  -

 ة ـــــــىكيــــــسل-

 

  االجتماعيةالظروف 

 المؤدية لإلجهاد

 نتائج :

 فسيىلىجية

ة ــــمعرفي  

ة.ــــسلىكي  

 

المدرك  الضغظ  
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  ء العاملأدا 
 

 ذروة األداء
 
 

 زيادة الدافعية االنياك
 

 قميمة                                 كثيرة 
 زيادة المتطمبات

 يمثل نموذج ىب في  ضغوط العمل. (06رقم) الشكل  
 :Koperنموذج كوبر7-5

دي الى ؤ يبيئة الفرد تعتبر مصدر لمضغوط مما  ويذكر أنالضغوط عمى الفرد  تأثيريوضح اسباب 
و يشكل خطرا ييدد الفرد و اىدافو في الحياة فيشعر بحالة الضغط أتيديد لحاجة من حاجات الفرد 

 واذا لم ينجح في التغمب عمى المشكالت وويحاول استخدام بعص االستراتيجيات لمتوافق مع المواقف 
ذا لقمب و االمراض مراض اأ تؤدي الى بعض االمراض مثل: فإنيااستمرت الضغوط لفترات طويمة  وا 

 كتئاب وانخفاض تقدير الذات.الى زيادة القمق واال أيضا كما تؤدي ,العقمية
 في الشكل التالي : وكما يمكن رصد نموذج كوبر
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 التهديد                                                    
 

                                     
 

 التغذية الراجعة                                       
                                                                                                        

 النجاح
 

  الفشل 
 (103: 2001,نموذج كوبر يوضح بيئة الفرد كنموذج لمضغوط)السيد عثمان :(07رقم) الشكل

  :Marchaleوذج مارشالنم 7-6  
يحدد العوامل المسببة لمضغوط في العمل واالعراض التي تظير عمى الفرد نتيجة تعرضو لضغوط 

لى العمل وىي اعراض خاصة بو و تؤدي بو الى امراض القمب واعراض خاصة بالمؤسسة تؤدي ا
في الشكل  رشالما ويمكن رصد نموذج(.  102 : 2001.)السيد عثمان ,العدوانية وتكرار الحوادث

 التالي:
 
 
 
 

 الفرد
 

 التغمب عمى المشكالت
 الفرد

اإلجياد -الضغوط –البيئة      التهديد 

 الفشل في التعامل مع الضغوط
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 الفرد                                                    
 .(102: 2001,:نموذج مارشال لمضغوط)السيد عثمان  (08رقم) الشكل

 
 

مصادرال  األمراض أعراض الضغط 

 أمراض القمب. -
 أمراض السل . -

 العدوانية.    
 الالمباالة. 

 لعمل.ا    
 تنظيم العمل.    
 عالقات العمل. 
 النمو الميني .  

 لمناخا  ا
 .المؤسساتي

 التداخل الوظيفي. -
 الدور الوظيفي

 ضغط الدم. ارتفاع  
 عة االستثارة.سر  -

 أالم الصدر.    
 تغيب عن العمل.  -

 عالقات سيئة.   
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 (.(Gibson,et al…,1994نموذج جبسون وأخرون :-7-7
, ىذه الضغوط عمى العمل وامل ضغوط المينة المختمفة وأثار وذج يوضح العالقة بين عىذا النم

 ويشمل النموذج عمى مصدرين من مصادر الضاغطة ىي :
 ضغوط تتعمق بطبيعة العمل وبيئته ودور العاممين فيها :-1

 وغيرىا , الحرارة , تموث اليواء , الضوضاء,وتشمل الضوضاء ضغوط تتعمق ببيئة العمل المادية: 
وغموضو و العبء الزائد في العمل وطبيعة المينة وىذه -ضغوط فردية: وتتمثل في صراع الدور

 الضغوط ترتبط بالمينة.
 ضغوط اجتماعية: وتتمثل في ضعف العالقة مع الزمالء في العمل والمرؤوسين والمدير.

 ضغوط تنظيمية :وتتمثل في ضعف تصميم الييكل التنظيمي .
)نمط الجسمية  وتتمثل في الصفات الذىنية والعاطفية وتبط بخصائص الشخصية: ثانيا: ضغوط تر 

وأيضا الديمغرافية التي تؤثر عمى تفاعل الفرد مع ,  وقدرات وحاجات الفرد(, ومركز التحكم ,الشخصية
 (319-318: 1994د اهلل والمير,ب.)ععوامل الضغوط

 في الشكل التالي : جبسون نموذج تويمكن رصد
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ثار(الفروق الفردية              الضغوط                           النتائج )اآل  
 

 
 
 
 
 

لمصادر المسببة لمضغوط العمل امختمف لوآخرون  جبسون نموذج (09) رقم شكليوضح ىذا ال
عوامل  ,عوامل ضغوط فردية , عوامل ضغوط البيئة الفيزيولوجيةفي أربع مراحل رئيسية وىي : 

 (73: 2001)شارف خوجة, .عوامل الضغوط التنظيمية ,ضغوط الجماعة
 
 

 لخصائصا
    -العمر-سموكال 
  –التعميم -جنسال  ل

 الحالة   
 .الفيزيولوجية

–التأثر -ذىن   
 النمط

 السموكي   
 احترام الذات.   

 ضغوط البيئة عوامل    
 الفيزيولوجية:   

الحرارة. اليواء -)الضوضاء
 المموث.(

عوامل ضغوط فردية 
ع وصرا-غموض الدور

-كثافة العمل-الدور
 الحاجة–المسؤولية 

ضغوط الجماعة عوامل  
-العمل عالقة ضعيفة بزمالء
 المرؤوسين والمدير

-عوامل الضغوط التنظيمية
المستوى -ىيكل المنظمة

الحاجة إلى , الوظيفي
 سياسات واضحة.

 الموضوعية عدم     
 والقمق.      

 
سموكية  ميول   

 لمحوادث
           عدم   القدرة عمى    
 القراراتخاذ     

 فيزيولوجية ضغط      
 الزائد.الدم        
جسدية  صحة   

 أمراض,
 إنتاجية منخفضة    

 التجارب النفسية
 أو الفيزيولوجية أو

إدراك متطمبات  
 الفرد
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 :ضغطاآلثار الناجمة عن ال -8
 عمى العامل:8-1
 في الصحة النفسية :-أ
  اإلحتراق النفسي:-1

" فريد نبرجر", أول من  freude nbergerالنفسي من المفاىيم الحديثة نسبيا ويعتبر  االحتراقيعتبر 
لضغوط  واالنفعاليةالجسمية  االستجاباتاستخدم ىذا المصطمح في أوائل السبعينات وذلك لإلشارة إلى 

ين في المين اإلنسانية الذين يرىقون أنفسيم في السعي لتحقيق أىداف صعبة ,كما العمل لدى العامم
أن العمل مع الجميور العريض يأتي في مقدمة المين التي يمكن أن تخمق  مشاعر اإلحباط لدى 

مكانيات , قد يخمق لدى العديد منيم الشعور باإلحباط وضعف الشعور العاممين,  انخفاض قدرات وا 
النجاح , األمر الذي من شأنو أن يولد ليؤالء العاممين الشعور بالضغوط النفسية والمينية  باإلنجاز أو

  .النفسي االحتراقوبالتالي الوصول إلى 
 ,,الوجدانية )البدنيةصاب جوانب شخصية الفرد المختمفةأن ت(Burnoutالنفسي ) باالحتراقفيقصد 

فعمى المستوى البدني ,يشعر الفرد  نحو ذاتو,العقمية( باإلنياك و يكتسب الفرد اتجاىات سالبة 
وعمى المستوى الوجداني يشعر بالقمق وبالعجز  بالصداع المستمر و الغثيان و األرق وفقدان الشيية,

المكتسب والندم عمى اختيار ىذا العمل ,وعمى المستوى العقمي يكتسب الفرد اتجاىات سالبة نحو 
لماضي ,كما يكون متشائما حول أدائو المستقبمي ويتوقع الفشل فالفرد ال يكون راض عن أدائو ا الذات,

 (233: 1994,طريريال)المستمر .

 النفسي :  االحتراقأسباب  
النفسي ال يختمف عن البحث في أسباب الضغوط المينية وذلك من  االحتراقإن البحث عن أسباب  

أن شعور الفرد بالضغوط المينية أو منطق تشابو الظروف والخمفية التي ينمو فييا كل منيما , عمما ب
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النفسي ولكن إصابة الفرد  باالحتراقبالضرورة إصابتو  ال يعنيالضغوط النفسية في مجال العمل 
 النفسي ىو حتما نتيجة لمعاناتو من الضغوط النفسية الناجمة عن ظروف العمل . باالحتراق

عشر دراسة بحث عن أسباب  وفي ىذا الصدد ذكرت إحدى الدراسات من خالل استعراض أربعة
 لالحتراق النفسي وىي:النفسي وتبين فييا وجود ثمانية أسباب رئيسية  االحتراقوأعراض 

 العمل لفترات طويمة دون الحصول عمى قسط كاف من الراحة  
 غموض الدور  
 فقدان الشعور بالسيطرة عمى مخرجات العمل أو اإلنتاج  
 الشعور بالعزلة في العمل  
 ة في عبء العمل وتعدد الميام المطموبة الزياد 
 الرتابة والممل في العمل  

 ضعف استعداد الفرد لمتعامل مع ضغوط العمل 
 (18: 1994,المطيري)الخصائص الشخصية لمفرد 

 القمق:-2
ويعرفو فاروق عثمان عمى أنو حالة من الخوف الغامض الشديد الذي يمتمك اإلنسان ,ويسبب لو كثيرا 

لضيق, األلم ,والقمق يعني أيضا االنزعاج ,والشخص القمق يتوقع الشر دائما, ويبدوا من الكدر ,ا
متشائم, ومتوتر األعصاب ,ومضطرب, كما نجد أن الشخص القمق يعاني من فقدان الثقة في النفس, 

 بتصرف(.18: 2001, وفقدان القدرة عمى التركيز.) فاروق عثمان
أنو انفعال مركب من الخوف , وتوقع الخطر,  و العقاب,  عمى : (1999)ويعرفو عبد الرحمان وافي

أو ىو الخوف من الخطر المحتمل الغير المؤكد الوقوع فيو , وىو انفعال مؤلم نشعر بو حين ال 
نستطيع أن نفعل شيئا أمام موقف خطير ييددنا بالخطر ,وعبارة عن حالة توتر شامل ومستمر, نتيجة 

ب من الخوف وتوقع , وعميو يمكن اعتبار القمق انفعال مرك توقع خطر فعمي أو رمزي قد يحدث
 بتصرف(. 45: 1999,)وافيالتيديد والخطر
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خوف  وتجسدت في أنوفقد صاغت أكثر تعريفات لمقمق شيوعا  :أما الجمعية األمريكية لمطب النفسي 
كذلك مصدره أو توتر أو ضيق ينبع من توقع خطر ما يكون مصدره مجيوال إلى درجة كبيرة ,كما يعد 

 (.25: 2010,) الحوليةق عدد من التغيرات الفيزيولوجية.غير واضح ,كما يصاحب القم
مم النفس مكانة بارزة ,فيو المفيوم المركزي ع أن القمق يحتل في : (2010)وترى أمثال ىادي الحولية

مراض في عمم األمراض النفسية, والعرض الجوىري المشترك في االضطرابات النفسية ,بل في أ
عضوية شتى, ويعد القمق محور اعصاب وأبرز خصائصو, وأكثر فئاتو شيوعا وانتشارا حيث يمثل من 

من الحاالت التي تعاني من االضطرابات النفسية العصابية تقريبا ,كما أنو السمة المميزة  %40إلى20
 (.25: 2010,) الحوليةلكثير من االضطرابات السموكية.

 ,القمق عبارة عن استجابة انفعالية تظير تحت ظروف معينة تضح لنا بأنومن خالل ىذه التعاريف ي
كما تصاحبو بعض التغيرات الفيسيولوجية ,والعقمية والنفسية والسموكية ويتميز بمجموعة من األعراض 

 التي تجعل الشخص المصاب بو يشعر بالتيديد وعدم االستقرار النفسي والجسمي .
 في الصحة البدنية : -ب

وىناك بعض الباحثين  و الصحة البدنية قوية جدا, الضغطالتقارير الطبية إلى أن العالقة بين تشير 
(1966.FRESE)  دورا ميما  الضغطمن األمراض العضوية يمعب  %72يعتقدون أن في حوالي

مع العمم أن األمراض العضوية تضم ما ىو خطير مثل أمراض القمب و القرحات المختمفة , فييا
إن التعرض لمستويات  (WILLIAM SON & COHEN1991كما يذكر) السرطان.والسكري و 

 ,)الطريري. اإلجياد العالية يزيد من قابمية الفرد لإلصابة باألمراض المعدية كنزالت البرد والزكام
1994: 233. ) 

 
 
 



ضغوط العمل:                                                                 الفصل الثاني  

79 

 

 المينة : -8-2
 في األداء: - أ

سباب وىذا لألن كان ضعيفا ا  و حتى  ,تأثيرا سالبا عمى األداء لمضغط أنإلى  الدراسات جل تشير
 :التالية

ن أالذي يختبر مستويات اإلجياد يمكن  العمل, فالعاملأن يصرف انتباه العامل عن  الضغط يمكنن إ
 بيا.يركز انتباىو عمى الحياة الوجدانية التي يعانييا بدال من التركيز عمى الميمة التي يقوم 

تكون أثاره وخيمة عمى الصحة حيث يصبح القيام  أن التعرض المبكر أو المستمر لإلجياد الخفيف
 ببعض الميام غير ممكن .  

أن مستويات اإلجياد الخفيفة يمكن أن تعمل عمى زيادة اليقظة ,التي يمكن أن تشتبك مع األداء 
 وتعمل عمى خفضو.

سباب ومع ذلك تجدر اإلشارة إلى أن بعض األفراد يكون أدائيم متميز في ظروف اإلجياد لعدد من األ
 أىميا :

 يمكن أن يكون ىؤالء األفراد شديدي الخبرة في العمل الذي يقومون بو.
يمكن أن يرى األفراد اإلجياد ضربا من ضروب التحدي وال يرونو ضربا من التيديد الذي ييدد  

 صحتيم.
ا ألنيم ( يحبون اإلثارة ويبحثون عنيAىناك الفروق الفردية بين الناس ,فاألفراد ذووا الشخصية أ ) 

 يكونون سعداء في مواقف اإلثارة ,عادة يكون أداء ىذا النوع من الناس مرتفعا في ظروف اإلجياد .
فيم يبتعدون عن مواقف اإلثارة وال يرغبون في التواجد فييا ,  B)أما األفراد ذووا طراز الشخصية ) 

 (223: 1994,الطريري ) ضغطوىؤالء ىم األفراد الذين يمكن أن  يتأثروا في مواقف ال
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 : العملعواقب استمرار ضغوط  -9
تعطي أىمية لمعمل و اإلنتاجية والدخل القومي ينظر إلى العواقب أو تكمفة عدم  متقدمةالدول ال نجد  

 التعامل مع مصادر الضغوط المينية من جانبين : 
ب التغيب أو ترك العمل التامة من الفرد العامل بسب االستفادةتكمفة مباشرة : ويعود ذلك إلى عدم  -أ

المنظمة لدفع تعويضات إذا ترتبت عمى الضغوط  تضطرأو األداء المتدني , وفي بعض الحاالت 
 مشكالت فسيولوجية أو بدنية .

السمبية بين األطراف المختمفة في مكان العمل  االتصالتكمفة غير مباشرة : تتمثل في قنوات -ب
التوازن والمعنويات المنخفضة لمذين يعانون من الضغوط  بسبب تقدير الذات المنخفض أو حالة عدم

 ( 110 :2000)عسكر , 
 : الضغط في العملإدارة  -10
 التي إلمكانيا التخفيف من ضغوط العمل لدى األفراد وىيكا آلتي : االستراتيجياتىناك العديد من    
 : االستراتجيات الذاتية -10-1
, والغذاء  الضغط وازن دور كبير في التخفيف من أثار غذاء الكامل والمتويقصد بذلك أن لم -

المتكامل ىو الغذاء الذي يشتمل عمى العناصر الالزمة  لقيام الجسم بوظائفو الفيزيولوجية والبدنية 
  .والنفسية المختمفة

 (.233: 1994,الضغوط )الطريريكما أن النشاط المنظم والمستمر يكسب الجسم القدرة عمى مقاومة 
 : تقنيات الفيزيولوجيةال10-2
  (MEDITATION )     التأمل10-2-1

عممية يتمكن الفرد بواسطتيا من تنظيف ذىنو من األفكار الخارجية بواسطة تكرار كممة أو  وىو  -   
مقطع واحد منيا عدة مرات وىو يتطمب الجموس بيدوء في وضعية مريحة مع تغميض العينين 
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يدوء ومحاولة منع األفكار الخارجية التي يمكن أن تعكر صفاء واسترخاء العضالت كميا والتنفس ب
 الذىن.

 (: RELAXATIONاالسترخاء) 10-2-2

,االسترخاء ( أن يكتسب الميارتين)التوتر  إلى,لفرد كيف يتوتر وكيف يرخي عضالتوعممية تعمم اوىو 
 و متوتر .أنيمكن ممارستيا كمما شعر , و 
دقيقة و ممارسة االسترخاء يمكن أن يكونا  20أو  10ي اليوم لمدة ن القيام بالتأمل مرة أو مرتين فإ

و زيادة قدرة الفرد عمى العمل وعمى االستمتاع بالحياة  الضغوط  فعالة في مواجيةناجعة و طريقة 
(BENSON) 1975(  236: 1994,الطريري.) 

 التقنيات المعرفية: 10-3

شاكل خارج نطاق سيطرتيم, كما ىو واضح فان كثير من الناس يقمقون حول مشاكل تافية, أو حول م
, عند  الضغوطالقمق عمى مثل ىذه المشاكل مضيعة لمجيود الذىنية و يمكن أن يساىم في زيادة ا

 زول.ست الضغوطالتمكن من تقميل ىذا القمق فان الكثير من 
الفرد, لكن عمى  ضغطالحقيقة ىي أنو ليس القمق عمى ىذه المشاكل ىو وحده ما يضع الكثير من ال

إلى جانب ىذا فان نوع التفكير الذي يشغل أذىاننا و الذي يسمى الترويع , و ىو التفكير الذي يضخم 
الذي نممك من قبل وعميو فان التقميل من ىذا التفكير  الضغوطأثار الفشل , يضيف الكثير إلى مقدار 

 .عمى الفرد  آثار الضغوطالالعقالني أو القضاء عميو كميا يقمل من 
ىي أننا ال نستطيع  ضغوط العملن الفكرة الكامنة من وراء كل االستراتيجيات الذىنية  لمتقميل من إ

 تغيير العالم من حولنا لكننا نستطيع تغيير استجاباتنا لو .
 االستراتيجيات التنظيمية : 10-4

 وتتجسد في ما يمي :
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ذا حدث ىذا أية مع : قد تتعارض األدوار العائمممارسة الدعم العائمي -10-4-1  دوار العمل وا 
 .يكون أكثر عرضة لمضغطيمكن أن  التعارض فان المعني باألمر

وفي إطار مساعدتيا لعماليا تدرك ىذه الحقيقة وتحاول بقدر المستطاع أن تخفف كثير من المنظمات 
ي يقدمو برامج العمل المرنة والدعم االجتماعي الذ عن عماليا بعدد من الممارسات منيا: الضغوط

عمى  الضغوط فراد اإلدارة لمعمال ,ىذه الممارسات تعمل بدون شك عمى تخفيف أالمشرفون و 
 . (99: 2004,)العميان اإلفراد

: تعني ىذه البرامج تدريب العمال في منازليم عمى أساليب مواجية الضغطبرامج إدارة  10-4-2
التي يمكن ممارستيا غيرىا من األساليب مثل : التأمل واالسترخاء ونظام النشاط والغذاء و ط الضغو

 . لمتخفيف من الضغط
ال وفي ما يخص التدريب فان المنظمة تقدمو لعماليا إذا كان لدييا من يستطيع تقديمو ,و   فأنيا تطمب ا 

 .الخدمة من جية خارجية لتقوم بيا وتتحمل المنظمة المسؤولية عن ذلك 
المشكمة في بيئة العمل وسيمة فعالة في مواجية  يعتبر أسموب حل أسموب حل المشكالت : 10-4-3

والتنظيم واالستفادة من التجارب السابقة , إضافة إلى التعامل  حيث أن التخطيط،  ضغوط العمل
دارتو بشكل ايجابي ,كما أن  العقالني يؤدي إلى نتائج ايجابية في مواجية الضغط كالتخفيف منو وا 

حاب منيا يؤثر بشكل ايجابي في التخفيف من الضغط النفسي المواجية الفعالة لممشكمة وعدم االنس
 .(170: 2004,)العميان 

أن المخالفات التي يقع فييا كثير من اإلداريين التطبيق الجيد لمبادئ اإلدارة والتنظيم :  10-4-4
ير من في ممارستيم اليومية بسبب عدم إتباعيم المبادئ المتعارف عمييا في اإلدارة والتنظيم تسبب الكث

الضغوط النفسية لمرؤوسييم لذلك يتعين عمى المستويات اإلدارية العميا ممارسة مبادئ اإلدارة والتنظيم 
 بشكل جيد.
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تفقد الكثير من الوظائف معناىا وقيمتيا لبعض األسباب منيا  تصميم وظائف ذات معنى:-10-4-5
 ممل ,وينقمب العمل إلى روتني في العمل زيادة حدة التخصص بالقدرة التي يفقد الموظف أي متعة 

 كما تفقد الوظائف معناىا وأىميتيا من انعدام حرية التصرف 
عادة تصميم الوظائف بشكل يجعمو ذو معنى وأىمية .  فييا ,وعميو يكون العالج متمثل في تصميم وا 

يمكن إعادة تصميم الييكل التنظيمي بعدة طرق لعالج تصميم الهيكل التنظيمي :  -10-4-6
كل الضغوط مثل إضافة مستوى تنظيمي جديد أو تخفيض مستوى اإلشراف أو دمج وظائف مشا

 يضاف إلى ذلك إمكانية توظيف العالقات التنظيمية بين اإلدارات واألقسام .
ذلك باختيار أفراد لدييم القدرة عمى العمل المطموب تطوير نظام االختيار والتعيين: -10-4-7

من إعادة تصميم نظم تدريب متطورة وخمق نظم عادلة لمحوافز وتقديم وكذلك تخفيض أعباء الوظيفة 
األداء وتنشيط نظم االتصال وقنواتو وتطبق نظم المشاركة في اتجاه القرارات واألخذ ألسموب اإلدارة 

 .  (171: 2004,)العميان  الديمقراطية في المنظمة .
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 : خالصة الفصل
ط العمل, ىي جديرة باالىتمام والدراسة لما و يو يمكن القول بأن ظاىرة ضغانطالقا مما سبق التعريج إل 

من ليا من خطورة وتأثير عمى كثير من جوانب حياة العمال, والمجتمع برمتو , إضافة إلى ما تسببو 
ات والمشكالت التي االضطرابضف إلى ذلك  مشاكل عمى الصحة النفسية واالتزان النفسي لمعمال

 .تنجم عن عنيا 
كظاىرة نفسية عرفت ازدياد كبير في السنوات األخيرة بين الموظفين في المؤسسات ,  فضغوط العمل

, وذلك راجع إلى ما يشيده العالم المعاصر من أحداث و تغيرات في جميع الجوانب )الثورة المعموماتية
عدة نتائج سمبية  الناتجة عن العولمة وما واكبيا من تطورات أفرزت ىيوىذه التغيرات  , المعرفية(

وليذا البد من التدخل ,  وغيرىا تدني في المردودية في المنظمة , االضطرابات النفس الجسدية منيا
بيدف الكشف عن أسباب ىاتو الضغوط مع , وتظافر جيود الباحثين في عمم النفس العمل والتنظيم 

  اقتراح استراتيجيات جديدة وفعالة لمتقميل منيا .
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 :تمهيد
يعاني الكثير من الناس في ىذا العالم من بعض األمراض النفسية ,التي أضحت تشكل    

 اصطمحواأو كما  ,خطورة كبيرة عمى صحة العامل , ومن بين ىذه األمراض النفسية "القمق " 
إنسان ىذا العصر يعاني من عوامل نفسية  العصر "ألنعميو عمماء النفس السموكيين "مرض 

لم تعد ضحايا  اليوم أثرت عمى حياتو اليومية والمينية , فالمجتمعات العصرية ةواجتماعي
كما قمنا سابقا نفسية إن صح التعبير,  بئةتعاني من أو  ما أصبحت رمجاعات أو أوبئة بقد

النفسية ,والذي يتجمى  االضطراباتاألساسي الذي يقف وراء كل  االنفعاليعتبر  الذي القمق
و التوازن النفسي ,وىذا راجع  لتميزه  واالستقرارن عدم الراحة النفسية ,بوضوح في أنو نوع م

ويكون  ,االرتياحبالضيق والتوتر وعدم  هشعور نتيجة الفرد  ويظير جميا عند, االستثارةبسيولة 
 و الذىني والنفسي. الجسمي االستقرارمسحوب عادة بعدم 

, خطر معين, الذي يتممك وتيديد ما ,أىو حالة من عدم التوازن النفسي ,ناتجة عن  فالقمق :
االنسان ويسبب لو كثيرا من الكدر, الضيق , األلم والشخص القمق يتوقع الشر دائما ويبدو 

لذلك سنحاول في ىذا الفصل التعريج إلى القمق  ,بتصرف(00: 9002,دائما متشائما)شكشك
 ب ونظريات الخاصة بوومستويات وأسبا أعراض , ووأنواع اىيم, مف وأىم ما يتعمق بو من:

 .العقمية و النفسية وذلك نظرا لتأثيره عمى الوظائف الجسمية ووغيرىا , 
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 عن القمق: تاريخيةنبذة  -1
 ,سنجده مشتق من الكممة الالتينية  Anxietyإذا نظرنا إلى أصل مصطمح القمق   

Anger,ىناك إشتقاق أقرب و وىو شعور عام مصاحب لمقمق,  ,والتي تعني الكبت أو االخفاق 
 ,Anxietiesأقرب لممعنى األشمل الذي نستعممو عن القمق, وىو  

وتشمل الجوانب العقمية, إذن فمفيوم القمق تعبر عنو  االرتياحوالتي تعني بعدم  Anxiousو 
ومازالت معانييا القديمة تبدوا قادرة عمى وصف ما مصطمحات عمرت أكثر من ألفي عام 

 بتصرف(. 92  : 9000,  يطمق عميو القمق ) الحويمة  نعانيو اليوم من مما
 تعريف القمق: -2
 لغة:2-1
االنزعاج ,وأقمق الشيء من مكانو وقمقو: أي حركو, والقمق أن ال يستقر في مكان القمق :  

 .(:992:900منظور, يثبت.)ابن  واحد, والقمق ىو االضطراب كأنو يضطرب في سمكو وال
 :اصطالحا 9-2 

ويسبب لو الكثير من الكدر والضيق,  اإلنسان, خوف الغامض الشديد الذي يمتمكحالة من ال
 األلم .

مؤلمة يتوقع فييا العامل الخطر وعدم الراحة النفسية المحيط وبيئة العمل  انفعاليةوىو خبرة 
 الذي يعمل فيو ومع األفراد الذين يتفاعمون معو .

 عند عمماء النفس:   9-3
, وىذا راجع إلى اختالف توجيات عاريف ومفاىيم القمق عند الباحثينت اختمفت لقد تعددت و

 النظرية لدييم, ومن ىذه التعاريف ما يمي:
القمق ىو عبارة عن خبرات ميددة ألمن الفرد الناشئة مواقف : K-Horneyىورني تعريف

 بتصرف(. 091:9002 ,وأحداث مؤلمة ,تبدأ منذ المراحل األولى من نشأة الطفل .) خالدي
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 غير سارة يستثيرىا وجود خطر, انفعاليةالقمق ىو حالة  :Richardsonريشاردسن تعريف 
 لذلك القمق ىو اإلشارة أو العالمة بأن ىناك خطر.–ترتبط بمشاعر أدائية من التوتر 

عمى أنو إحساس مزعج في العقل ينشأ من الخوف ,  Oxfordمعجم اكسفورد أما القمق حسب 
 ( 091: 9002,) فرج .قبلوعدم الـتأكد من المست

فيعرفو عمى أنو إحساس غير عادي وقاىر من الخوف والخشية ,  Websterأما معجم وبستر 
  9002,فرجثل التعرق ,ازدياد ضربات القمب.)م ,و دائما يتصل بعالمات فيزيولوجيةوى
:091 ) 
ة ,يعود إلى يالقمق ىو عدم الراحة النفسية والجسم يرى أن  Pierre-Janetبيارجاني تعريف 

يكون مصحوب بخوف عميق ,ويمكن أن ِيدي إلى اليمع ,مع إحساسات اإلحساس بخطر شديد,
 (. Marson;2004:178.)عمى مستوى الجياز اليضمي والنفسيغير مرغوب فييا 

ينجم عن محاولة  يرى أن القمق شأنو شأن بقية األمراض النفسية والعقمية, :Adlerأدلرتعرف  
من الشعور بالدونية أو النقص والمحاولة لمحصول عمى الشعور بالتفوق.) الفرد من التحرر 

 (.54: 9000  ,فايد
عمى أنو رد فعل لخطر غامض وغير معروف,  : Freud & Corniو فرويد و كورنيويعرف

أيضا ىو حالة شعور وجداني, ولكنو فرويد"  وىنا يكون الخطر ذاتيا ومتوىما ,والقمق كما يقول"
 وتر واأللم والحزن, وىذا يعني أن القمق يتميز عن غيره من الحاالت الوجدانية .يختمف عن الت

أن القمق ىو حالة من  (:9001)ويعرفو مصطفى نوري القمش و خميل عبد الرحمن المعاطية
عدم االرتياح والتوتر الشديد الناتج عن خبرة انفعالية غير سارة يعاني منيا الفرد عندما يشعر 

 (.944: 9001,ديد دون أن يعرف السبب الواضح ليا.) القمش و المعاطيةبالخوف , أو تي
عمى أنو حالة من القمق تنتاب الشخص ,وتظير  :وتعرفو موسوعة عمم النفس والتحميل النفسي

في العديد من االضطرابات المختمفة والشخص يضل خائفا متوترا منشغال سواء ألسباب واقعية 
 (.201: 9002 ,أم متوىمة)غانم
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ن القمق ىو مجموعة من األعراض تنتابيا أعمى  مع تعريف يورك"(:9002)وتتفق الحويمة 
آبة ,تصاحب الفرد في أغمب اليوم ويكون مصحوب أعراض نفسية وجسمية حالة من التوتر والك

حيث تشعرىم بالعجز عن ممارسة  وتصيب جميع األعمار, ولكنو أشد وطأة عمى كبار السن,
 بتصرف.( 91:  9002,حياة.) الحويمة النشاطات اليومية ل

 ,عمى أنو حالة من الخوف الغامض الشديد الذي يمتمك اإلنسان(:9000)فاروق عثمانويعرفو 
والشخص القمق يتوقع  ,أللم ,والقمق يعني أيضا االنزعاجويسبب لو كثيرا من الكدر ,الضيق, ا

د أن الشخص القمق يعاني الشر دائما, ويبدوا متشائم, ومتوتر األعصاب ,ومضطرب, كما نج
 بتصرف(. :0: 9000,وفقدان القدرة عمى التركيز.) عثمان من فقدان الثقة في النفس,

 و  مركب من الخوف , وتوقع الخطر, انفعالعمى أنو  (:0222) عبد الرحمان وافيويعرفو 
 نشعر مؤلم انفعالأو ىو الخوف من الخطر المحتمل الغير المؤكد الوقوع فيو , وىو  العقاب,

حين ال نستطيع أن نفعل شيئا أمام موقف خطير ييددنا بالخطر ,وعبارة عن حالة توتر  بو
شامل ومستمر, نتيجة توقع خطر فعمي أو رمزي قد يحدث , وعميو يمكن اعتبار القمق انفعال 

 بتصرف(. 54: 0222 ,مركب من الخوف وتوقع التيديد والخطر )وافي
عمى أنو استجابة انفعالية تتميز بمشاعر  ي مصطفى:نصور معمى ماضي نقال عن ويعرفو 

 ,)مصطفى.يعرقل الفرد عمى التركيز والتفكير بوضوح ,الخشية والتوتر الفيزيولوجي وىو فالخو 
9000 :29) 
فقد صاغت أكثر تعريفات  لمقمق شيوعا من فوصفتو  :الجمعية األمريكية لمطب النفسيأما 

توقع خطر ما يكون مصدره مجيوال إلى درجة كبيرة خوف أو توتر أو ضيق ينبع من من بأنو: 
) .مق عدد من التغيرات الفيزيولوجيةكما يعد كذلك مصدره غير واضح ,كما يصاحب الق,

 (.94: 9000,الحولية
أن القمق يحتل فيمم النفس مكانة بارزة ,فيو المفيوم (:9000)أمثال ىادي الحولية وترى الباحثة 

فسية, والعرض الجوىري المشترك في االضطرابات النفسية ,بل المركزي في عمم األمراض الن
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في أمراض عضوية شتى, ويعد القمق محور اعصاب وأبرز خصائصو, وأكثر فئاتو شيوعا 
من الحاالت التي تعاني من االضطرابات النفسية  %50إلى90وانتشارا حيث يمثل من 

 (.94: 9000,الحولية)رابات السموكيةالعصابية تقريبا ,كما أنو السمة المميزة لكثير من االضط
 خالصة:

تظير تحت ظروف  انفعالية استجابةومن خالل ىذه التعاريف يتضح لنا بأن "القمق "عبارة عن 
ويتميز بمجموعة والعقمية والنفسية والسموكية معينة ,كما تصاحبو بعض التغيرات الفيسيولوجية ,

لتيديد وعدم االستقرار النفسي من األعراض التي تجعل الشخص المصاب بو يشعر با
  .والجسمي

 مكونات القمق: -3
 لمقمق عدة مكونات نذكر عمى سبيل المثال ما يمي:  
ويتجسد في مشاعر الخوف ,الفزع ,التوجس, التوتر ,واليمع  :القمق االنفعالي أو الوجداني2-1

 .واالنزعاجالذاتي 
ه المشاعر عمى مقدرة الفرد عمى اإلدراك ويتجمى في التأثيرات السمبية ليذ :القمق المعرفي2-2

االنتباه ,التركيز, وحل المشكالت ,فيستغرقو انفعال  , السميم لمموقف, والتفكير الموضوعي
الذات والشك في مقدرتو عمى األداء الجيد والفعال , مع الشعور بالعجز وعدم الكفاءة ,والتفكير 

 في عواقب الفشل ,والخشية من فقدان التقدير.
ويتجمى بوضوح فيما يترب عمى حالة الخوف من استثارة وتنشيط  :القمق الفيزيولوجي2-3
منيا  نذكر مما يؤدي إلى تغيرات فيزيولوجية عديدة ياز العصبي المستقل ,أو الإلرادي,الج

:ارتفاع ضغط الدم, انقباض الشرايين الدموية, زيادة معدل ضربات القمق ,صعوبة في التنفس, 
ذىب بعض العمماء والباحثين إلى أنو يمكن تمييز بصورة واضحة عن الحاالت كما ي  العرق ,

 (.بتصرف :2-21: 9000,.) الحوليةرى بوجود المصاحبات الفيزيولوجيةاالنفعالية األخ
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 الفرق بين القمق وبعض المفاهيم األخرى:-4
 القمق و الخوف:4-1  
أسبابو ,مقارنة بالخوف عند عادة ما يكون القمق أقل شدة من الخوف ,ويصعب تحديد  

إما أنو غير واثق لما ىو متوجس خيفة منو, أو يحدد أسباب غير منطقية الشخص القمق , 
راجع لدرجة وشدة التشابو بينيما,  لقمقو, كما يصعب التمييز بينيما في مواطن كثيرة ,وىذا

 ويتجمى ذلك بوضوح في ما يمي:
 خطر ييدده .في كل من القمق والخوف يشعر الفرد بوجود 

 في كل من القمق والخوف حالة انفعالية تنطوي عمى التوتر والضغط .
 كل من القمق والخوف يحفز الفرد لبذل طاقة لحماية نفسو.

 في كل من القمق والخوف يصاحبو عدد من التغيرات الجسمية .
 أما الفرق بين القمق والخوف فيتجمى في ما يمي : 
, ليس لو وجود في العالم الخارجي , وليذا يمكن مق الذاتي المثير في عدد من أشكال الق 

,ال يدركو وال يعرف مصدره ,أما الخوف مجيول  شيءالقول ان اإلنسان القمق يخاف من 
 فموضوعو موجود في العالم الخارجي .

 الخطر في القمق شديد و موجو إلى كيان الشخصية والخوف عكس ذلك .
 (.10: 9000,رزيقة عابرة ومؤقتة.) القمق حالة مستمرة والخوف حالة

فكالىما استجابتان سمبيتان تنشأعندما  –كما يتشابو كل منيما إلى درجة كبيرة في االعراض 
يتعرض الفرد لمخطر والضغط ,كم يرى بعض العمماء والباحثين أن الخوف عبارة عن شعور 

ة وواقعية ,بينما ينصب عمى الحاضر , حيث يبدو كرد فعل لمثيرات محددة, ظاىرة حقيقي
وأن ىذا , وف مستمر من المجيول خذو  عمى أنو شعور مبيم وغامض , ينظرون إلى القمق

الشعور ينصب عمى المستقبل أكثر من الحاضر بمعنى استجابة القمق تبدوا أطول ألنيا ترتبط 
 بينما استجابة الخوف مؤقتة بزوال الموضوع المثير ليا . بمواقف عامة .
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 حصر النفسي :القمق وال4-2
 Angoisse حيث نجد في المغة الفرنسية كممة القمق ,ىناك فرق واضح وجمي بينيما   

مؤلم  فيعبر الحصر النفسي عمى أنو إحساس, يختمفان في المعنى  Anxietéوالحصر النفسي 
أن ىناك من العمماء كما  ,وخوف غير واضح يجعل صاحبو متيقظا من البيئة التي يعيش فييا 

,  Anxietéتعني  Angoisseير إلى أنو ال يوجد فرق بينيما, وفي الكممة اإلنجميزية  من يش
حيث استخدم كممة الحصر النفسي عمى كممة القمق  Freudوىذا ما نجده عند فرويد

(Sillamy;1983:46.) 
و الحصر النفسي ويبدوا ذلك ىناك من العمماء من يرى بأن  ىناك فرق بين القمق  وونالحظ أن 
ضحا, فقد يعبر الحصر النفسي عن احساس مؤلم وخوف غير واضح يؤدي بالفرد إلى أخذ  وا

 االحتياط والحذر ,كما يعتقد بعض اآلخر أنو ال يوجد فرق بينيما . 
 القمق: أسباب -5
اختمف عمماء النفس في تفسير القمق وتبعا لخمفياتيم النظرية فقد ركز التحمميين إلى أن القمق  

عمى أىمية التعميم وتعميمو , بينما يرى رات المكبوتة , أما السموكيون فقد ركزوا عن الخبناتج 
اإلنسانيون أن عدم تحقيق الذات من أىم أسباب القمق ,ومن جانب أخر أشارت نتائج البحوث 

ن كانت موضوعية و مثيرات داخمية فإنيا تختمف, ولكن النظرة والدراسات إلى أن أسباب  وا 
جميع  األسباب في االعتبار, وفيما يمي ذكر ألىم األسباب القمق بصفة  الشاممة توجب أخذ

 .السابقة و نتائج البحوث العمميةعامة استنادا إلى الدراسات 
 األسباب الوراثية أو االستعداد الوراثي:5-1
دي إلى انتشار القمق وانتقالو بين األجيال ,فقد أصفرت أتعد الوراثة من أىم أسباب التي تِ   
من مرضى القمق آباءىم مصابون بالقمق ,كما تفيد الدراسات %10إلى  40راسات أن نسبة الد

من التوائم الحقيقية, كل ىذا يدل عمى أن الوراثة تمعب دورا  %40إلى أن حدوث القمق لدى 
إلى وجود درجة من العوامل أيضا  ظيور القمق ,كم توصمت الدراسات في الوراثة كبيرا في 
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لصفات المتنوعة التي تدخل في تييئة الفرد لمقمق ,إال أن ىذا التناول الوراثي أكيد الوراثية ذات ا
 (.4:  0225,ال ينفي أو يقمل من شأن العوامل النفسية أو االجتماعية المتعددة)إبراىيم 

مستوى القمق عند األفراد يعتمد عمى كيفية عمل الوظائف  أن يضا إلىأالدراسات  روتشي
كما ىو –ألفراد اغريب أن تكون ىناك فروق وراثية بين  يزيولوجية ,فميسوبعض األليات الف

يمكن القول أن الخصائص  , وعمى ىذا األساسالحال في كثير من الخصائص الجسمية 
  (.040: 9001,الوراثية ليا دور ىام في تحديد القمق .)عبد اهلل

ي تحديد القمق ,فالقمق يمكن من خالل ما سبق نالحظ أن األسباب الوراثية تمعب دورا ىام ف 
 أن يكون وراثي عن طريق الجينات ,من خالل الدراسات التي تمت عمى المرضى وأكدوا ذلك .

توصمت الدراسات إلى أن السن لو عالقة بالقمق, فيزيد مع عدم نضج الجياز  العمر:5-2
وىذا  الراشد,كما تطرقت الدراسة إلى أن القمق عند المراىق يختمف عن القمق عند  العصبي

 عة القمق تختمف من مرحمة عمرية ألخرى.يطب, ألن األخير يختمف عن المسن 
تساعد بعض الخصائص النفسية عمى ظيور القمق ,ومن ذلك اإلستعداد النفسي العام : 5-3

الضعف النفسي العام ,والشعور بالتيديد الداخمي أو الخارجي الذي تفرضو بعض الظروف 
بالذنب والخوف من العقاب والتوتر النفسي الشديد ,والشعور  نة الفرد وأىدافوالبيئية بالنسبة لمكا

وتوقعو , وتعود الكبت بدال من التقدير الواعي لظروف الحياة , وعدم تقبل مدى الحياة وجزرىا 
أو  ,كما يؤدي فشل الكبت إلى القمق , وذلك بسبب طبيعة التيديد الخارجي الذي يواجو الفرد

 بتصرف(.049-040: 9002,فرجتي تسببيا رغبات الفرد الممحة .)الممحة ال لطبيعة الضغوط
تختمف نظرة الباحثين إلى األسباب النفسية  األسباب النفسية واالجتماعية : 4 -5

القمق إلى الصراعات الداخمية الالشعورية و التي ىي  Freud فرويدفقد أرجع  ,واالجتماعية
األعراض  ضيا البعض ,ويؤدي تصارعيا إلى ظيورعبارة عن قوى داخمية تتصارع مع بع

فقد أرجع القمق إلى شعور الفرد بالنقص ومحاولة التفوق, كما  Adler,أما  أدلر  ضية ر الم
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إلى أن القمق ينشأ نتيجة صراع بين الحاجة لمتفرد  E-Froomفروم إريك  يشير الباحث
 واالستقالل .

موف فيرجعون القمق إلى اضطراب في السموك باف و أما أنصار المدرسة السموكية مثل ميمر
واضطراب القمق يرجع إلى السموكيات الخاطئة المتعممة من البيئة التي يعيش فييا الفرد  عامة

,كما تمعب الضغوط النفسية والبيئية دورا ىاما في حدوث أي اضطراب أو تفاقمو ومن ىذه 
 يمي : الضغوط ما

 أو طالق ., دخل في البيئة نتيجة فقدان وظيفةء التي توالذي تسببو األشيا :الضغط المباشر-0
: والذي يرتبط بصراع بين قوتين متعارضتين مثل الرغبة الشديدة في الضغط الغير المباش-9

عمل شيء معين مع تحريم قوي في نفس الوقت ,وتجدر اإلشارة إلى أن الضغوط وحدىا قد ال 
تعداد مرضي وغياب ا اشتدت مع وجود استكون كافية وضرورية ألحداث القمق , ولكنيا إذ

 نتصرف (.41-41:  9009, فايدأن تزيد أو تعجل اإلصابة بالمرض.) ,يمكنعوامل المقاومة
ومن ىنا نالحظ أن أصحاب المدرسة التحميمية يرجعون األسباب النفسية  في ظيور القمق إلى  

البعض ,أو ترجع إلى شعور  الصراعات  النفسية الداخمية الالشعورية التي تتصارع مع يعضيا
الفرد بالنقص أو يعود القمق إلى الصراع بين حاجة الفرد إلى التفرد واالستقالل والسموكيون 
يرجعون أسباب القمق إلى التعممات السموكية الخاطئة التي تعمميا الفرد من بيئتو ,كما أن 

 لمضغوط البيئية دور ىام وكبير في نشأة القمق عند الفرد .
كالضغوط الحادة الناجمة عن نمط الحياة الحديثة والتغيرات قف الحياة الضاغطة :موا5-5

المتتابعة والبيئة القمقة المتشبعة بعوامل الخوف , واليم ,مواقف الضغط ,الوحدة , الحرمان 
 (.090: 9000,,عدم األمان ,اضطراب والتفكك األسري .)العناتي 

عن مطالب الحياة الحديثة والبيئية القمقة المشبعة فالقمق يمكن أن ينجم عن الضغوط الناتجة 
 بعوامل الخوف , الوحدة ,الجو األسري .
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ويساعد ذلك عمى استرجاع يسبب ىذا العامل القمق لإلنسان التفكير في المستقبل : 5-6
الخبرات الماضية المؤلمة ,والتفكير في ضغوط الحياة العصرية وطموح اإلنسان وسعيو 

يجاد معنى لوجودهالمستمر نحو تحقي  (..19: 9000,)محدب ق ذاتو وا 
لكون الفرد دائما يسعى –كونو أمر مجيول –فالتفكير في المستقبل عامل يسبب القمق لإلنسان 

إلى التقدم إلى األمام لكي يحقق طموحو , ولكن تفكيره في ضغوط الحياة العصرية وما يكتنفيا 
 مق نتيجة لسعيو لتحقيق ذاتو.تجعمو يعيش حالة ق–من تغيرات وصراعات دائمة 

 (..19: 9000,)محدب
 أنواع القمق:-6
شأنيا شأن سائر االضطرابات النفسية بحاجة غمى رؤية شاممة ,من منظور  اضطرابات القمق 

لذا لزم عمى الطبيب والمعالج فيم ما تحممو معاناة  –متكامل تمثل الفترة الزمنية أحد نقاطو 
تعبر عن معاناة بيولوجية , نفسية, حياتية ,ودرجة وعي الفرد من رسائل  اضطراباتو القمق و

 بيذه المعاناة وتبعا لذلك يمكن تقسيم اضطرابات القمق عمى ىذا األساس:
 اضطرابات القمق الناتجة عن درجة الوعي:6-1
وىي اضطرابات يتواتر حدوثيا عند أزمات النمو ,وخبرات اإلبداع ,كما يتواتر حدوثيا بصورة   

 تشمل : (:2-21: 9002 ,الحويمة)حسب معيقة وىذه االضطرابات  مرضية
وىي قمق ناشئ عن درجة من وعي بحقيقة الفرد ,ونوعية وجوده ,واليدف  القمق الوجودي :

 منو .
وىو عمى صمة وثيقة بالنوع السابق ,ويرتبط بوعي الفرد بفقد اليدف ,أو  القمق العدمي :

 المعنى ,افتقاده لمغائية.
 ويحدث حين يمتد وعي الفرد خارج حدود ذاتو ,إلى درجة تشمل الكون األشمل . كوني:القمق ال

ويشمل القمق أو الخوف من الجنون أو فقدان السيطرة ,وىو غالبا ما ينشأ ن  القمق المنذر:
 مستوى أعمق من الوجود البشري ,
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 ة.المرحمة التحضيري أية في مراحل اإلبداع األولى دويحدث عاقمق اإلبداع :
 اضطرابات القمق ناتجة عن قمة درجة وعي :6-2

أو أعراض ناشئة عن زيادة النشاط وىذه االضطرابات تؤدي عادة إلى اضطرابات حركية ,
 اإلجياد العصبي الإلرادي .

 كما يمكن تقسيم اضطرابات القمق من رؤية تركيبو إلى : 
ت داخمية ,نشطة متساوية في ويحدث حين تحدث المواجية النفسية ,بين كيانا قمق المواجهة:

 ومخاوف . اكتئابيوالقوة ,ويظير عادة في صورة أعراض 
 ويظير عادة في صورة التردد و ازدواجية المشاعر. وبديل عن قمق المواجية,قمق التردد :

ويحدث حين يسيطر أحد الكيانات الداخمية النشطة , بصورة ممحوظة عمى قمق الصراع : 
-9002 ,)الحويمة,وىو يظير عادة في صورة توتر وشعور باإلرىاق نشاط الكيانات أقل قوة 

:21-2:). 
وضوح وتفصيال ,يصنف أكثر الباحثين في مجال عمم النفس والصحة النفسية وبشكل أكثر  

 القمق إلى:
 القمق الواقعي :

وىو قمق شعوري موضوعي أو حقيقي ,وأقرب ما يكون لمفيوم الخوف العادي ,إذ يدرك الفرد 
الخارجي في بيئتو يتيدده , وربما يكون ىذا المصدر واقعيا فعميا أو متوقعا  الخطر مصدر

محتمال ,ومن أمثمتو :القمق الذي يعتري الفرد بشأن نتيجة اختبار مر بو ,أو عندما ينتظر بنبأ 
 ىام يتعمق بمشكمة تخصو.

مو ,أو عندما ومنو ذلك التوتر الذي يصيب الفرد عندما يستشعر خطرا عمى صحتو , ومستقب
يدرك بعض العقبات والصعوبات , يمكن ان تواجو وظيفتو أو منصبا جديدا يشغمو أو بيئة 

 بتصرف ( 000-22: 9005,خرونوآجديدة ينتقل إلييا .)عمي 
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وقد يشعر الفرد ببعض التوتر عندما يقدم عمى إنجاز عمل جديد  ال يدري بالضبط ما الصورة 
كما ىو الحال بالنسبة لمتوتر وكيف سيكون استقبال الناس لو و التي سينتيي إلييا ىذا العمل ,

الدافعي المصاحب لعممية اإلبداع . وىكذا يمعب القمق الموضوعي العادي دورا بالغ األىمية في 
حياة الفرد والجماعة ,لما لو من وظائف دافعية وتوجييية لمسموك ,فيو يساعدنا عمى تحديد 

 ,زمة بشأنيا ويمدنا بالقدر الالزم من التحفز لتحرير الطاقة النفسيةمشكالتنا واتخاذ القرارات الال
الالزمة وتركيبيا لمواجية المشكالت وتجنب المخاطر ,فبدون ىذا القمق ال يتسنى لمعامل تحمل 

اليومية العديدة ,تحقيقا لما نطمح لو من نجاح  مشاق العمل لساعات طويمة في نشاطاتنا 
 وتفوق ومكانة .

بأنو عادة ما يسبق ظيور األنواع  (121: 0222 ,طو وآخرون)ويعرفو  صابي :القمق الع
المختمفة من األمراض النفسية ,أو يصاحبيا ,إال أنو في بعض األحيان يكون ىو العرض 

 المرضي الوحيد المستمر دون أن يتطور إلى مرض نفسي معين .
في  ال شيءومن  من كل شيء وعميو يطمق عميو " القمق العصابي "فيظل المريض قمقا خائفا

نفس الوقت ,بل أنو يظل يبحث دون وعي منو عن شيء يبرر خوفو ,أو يرتبط بو ,فيمتمس 
ويكون قمقو وخوفو وتوتره ,النزعاجو أوىى األسباب وأقميا مداعاة لمخوف والقمق و االنشغال 

ترا منشغال خائفا متو  وىذا ما يجعل المرض بالقمق العصابي أقوى مما يتطمبو الموقف , 
 بأسباب واقعية أو متوىمة .

بأنو انفعال غير سار وشعور مكدر بتيديد متوقع أو عدم الراحة ,وىو خبرة ذاتية  ويعرفو أيضا
غالبا ما –تتسم بمشاعر الشك , العجز ,الخوف من شيء مرتقب ال يوجد لو مبرر موضوعي 

نفسية , جسمية , كاإلحساس  ,ويصاحبو عادة أعراضيتعمق ىذا األخير بالمستقبل والمجيول 
 بالتوتر , الشعور بالخشية ,و الرىبة .
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كما يجب التمييز بين القمق السوي والقمق المرضي , فالقمق العصابي ىو خوف مزمن دون 
, مع توافر أعراض نفسية وجسمية وشتى دائمة إلى حد كبير, وليذا فيو قمق مبرر موضوعي 

 مرضي .
 ,القمق أو الخوف من الضيق و عمى أنو: نوع دائم من فقد عرف (544: 9000,حقي)أما 

يظير مضاعفا عند مواجية موقف يستدعي القمق فعال ,فالفرد ىنا عادة ما يشتكي من عسر 
اليضم ,خفقان القمب ,جفاف الحمق ,ضغط حول الرأس أو صداع ,ويشتد أحد ىذه األعراض 

 اط الغدة الصماء في الجسم.أو يزداد عددىا بظيور ما يسبب القمق الحاد الزدياد نش
أو الضمير الخمقي, ويكمن مصدر ىذا األخير داخل الفرد ,وىو األنا األعمى  القمق الخمقي :

 الذي تمثمو القوانين واألعراف االجتماعية والمثل العميا ,االخالق ,ويتضح جميا" القمق الخمقي "
ع بين الفرد والعالم في كونو يحدث نتيجة الصراع  يحدث داخل الشخص , وليس الصرا

الخارجي ,أي أنو ناتج عن ضمير الشخص وخوفو منو عند قيامو بسموكيات تخالف عادات 
يظير  ما  لمجتمع الذي يعيش فيو ,والقمق الخمقي كامن داخل تركيبة الشخص ,وعادةاوتقاليد 

 9000,ي )منس.التي تنسجم مع القيم االجتماعيةاألعمى  اإلحباط المرتبطة باألناعقب حاالت 
  بتصرف(.-52-55:

أول من أشار إلى تصنيف  Cattele (0210)كاتل وىناك التقسيم اآلخر لمقمق: كان الباحث
ىذه التفرقة ووضعيا في  )Spielberger 0219( سبيمبرجرالقمق كحالة وسمة , وتابع الباحث 

في بحثنا  Spielberger  سبيمبرجرلحالة وسمة  القمق" إطارىا النظري ,ولكوننا سنأخذ مقياس
وليذا سنركز االىتمام عمى ىذا النوعين من القمق دون غيرىا الرتباطيما   ,ىذا كوسيمة لمقياس

 .بالدراسة الحالية
 وصف عام لحالة القمق و سمته:

ن الحالة االنفعالية توجد في لحظة محددة  إن الشخصية تعبر بوجو عام عن تيار حياة الفرد , وا 
بمشاعر ذاتية تتضمن الخشية ,  ين من الشدة وتتميز حالة القمقمن الزمن ,وعند مستوى مع
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. العصبية,االنزعاج ,كما تتصف بتنشيط الجياز العصبي الذاتي مع زيادة تنبيو
 بتصرف(  00-2: 9002,)شكشك

وتشير "حالة القمق"  ,وتتشابو حالة القمق وسمتو من جوانب معينة مع الطاقة الحركية والكامنة
ة الحركية إلى رد فعل واضح وممموس, أو إلى عممية تحدث في زمن معين التي تشبو الطاق

 ومستوى محدد من الشدة .
لتي تشبو الطاقة الكامنة إلى الفروق الفردية في االرجاع )رد فعل(,  في حين تشير سمة القمق

كما تتضمن سمة القمق فروقا بين الناس في الميل إلى االستجابة لمواقف عصبية ذات درجات 
 بتصرف(  00-2: 9002,شكشك)فة في حالة القمقمختم

 ىل سيكشف الناس الذين يختمفون في سمة القمق عن فروق مماثمة في حالة القمق؟. ولكن
إن ذلك يعتمد عمى مدى إدراك كُل واحد منيم لموقف معين عمى أنو خطر, أو ميدد من 

  د منيم .الماضية لكل فر  بعيد بالخبرةويتأثر إلى حد –الناحية النفسية 
بتكرار  ارتفاعا في حالة القمق لدييم , كما يظير األفراد ذوي الدرجة المرتفعة في سمة القمق

 .بتصرف( 00-2: 9002,شكشك)أعمى مقارنة باألفراد ذوو الدرجة المنخفضة في سمة القمق 
 :قمق سمة و قمق حالة  الفرق بين

لو إذا تعرض ألحد الموضوعات وضع طارئ وقتي عند الفرد, يحدث  ىيشير إلقمق حالة :
تنتيي حالة القمق التي تثير ىذا القمق ,واختفاء ىذه الموضوعات بالقضاء عمييا ,واالبتعاد عنيا 

,وتتفاوت شدة ىذه الحالة حسب درجة التيديد أو الخطر التي يدركيا الفرد, والتي يحتوييا 
 بتصرف(. 29: 9005,الموقف الميدد)عمى وآخرون

عمى أنو حالة انفعالية مؤقتة يشعر بيا الفرد في مواقف  (:9002)طيف فرج ويعرفو عبد الم
التيديد ,  ىذا التيديد , فينشط جيازه العصبي المستقل ,وتتوتر عضالتو , ويستعد لمواجية

 وتزول ىذه الحالة بزوال مصدر التيديد ,فيعود االنسان جسميا ,نفسيا إلى حالتو العادية.)
 (.9002:052,فرج
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ىو عبارة عن استجابة انفعالية غير سارة , تتسم بمشاعر ذاتية  قمق حالةا نالحظ أن ومن ىن
تتضمن التوتر واالنزعاج, وتحدث حالة القمق عندما يدرك الشخص أن موقف ما يؤدي إلى 

من حيث شدتيا ,كما تتغير عبر  حالة القمقإيذائو أو إحاطتو ,بخطر من األخطار, وتختمف 
مؤقتة وسريعة الزوال   التي يصادفيا الفرد, وعمى الرغم من أن حالة القمقتبعا لممواقف الزمن 

 (.912: 9004 ,) المطيريغالبا ,إال أنيا يمكن أن تتكرر مرة أخرى.
ستجابة ثابتة نسبيا تميز شخصية الفرد ,أي أن القمق المستثار ايشير إلى أساليب  قمق سمة:

, وليذا يرتبط في درجة قمق سمة بشخصية الفرد في ىذه الحالة يكون مرتبط بشخصية الفرد
 .والفروق الفردية  التي تميزه , وىذا النوع ىو األكثر ارتباطا بالصحة النفسية لمفرد 

من سمات شخصية الفرد, فيي استعداد سموكي مكتسب في معظمو,  سمةكقمق النالحظ أن 
فروق بين الناس في الميل إلى وتشير إلى فروق فردية ثابتة نسبيا في االستيداف لمقمق ,أي 

 بتصرف(.-21: 9000,اإلدراك المواقف العصبية ,عمى أنيا خطرة وميددة )الحويمة 
,ومتفاوتة , مق عند جميع الناس بدرجات مختمفة, والتي تعني االستعداد لمقسمة القمقكما توجد 

د عند األغمبية كما توجد عند البعض بدرجات منخفضة , وعند اآلخرين بدرجات عالية ,  وتوج
 بتصرف(. 912: 9004 ,المطيري.)بدرجات متوسطة , أو قريبة من المتوسط 

سمة القمق مباشرة في كما ال تظير  ,ىو ثابت في الشخصية القمق سمة  وىناك من يشر إلى 
ن كان يمكن استنتاجيا من تكرار ارتفاع  حالة القمق عند الفرد ,وشدة ىذه الحالة السموك , وا 

شخاص المصابون بيذا النوع من القمق نجدىم يدركون العالم عمى أنو خطر أو ميدد كما أن األ
, ولذلك فاألفراد القمقون ىم أكثر عرضة لممواقف أكثر من األشخاص ذوي القمق المنخفض

الصعبة ,كما يممون إلى إرجاع الخبرات الخاصة بحالة القمق , وىي إرجاعات ذات شدة مرتفعة 
 بتصرف(. 912: 9004 ,)المطيريزمن مقارنة مع األشخاص العاديينوتكرار كبير عبر ال
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   :األشخاص المصابون بقمق سمة خصائص
  .إنيم يممون إلى تأويل مدى واسع من المواقف عمى أنيا تشكل تيديدا وخطر عمييم -0
المتعمقة بحالة القمق في المواقف التي تتضمن لدييم استجابة بدرجة مرتفعة من الشدة  -9
 القات بين األشخاص , أو التي تحتوي عمى تيديد الحترام الذات .ع
 يعجزون عن اتخاذ القرارات . -2
 يتوقعون الشر دائما . -5
 ال يثقون في قدراتيم وامكانياتيم . -4
 يدركون العجز والفشل بسرعة. -1
  , متردد, عاجز عن البت في األمور.األعصاب ييعانون من توتر ف -1
درة عمى التركيز ,ويجدون صعوبة في فيم ما يدور في حوليم فيما واضحا.) يفقدون الق -:

 (.941: 9001,المعاطية و  القمش
 ( مستويات لمقمق وىي كاآلتي :2ىناك ثالث )مستويات القمق :-7
 المستوى المنخفض لمقمق :7-1 
وتأىيمو  دادهكما تزداد درجة استعويتجمى في ارتفاع حساسية الفرد, نحو األحداث الخارجية,   

لمواجية مصادر الخطر في البيئة التي يعيش فييا ,ويشار إلى ىذا المستوى من القمق عمى أنو 
إنذار لحطر عمى وشك الوقوع ,ويتضح من خالل ىذا المستوى أيضا أن درجة القمق ترتفع 

قمق قمق عندما يحدث تنبيو عام لمفرد ,أي في البيئة التي يعيش فييا ويعتبر ىذا المستوى من ال
 بتصرف(.   054: 9002,)فرج ألن وظيفتو التنبيو لخطر عمى وشك الوقوع  -عادي عند الفرد

 المستوى المتوسط لمقمق :7-2
من أىم ما يميز ىذا المستوى من القمق أن الفرد نجد لديو عدم القدرة عمى السيطرة عمى   

جمود بوجو عام عمى الفرد ويستولي الوتمقائيتو , استجاباتو ,حيث يفقد السموك مرونتو ,
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 9002,)فرج .,ويحتاج لبذل الجيد لممحافظة عمى السموك المناسب في مواقف الحياة المتعددة
 بتصرف(.    054 :
 المستوى المرتفع لمقمق :7-3 
يتأثر التنظيم السموكي لمفرد بصورة سمبية , أو يقوم بأساليب سموكية غير مناسبة لممواقف   

ويرتبط ذلك بعدم القدرة عمى  -ع التمييز بين المثيرات الضارة وغير الضارة  المختمفة ,واليستطي
 بتصرف(.  051: 9002,فرج ).التركيز , االنتباه ,سرعة التييج والسموك العشوائي

ويتبين من خالل ىذا المستوى المرتفع لمقمق أن عندما تكون درجات القمق مرتفعة يتأثر بذلك  
, الفرد بسموكيات غير مالئمة في  المواقف المختمفة التي يواجييا السموك التنظيمي ,إذ يقوم

إذ أن زيادة درجة القمق وارتفاعيا يؤدي إلى   التركيز, االنتباه ,وىذا راجع لعدم القدرة عمى 
 .القيام بسموكات غير مالئمة ,والتناسب المواقف التي تواجو الفرد خالل تمك المحظة

اضطراب سموك  وارتفعت ازدادبأن كمما زادت درجة القمق,  وعمى ىذا األساس يمكن الجزم 
ار الفرد عمى خطر يقوم بإنذ ,إذن في المستوى المنخفض لمقمق والذي يعتبر قمق عادي, الفرد

 ,وبالتالي مواجية مصادر القمق وتفادييا . عمى وشك الوقوع
مى سموكو ويفقد المرونة إذ يصبح الفرد أقل قدرة عمى السيطرة ع :أما المستوى المتوسط لمقمق 

في ذلك ,أما المستوى األخير وىو القمق المرتفع ففيو يفقد الفرد السيطرة عمى سموكو في 
المواقف التي تسبب القمق ,كما يكون المصاب بو غير قادر عمى التركيز واالنتباه , وال يميز 

يع ,وعشوائي ,مما يؤثر بين المثيرات الضارة وغير الضارة لو, ويكون رد فعمو اتجاه المثير سر 
)فرج مصحوبة بالخوف والتوترارة سعمى شخصيتو ,ويظير الفرد في حالة انفعالية غير 

 بتصرف(. 051: 9002,
 أعراض القمق :-8

عمى الجانب  ما يظيرعمى الجانب النفسي ,ومنيا  ما يظيرلمقمق أعراض كثيرة ومتعددة منيا 
 عمى الجانب السموكي . ما يظير, ومنيا  عمى الجانب المعرفي ما يظيرالجسمي, ومنيا 
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 األعراض النفسية :8-1 
وتشمل القمق العام , والقمق عمى الصحة ,وعدم االستقرار, الشعور بانعدام األمل ,والراحة 

, النرفزة , التطير أو توقع النفسية ,الحساسية المفرطة , وسرعة االستثارة , الخوف الشديد
مصدر ,بحيث يكون الفرد خائفا دون أن يعرف  (024: 9005,عدم الثبات)إسماعيل الشر,
م الثقة في النفس ,الرغبة في د,عدم الشعور باألمن والشعور بالضيق ,توىم المرض , ع الخوف

.)جبل يء ما دون معرفة ما ىو ذلك الشيءاليروب من مواجية المواقف , توقع حدوث ش
,9000 :020.) 

القمق عند الفرد ,إضافة إلى ىذه األعراض نجد ما ىذه األعراض ما ىي إال مؤشرات لحدوث 
يمي : العصبية ,الحساسية الزائدة ,اإلنياك النفسي ,قمة النوم ,نتيجة الشعور باإلرىاق ,واألحالم 
المزعجة ,الكوابيس الميمية ,كل ىذه األعراض وغيرىا تدل عمى أن الفرد يعاني من القمق نتيجة 

 خبرة أو موقف معين .
 وتشمل ما يمي : الجسمية :األعراض 8-2

, وتوتر العضالت ,والنشاط الضعف العام , ونقص الطاقة ,والحيوية والنشاط ,برود األطراف
 (.250-222: :022,)زىران  .الحركي الزائد ,الالزمات الحركية العصبية

إضافة إلى العرق , ارتعاش اليدين ,ارتفاع ضغط الدم , الصداع المستمر, اضطرابات في 
, التنميل , ألم غثيان ,القيء, ضيق في التنفسة ,سرعة نبضات القمب ,فقدان الشيية ,الالمعد

  ( 912: 9002.)رضوان ,وغيرىافقدان الشيية , قيء , إسيال , غثيان في منطقة الصدر , 
 :ما يمي لوتشم المعرفية:عراض األ8-3

النسيان  ,تباه ,شرود الذىنى التركيز واالنالذىول ,صعوبة التفكير ,عدم القدرة عم ,االرتباك
 .واستدعائيا واستخداميا وتوظيفيا,صعوبة في تنظيم المعمومات 

 وتشمل ما يمي : األعراض السموكية :8-4
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احمرار الوجو, تشوش في الرؤية ,وعدم وضوحيا , التعبير الوجيي المتوتر ,الصوت المجيد  
ية الفرد ,وقد يؤدي القمق بالفرد إلى ,الجمود ,الضحك أو البكاء ,كثرة الكالم ,وذلك وفقا لشخص

والقيام بأفعال  التجنب واالنسحاب لعالم الخياالت واألوىام ,واالعتماد عمى األخرين ,
 بتصرف (. 021: 9005, عدوانية.)إسماعيل 

 : D S M 4تشخيص القمق حسب -2
ارض واإلصابة بو, حيث تبدو عو  "تشخيص القمق "الطبيب األخصائي صعوبة في ال يوجد  

المريض في العادة واضحة , إال أن ىناك بعض األمراض العضوية والعقمية تعطي صورة 
 مماثمة لعصاب القمق  ,وليذا يجب إجراء بعض الفحوصات المخبرية والبدنية قبل التشخيص .

ونظرا لوجود تشابو كبير في األعراض بين كثير من االضطرابات النفسية ,فإن ىناك بعضا من 
الخاصة بكل اضطراب والتي تميزه بصورة أدق عن االضطرابات شخيصية المحكات الت

األخرى, ومن أىم محكات القمق التشخيصية المعتمدة في كتاب "الدليل التشخيصي واالحصائي 
 : D S M 4أياألمريكي لالضطرابات العقمية 

 ,الصحية قمق مفرط أو غير واقعي عمى شيئين أو أكثر من أمور الحياة " القمق عمى الحالة
( أو أكثر ويكون في أغمب أيامو 01دون مبرر , مع استمرار ذلك لمدة ستة أشير) المالية ,

 مشغوال بتمك الحالة .
أن ال يكون القمق ثانويا ألمراض نفسية أخرى مثل الرىاب ,االجتماعي ,أو الوسواس القيري 

 وغيرىا.
 أحد الذىانات . في المزاج,أو بمرض نفسي مثل :اضطرابال يحصل القمق فقط أثناء اإلصابة 

ىذه وال تشمل , ( عرض التالية :0( أعراض عمى األقل من الثمانية عشرة )1حصول ستة )
 األعراض التي تحصل فقط أثناء نوبات الفزع.

 أعراض التوتر الحركي :
 الرجفة أو الشعور باالىتزاز . 
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 التوتر أو األلم العضمي . 
 التمممل الحركي.
 سيولة التعب.

 عراض زيادة نشاط الجياز العصبي الإلرادي :أ
 ضيق التنفس أو الشعور باالختناق .
 خفقان القمب أو زيادة سرعة دقاتو .

 .البارد لميدين  ,التعرق أو الترطب 
 جفاف الحمق .     

 الدوخة.
 الغثيان , اإلسيال ,أو الشعور بعدم الراحة في البطن .

 . الشعور بالحرارة أ, البرودة في الجسم
 تكرار التبول .

 الصعوبة في البمع ,أو الشعور بكتمة في الحمق .
 الشعور عمى أنو عمى وشك الغضب.

 صعوبة التركيز الذىني .
 اضطرابات في النوم.

 سيولة االستثارة.
( DSM4,1994 ).يغضب بسيولة
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 ر القمق عمى األداء:تأثي-11

ء من الدراسات التي شغمت عمماء النفس , منذ يعد دراسة القمق لدى األفراد وتأثيره عمى األدا
نصف قرن تقريبا , حيث ركزت ىذه الدراسات التي أجريت في ىذا المجال عمى اختبار 

ولقد أوضحت ىذه النظرية إلى أن , سبنسو تايمر الفروض المشتقة من نظرية الحافز, لكل من
المحرك األساسي يث يعد القمق القمق يؤثر سمبيا أو ايجابيا عمى أي أداء يقوم بو الفرد ,بح

 ألنواع عديدة من السموك السوي والمرضي .
 ,ومستوياتو. الفرد فمستويات القمق المرتفعة الزائدة عمى حد معين تعيق األداء

كما يعد القمق من المشكالت التي يمكن أن تؤثر عمى قدرات العقمية لإلنسان بصفة عامة ,إذ 
وىذا يؤدي إلى معاناتيم من التوتر , وعدم التوازن وىذه  ,يمكن أن تتشتت لألفراد أفكارىم 

التفكير أو التذكر , وقد تختمف درجة  األثار وغيرىا يترتب عمييا جعميم غير قادرين عمى
 المعاناة بحسب درجة القمق ونوعو.

كما تجدر اإلشارة إلى أن وجود درجة معتدلة من القمق يعد أمرا عاديا ,ومطموب بالنسبة لمفرد 
خاصة في مواقف معينة فالتقدم لالختبار أو االستعداد لمقابمة ,يستدعي كل ذلك التخاذ و 

 خطوات معينة لتخفيف من التوتر و االىتمام بما ينبغي عممو ألداء الناجح في ىذه المواقف .
لكن تكمن خطورة القمق عمى الفرد , في اإلصابة بالقمق المرضي أو غير السوي الذي يستمر 

د زوال الموقف المسبب لمضغط وأو في حالة غياب ما يستدعي القمق ,فيناك أفراد لفترات بع
ء الوظيفي , زيادة تستمر ردود أفعاليم السمبية لمضغوط حتى بعد زوال األسباب كتخفيف العب

عدد العاممين ,فمثل ىؤالء يكونون أكثر عرضة لالضطرابات النفسية , الجسمية ,بسبب 
,"السينبثاوي "و"البارا السينبثاوي "وىذه االستمرارية من شأنيا أن تعرض نشاط الجيازين  استمرار

األجيزة الحيوية في الجسم لمتمف ,واضطراب القمق يزيد من حدة وشدة حساسية األفراد ويرفع 
من ميميم إلى تضخيم األمور والمواقف التي يعشونيا ,وىذا في حد ذاتو يسبب ليم القمق أكثر, 

درجة أعمى من بمصادر الضغوط .ومما الشك فيو أن لمقمق النفسي آثار ويجعميم يتأثرون ب
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فضال عن آثاره  سمبية عمى الجوانب النفسية والجسمية والسموكية والمعرفية لمفرد بشكل خاص,
, وبما أن التوتر االجتماعية ,بالنسبة لممجتمع بشكل عام  و االقتصاديةالسمبية عمى الجوانب 

ت الشائعة في ىذا العصر , حيث أشارت اإلحصائيات المتعمقة والقمق أصبح من المشكال
 من جميع األمراض الحديثة تستمد جذورىا من القمق النفسي .%0:بحجم المشكمة إلى أن 

وليذا فإن المشاكل التي يتعرض ليا األفراد ترجع إلى حالة القمق التي يشعرون بيا ويعانون 
وث القمق ,والتي تقف حائال دون اتخاذىم القرارات منيا ,والناتجة عن المصادر السابقة لحد

فضال عن معاناتيم من انخفاض مستوى قدرتيم عمى  – السميمة المتعمقة باختباراتيم المينية
االنجاز نتيجة قمقيم المرتفع , وبصفة عامة نجد الشخص القمق يتسم بالتعب ,االرىاق ,عدم 

تزايد القمق ,حيث يعاني الفرد من  كميا مظاىر تشد وضوحا معالقدرة عمى االنجاز ,
 االضطراب وعدم االتزان .

ويعمل القمق بمثابة عالمة عمى وجود خطر ييدد االنسان , ومن ثم يمكن أن يكون إدراك ىذا  
الخطر نافعا لمفرد عندما يعينو عمى أحذ الحذر ,والتقدير الموضوعي لدرجة الخطر الذي 

مناسب لمواجيتو بنجاح ,إال أن ىذه الوظائف الدافعية وتكريس جيده وطاقتو بالقدر ال ,ييدده
اإليجابية لمقمق في سموك الفرد ترتبط بدرجة المعتدلة أو المتوسطة منو ,فعندما يتجاوز القمق 
ىذا الحد المعتدل أو المتوسط سواء بالنقصان أو الزيادة تكون لو آثار سمبية عمى األداء.)أحمد 

 بتصرف (.94:  0225,عبد الخالق 
لقمق واالداء ليست عالقة مستقيمة ا أن العالقة بين ما توصل إليو بعض العمماء  ذلك يأكد و 

Linear  نما ىي عالقة منحنية  –أو بسيطة أي مقموب  Uوتأخذ شكل ,  Curvilinearوا 
ونعني ىذه العالقة أن القمق حتى حد معين يكون دافع جيد لألداء , ولكن عندما يتجاوز ىذا 

 ن يكون لو تأثير سمبي عمى األداء .الحد المعي
كما أسفرت النتائج بعض الدراسات إلى أن القمق بوصفو حالة وسمة إذا ارتفع عن حدود 
المتوسط و االعتدال فإنو يؤثر سمبيا عمى كل من التفكير التجريدي واالبداعي , فكمما ازداد 
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التصمب وعجز الفرد  ازداد –الغموض االنعصاب وعدم التحمل  القمق والمعاناة من المشقة و
 االيجابية . االتيان باألفكار الطريفة و الجديدة و

القمق تزيد من توليد  أن زيادة Drive anxietyوقد أفترض أصحاب نظرية القمق الدافعي 
الدافعية , ومن ثم تؤدي إلى تحسين التعمم , األداء واالنسان ,في مواقف التعمم و العمل ينتابو 

إلى االجتياد في إنجاز ميامو كي يخفف من شعوره بالقمق, إال أن فروض ىذه قمق مما يدفعو 
 القمق عمى األداء .النظرية لم تمق تأييدا تجريبيا كافيا ,فيما يتعمق بتأثير 

 يمي : وقد أسفرت النتائج أن تأثيرات القمق تظير في ما
يث يستقبل ذوو القمق يؤدي القمق المرضي إلى صعوبات في تخزين المعمومات واسترجاعيا ,ح

 المرتفع أجزاء من المعمومات أقل من مما يستقبمو نظرائيم من القمق المنخفض .
,و األعمال الصعبة ويؤدي إلى إعاقة األداء الميام توجد عالقة سالبة بين القمق واألداء ,

 .(59: 9000,والمركبة)الحويمة 
 النظريات المفسرة لمقمق :-11

في تفسيرىا لمقمق , وىذا راجع إلى درجة تباين وجيات النظر  تختمف نظريات عمم النفس
وعمى ىذا األساس والمبادئ واألسس التي تقوم عمييا كل نظرية التبناة من طرف الباحث ,

 سنتطرق إلى أىم ىذه النظريات :
 :قمقنظرية التحميل النفسي وتفسيرها لم11-1
 تفسير فرويد لمقمق :أوال 

مة القمق أىمية عممية كبيرة , إذ أنيا زادت من فيمنا لمشكمة كانت لدراسة فرويد لمشك 
األمراض العصابية عمى الوجو العموم ,فقد بين "فرويد "بوضوح أن القمق ىو األساس الذي 

 تنشأ منو األمراض العصابية .
 ,طرف العمماء والباحثين كما كانت لدراستو أيضا أىمية تاريخية إذ أنيا أثارت اىتمام كبير من

في توجيو  كما يعود الفضل لفرويدوضعت األساس لكثير من األبحاث األخرى في القمق ,و 



القلق                                                                                      الثالثالفصل   

 

109 

 

بين نوعين من عمماء النفس إلى الدور الذي يمعبو القمق في حياة اإلنسان ,وليذا ميز "فرويد "
 القمق ىما : 

طر القمق الموضوعي )أو الواقعي , الحقيقي , السوي( لو عدة مسميات وىو رد فعل طبيعي لخ
 خارجي معروف .

القمق العصابي: وىو شعور غامض غير سار مصحوب بتوقع الخوف, التوتر, وبعض 
 بتصرف(.00: 9000, التغيرات الجسمية ,) فوزي

 : أتو رانك  ثانيا 
, يمر بخبرات متتالية  حياتونمو شخصيتو أو  إلى أن اإلنسان في جميع مراحل  أتو رانكذىب 

خبرة لالنفصال تمر باإلنسان وتسبب لو  الميالد ىو أول وأىم  ك " من االنفصال , ويعتبر "ران
صدمة مؤلمة , وتثير فيو قمقا شديدا ,ويستمر ىذا القمق مع االنسان فيما بعد ,وتأخذ أجزاء منو 

 في االنسياب طول الحياة.
ىو الشخص الذي ال يستطيع أن يحفظ التوازن بين والشخص العصابي في نظر " أتو رانك" 

ن القمقين, فقمقو من النشاط الذاتي المستقل يمنعو من إثبات إمكانياتو , وقمقو من االعتماد ىذي
 : 02:2,عمى الغير يجعمو عاجزا عن مودة الناس و حبيم وصداقتيم) فرويد ترجمة نجاتي 

 بتصرف(.24-21
 ا ألفرد أدلر:لثثا

نممس من كتاباتو أن فكرة"  لم يتناول أدلر مشكمة القمق تناوال منظما ,غير أننا نستطيع أن
ص واعتبره الدافع قالشعور بالنقص" عنده تتضمن معنى القمق ,فقد أىتم "أدلر "بالشعور بالن

األساسي لألمراض العصابية , وىو بذلك إنما ينسب إلى الشعور بالنقص نفس الدور اليام 
 بتصرف(. 21 : 02:2,ترجمة نجاتي –الذي ينسبو "فرويد" لمقمق .)فرويد 
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 رابعا كارل يونج:
لم يتعرض " كارل يونج " لدراسة مشكمة القمق دراسة مستقمة منظمة ,غير أننا نستطيع أن 

من خالل كتاباتو األخرى ,ويعتقد أن القمق عبارة عن رد فعل يقوم نستنتج رأيو في ىذه المشكمة 
 معي ,بو الفرد حينما تغزو عقمو قوى وخياالت غير معقولة صادرة عن الالشعور الج

اىتمت نظرية التحميل النفسي في دراستيا لمقمق , عمى أنو إشارة إنذار بخطر قادم  عموما  
يمكن أن ييدد الشخصية , أو يكدر صفوىا عمى األقل ,وأن القمق ينتج من التيديدات 

التي تسعى إلى تحقيق االشباع بغض النظر عن  Idالمتواصمة والمتالحقة بين رغبات اليو 
ن كانت الواقع ,وق ن المكبوتات وا  وانينو , وبين األنا التي تسعى إلى االلتزام بالواقع ,وقوانينو , وا 

قوية فإن ليذه القوة أثرىا السمبي عمى الصحة النفسية لمفرد ,ألنيا إما أن تنجح في اختراق 
ن كانت بطرق وحيل ممتوية (أو تحاول أن تخترق  الدفاعات والتعبير عن نفسيا , )حتى وا 

ت األنا بحيث يظل الفرد مييأ لمقمق المزمن والمرىق ,والذي ىو صورة من صور دفاعا
 بتصرف(.201-204: 9002,االضطراب النفسي )غانم 

  النظرية السموكية وتفسيرها لمقمق :-11-2
لقد فسر السموكيون القمق عمى أساس نظرية التعمم , ونظروا إلى القمق عمى أساس أنو  

كتسبة من حيث تكوينيا ونشأتيا , فيي ترتبط بمثير محايد اقترن استجابة خوف اشتراطية م
 ,عدة مرات بمثير طبيعي , وأن ىذا االشتراط أدى إلى إثارة مشاعر الفزع والقمق لدى الشخص

ننا إذا أردنا أن نعالج القمق فالبد أن نعمل عمى إطفاء أو فض العالقة بين المثير  وا 
ستنتج أن ىذه النظرية انطمقت في تفسيرىا لمقمق عمى نبتصرف(.201: 9002,واالستجابة)غانم

أنو متعمم من خالل التجارب ,التي يمر بيا الفرد في حياتو ,وأن القمق يستثار بموضوع أصمي 
تقترن بو موضوعات أخرى  عند حدوثو, وليذا فالقمق ىو استجابة يكتسبيا الفرد أثناء عممية 

 بتصرف(.201-204:  9002, التعمم ) غانم
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 :النظرية االنسانية وتفسيرها لمقمق -11-3
لقد اىتمت المدرسة اإلنسانية اىتماما كبيرا بموضوع القمق ,فيي تعتبره جوىر الطبيعة  

اإلنسانية, فاإلنسان ىو الكائن الوحيد الذي يستشعر القمق ويعانيو كخبرة يومية مستمرة ,تبدأ 
 إال مع أخر أنفاسو .ببداية حياتو , وال تنتيي 

لقمق عند االنسانيين يتعمق بالمستقبل , في حين لدى السموكيين والتحميل النفسي تتعمق وا
بالخبرات والتجارب المكتسبة , ويعتبر ىذا االعتقاد خاطئ وىذا حسب ما رأيناه في تعاريف 
القمق بأنو حدث غامض يتوقع حدوثو في المستقبل القريب أو البعيد , ويعتبر القمق لدى 

نما مصدر الحياة برمتيا في ماضييا اإلنسانيون ال  يرتبط بالمستقبل أو الماضي فقط وا 
 بتصرف(.092  -:09: 9000 ,وحاضرىا ومستقبميا .)يوسف

 نظرية "رلو ماي " الوجودية وتفسيرها لمقمق :  -11-4
  ماييعتبر "رلو ماي "أحد المنظرين الممثمين لالتجاه الوجودي في عمم النفس ,ولقد اىتم 

, ثم قام بتنقيحو بعد ذلك , وأكد عمى 0240ونشر كتابا باسم "معنى القمق "في عام بالقمق 
تسمية ما يتعرض لو اإلنسان " ماي "أىمية تطوير نظرية متكاممة خاصة بالقمق ,كما رفض 

باسم الضغوط بدال بالقمق  ألنيا مشتقة من الفيزياء واليندسة , ويمكن تحديدىا وقياسيا و 
,ىي ترتكز عمى ما يحدث لمفرد , في حين القمق مرتبط بوعي الفرد وذاتيتو , تعريفيا بسيولة ,

وىو عبارة عن الفيم المرتبط بتيديد بعض القيم يحمميا الفرد ويؤمن بأىميتيا وضرورتيا لوجوده 
خاصية لمكائن البشري فيو ييدد القاعدة األمنية التي تتيح  أن القمق"رلو ماي " كشخص ,ويرى 
  -:09: 9000,رس أو يجرب نفسو كذات في عالقة باألشياء) يوسف لمفرد أن يما

 بتصرف(.092
 النظرية المعرفية وتفسيرها لمقمق:-11-5

أن القمق  Beckيمثل عمم النفس المعرفي اتجاىا قويا في عام النفس المعاصر,  ويرى "بيك "
قديم لخطر محتمل , انفعال يظير مع تنشيط الخوف الذي يعتبر تفكيرا معبرا عن تقويم , أو ت
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ويرى أن أعراض القمق والمخاوف تبدوا معقولة لممريض الذي تسود تفكيره موضوعات الخطر 
,والتي قد تعبر عن نفسيا من خالل تكرار التفكير المتصل بيا , مع انخفاض القدرة عمى 

ات لمقمق أو التفكير المتعقل فييا ,وتقويميا بموضوعية, وىذا يؤدي إلى تعميم المثير التمعن ,
إلى الحد الذي يؤدي عمى إدراك أي مثير أو موقف كميدد, فانتباه المريض يبدوا مرتبطا 

مع انشغال البال الدائم بالمثيرات الخطيرة ,لذلك تجده يفقد القدرة  بتصور أو مفيوم الخطر,
عمى أن ينقل فكره إلى عمميات اخرى داخمية ,أو إلى مثيرات أخرى خارجية فموضوع الخطر 

 االفتراضية , وجعميا مساوية لألخطار بالغ فيو مع الميل إلى تيويل المآسي و االخطارم
 بتصرف(059: 9002,الحقيقية )فرج 

 فرويد والمدرسة الحضارية : -11-6
أكد فريد في ىذه النظرية عمى أىمية العالقة بين الفرد والمجتمع , وما تفرضو الحضارة   

عطل نمو شخصيتو , وتمنع من إظيار إمكانياتو ,  وىذا ما االجتماعية عمى الفرد من قيود ت
أتفق عميو كل من المحممون النفسانيون أمثال " كارن ىورني " ," فروم " , " سوليفان" وغيرىم 
من أتباع المدرسة الحضارية , أي اعتبرا أن أي تيديد لمعالقة الطيبة بين الفرد والمجتمع تعبر 

فرد , ومع تقديرنا ألىمية اآلراء التي نوىوا إلييا ىؤالء الباحثون خطرا عظيما يثير القمق في ال
غير أننا نود أن نشير إلى أن " فرويد " لم يغفل االىتمام بعالقة الفرد بالمجتمع , ولم ينكر أثر 
العوامل الحضارية عمى الفرد , فقد أشار بصراحة إلى أىمية أثر العالقة االجتماعية في الفرد 

ترجمة نجاتي  ,) فرويدلقمق في مراحل الحياة المختمفةعن األخطار التي تثير افي صدد حديثو 
 بتصرف(.55 : 02:2,

فيناك اتفاق بين " فرويد " وبين ىؤالء الباحثين من أتباع المدرسة الحضارية عمى أىمية 
نقطة  العالقة بين الفرد والمجتمع , وعمى أن تيديد ىذه العالقة يثير القمق عند الفرد , غير أن

الخالف الرئيسية بين الفرد وبين ىؤالء الباحثين إنما تنحصر في الحقيقة في طبيعة الدوافع التي 
تيدد العالقة بين الفرد والمجتمع , فبينما ييتم " فرويد " بالدوافع الجنسية أكثر من اىتمامو 
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عكس الباحثين  بغيرىا من بالدوافع األخرى , ويعتبرىا أىم ما ييدد عالقة الفرد بالمجتمع ,
األخرون فإنيم لم يعطوا أىمية لمدوافع الجنسية , مثال نجد " كارن ىورني " ترى في الدوافع 
العدوانية الخطر الرئيسي الذي ييدد عالقة الفرد بالمجتمع , في حين يرى كل من " فروم " , " 

يثير القمق عند  أن الرغبة في إثبات إمكانيات الفرد , وفي االستقالل من أىم ماسوليفان " 
 بتصرف(. 54 : 02:2,ترجمة نجاتي , )فرويد  الفرد.
  عالج القمق:12-

وفيما يمي  وتباين األفراد وشدتو ,ووسائل العالج المتاحة لمفرد,يختمف عالج القمق باختالف 
 سنعرض أىم العالجات المقدمة لعالج القمق:

 العالج النفسي : 12-1
زالة مخاوفو ,خفض التوتر لديو, وىناك وييدف ىذا العالج إلى تطور شخصي ة المريض ,وا 

 .(9:5: 9004, عدة طرق لمعالج النفسي منيا : )المطيري
كما ييدف أيضا إلى إظيار الذكريات المكبوتة , مع تحديد أسباب القمق الدفينة في الالشعور,  

 (:01: 9000,نأي حل الصراعات المكبوتة )عقو 
في معظم الحاالت لتفسير , التشجيع ,االيحاء ,االستماع إلى  والعالج النفسي المباشر يستخدم

 (:01: 9000,المريض)عقون 
 العالج النفسي المعرفي :  12-2
 (:01: 9000,ويعتمد عمى تغيير النظم المعرفية في تفكير المريض)عقون  

 العالج البيئي واالجتماعي: 12-3
, كتغيير العمل بيدف التخفيف من ويتضمن تعديل العوامل البيئية ذات األثر الممحوظ  

 (:01: 9000,الضغوط البيئية ,ومن ثم تخفيف أعباء المريض )عقون
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 العالج السموكي : 12-4
ويعتمد عمى التخمص من الفعل المرضي , وتكوين الفعل السوي و ذلك بتمرين المريض عمى  

ما ثم زيادة المنبو االسترخاء , ثم تعرض عميو منبيات أقل من أن تصدر قمقا أو تسبب أل
 بالتدريج حتى يستطيع المريض مواجية موقف الخوف وبذلك يتحقق الشفاء.

 العالج الطبي : 12-5
وييدف إلى إزالة األمراض الجسمية المصاحبة لمقمق ,باستخدام الميدئات ,المسكنات والعقاقير 

 (:01: 9000,المضادة لمقمق )عقون
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 خالصة الفصل :
يعد عصب الحياة النفسية , وسمة ل ما تم التعرض لو خالل ىذا الفصل فإن القمق  ومن خال

مميزة ليذا العصر , حيث يمثل واحد من أىم االضطرابات المؤثرة عمى األفراد في كافة أنحاء 
العصر الذي نعيشو عصر القمق , وىذا راجع   ة , حتى أطمق بعض عمماء النفس عمىالمعمور 

رد وما يواجيو من ظروفا أكثر شدة في مواجية التعقد الحضاري , سرعة إلى ما يعيشو الف
كل وغيرىا التغير االجتماعي , التفكك األسري  بمختمف أشكالو, زيادة أعباء الحياة ومتطمباتيا 

اضطرابات نفسية ىذه العوامل وعوامل أخرى زادت من حدة القمق المرضي وما يرتبط بو 
 يا بتسميتو بعصر القمق.ل ذلك كافولع  وسيكوسوماتية
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 تمهيد :
,ومجتمعيا , وعينتيا واألدوات  لمدراسة االستطالعية وأىدافيايتضمف ىذا الفصؿ وصفا دقيقا 

جراءات الدراسةا قمنا باختيار المنيج المالئـ لطبيعة الموضوع الذي نحف ,  لمستخدمة فييا, وا 
الزمنية والبشرية بصدد دراستو لتحميؿ ىذه الظاىرة وتفسيرىا كميا وكيفيا مرورا بالحدود المكانية و 

السيكوميترية لألداة ثـ التطرؽ إلى العينة  سة وأدوات جمع البيانات والخصائصلمدرا
 وخصائصيا انتياءا بإجراءات التطبيؽ واألساليب اإلحصائية.

 :الدراسة االستطالعية :أوال 
 منهج الدراسة : -1

ضوع المدروس, طريقة بحث , والطريقة تتبع دوما خصائص المو بما أن المنهج هو : 
ومواضيع البحث العممي متنوعة , وكذلؾ خصائصيا وبالتالي فإف مناىج البحث العممي متعددة  

ومتغيرة, وىناؾ عدة طرؽ وأساليب عممية يمكف استخداميا طالما أنيا تتفؽ مع الخصائص 
 (.93: 2003األساسية المميزة لمتفكير)صالح الديف شروخ, 

مى المنيج الوصفي االستداللي نظرا لمالئمتو لطبيعة الدراسة اعتمدت الباحثة في دراستيا ع
الحالية وأىدافيا , واعتمدت عمى االستمارة كوسيمة لجمع البيانات الخاصة أوال " بضغوط العمؿ 

سمة( لدى نفس –"التي يتعرض ليا الممرض في اإلستعجاالت , وثانيا أداة لقياس قمؽ )حالة 
تأثير ضغوط العمؿ في ظيور القمؽ لدى ممرضي الشريحة ,وذلؾ بيدؼ معرفة مدى 

 االستعجاالت .
 مجتمع الدراسة:  - 2

يتكوف مجتمع الدراسة مف جميع الممرضيف والممرضات الديف يعمموف في مصالح 
االستعجاالت  لممؤسسات اإلستشفائية التابعة لمقطاع الصحي لوالية مستغانـ والبالغ عددىـ 

 ما, وىذا ت التابعة لمديرية الصحة بوالية مستغانـ ممرض وممرضة وفقا لمسجال 4242
 . االستشفائيةتوزيع المؤسسات الذي يوضح (  1الجدوؿ )سنالحظو في 
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 عدد الممرضيف والممرضات االستشفائيةالمؤسسة  الرقـ
 المجموع اناث ذكور

المؤسسة االستشفائية بسيدي  1
 رلخض

14 42 22 

المؤسسة االستشفائية بسيدي  4
 ميع

22  21 68 

 41 11 11 بعشعاشة االستشفائيةالمؤسسة 2
 االستشفائية ( توزيع الممرضيف والممرضات حسب المؤسسات 1الجدوؿ)
اإلناث في سيدي لخضر أعمى مف نسبة الذكور  د( أف عد1رقـ ) ؿدو مف خالؿ الج نالحظ 

ستشفائية ممرض, أما بالمؤسسة اال14ب أما عدد الذكور فقد قدرممرضة 42حيث قدرت ب
ممرضة , أما الذكور فقد قدرت نسبتيـ 21ناث بعمي فيي األخرى قدرت عدد اإل بسيدي 

ناث ستشفائية بعشعاشة فقد قدر عدد اإل, أما ما يتعمؽ بالمؤسسة اال ممرض,22ب
 مف الممرضيف .   11ممرضة مقابؿ11ب
 :االستطالعيةأهداف الدراسة  - 3

 .ة القياسألدا الوصوؿ إلى صيغة نيائية مناسبة
 ومدى تمكف الممرض مف فيميا. العبارات,معرفة مدى وضوح 

في تغطية                                   ,  ضغوط العمؿ, القمؽ حالة وسمة التأكد مف شمولية بنود المقياسيف
 أىداؼ الدراسة وموضوعيا. 

عادة صياغتيا .  التمكف مف تعديؿ بعض الفقرات, وا 
ة تساعدنا عمى اختبار أولي لمفروض , بحيث تعطينا مؤشرات أولية لمدى الدراسة االستطالعي

 صالحية  .
وضع مالحظات بشأف التأكد مف مناسبة محتويات األدوات لمستوى الممرضيف والممرضات, 

 وكذلؾ مناسبة الوقت المحدد لإلجابة.
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 ة.تفادي الصعوبات واألخطاء التي مف المحتمؿ أف تصادفنا في الدراسة األساسي

 :االستطالعيةمكان وزمان اجراء الدراسة  - 4
 :حدود البشرية :تتناوؿ ىذه الدراسة ممرضي االستعجاالت لوالية مستغانـ.2-1
 ::الحدود المكانية :أجريت الدراسة االستطالعية ببعض المستشفيات التابعة لوالية مستغانـ2-4

 عشعاشة .,سيدي عمى  ,سيدي لخضر
 4112 جويمية21إلى  جواف12ف  م:الحدود الزمانية : 4-3
ونظر لحاجة الباحثة لعينة كبيرة لتطبيؽ الصدؽ العاممي  :االستطالعيةة سعينة الدرا - 5

تـ  ,ضغوط العمؿ" -قمؽ سمة –" قمؽ حالة  أداة القياساالستكشافي بيدؼ التأكد مف صدؽ 
المصالح يعمموف ب مرض وممرضة استمارة لم 126إستمارة فقد تـ استرجاع 211توزيع 

, لخضر  , سيدياالستعجالية في المؤسسات االستشفائية التابعة لمقطاع الصحي لدائرة سيدي
 بوالية مستغانـ  لغرض التحقؽ مف صدؽ وثبات أدوات القياس.عشعاشة 

 عينة الدراسة: متغيرات 1 - 5
 النسبة المئوٌة العدد الفئات المتغٌر المتغٌر

 %75.:8 8; ذكر الجنس

 %:77.8 95 أنثى

 %811 ;87 المجموع

 %77.;8 :7 سنة77-71 السن

 %18.>7 75 سنة>78-7

 %89.77 77 سنة51-57

 %>59.7 87 سنة58أكثر من

 %811 ;87 المجموع

 %:77.8 95 ثالثة ثانوي وأقل المستوى الدراسً

 %88.;5 :8 بكالورٌا

 %7>.;8 ;7 لٌسانس

 %811 ;87 المجموع

 الحالة المدنٌة

 

 

 

 %7;.:5 89 أعزب

 %88.;8 9; متزوج

 %7.18 9 مطلق

 %11 11 أرمل
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 %811 ;87 المجموع

 %75.77 97 سنوات وأقل8 األقدمٌة

 %1:.:7 78 سنة88إلى 9من

 %:8.:8 79 سنة78إلى 89

 %>88.7 :8 سنة78أكثر من 

 %811 ;87 المجموع

 %;5.;7 77 لٌلً وتٌرة العمل

 %87.18 1; نهاري

 %:8.:8 79 دوري

 %811 ;87 المجموع

 .عينة الدراسة متغيرات(يمثل 2الحدول رقم )
( نالحظ أف عينة الدراسة االستطالعية تتوفر عمى كؿ المتغيرات 4مف خالؿ الجدوؿ رقـ ) 

التي نريد إجراء الدراسة بشأنيا , وىذا وما يسمح لنا بإجراء ومواصمة الدراسة المراد القياـ بيا , 
 التالي يمكف اعتبارىا عينة ممثمة لمجتمع الدراسة.وب
أكثر أفراد العينة %21.22مف حيث الجنس: نالحظ أف نسبة األنثى التي تقدر ب  -1

 %24.21االستطالعية أكثر مف نسبة الذكور التي تقدر ب
ـ العينة  %16.42سنة تمثؿ نسبة 42إلى 41مف حيث السف:  فنالحظ أف الفئة العمرية -4

سنة 22إلى21, أما الفئة مف  %42.12سنة فتمثؿ نسبة42إلى42العية أما الفئةمفاالستط
سنة في التي تمثؿ النسبة األعمى في الدراسة 22و أما أكثر مف  %18.44فتمثؿ نسبة 

 .%28.22االستطالعية وتقدر بنسبة 
 ,لبكالوريامف حيث المستوى الدراسي : نالحظ تقارب ما بيف  مستوى الثالثة ثانوي وأقؿ , وا -2

 .%16.24أما ليسانس فقد مثمت نسبة 
مف حيث الحالة المدنية : أما يخص متغير الحالة المدنية فنممس أف نسبة المتزوجيف أكبر  -2

, وىذا يعود إلى طبيعة التركيبة  %26.11مف نسبة العزاب والمطمقيف ,حيث شكمت نسبة 
 .%1درت بالبشرية الموجودة , كما نالحظ أف نسبة األرامؿ قد ق
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سنوات وأقؿ احتمت النسبة األعمى في الدراسة 2مف حيث األقدمية: نالحظ أف الفئة مف  - 2
سنةالتي قدرت 12إلى 8, مقارنة مع الفئة مف  %24.21االستطالعية وقدرت ب

سنة فقد  42, أما الفئة أكثر مف %11.21سنة فقدرت ب42إلى 18والفئة مف  ,%41.11ب
 .%11.22قدرت ب

وتيرة العمؿ : فنالحظ أف نسبة العامميف في النيار أكبر مف نسبة العماؿ في  مف حيث -8
 .%22.12الميؿ أو النظاـ الدوري , وقدرت بنسبة 

 :االستطالعيةالدراسة  تأدوا - 6
لقياس سمة ضغوط العمؿ  لدى الممرضيف في االستعجاالت لوالية  أداةأعدت الباحثة  

 سمة لدى نفس الفئة. ,لة لقياس القمؽ حاتيف أدامستغانـ, و 
 الثالث بمراحؿ عدة يمكف حصرىا في ما يمي: األدواتمر تصميـ وقد 

 مراجعة التراث الخاص بالدراسة . -أ
ألىـ مصادر ضغوط العمؿ التي يتعرض ليا الممرضوف في جناح قامت الباحثة بجمع  -ب

 االستعجاالت.
 ا الممرضوف في جناح االستعجاالت.ألىـ أعراض القمؽ التي يعاني منيوقامت أيضا بجمع -ج
األولية عمى بعض المختصيف في عمـ النفس  الثالث في صورتيـ أدوات القياسعرض  -د

,ومحاورىا ,مع القياـ بزيارة ميدانية لبعض أجنحة االستعجاالت  األداةأرائيـ حوؿ فقرات  إلبداء
ثناء تأدية عمميـ , أىـ الضغوطات وأعراض القمؽ التي يتعرض ليا الممرضوف المالحظة 

 وذلؾ عف طريؽ إجراء عدة مقابالت مع الممرضيف في االستعجاالت.
 مقياس ضغوط العمل: 1 - 6

فقرة خماسية التدريج عمى مقياس  26يتضمف مقياس ضغوط  العمؿ الذي أعدتو الباحثة  
ويبيف  سبعة أبعاد إلى خمسة موزعة عمى1, وتتراوح العالمة الكمية لممقياس مف ليكرت موزعة

 توزيع الفقرات عمى أبعاد المقياس. (2)الجدوؿ 
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 أرقاـ الفقرات عدد الفقرات البعد الرقـ
 42-18-2-4 2 غموض الدور 1
 21-42-11-11 -2 2 صراع الدور 4
-21-42-16-11 -2 1 ظروؼ العمؿ 2

28-26 
 21-24-48-12-14-2 8 العالقة مع المريض 2
 22-41-41-12 -8 2 الزمالء معالعالقة  2
 -22-46-41-12-1 2 التقدـ الميني 8
 22-42-44-12-6-1 8 عبء العمؿ 1
 توزيع الفقرات عمى أبعاد المقياس( 3الجدول )   

 " :Likert scaleسمـ ليكرت "قياس ضغوط العمل أما ما يخص السمـ المتبع فقد استخدمنا في 
اىات , كماال يحتاج تطبيقو لجيد " أسيؿ طريقة لقياس االتجLikert scaleسمـ ليكرت "يعتبر  

كبير في حساب قيـ العبارات بالنسبة لالتجاه موضوع القياس ,إذ يرى "أبو عالـ " أف مقياس 
ليكرت مف أكثر األساليب استخداما لقياس االتجاىات ,كما يتكوف مف مجموعة مف العبارات 

حوصيف التعبير عمى الغرض منيا قياس االتجاىات نحو موضوع معيف , ويطمب مف أحد المف
غير  -غير موافؽ –غير متأكد  -موافؽ –كؿ عبارة بأحد االستجابات التالية ," موافؽ تماما 

موافؽ بالمرة " وتعطى كؿ استجابة مف ىذه االستجابات قيمة عددية , ونحصؿ عمى درجة 
و موضوع المقياس بجمع استجابات الفرد لعبارات المقياس , يعبر المجموع عف اتجاه الفرد نح

 (.221: 1226االتجاه)رجاء,
ويرى أيضا في ىذا الصدد "مزياف محمد " بأف االوزاف التقديرية في مقياس ليكرت تتحدد عادة 

( نقاط , 1( نقاط فقط , وقد تعتمد أيضا عمى سبع )2( نقاط ويمكف أف تشمؿ ثالثة)2بخمسة )
لى تقدير خاص , حيث يكوف وىذا يعني أف كال مف ىذه النقاط التي تقع في السمـ ترمز إ

 بتصرؼ(.86: 4116الفرؽ بينيا متساويا افتراضيا)مزياف,
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غير  –غير متأكد  -موافؽ-فإذا كانت األوزاف التقديرية تتحدد بخمسة أبعاد : موافؽ تماما 
عمى الترتيب إذا  1-4-2-2-2غير موافؽ بالمرة, تعطي ىذه االستجابات الدرجات  -موافؽ

بيذا  2 -2-2-4-1ف معنى مؤيد لالتجاه أو البعد , وتعطى الدرجات كانت الجممة تعبر ع
 الترتيب لنفس االستجابات السالفة الذكر, إذا كاف معنيا معارضا لالتجاه أو البعد في المقياس.

ضغوط العمؿ, فقد تـ تقدير كؿ فقرة  الحالية لمقياسأما بالنسبة لتقدير الدرجات في الدراسة 
بشدة ,أوافؽ,  محايد, أعارض , أعارض بشدة , وتقديراتيا تتراوح مف  عمى سمـ خماسي ,أوافؽ

  .خمس درجات إلى درجة واحدة 
 كيفية وضع األبعاد وتصميم الفقرات :

 غموض الدور:  البعد األول :
بعد االطالع عمى الجانب النظري المتعمؽ ببعد "  غموض الدور" الذي تطرؽ إليو العديد مف   

الذي عرفو عمى أنو "يحدث عندما يكوف الفرد   ( 4112الخضر)أمثاؿ :  الباحثيف والعمماء
غير متأكد مف ما ىي المياـ المطموبة منو , وكيفية أدائو ليا , أو حيف تكوف نتيجة الخطأ 

وىو مصدر لمضغط أكثر وضوحا عند الجدد, أو حيف تحدث المؤسسة تغييرا   –غير معروفة 
 (.61: 4112فييا.)  الخضر,

جبات اغموض الدور ىو االفتقار إلى المعمومات عف الصالحيات والو  (4111حسف )وحسب 
والمسؤوليات مع عدـ وضوحيا , واختالطيا عند الممارسة بصالحيات وواجبات أخرى , ويزداد 
غموض الدور عندما ال تتوفر لدى العامؿ معمومات كافية عف الدور المناط لو, وما ىي حدود 

حدث عندما يكوف تغير المؤسسة بدرجة كبيرة مثؿ :حدوث تغيرات سمطتو ومسؤولياتو ,وي
تكنولوجية , تغيير أحد أفراد عممو ,وجود نقص في المعمومات الواردة مف االدارة .) حسف, 

4111 :111.) 
ف العامؿ يواجو عدة صعوبات عندما يباشر عممو أأيضا أف غموض الدور  يعني  وترى 

أداء عممو عمى الوجو األمثؿ ,مما يخمؽ لو حالة مف التوتر  غموض في الدور ,إذ ال يتسنى لو
 (. 111: 4111والشعور بالضبط النفسي .)  حسف, 
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 اقتباس بعضيا مف عدة مقاييس مثؿ: البعد: فقد تـ ىذا أما يخص محتويات أو فقرات  
ؿ مقياس ضغوط العمأولويات عممي  غير واضحة بالنسبة لي. ىذه الفقرة تـ اقتباسيا مف -1

 .( 4111  ,عمواني ). عند الممرضيف
تـ اقتباسيا مف مقياس لدي مف االمكانيات ما يكفي إلدارة أعمالي بشكؿ فعاؿ. ىذه الفقرة -4

 .(4111,ناضر )لمباحث ضغوط العمؿ عند  المعمميف 
ىذه الفقرة تـ اقتباسيا مف مقياس ضغوط العمؿ عند  تفرضو عمي وظيفتي.ما عمـ أنا ال أ-2

 .(4111 ,عمواني  ). الممرضيف
 الفقرات فقد تـ وضعيا انطالقا مف االطار النظري. بقيةما 

 صراع الدور : البعد الثاني:
ومف الباحثيف الذيف نظروا ليذا البعد الخاص بضغوط العمؿ, وبناءا عمى مفاىيميـ النظرية تـ 

ادئ ىو مف المب صراع الدور الذي يرى أف  (4112,أبو الخضر)وضع ىذا البعد ىو 
والذي يقتضي بأف يتمقى العامؿ األوامر مف جية  -مبدأ وحدة االمر –األساسية في اإلدارة 

باؾ, والتعارض المحتمؿ ,ويحدث ىذا نتيجة تعارض تواحدة وذلؾ مف أجؿ التخمص مف االر 
الدور المتوقع منو  في عممو ,و الدور المتوقع منو  في أسرتو, أو نتيجة تعارض ما ىو 

ي عممو, كأف يطمب منو العمؿ بسرعة عالية ,وفي نفس الوقت المحافظة عمى مطموب منو ف
 (.61-12: 4112جودة عالية في العمؿ الذي ينتجو أو يعممو .) أبو الخضر,

أبو ) .يحدث نتيجة لتعارض متطمبات العمؿ,مع مبادئو وقيموويعرفو أيضا :عمى أنو 
 (.61-12: 4112الخضر,
تعارض الواجبات في العمؿ يؤدي الصراع , فالممرض :عمى انو Fontana1989ويعرفو 

الذي يساعد ويرشد, مرضاه يتعارض دوره كمسؤوؿ عف الضبط و النظاـ ,أو جانب إداري في 
 .المؤسسة, وىذا يصور التناقض في الدور مما يؤدي إلى الشعور بالصراع الداخمي ونقد الذات

 (.84:  4111)ناضر,
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, كما أف ىناؾ ىا  بناءا عمى االطار النظري ؤ د :فقد تـ انتقاالبع ىذا  أما يخص صياغة فقرات
 بعض  الفقرات تـ اقتباسيا مف بعض المقاييس مثؿ:

رشادات متعارضة.  -1 ىذه الفقرة تـ اقتباسيا مف مقياس ضغوط أعمؿ في ظؿ سياسات وا 
 .  (4111,ناضر)العمؿ عند  المعمميف لمباحث 

ىذه الفقرة تـ اقتباسيا مف مقياس ضغوط العمؿ ريف. أتمقى أوامر متناقضة مف قبؿ اآلخ -4
 (. 4111  ,عمواني ). عند الممرضيف
 العالقة مع الرؤساء والزمالء:البعد الثالث :

لموضوع الضغوط في  النظري  بناء عمى االطالع عمى الجانبتـ اختيار فقرات ىذا البعد 
 في قوليما : (4112, اهللالفرماوي و عبد )والذيف تطرقوا ليذا البعد ىـ :  العمؿ,

تعتبر العالقات الغير الموفقة مع الزمالء , الرؤساء في العمؿ إحدى المصادر اليامة ,خاصة 
ف الذيف يتعمدوف التأثير في الموظفيف عمى نحو ما ,فقد يعتمدوف عمى رفع و إذا كاف المسؤول

بيدىـ أمر تحديد العقود  شأف عامميف , وخفض شأف اآلخريف , أماـ بقية العامميف , أو أماـ مف
أو إصدار قرارات الترقية ,أو إعطاء حوافز مادية لبعض العامميف بناءا عمى المعمومات المقدمة 
مف الزمالء .فيذه الحالة قد تتسبب في كثير مف المغالطات المتسببة في الضغوط عمى مف 

بة باإلحباط , القمؽ , تكمـ عمييـ غيرىـ مما تفقدىـ التطمع إلى مستوى عاؿ , وتعرضيـ لإلصا
 (.11-11:  4112)الفرماوي و عبد اهلل,  .الضغط , الالمباالة

الممرضوف دائما  ي"لماذا يعانالتي تمحورت تحت عنواف Tage  Kristensen دراسة : اأم
 مف الضغط" في الدنمارؾ" .

 قسـ وسط العمؿ إلى قسميف : حيث 
فسية لمعامؿ ,ومف جية أخرى ركز عمى طبيعة الجانب النفسي :الذي يؤثر بقوة عمى الصحة الن

 العالقة بيف العماؿ في حد ذاتيا .
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وحسب منظمة العمؿ التي تناولت ساعات العمؿ, توزيع المياـ ووضعية العامؿ وتأثيره في 
الوسط ,ولقد أشار إلى  العالقات الداخمية بيف الممرضيف بدرجة التالئـ واالنسجاـ بيف الزمالء 

ة , أو العالقات التي تسودىا الصراعات والنزاعات بيف الممرضيف مف جية التي تكوف حاضر 
 (Kristensen, 1999-page15 )أخرى .

العمؿ عند عف  الناتجكما أشارت الدراسة إلى بعض األسباب التي تشكؿ عوامؿ الضغط 
 الممرضيف وتتجمى في :

العالقة السيئة  أيمرضى ضعؼ التحكـ االيجابي في ال,ضعؼ التكفؿ االجتماعي أثناء العمؿ 
 ,Kristensen ) الصراعات بيف الزمالء.,مشاكؿ في التواصؿ, كثرة الغيابات ,مع المرضى

1999-page15). 
, أما االطار النظري والدراسة االولية ىا عمى أساس ؤ الخاصة بيذا البعد فقد تـ انتقا أما الفقرات

 باقي الفقرات فقد تـ اقتباسيا مثؿ :

ىذه الفقرة تـ اقتباسيا مف مقياس  يصغي وال يولي اىتمامو لما أقوؿ.مؿ ال رئيسي في الع 
  (4111 ,عمواني ). ضغوط العمؿ عند الممرضيف

 : التقدم المهني : البعد الرابع
طو عبد )في عمـ  النفس العمؿ و التنظيـ أمثاؿ : باحثيف لقد تطرؽ ليذا البعد كثير مف ال

يرى الباحثيف أف نظاـ الترقية المعموؿ بو يعتمد  (4118سالمة عبد العظيـ والعظيـ حسيف 
عمى األقدمية  بغض النظر عف كفاءات وميارات الموظؼ الذي يتـ ترقيتو , فقد يؤدي عدـ 
قدرة العامؿ عمى الوفاء بمطالب الوظيفة الجديدة إلى وجود نوع مف الضغوط , وكذلؾ حدوث 

دارة المؤسسة ,ىذا مف جية , وبيف األفراد نوع مف الصراع داخؿ المؤسسة بيف ىذا العامؿ  وا 
العامميف الذيف ينظروف إلى الترقية كنتيجة حتمية لممحاباة والمجاممة ,لدى مديري المؤسسات , 

مف أىمية الترقي الميني بوصفو ىدفا أساسيا ينشده العامموف  فبالرغـ  مف قبؿ األفراد العامميف
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ؿ السمبية خاصة عندما ال يكوف لممؤسسة خطة فإّنو قد يكوف سببا مف أسباب ضغوط العم
 (.442: 4118سالمة, ولترقي,) حسيف 

: أف إحساس العامؿ بغياب فرص لتطوير مياراتو, أو االرتقاء بمستوى (4111 ,حسفكما ترى)
التأىيؿ, غياب المساواة, في المعاممة ,مع غياب العدالة في الترقية تشكؿ مصادر لمضغط في 

وتتسبب في عدـ الرضا الوظيفي , مما يؤدي بالعامؿ إلى البحث عف عمؿ العمؿ واالحباط , 
آخر , أو التقاعد المبكر , وقد يمجأ العامؿ إلى أساليب تكيفية مثؿ : التقميؿ المجيود المبذوؿ 

ة اتجاه اإلدارية في العمؿ , المجوء إلى التدخيف , العقاقير ,التباعد االجتماعي , السمبي
 (.114: 4111حسف, .) واالستخفاؼ بيا

 وحسيف )أما محتويات ىذا البعد فقد تـ وضعيا بناءا عمى التعاريؼ السابقة ؿ
 , والدراسة االولية.(4111حسف, )و(4118سالمة,

 ظروف العمل: :البعد الخامس
الذي يرى أف الضغوط في ( Brawn;1986)تـ وضع ىذا البعد عمى أساس أو استنادا لتعريؼ

 ,اللة عمى الظروؼ الفيزيقية أو البيئية التي تحيط بالفرد في بيئة العمؿمجاؿ العمؿ تستخدـ لمد
بأف ضغط العمؿ  الذي يرى تعريؼ الصباغ مف وانطالقا والتي تسبب لو الضيؽ , التوتر ,

يشير إلى الموقؼ الذي يؤثر في التفاعؿ بيف ظروؼ العمؿ وشخصية العامؿ عمى حالتو 
 (.121: 4118ى تغيير نمط سموكو االعتيادي )البدر,النفسية والبدنية , التي تدفعو إل

كما أف اختالؼ ظروؼ العمؿ المادية مف :إضاءة ,حرارة ,رطوبة , ضوضاء, ترتيب مكاف 
العمؿ , وغيرىا مف الظروؼ يمكف أف تؤدي إلى شعور بالتوتر ,والضغوط النفسية 

 .(121: 4118)البدر,
ونقصد بالبيئة المادية  ليا, ط واالستجابةالضغو في صنع  أيضا كما تمعب الظروؼ المادية
  .شروط قد ال يستطيع بعض العماؿ التحكـ فييا بالعامميف, وىيالظروؼ العامة التي تحيط 
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المتعمقة ببيئة  ر الضغوطمصادمف األوائؿ الذيف وجيوا االنتباه إلى  (1228 ,سيمي)ويعتبر 
ادية تسبب ضغوط في العمؿ فقد أشار إلى أف كثير مف الظروؼ في العمؿ المالعمؿ, 

 يمي: وتتضمف فقرات ىذا البعد ما

ىذه الفقرة تـ اقتباسيا مف في العمؿ أنا معرض الستنشاؽ دخاف, غبار, أو مواد خطيرة. 
 .(4111 ,عمواني ) مقياس ضغوط العمؿ عند الممرضيف

العمؿ ىذه الفقرة تـ اقتباسيا مف مقياس ضغوط  احتماالت تعرضي لحادث في العمؿ مرتفعة
 .(4111 ,عمواني  ). عند الممرضيف

 عيا انطالقا مف االطار النظري, والدراسة األولية.أما باقي الفقرات فقد تـ وض
 : العالقة مع المريض:البعد السادس

إلى أف  (4111,نعيمة عمواني  )تـ وضع ىذا البعد عمى أساس الدراسة التي توصمت ليا فقد  
إلى العالقة مع المريض , وما يكتنفيا مف صراعات  مف الضغوط في العمؿ ترجع22.8%

 ومشاكؿ .
أف أغمب أعراض الضغط الميني في الدانمارؾ عند ىذه الفئة مف العماؿ Kristensen ويرى

 (Kristensen, 1999 :15 ) تكوف مع المرضى , الزمالء .
مف أىـ العوامؿ  إلى أف وكذلؾ تشير الدراسة التي نشرتيا النقابة الوطنية لمممرضيف بفرنسا:

التي تؤدي إلى الضغط في العمؿ  ىي تسارع وتيرة العمؿ , عبء الدور الزائد, سوء التقدير 
, التعرض لمعدوانية مف طرؼ المرضى , عدـ وضعؼ األجر ,مشاكؿ في عالقات العمؿ 

ة الدراسة عمى أف ىناؾ تبايف كبير في درج كفاية الوقت إلنجاز األعماؿ الموكمة  وأسفرت ىذه
 (.14:4111,   وحجـ التعرض لمضغط مف قبؿ الممرضيف .) عمواني

أما فقرات ىذا البعد تـ وضعيا انطالقا مف التراث النظري لمدراسة الحالية, إضافة إلى 
 المقابالت التي برمجت مع الممرضيف في جناح االستعجاالت .
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 ::العبء العمل  البعد السابع
يرى بحيث النظري لمدراسة الحالية ,  التراثاالطالع عمى البعد بعد  ىذااختيار فقرات  تـ  
أف عبء العمؿ يقصد بو عندما يكوف العامؿ مطالبا بأداء المياـ كثيرة  (4111 ,ناضر)

وليس لديو الوقت  ,كميتيا أكبر مما تتحممو إمكانياتو الذاتية ,ومختمفة ,وتكوف مف حيث نوعيا
ويعني كثرة أعماؿ العامؿ التي عميو  ,كمي ويرى أيضا أف عبء العمؿ ىو عبء ,الكافي 

مستوى إنجازىا في وقت غير كافي , ويحدث عندما يدرؾ الفرد أف الميارات المطموبة إلنجاز 
 (.6: 4111 ,ناضر).أداء معيف أكبر مف قدراتو

ف يقعوف تحت مستويات عالية مف ييرى أف الممرضفي دراستو   (Keane1985 أما كيف) 
 (.(Keane,1985:232سبب عبء العمؿ بنوعيو. الضغط في العمؿ ب

كما كشفت العديد مف الدراسات الحديثة  ىذه النتيجة , حيث أف الحمؿ الزائد مف أكثر أسباب 
الضغوط تكرارات لدى الممرضات , بسبب زيادة حجـ العمؿ لدييف , وكثرة المسؤوليات التي 

 (262: 4116رجاء ,)نقال عف  Rossman2000يكمفف بيا , 
,مف ضغط العمؿ ,  %11دراسةنعيمة عمواني  التي أسفرت عمى عبء العمؿ احتؿ نسبة  

 .(14:  4111:    ,عمواني).اد األخرى التي تضمنتيا دراستياوىي نسبة أعمى مف باقي األبع
عبء الزائد في العمؿ يؤدي الالتي توصؿ مف خالليا إلى أف Gibson&al1994وكذلؾ دراسة 

 .اط مباشر بالمينة إلى ضغوط ترتبط ارتب
 أما ما يخص محتويات ىذا البعد فقد تـ وضعيا عمى أساس ما يمي: 

  أرى أف عممي يتطمب الدقة والسرعة.
 يطمب العمؿ مني إنجاز أعماؿ كثيرة. 

تـ اقتباسيا مف مقياس ضغوط العمؿ  اتالفقر  , ىاتوأتمقى أوامر متناقضة مف طرؼ اآلخريف 
 .(4111,ينعيمة عموان). عند الممرضيف

المقابالت التي أجريتيا مع الممرضيف في جناح  أما باقي الفقرات فقد تـ وضعيا انطالقا مف 
 االطار النظري. و االستعجاالت ,
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 مقياس القمق حالة: 2 - 6
التدريج عمى مقياس  رباعيةفقرة  44يتضمف مقياس القمؽ حالة الذي أعدتو الباحثة  

موزعة عمى أربعة أبعاد ويبيف الجدوؿ  66. إلى 44مقياس مفليكرت وتراوحت العالمة الكمية لم
 .توزيع الفقرات عمى أبعاد المقياس (2)

 أرقام الفقرات عدد الفقرات البعد الرقم

 71-:8-85->-8-8 9 البعد الجسمً 8

 77-78-;8-87-81-9-7 : البعد النفسً 7

 >8-88-88-: -5 8 البعد السلوكً 5

 89-87-;-7 7 البعد المعرفً 7

 توزيع الفقرات عمى أبعاد المقياس( 4الجدول )   
 ,ووىرافعند الممرضيف في االستعجاالت بوالية مستغانـ  لقياس قمق  حالة  أداةأعدت الباحثة 

 8( أبعاد , أو محاور , ىي البعد الجسمي )2فقرة , موزعة عمى أربعة)44عمى  األداةاشتممت 
 فقرات(.2فقرات(,البعد المعرفي عمى )2لبعد السموكي )فقرات(, ا1فقرات (,  البعد النفسي) 

 كيفية وضع األبعاد وتصميم الفقرات لقمق حالة:5-2-1
 البعد الجسمي:األول البعد 

 ,إليو العديد مف الباحثيف تطرؽبعد الجسمي الذي البعد االطالع عمى االطار النظري المتعمؽ ب
يرى االعراض الجسمية لمقمؽ ( 4111بؿ فوزي محمد ج )أمثاؿ : عمـ النفسفي , والدارسيف

 4111 ,فوزي محمد جبؿ  ).عضالت , التعرؽ, ارتفاع ضغط الدـوتشمؿ : الضعؼ , توتر ال
:121) 
, فتطرؽ ألىـ (1226 ,حامد عبد السالـ زىراف)استنادا لمفيـو األعراض الجسمية لدى  

اش اليديف , ارتفاع ضغط األعراض الجسمية الناجمة عف القمؽ , وحصرىا في : العرؽ , ارتع
الدـ , الصداع المستمر , اضطراب في المعدة , سرعة نبضات القمب , فقداف الشيية , 

 (.211-222: 1226) حامد عبد السالـ زىراف, .القيء, صعوبة في التنفس,الغثياف
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فوزي  ,أما فقرات ىذا البعد فقد تـ وضعيا عمى أساس ما تطرؽ إليو حامد عبد السالـ زىراف
ضافة إ,   DSM4, إضافة إلى الدليؿ االحصائي لتشخيص االضطرابات النفسية  حمد جبؿم

 الممرضيف في االستعجاالت إجرائيا معتـ  إلى الدراسات األولية التي 
  البعد النفسي: البعد الثاني 

ىـ أعراض ىذا البعد في ما يمي : القمؽ العاـ , عدـ االستقرار, أل (4111 ,جبؿ) لقد تطرؽ
عور بعدـ األمؿ والراحة النفسية , الحساسية المفرطة , فقداف الثقة بالنفس , الشعور الش

 (121: 4111   ,جبؿ) بالضيؽ , توىـ المرض , األرؽ .
أىـ األعراض النفسية  تكمـ عفبناءا عمى التعريؼ السابؽ , الذي  عدوتـ صياغة فقرات ىذا الب

ألنيا تقيس  سبيبرجرمف مقياس القمؽ إلشعر بالنرفزة تـ اقتباس الفقرة التالية : أكما و  , لمقمؽ
 .الجانب النفسي لمقمؽ

 البعد السموكي :البعد الثالث 
في ما يمي :  وأوردتياوالتي  (4112 ,بشرى )ومف الذيف تطرقوا ألعراض القمؽ السموكية ىـ :

واء عف تشوش في الرؤية , وعدـ وضوحيا , الصوت المجيد , الجمود وكثرة الكالـ , االنط
 بتصرؼ(.21: 4112الناس والعزلة , القياـ بأفعاؿ عدوانية .) بشرى, 

:فإف األعراض السموكية DSM4وحسب الدليؿ االحصائي لتشخيص االضطرابات النفسية 
التدخيف , تناوؿ لمقمؽ تظير في ما يمي : الشعور بالغضب , سيولة االستثارة , الميؿ إلى 

   ( Michel; DSM4:1994 ) العقاقير واألدوية.
 مف مقياس القمؽ السبيبرجر والتي تتجمى في :  اقتباسياوىناؾ فقرة تـ 

 ا ألنيا تقيس ىذا البعد وموحية بالمعنى.أشعر بأنني مستثار جد
في نموذجو إلى العوامؿ المسببة لمقمؽ واألعراض التي تظير عمى العامؿ (مارشاؿ  )أشاركما 

بالفرد , وتؤدي بو في النياية إلى االصابة  نتيجة تعرضو لمضغط , وىي أعراض خاصة
بأمراض القمب , ضغط الدـ , واالعراض الخاصة بالمؤسسة وتتجمى في العدوانية , تكرار 

 (.114: 4111.) السيد ,حوادث , التدخيف , تغيب عف العمؿال
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وحسب الدليؿ االحصائي  أما الفقرات فقد تمت صياغتيا عمى أساس : التعاريؼ السابقة ,
, إضافة إلى المقابالت التي أجريتيا مع الممرضيف في DSM4تشخيص االضطرابات النفسية ل

 االستعجاالت .
 البعد المعرفي: البعد الرابع

ىـ األعراض المعرفية أل تطرقتوتـ صياغة فقرات ىذا البند بناءا عمى التعاريؼ السابقة , التي 
أما بالنسبة  - ف في االستعجاالت.يلممرضباإلضافة إلى المقابالت التي أجريتيا مع ا لمقمؽ,

,  ليكارت رباعي في الدراسة الحالية , فقد اعتمدنا عمى سمـ (لتقدير درجات مقياس القمؽ)حالة 
قد تـ تقدير كؿ فقرة عمى سمـ رباعي , وتقديراتيا تتراوح مف مطمقا , قميال , أحيانا , كثيرا ,كما 

ئؿ  مقتبسة مف مقياس قمؽ  السمة ,الحالة السببيرجر ,وىذه البداأربع درجات إلى درجة واحدة 
 المصمـ  المقياس .

 مقياس القمق سمة: 3 - 6
فقرة خماسية التدريج عمى مقياس ليكرت  44يتضمف مقياس القمؽ سمة الذي أعدتو الباحثة  

( 2موزعة عمى أربعة أبعاد ويبيف الجدوؿ )66إلى 44وتراوحت العالمة الكمية لممقياس مف
 الفقرات عمى أبعاد المقياس. توزيع
 أرقام الفقرات عدد الفقرات البعد الرقم

 77-78->8-:8-85->-8-8 ; البعد الجسمً 8

 71-;8-87-81-9-7 9 البعد النفسً 7

 88-88-:-5 7 البعد السلوكً 5

 89-87-;-7 7 البعد المعرفً 7

 توزيع الفقرات عمى أبعاد المقياس(5الجدول )   
, ووىرافعند الممرضيف في االستعجاالت بوالية مستغانـ  سمةلقياس قمق    أداةأعدت الباحثة 

 6( أبعاد , أو محاور , ىي البعد الجسمي )2فقرة , موزعة عمى أربعة)44عمى  األداةاشتممت 
 فقرات(.2فقرات(,البعد المعرفي عمى )2فقرات(, البعد السموكي )8فقرات (,  البعد النفسي) 
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 :سمةاألبعاد وتصميم الفقرات لقمق كيفية وضع 5-3-1
استنادا عمى نفس الراجع والتراث النظري الذي تـ مف خاللو األداة فقد تـ صياغة فقرات ىذه 

القمؽ السبيبرجر مف مقياس   اقتباسيا  صياغة فقرات قمؽ حالة إال في بعض الفقرات التي تـ
 تـ اقتباس الفقرة  :  ففي البعد النفسي كاآلتيوىي 
  بالضيؽ.أشعر 

 أتعب بسرعة.
 ألنيا تقيس البعد النفسي لمقمؽ سمة. أميؿ إلى تصعيب األمور.

 :إلسببيرجر سمة –أما في البعد المعرفي فقد تـ اقتباس الفقرات التالية مف اختبار قمؽ حالة 
 تجوؿ في ذىني بعض األفكار التافية وتضايقني.

ألنيا تقيس البعد المعرفي  قراري بسرعة. أفقد السيطرة عمى األشياء ألنني ال أستطيع اتخاذ 
 لمقمؽ سمة.

و المقابالت التي  الدراسة األولية وأما باقي الفقرات فقد تـ وضعيا بناءا عمى التراث النظري 
 تـ إجرائيا مع الممرضيف في االستعجاالت.

 ى سمـفي الدراسة الحالية , فقد اعتمدنا عم ( سمةأما بالنسبة لتقدير درجات مقياس القمؽ)
قد تـ تقدير كؿ فقرة عمى سمـ رباعي , , مطمقا , أحيانا , غالبا , دائما ,كما  ليكارت رباعي

, وىذه البدائؿ  مقتبسة مف مقياس قمؽ   وتقديراتيا تتراوح مف أربع درجات إلى درجة واحدة
 السمة ,الحالة السببيرجر المصمـ  المقياس .
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 قياس:الخصائص السيكومترية ألدوات ال -7
 الصدق:  7-1

 (.122: 4111,)معمرية أف يكوف االختبار قادر عمى قياس ما وضع لقياسو.
ىو أف يقيس االختبار بالفعؿ ما وضع لقياسو , أي قدرة الفرد  ؽ: الصدويعرفو أحمد سعد جالؿ

عمى قياس السمة المراد قياسيا ,والتنبؤ الدقيؽ مف خالؿ الدرجة التي يحصؿ عمييا الفرد في 
 (81: 4116ختبار)جالؿ,اال
 ولقد تـ اعتماد الطرؽ التالية لقياس الصدؽ: 
 :المحتوىصدق  -أ

األدوات في صورتيا األولية عمى مجموعة مف  الباحثة  عرضت حتوىلمتأكد مف صدؽ الم
مف ذوي االختصاص في المجاؿ لبياف األبعاد المكونة لممقاييس ومدى تناسؽ الفقرات ,  الخبراء

بة صمن مالحظاتيـ ح صياغتيا , وكانت بالسمة المراد قياسيا , ومدى وضو  ومدى ارتباطيا
حوؿ الجانب المغوي وكذا المفاىيـ المستخدمة في ىذه األدوات وعمى ضوء ىذه االقتراحات 
 قامت الباحثة بإجراء التعديالت المناسبة تـ بعدىا تطبيؽ المقاييس عمى العينة االستطالعية . 

سمة( عند الممرضيف , مف خالؿ  –قمؽ )حالة  أداة ضغوط العمؿ, أداة حكيـ ت حيث طمب مف أساتذة
 الجوانب التالية :

 مدى مالءمة البدائؿ االجابات لمفقرات. 
 مدى وضوح التعميمات. 

 مدى مالءمة الفقرات لألبعاد.
 مدى وضوح الصياغة المغوية, وتأديتيا لممعنى.

 مدى مالءمة األبعاد مع بعضيا البعض.
لقد عرضت الباحثة استمارة ضغوط العمؿ في صورتيا األولية عمى  : ضغوط العمل أداةأوال 

. ولكف بعد تحكيميا مف طرؼ الخبراء أصبحت تحتوي عمى  فقرة"44" المحكميف وكانت تحوي
 فقرة  26
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 وكانت نتائج التحكيـ كما ىي موضحة في الجدوؿ التالي.  
 .يوضح نتائج التحكيـ(8رقـ )الجدوؿ التالي 

 
 )الخبراء(ٌنمإجابات المحك نتائج التحكٌم

مناسبة 

 جدا

النسبة 

 المئوٌة

مناسبة 

 نوع ما

النسبة 

 المئوٌة

غٌر 

 مناسبة 

على 

 االطالق

النسبة 

 المئوٌة

 

أوافق بشدة ,أوافق,  محاٌد, أعارض ,  البدائل=

 أعارض بشدة

1< 811% 11 11% 11 11 

% 

 %11 11 %55 15 %:9 19 مدى وضوح التعلٌمات -

 %11 11 %88 18 %>; ;1 مدى مالءمة الفقرات لألبعاد.  -

مدى وضوح الصٌاغة اللغوٌة, وتأدٌتها  -

 للمعنى.

1: :;% 17 77% 11 11% 

 %11 11 %88 18 %>; ;1 مدى مالءمة األبعاد مع بعضها البعض.

 نتائج التحكيـ. ( يوضح8جدوؿ رقـ)
ضغوط العمؿ قد أقرو  ألداة ذة المحكميف(أف أغمب األسات8نالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ)
محكيف بأنيا 1, أما فيما يخص وضوح التعميمة فقد أقرو%111بمالءمة البدائؿ لإلجابات بنسبة
, أما ما يتعمؽ %22أقرو بأنيا مناسبة نوع ما بنسبة4, و%81مناسبة جدا أي ما يعادؿ نسبة

نيا مناسبة جدا أي ما يعادؿ مف المحكميف بأ 6مالءمة الفقرات لألبعاد فقد أقروا بمدى
مدى وضوح  , أما ما يخص %11أقرا بأنيا مناسبة نوع ما أي ما يعادؿ نسبة 1, و%62نسبة

 محكيف بأنيا مناسبة جدا أي ما يعادؿ نسبة 1الصياغة المغوية, وتأديتيا لممعنى فقد أقر 
بمدى مالءمة  , أما فيما يتعمؽ%44أقرا بأنيا مناسبة نوع ما أي ما يعادؿ نسبة 4,و16%

مناسبة جدا أي ما يعادؿ مف المحكميف بأنيا  6األبعاد مع بعضيا البعض, فقد أقروا 
 .%11أقرا بأنيا مناسبة نوع ما أي ما يعادؿ نسبة 1, و%62نسبة
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 :(1الجدوؿ التالي رقـ) وكانت نتائج التحكيـ فيما يخص الفقرات كما يمي
 :أوال أداة قياس ضغوط العمل

 الفقرات 
 
 عاداالب

 نتائج التحكيمالبدائل                                      
 مناسبة

 جدا
 النسبة 
 المئوية

 مناسبة
 نوع ما

 النسبة 
 المئوية

 غير 
 مناسبة

 النسبة 
 المئوية

       عبء العمل)المطمب  النفسي(:-1 

 00% 00 00% 00 100% 09 أرى أف عممي يتطمب الدقة واالتقاف. - 1

 00% 00 00% 00 100% 09 ي يتطمب نشاطا فكريا وتركيزا عاليا.عمم - 2

 00% 00 11% 01 89% 08 يطمب عممي مني انجاز أعماؿ كثيرة.  - 3

 00% 00 11% 01 89% 08 ال أممؾ الوقت الكافي إلتماـ عممي. - 4

يتوقع مني مسؤوؿ األجنحة جيدا أكبر مف  - 5
 إمكانياتي.

09 %100 00 %00 00 %00 

فضؿ االنطواء والعزلة عف األخريف مف أجؿ أ 6
 إتماـ أعمالي 

08 %89 01 %11 00 %00 

       غموض الدور: -2
 00% 00 00% 00 100% 09 غير واضحة بالنسبة لي . أولويات عممي - 7
 00% 00 00% 00 100% 09 أشعر بعدـ القدرة عمى تحديد مياـ عممي.  - 8

كفي إلدارة ليس لدي مف االمكانيات ما ي - 9
 أعمالي 

08 %89 01 %11 00 %00 

 00% 00 00% 00 100% 09 أنا ال أعمـ بما تفرضو عمي وظيفتي.  14

       صراع الدور: -3
رشادات متعارضة - 11  00% 00 00% 00 100% 09 أعمؿ في ظؿ سياسات وا 
 00% 00 00% 00 100% 09أجد صعوبة في التوفيؽ بيف مطالب  - 12



 اإلجراءات المنهجية للدراسة                                           الرابعالفصل ا
 

137 

 

 المرضى والزمالء واألطباء.

كثيرا ما أشعر أف عممي متداخؿ مع حياتي  - 13
 الشخصية.

09 %100 00 %00 00 %00 

أشعر أف ىناؾ ضغوط تمارس عمي لتحسيف  - 14
 نوعية عممي .

 

08 %89 01 %11 00 %00 

 00% 00 00% 00 100% 09 أتمقى أوامر متناقضة مف قبؿ اآلخريف- 15

       ظروف العمل: -4
إف المستشفى التي أعمؿ فييا تسبب لي  - 16

 اإلزعاج.
08 %89 01 %11 00 %00 

في العمؿ أنا معرض الستنشاؽ دخاف ,  - 17
 غبار , أو مواد خطيرة. 

08 %89 01 %11 00 %00 

احتماالت تعرضي لحادث في العمؿ  - 18
 مرتفعة. 

09 %100 00 %00 00 %00 

ف أشكو مف االزدحاـ لعدـ خمو المكاف م - 19
 الزوار.

09 %100 00 %00 00 %00 

أشعر بالتوتر بسبب الضجيج في محيط  - 24
 العمؿ .

09 %100 00 %00 00 %00 

 00% 00 00% 00 100% 09 .كثرة الوقوؼ أثناء العمؿ تنيؾ الممرض - 21

أستاء مف نقص الوسائؿ الطبية الالزمة  - 22
 لمعمؿ.

44 %44 01 %11 08 %89 

       ض:العالقة مع المري -5
 00% 00 00% 00 100% 09يتعرض الممرض إلى إىانات وسب وشتـ ,عنؼ - 42
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 ,مف طرؼ أسر المريض .

 00% 00 11% 01 89% 08 أشعر بالقمؽ والتوتر بسبب كثرة المرضى. - 42

 00% 00 00% 00 100% 09 أسأـ مف تساؤالت مرافقي المريض. - 42

 00% 00 00% 00 100% 09 ترىقني أسئمة  مرافقي المريض. - 48

 00% 00 00% 00 100% 09 أشعر بالعجز تجاه مريض حالتو ال تتحسف. - 41

ينتابني الشعور بالخوؼ والتوتر عند السماع  - 46
 أو التكمـ مع مريض يحتضر 

09 %100 00 %00 00 %00 

       العالقة مع الرؤساء والزمالء -8
رئيسي في العمؿ ال يصغي وال يولي  - 42

 اىتمامو لما أقوؿ. 
09 %100 00 %00 00 %00 

أشعر بالقمؽ كمما تأخر زميؿ الستالـ  - 21
 المناوبة.

09 %100 00 %00 00 %00 

ال أجد الدعـ المعنوي مف طرؼ الزمالء - 21
 والطبيب في حالة وقوع مشكمة.

09 %100 00 %00 00 %00 

أنزعج مف عدـ تواجد األطباء في القسـ  - 24
 تطواؿ الوق

09 %100 00 %00 00 %00 

األفراد الذيف أعمؿ معيـ ال يشجعوف عمى  - 33
 العمؿ الجماعي.

44 %100 00 %00 00 %00 

األفراد الذيف أعمؿ معيـ ليسوا مؤىميف  - 34
 لممياـ التي ينجزونيا.

 04 %44 05 %56 00 %00 

 00% 00 56% 05 44% 04  زمالئي في العمؿ غيرمتواديف - 22

       م المهني:التقد -7
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(أف أغمب األساتذة المحكميف لالستمارة ضغوط العمؿ قد أقرو 1نالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ)
 ـألني ـفقد تـ حذفي 21, 22, 22,22 ,, ما عدا الفقرة%111بمالءمة الفقرات لألبعاد  بنسبة

 تحتيا . المندمجوفمحتوى األبعاد  ال يعكسوف
وكانت نتائج التحكيـ كما ىي موضحة في الجدوؿ سمة(  :  –القمق )حالة  قياس أداة: ثانيا
 .(6رقـ) التالي

 

 نتائج التحكٌم
 

 ٌنمإجابات المحك

مناسبة 

 جدا

النسبة 

 المئوٌة

مناسبة 

 نوع ما

النسبة 

 المئوٌة

غٌر 

 مناسبة 

على 

 االطالق

النسبة 

 المئوٌة

 

 كثٌرا.-احٌانا-قلٌال -مطلقا =قلق حالة البدائل=

 دائما-غالبا-أحٌانا-مطلقا قلق سمة : 

1< 811% 11 11% 

 

 

11 11% 

 %11 11 %11 11 %811 >1 مدى وضوح التعلٌمات -

 %11 11 %88 18 %>; ;1 مدى مالءمة الفقرات لألبعاد.  -

الصٌاغة اللغوٌة, وتأدٌتها مدى وضوح  -

 للمعنى.

1; ;<% 18 88% 11 11% 

 %11 11 %88 18 %>; ;1 مدى مالءمة األبعاد مع بعضها البعض. -

(أف أغمب األساتذة المحكميف لالستمارة القمؽ) حالة سمة( قد 6نالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ)
ح التعميمة فقد أقروا أيضا , أما فيما يخص وضو %111أقروا بمالءمة البدائؿ لإلجابات بنسبة

 00% 00 00% 00 100% 09 إف سنوات خدمتي ال تسمح لي بالترقية . - 36

أرى أف المجيود المبذوؿ مف قبؿ الممرض ال  37
 .يعطى لو باؿ

09 %100 00 %00 00 %00 

أرى  أف  أجور الممرضيف ال تتماشى مع  38
 صعوبات المينة. 

09 %100 00 %00 00 %00 

ـ الترقية المعموؿ بو غير يؤسفني أف نظا  39
 ؿ.عاد

09 %100 00 %00 00 %00 

 00% 00 00% 00 100% 09  أشعر بعدـ التقدـ في حياتي المينية. - 44
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مالءمة الفقرات لألبعاد فقد  , , أما ما يتعمؽ بمدى%111بأنيا مناسبة جدا أي ما يعادؿ نسبة
أقرا بأنيا مناسبة نوع ما 1, و%62مف المحكميف بأنيا مناسبة جدا أي ما يعادؿ نسبة 6أقروا

وتأديتيا لممعنى فقد مدى وضوح الصياغة المغوية,  , أما ما يخص %11أي ما يعادؿ نسبة 
أقرا بأنيا مناسبة نوع ما أي ما 1,و %62 محكيف بأنيا مناسبة جدا أي ما يعادؿ نسبة 6أقر

مف  6بمدى مالءمة األبعاد مع بعضيا البعض, فقد أقروا , أما فيما يتعمؽ %11يعادؿ نسبة 
أي ما يعادؿ نسبة  أقرا بأنيا مناسبة نوع ما1,%62المحكميف بأنيا مناسبة جدا أي ما يعادؿ نسبة

11%. 
 وكانت نتائج التحكيـ فيما يخص الفقرات كما يمي:

 قمؽ حالة عند الممرضيف. ة( يوضح نتائج تحكيـ أدا2الجدوؿ التالي رقـ) حالة:القمق  أداة-1
 األبعاد      الرقـ

 
 الفقرات

 بدائؿ االجابة
 مناسبة

 جدا
النسبة 
 المئوية

 مناسبة
 نوع ما

النسبة 
 المئوية

ر غي
 مناسبة

النسبة 
 المئوية

  البعد   الجسمي-1 
 %11 11 %11 11 %111 12 أحس بآالـ في المعدة.- 1

 %11 11 %11 11 %111 12 أشعر بارتفاع ضغط الدـ.- 4

 %11 11 %11 11 %111 12 يعتريني صداع  وألـ في الرأس - 2

 %11 11 %11 11 %111 12 أجد صعوبة في التنفس. - 2

 %11 11 %11 11 %111 12 عرؽ واالرتعاش.أحس بالت - 2

 %11 11 %11 11 %111 12 أشعر بارتفاع في نبضات القمب.- 8

  البعد النفسي-2 

 %11 11 %11 11 %111 12 تنقصني الثقة بالنفس. - 1

 %11 11 %11 11 %111 12 أشعر بالضيؽ.- 6

 %11 11 %11 11 %111 12 أشعر بالتوتر ألتفو األسباب.- 2

 %11 11 %11 11 %111 12 شعر باالنزعاج الحتماؿ وقوع كارثة.أ 11

 %11 11 %11 11 %111 12 أشعر بالنرفزة. - 11
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 %11 11 %11 11 %111 12 أشعر بالخوؼ دوف داعي أو سبب.- 14

 %11 11 %11 11 %111 12 أشعر بعدـ األماف النفسي .- 12

  البعد السموكي :-3 

 %11 11 %11 11 %62 16 القيوة. أميؿ إلى التدخيف, شرب - 12

 %11 11 %11 11 %111 12 أشعر بنوبات غضب. - 12

 %11 11 %11 11 %111 12 .أشعر بأنني مستثار جدا - 18

 %11 11 %11 11 %62 16 أشعر بالعدوانية. - 11

أقـو ببعض العادات  أنضغط عندما 16
التالية: قضـ األظافر واألقالـ, فرقعة 

 األصابع...

12 111% 11 11% 11 11% 

  البعد المعرفي:-4 

انتباىي وتركيزي صعب أثناء  - 12
 العمؿ.

12 111% 11 11% 11 11% 

لدي مشاكؿ في الربط بيف  - 41
 األحداث.

12 111% 11 11% 11 11% 

 %11 11 %11 11 %111 12 أجد صعوبة في اتخاذ القرارات. - 41

 %11 11 %11 11 %111 12 لدي مشاكؿ في التذكر واالسترجاع.- 44

 قمؽ حالة عند الممرضيف. ة( يوضح نتائج تحكيـ أدا2الجدوؿ رقـ)
القمؽ حالة قد أقروا بأف أغمب  ألداةاألساتذة المحكميف  كؿ(أف 2نالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ) 

التي  11ماعدا الفقرة .%111 الفقرات تقيس األبعاد المندمجة تحتيا. وكميـ أقروا بذلؾ بنسبة
 محكـ بإعادة الصياغة  بدؿ مف" أشعر بالعدوانية " أقوؿ " أنا عدواني في تصرفاتي". أقر 
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 سمة:القمق  أداة -2
 بدائؿ االجابة الفقرات الرقـ

النسبة  مناسبة جدا
 المئوية

مناسبة 
 نوع ما

النسبة 
 المئوية

غير 
 مناسبة

النسبة 
 المئوية

  1/البعد الجسمي:  
 %11 11 %11 11 %111 12 لمعدة.أعاني مف أالـ في ا- 1

 %11 11 %11 11 %111 12 أعاني مف ارتفاع ضغط الدـ. - 2

 %11 11 %11 11 %111 12 أعاني مف صداع  وألـ في الرأس.  - 3

 %11 11 %11 11 %111 12 أعاني مف   صعوبة في التنفس.  - 4

 %11 11 %11 11 %111 12 أعاني مف التعرؽ واالرتعاش باستمرار.  - 5

 %11 11 %11 11 %111 12 أعاني مف مشاكؿ في الرؤية.  - 6

 %11 11 %11 11 %111 12 أعاني مف أالـ في الظير.  - 7

 %11 11 %11 11 %111 12 أعاني مف ارتفاع في نبضات القمب. - 8

  البعد النفسي:-2 

 %11 11 %11 11 %62 16 أشعر بالضيؽ.- 9

 %11 11 %11 11 %111 12 النفس. أعاني مف  فقداف الثقة في - 14

 %11 11 %11 11 %111 12 أتعب بسرعة.- 11

 %11 11 %11 11 %111 12 أميؿ إلى تصعيب األمور. - 12

 %11 11 %11 11 %111 12 أعاني مف تقمب في الميزاج  - 13

 %11 11 %11 11 %111 12 أعاني مف الوحدة واالنعزاؿ عف اآلخريف. - 14

  ي :البعد السموك-3 

 %11 11 %11 11 %111 12 أعاني مف العدوانية. - 15

 %11 11 %11 11 %111 12 أعاني مف نوبات غضب , وحدة الطبع. - 16

 %11 11 %11 11 %111 12 أميؿ إلى التدخيف ,وشرب القيوة. - 17

أثناء شعوري بالضغط في العمؿ أقـو ببعض  18
 العادات: قضـ األظافر , األقالـ,

12 111% 11 11% 11 11% 
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  البعد المعرفي: -4 

تجوؿ في ذىني بعض األفكار التافية  - 19
 وتضايقني باستمرار.

12 111% 11 11% 11 11% 

أعاني مف النسياف و صعوبة في التذكر  - 24
 واالسترجاع

12 111% 11 11% 11 11% 

 %11 11 %11 11 %111 12 لدي مشاكؿ في الربط بيف األحداث.  - 21

ألنني ال ,فقد السيطرة عمى األشياء أ - 22
 أستطيع اتخاذ قراري بسرعة كافية.

12 111% 11 11% 11 11% 

 عند الممرضيف سمةة قمؽ ( يوضح نتائج تحكيـ أدا11الجدوؿ رقـ)
(أف كؿ األساتذة المحكميف الستمارة القمؽ سمة قد أقروا بأف 11نالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ)  

التي أقر أحد  11ماعدا الفقرة  ,%111ياسو, و بذلؾ بنسبة   الفقرات تقيس ما وضعت لق
المحكميف بإعادة الصياغة " أميؿ إلى التدخيف وشرب , القيوة " بعد التعديؿ صارت " أنا مدمف 

 التدخيف , شرب القيوة".
 خالصة التحكيم:

 ضغوط العمؿ : أداة( يوضح نتائج صدؽ التحكيـ 11الجدوؿ رقـ)
عدد  األبعاد فقرات المعدلةال  البنود المحذوفة

 المحكمين

  عبء العمل) المطلب النفسً(.- 54 /

 

 

 

 

09 

 

  -غموض الدور / /

  -صراع الدور.   / /

  -ظروف العمل  15 /

 -العالقة مع المرٌض  12 /

 -العالقة مع الزمالء والرؤساء  25—12 22-23-24

 التقدم المهنً.  / 23

 
 ضغوط العمؿ  ألداةدؽ التحكيـ وضح نتائج ص( ي11الجدوؿ رقـ)
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 فقرات2 فقرة , وتـ حذؼ 26اتفؽ المحكموف عمى جميع األبعاد ,البدائؿ , ومعظـ الفقرات أي 
 نظرا ؿ: فقرة21مف

 عدـ توحيد الصيغة المغوية, تشابو في الفقرات كما في الفقرات  التالية : 
 22الفقرة
 21الفقرة
 22الفقرة
 22الفقرة

 : تعديميا فيي كاآلتي ات التي تـأما الفقر 
" يطمب عممي مني انجاز أعماؿ كثيرة " بعد التعديؿ " يطمب عممي مني انجاز مياـ  2الفقرة
 كثيرة.
" كثرة الوقوؼ أثناء العمؿ تنيؾ الممرض" بعد التعديؿ " ترىقني كثرة الوقوؼ أثناء 41الفقرة 

 العمؿ ".
سب , شتـ , عنؼ مف طرؼ أسر المريض. بعد " يتعرض الممرض إلى إىانات ,و 42الفقرة 

التعديؿ أصبحت عمى النحو التالي " أتعرض إلى إىانات ,و سب , شتـ , عنؼ مف طرؼ 
 أسر المريض.

"رئيسي في العمؿ ال يصغي وال يولي اىتمامو  لما أقوؿ" وىي فقرة مركبة بعد التعديؿ 42الفقرة 
 ولي اىتمامو  لما أقوؿ.صارت عمى النحو التالي:" رئيسي في العمؿ ال ي

مشكمة" وىي فقرة  " ال أجد الدعـ المعنوي مف طرؼ الزمالء والطبيب في حالة وقوع 21الفقرة
مركبة بعد التعديؿ صارت عمى النحو التالي" " ال أجد الدعـ المعنوي مف طرؼ الزمالء في 

 حالة وقوع مشكمة.
 " ال أجد الدعـ المعنو

 مشكؿ طرؼ الطبيب في حالة وقوع ي مف



 اإلجراءات المنهجية للدراسة                                           الرابعالفصل ا
 

145 

 

 قمق حالة   ألداة( يوضح نتائج صدق التحكيم 12الجدول رقم)

 

 

 

فقرة , وتـ تعديؿ فقرة  44رات أي اتفؽ المحكموف عمى جميع األبعاد ,البدائؿ , ومعظـ الفق  
 : نظرا ؿ واحدة في البعد السموكي وذلؾ 

 عدـ توحيد الصيغة المغوية وىي:
 "" أشعر بالعدوانية " بعد التعديؿ صارت " أنا عدواني في تصرفاتي".11الفقرة 

 قمق سمة: أداة( يوضح نتائج صدق التحكيم 13الجدول رقم) 
 عدد المحكمين األبعاد دلةالفقرات المع  الفقرات المحذوفة

 البعد الجسمي 05 /

09 
 البعد النفسي / /
 البعد السموكي 17 /
 البعد المعرفي / /

فقرة , وتـ تعديؿ فقرتيف  44اتفؽ المحكموف عمى جميع األبعاد ,البدائؿ , ومعظـ الفقرات أي 
 في البعد السموكي والنفسي وذلؾ  نظرا ؿ:

 ة وىي:عدـ توحيد الصيغة المغوي
اقترحوا  حذؼ وباستمرار فصارت الفقرة   أعاني مف التعرؽ واالرتعاش باستمرار:  45الفقرة

 . أعاني مف التعرؽ واالرتعاش عمى النحو التالي:
فصارت بعد التعديؿ "أنا مدمف تدخيف وشرب  أميؿ إلى التدخيف , وشرب القيوة: 11الفقرة 
 القيوة

عدد  األبعاد الفقرات المعدلة  الفقرات المحذوفة

 المحكمين

 البعد الجسمً 05 /

09 
 البعد النفسً / /

 البعد السلوكً 17 /

 البعد المعرفً / /
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 الصدق العاممي:  -ب
 حثة لمتأكد مف صدؽ المقاييس المطبقة في الدراسة الحالية " الصدؽ العاممي" ألف استخدمت البا 

 أي أداة البد أف تتوفر عمى مستوى كاؼ مف الثبات والصدؽ , والصدؽ العاممي يكشؼ عف البنية
 (111ص4112لممقياس )قبابي : العاممية )عدد العوامؿ ونمط التشبعات لمفقرات عمييا (

 ف الصدؽ عمى المنيج  التحميؿ العاممي الذي يقـو عمى تحميؿ مصفوفة معامالتيعتمد ىذا النوع م
 االرتباط بيف االختبارات و المحكات المختمفة مف أجؿ الوصوؿ إلى العوامؿ التي  أدت  

 (, وىو أسموب إحصائي ييدؼ إلى تمخيص461: 4111إلى إيجاد ىذه المعامالت )تيغزة ,
 بصورة تيدؼ إلى تبسيط ىذه المتغيرات العديدة إلى عوامؿ أقؿ عددا , العوامؿ مف متغيرات الدراسة  

 اتضح أف االختبار الذي وضعو الباحث تـ مف خالؿ استخالص عددا مف العوامؿ مف خالؿ فإذا
 أسموب التحميؿ العاممي يماثؿ نفس العدد والنوعية مف العوامؿ التي استخمصيا اختبار آخر  

 تبار صادقا, ويعتمد ىذا النوع مف الصدؽ القياـ بعمميات إحصائية يقيس نفس السمة يكوف االخ
 معقدة منيا حساب المصفوفة االرتباطية بيف المتغيرات , واستخالص عوامؿ مف ىذه المتغيرات

 العوامؿ المستخمصة أي ارتباط ىذه المتغيرات بالعوامؿ ,لتعرؼ عمى أي مف ىذه المتغيرات عمى
 لتالي يتـ اختزاؿ عدد المتغيرات في عدد اقؿ مف العوامؿ )جالؿيرتبط بعوامؿ معينة, وبا 
 بتصرؼ( 12-12: 4116,

 ( إلى أف التحميؿ العاممي بنوعيو االستكشافي والتوكيدي  Dimitrov,2010كما أشار ديمتروؼ )
 يستخدـ لتقديـ الدليؿ عمى صدؽ البناء , ويمكف التفريؽ بيف النوعيف مف الدليؿ في أف 

 ىو طريقة أو منحى يقـو عمى البيانات في اكتشاؼ بناء عاممي غير معروؼ االستكشافي
 مسبقا, بينما التوكيدي فتوجيو النظرية لتأكيد بناء عاممي مفترض.

 قمق الحالة : : أوال
 فقرة عمى عينة الدراسة االستطالعية وباستعماؿ 44حيث تـ توزيع المقياس المكوف مف 

 يؽ التحميؿ العاممي , وتحصمنا عمى النتائج .ثـ تطب Spss20الرزمة االحصائية
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 مد ى كفاية حجم العينة : 
 الستخداـ التحميؿ العاممي البد مف وجود خمس مفردات لكؿ عامؿ أو متغير عمى األقؿ 

 (, 111: 4112)قبابي, 
 1.622تساوي Kaiser – Meyer- Olkin( Kmoكما وجدت الباحثة أف قيمة االختبار )

 ا .وىي قيمة جيدة جد
 ( Kmoوفي ىذا الصدد يشير الدكتور " تيغزة محمد " يتطمب أف يكوف إختبار)

 وفقا لمحكات كيزر , )كايزر يعتبر أف قيـ ىذا المؤشر  1.21لكافة المصفوفة أعمى مف
 جيدة جدا , 1.21إلى 1.11ال بأس بيا , والقيـ التي تتراوح مف  1.11إلى 1.21التي تتراوح مف 

 ( وبناءا عمى ذلؾ تعتبر العينة 212ص4111ىي ممتازة )تيغزة محمد :1.21 والقيـ التي تتعدى 
 كافية .

 اختبار برتميت: 
 .1.11, وىو داؿ عند مستوى 2182.412قيمة إختبار برتميت تساوي 

 ,ويشير الدكتور " تيغزة محمد" يجب أف يكوف االختبار برتميت داؿ إحصائيا.)تيغزة
4111 :212) 
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 ي يوضح مصفوفة المكونات )العوامل( قبل التدوير : الجدول التال
 ل قبل التدوٌرمالعوا الفقرات

8 7 5 7 

7 1.;1 1.79-   

8  1.:< 1.7: -   

8; 1.:< 1.77-   

9 1.:< 1.7<-   

87 1.:; 1.7;-   

77 1.:; 1.78-   

78 1.::  1.78-   

71 1.:8    

85 1.9<    

8 1.9; 1.77   

8 1.9: 1.7    

8: 1.97 1.75   

< 1.95 1.78   

5 1.95  1.87  

88 1.91  1.71  

; 1.8;   1.7: 

7 1.88   1.85 

89 1.88  1.77  

87 1.88    

88 1.87    

8< 1.87    

: 1.7<  1.98  

 عمى العامؿ األوؿ,  تتشبعكؿ الفقرات ( 12يتضح لنا مف خالؿ الجدوؿ رقـ )     
 تشبعت  عمى العامؿ 2مشتركة لبعض الفقرات عمى عامميف كالفقرة  كما توجد تشبعات    
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 11,18,1.2وأيضا الفقرات  1.24و العامؿ الثالث ب1.82األوؿ ب
 الجدول يوضح مصفوفة المكونات بعد التدوير" بطرقة الفاريمكس": 

 وحسب درجة تشبع كؿ فقرة مف فقرات المقياس عمى العوامؿ األساسية يعرض الجدوؿ       
 ( تشبعات العبارات عمى العوامؿ األربعة بعد إعادة توزيع التبايف الذي يفسره كؿ عامؿ 12)

 بالتدوير المتعامد بطريقة الفاريماكس .
 العوامل بعد التدوٌر الفقرات

البعد  البعد النفسً

 مً الج

البعد 

 السلوكً

البعد 

 المعرفً

 7 1.;;    

9 1.;;    

 81 1.;:    

87 1.;:    

8; 1.;9    

78 1.;8    

77 1.;5    

8  1.;5   

8  1.;5   

<  1.;7   

85  1.:<   

8:  1.:;   

71  1.::   

5   1.;7  

:   1.;1  

88   1.99  

88   1.97  

8<   1.7;  

7    1.:8 

;    1.9; 

 7    1.8; 

89   1.87 1.89 

 مؿ األصمية فكانت كما يمي :تشبعات العوا (12نالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ )
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 : كؿ الفقرات تشبعت بيذا العامؿ. العامل النفسي
 : كؿ الفقرات تشبعت بيذا العامؿ. العامل الجسمي

 كؿ الفقرات تشبعت بيذا العامؿ. العامل السموكي:
 : كؿ الفقرات تشبعت بيذا العامؿ.العامل المعرفي

 :الثبات  -2
 ىما : عمى عمى طريقتيفقمق  حالة تمارة لقد اعتمدت الباحة في حساب ثبات اس

 طريقة ألفا كرونباخ  :األولى
 .الثانية: طريقة التجزئة النصفية

 حساب معامل الثبات بمعادلة ألفا لكرومباخ  لممقياس ككل: 2-1
 استخدمت الباحثة لحساب معامؿ ألبعاد استمارة" قمؽ حالة" طريقة االتساؽ الداخمي بحساب 

 اخ لفقرة مف فقرات المقياس وتوصمت إلى المعامالت الثبات التالية:معامؿ ألفا لكرومب
 حالةال( يوضح حساب الثبات بمعامؿ ألفا لكرومباخ لمقياس قمؽ 18الجدوؿ رقـ)

 باخ معامؿ ألفا لكرو عدد األفراد عدد الفقرات

44 126 1.221 

 ا يدؿ عمى ثبات المقياسمم 1.22( أف معامؿ ألفا لكرومباخ بمغ 18يتبيف مف خالؿ الجدوؿ رقـ)
 قمؽ الحالة. 

 :انفراد( يوضح قيـ معامالت االرتباط ألفا لكرومباخ لكؿ بعد عمى 11الجدوؿ رقـ)
 لة   مستوى الد قٌمة ألفا لكرومباخ عدد الفقرات لكل بعد األبعاد)العوامل(

 1.18ى دال عند مست > >.1 9 بعد الجسمًلا

 1.18ىدال عند مستو >9>.1 : البعد النفسً

 1.18دال عند مستوى ;8;.1 8 د السلوكً الب

 1.18دال عند مستوى  7:.1 7 البعد المعرفً

 1.18دال عند مستوى 78>.1 77 الدرجة الكلٌة للمقٌاس
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 يوضح معامؿ الثبات ألفا لكرومباخ ألبعاد المقياس الرئيسية.(11رقـ)الجدوؿ السابؽ 
 :حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية  2-2

 حيث يتـ تقسيـ االستمارة إلى نصفيف متساوييف حسب ترتيب الفقرات , النصؼ األوؿ
 (, والنصؼ الثاني41-12-11-12-12-11-2-1-2-2-1يضـ الفقرات ذات الترتيب الفردي) 
 (.44-41-16-18-12-14-11-6-8-2-4يضـ الفقرات ذات الترتيب الزوجي ) 

 وىذا ما يدؿ عمى تمتع المقياس بثبات قوي  1.684وقد بمغ معامؿ االرتباط في قمؽ حالة ب
 مما يسمح لنا باستعماؿ األداة في الدراسة الحالية.

 معامؿ سبيرماف براوف  معمؿ االرتباط بيرسف عدد األفراد عدد الفقرات

44 126 1.1 6 1.684 

 حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفيةيوضح (16)جدوؿ رقـ  
 فبمغ  عالية,( أف نتائج معامالت الثبات المحصؿ عمييا كانت 16يتضح مف خالؿ الجدوؿ رقـ)
  1.684, وبالتصحيح باستعماؿ معادلة سبيرماف براوف بمغ  1.126معامؿ االرتباط بيف النصفيف 

 وبحساب الخصائص السيكوميترية أصبح المقياس جاىز لالستعماؿ)االستخداـ(.
 قمق سمة:: ثانيا
 Kaiser – Meyer- Olkin( Kmo)باحثة أف قيمة االختبار مدى كفاية العينة : وجدت ال 
 وىي قيمة جيدة جدا , وذلؾ حسب ما أدلى بو الدكتور " تيغزة  محمد"  1.682تساوي  

 والذي سبؽ وأف تطرقنا لو في استمارة قمؽ حالة.
 اختبار برتميت:  
 .1.11, وىوداؿ عند مستوى 4628.228قيمة االختبار برتميت تساوي  
   
 



 اإلجراءات المنهجية للدراسة                                           الرابعالفصل ا
 

152 

 

 الجدوؿ التالي يوضح العوامؿ الكامنة )المكونات( قبؿ عممية التدوير:
 العوامل قبل التدوٌر الفقرات

8 7 5 7 

13 1.;5    

22 1.;8    

19 1.;1 1.75-   

9 1.:;    

5 1.::    

1 1.:9    

14 1.:9    

17 1.:7    

2 1.:1 1.79   

21 1.9<    

18 1.9< 1.78   

20 1.9;    

6 1.9: 1.7<   

8 1.99  1.7;  

10 1.98 1.78   

15 1.97    

12 1.98   1.77 

3 1.98  1.81  

4 1.91    

11 1.8;    

7 1.87  1.75  

16 1.8:   1.8< 

 يوضح العوامؿ الكامنة )المكونات( قبؿ عممية التدوير: (12رقـ)الجدوؿ 
 ( 18لعامؿ األوؿ , وفقرة واحدة)الفقرةفقرة عمى ا41( تشبع 12يتضح مف خالؿ الجدوؿ رقـ )

 التي  2عمى العامؿ الرابع, كما توجد تشبعات مشتركة لبعض الفقرات عمى عامميف مثؿ الفقرة 
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 التي تشبعت بالعامؿ األوؿ والعامؿ الثالث , 2تشبعت بالعامؿ األوؿ والعامؿ الثاني , والفقرة 
 ا العامؿ األوؿ والعامؿ الرابع.التي تشبعت ىي األخرى عمى عامميف ىم 18والفقرة 

 الجدول يوضح مصفوفة المكونات )العوامل( بعد التدوير بطريقة الفاريماكس :
 وحسب درجة تشبع كؿ فقرة مف فقرات المقياس عمى العوامؿ األساسية يعرض 

 ( تشبعات العبارات عمى العوامؿ األربعة بعد إعادة توزيع التبايف الذي يفسره 41الجدوؿ )
 امؿ بالتدوير المتعامد بطريقة الفاريماكس .كؿ ع

 العوامل بعد التدوٌر الفقرات

البعد  البعد السلوكً البعد النفسً البعد الجسمً

 المعرفً

1 1.;5    

5 1.;7    

9 1.;5    

13 1.;1    

17 1.:;    

19 1.::    

22 1.:8    

21 1.78    

2  1.;8   

6  1.:;   

10  1.:;   

1  1.:;   

18  1.:5   

20  1.9;   

3   1.:9  
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7   1.:5  

11   1.:1  

15   1.8<  

4   1.7< 1.71 

8   1.77 1.:7 

12    1.:5 

16    1.9; 

 يوضح مصفوفة المكونات )العوامؿ( بعد التدوير بطريقة الفاريماكس  (41رقـ) الجدوؿ
 تشبعات العوامؿ األصمية فكانت كما يمي :(41نالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ )

 : كؿ الفقرات تشبعت بيذا العامؿ. العامل النفسي
 : كؿ الفقرات تشبعت بيذا العامؿ. العامل الجسمي
 : كؿ الفقرات تشبعت بيذا العامؿ. العامل السموكي
 التي تشبعت2تشبعت كؿ الفقرات بيذا العامؿ ماعدا الفقرة رقـ  العامل المعرفي:

 ,فقد تـ إبقائيا في البعد السموكي 1.22,و بالعامؿ السموكي ب 1.21امؿ المعرفي ب بالع
 تجوؿ في ذىني بعض األفكار التافية وتضايقني.ونصيا :  ,ا  تعكس فعال محتوى ىذا العامؿألني 
  :سمةالقمق  أداةحساب الثبات  -2  

 ف :عمى طريقتيقمق  سمة لقد اعتمدت الباحة في حساب ثبات استمارة 
 طريقة ألفا كرونباخ :األولى 

 الثانية: طريقة التجزئة النصفية.
 حساب معامل الثبات بمعادلة ألفا لكرومباخ  لممقياس ككل: 2-1

 استخدمت الباحثة لحساب معامؿ ألبعاد استمارة" قمؽ سمة" طريقة االتساؽ الداخمي
 إلى المعامالت الثبات التالية:بحساب معامؿ ألفا لكرومباخ لفقرة مف فقرات المقياس وتوصمت  
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 معامؿ ألفا لكرومباخ عدد األفراد عدد الفقرات

44 126 1.221 

 ( يوضح حساب الثبات بمعامؿ ألفا لكرومباخ لمقياس "قمؽ سمة"41الجدوؿ رقـ)
 مما يدؿ عمى ثبات  1.221( أف معامؿ ألفا لكرومباخ بمغ 41يتبيف مف خالؿ الجدوؿ رقـ)

 قمؽ سمة. المقياس
 :انفراد( يوضح قيـ معامالت االرتباط ألفا لكرومباخ لكؿ بعد عمى 44الجدوؿ رقـ)

ت لكل  الفقر عدد األبعاد)العوامل(

 بعد

 مستوى الداللة  قٌمة ألفا لكرومباخ

 1.18دال عند مستوى 77>.1 ; البعد الجسمً

 1.18دال عند مستوى 89>.1 9 النفسً البعد

 1.18مستوى دال عند 87;.1 8 البعد السلوكً

 1.18دال عند مستوى >>:.1 5 البعد المعرفً

الدرجة الكلٌة 

 للمقٌاس

 1.18دال عند مستوى :7>.1 77

 الجدوؿ السابؽ يوضح معامؿ الثبات ألفا لكرومباخ ألبعاد المقياس الرئيسية.
 حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية : 2-2

 ف حسب ترتيب الفقرات , النصؼ األوؿ حيث يتـ تقسيـ االستمارة إلى نصفيف متساويي
 (, والنصؼ الثاني41-12-11-12-12-11-2-1-2-2-1يضـ الفقرات ذات الترتيب الفردي)

 (.44-41-16-18-12-14-11-6-8-2-4يضـ الفقرات ذات الترتيب الزوجي ) 
 وىذا ما يدؿ عمى تمتع المقياس بثبات قوي  1.662وقد بمغ معامؿ االرتباط في قمؽ سمةب

 ا يسمح لنا باستعماؿ األداة في الدراسة الحالية.مم

 معامؿ سبيرماف براوف  بيرسف معمؿ االرتباط عدد األفراد عدد الفقرات

44 126 1.122 1.662 
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 حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية ( يوضح 42الجدوؿ رقـ ) 
 كانت عالية , فبمغ ( أف نتائج معامالت الثبات المحصؿ عمييا 42يتضح مف خالؿ الجدوؿ رقـ)
  1.662, وبالتصحيح باستعماؿ معادلة سبيرماف براوف بمغ  1.122معامؿ االرتباط بيف النصفيف 

 وبحساب الخصائص السيكوميترية أصبح المقياس جاىز لالستعماؿ)االستخداـ(.
 ضغوط العمل: أداة ثالثا

  Kaiser – Meyer- Olkin( Kmo)وجدت الباحثة أف قيمة االختبار  مدى كفاية العينة :
 وىي قيمة جيدة جدا , وذلؾ حسب ما أدلى بو الدكتور " تيغزة  محمد" والذي سبؽ وأف1.112تساوي 

 تطرقنا لو في استمارة قمؽ حالة. 
 فيو مؤشر عمى أف مصفوفة , (  Bartletr'sأما فيما يتعمؽ باختبار بارتمت )اختبار برتميت: 

   (.1.12يجب أف يكوف مستوى الداللة أقؿ مف ) التبايف ال تمثؿ مصفوفة الوحدة إذ 
 1.11, وىو داؿ عند مستوى 1221.182قيمة االختبار برتميت تساوي فقد بمغت 

 يوضح الجدول مصفوفة المكونات )العوامل( قبل التدوير :
 العوامل قبل التدوٌر الفقرات

8 7 5 7 8 9 : 

59 1.:; -0.50      

58 1.:: 1.88-      

78 1.::       

78 1.:: 1.7<-      

57 1.:9       

5; 1.:8 1.88-      

7; 1.:5  1.77-     

88 1.:5 1.79-      

8; 1.:8 1.88-      

87 1.:8       

7 1.9< 1.7:-      

7: 1.9<       

85 1.97  1.71     
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: 1.95       

71 1.97  1.78     

79 1.91       

81 1.91   1.88    

8 1.8<       

55 1.8<   1.79-    

88 1.8<       

8: 1.8<   1.79    

75 1.88  1.88  1.7:-   

77 1.88    1.77   

8< 1.88 1.75      

87 1.88 1.78      

57 1.87       

51 1.87       

5 1.88       

58 1.81       

5: 1.7:       

7 1.79     1.78  

8 1.79     1.75  

77 1.77       

7<        

; 1.81  1.97  1.7:-   

9 1.78   1.87-    

89 1.8:    1.8<-   

< 1.75 1.78   1.89-   

 مصفوفة المكونات )العوامؿ( قبؿ التدوير  (يوضح42رقـ) الجدوؿ

 لـ تتشبع عمى 42فقرة عمى العامؿ األوؿ , والفقرة 21( أف تشبع 42نالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ )

 لبعض الفقرات   ما توجد تشبعات مشتركةكعامؿ مف العوامؿ السبع , ي أ 
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 التي تشبعت بالعامؿ األوؿ والعامؿ الثاني ,   2و14و12و2و16و11و26و42و21و28كالفقرة 
  8و11و22و11التي تشبعت بالعامؿ األوؿ والعامؿ الثالث,  أما الفقرة6و42و41و12و 46والفقرة 

 فقد تشبعت بالعامؿ األوؿ  2و18و6و42و42أما الفقرة  العامؿ األوؿ والعامؿ الرابع,فقد تشبعت ب
 1و4فقد تشبعتا بالعامؿ األوؿ والثالث والخامس, والفقرة 6و42والعامؿ الخامس , والفقرة 

 فقد تشبعتا بالعامؿ األوؿ والعامؿ السادس , كما نالحظ عدـ تشبع أي فقرة بالعامؿ السابع.
 ل مصفوفة المكونات )العوامل( بعد  التدوير بطريقة الفاريمكس:يوضح الجدو

 (  42وحسب درجة تشبع كؿ فقرة مف فقرات المقياس عمى العوامؿ األساسية يعرض الجدوؿ )
 تشبعات العبارات عمى العوامؿ السبعة بعد إعادة توزيع التبايف الذي يفسره كؿ عامؿ

 بالتدوير المتعامد بطريقة الفاريماكس . 
 العوامل بعد التدوٌر الفقرات

ظروف 

 العمل

العالقة 

مع 

 المرٌض

التقدم 

 المهنً

العالقة مع 

الزمالء 

 والرؤساء

صراع 

 الدور

عبء 

 العمل

 

غموض 

 الدور

8; 1.;;       

88 1.;;       

7 1.;:       

59 1.;8       

58 1.;7       

78 1.;7       

5; 1.;5       

8<  1.;5      

87  1.;1      

79  1.:;      

8  1.::      

57  1.:5      

5:  1.8:      

7:   1.;1     

78   1.:9     

57   1.:8     
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7;   1.:7     

87   1.:8     

71    1.;8    

85    1.;8    

:    1.:9    

55    1.:9    

9    1.:8    

8:     1.:<   

81     1.:<   

77     1.:8   

30     1.:8   

3     1.88   

58      1.:<  

8      1.:8  

7<      1.98  

77      1.91  

88      1.88  

7     1.85 1.75  

;       1.;; 

75       1.;8 

89       1.;7 

<       1.;1 

  لفاريمكسمصفوفة المكونات )العوامؿ( بعد  التدوير بطريقة ا (يوضح42رقـ ) الجدوؿ
 تشبعات العوامؿ األصمية فكانت كما يمي : (42نالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ )

 : كؿ الفقرات تشبعت بيذا العامؿ. عامل ظروف العمل
 : كؿ الفقرات تشبعت بيذا العامؿ.  عامل العالقة مع المريض

 شبعت التي ت1:تشبعت كؿ الفقرات بيذا العامؿ ماعدا الفقرة رقـ  عامل التقدم المهني
 بعامؿ العالقة مع الزمالء والرؤساء ,فقد تـ  حذفيا ألنيا ا ال تعكس فعال محتوى العالقة

 ونصيا : أف سنوات خدمتي ال تسمح لي بالترقية., مع الزمالء والرؤساء
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 41: كؿ الفقرات تشبعت بيذا العامؿ  ما عدا الفقرة عامل العالقة مع الزمالء والرؤساء 
 التقدـ الميني. فقد تـ  حذفيا ألنيا ال تعكس فعال محتوى عامؿ التي تشبعت بالعامؿ 
 ونصيا : ال أجد الدعـ المعنوي مف طرؼ الطبيب في حالة وقوع مشكمة. ,التقدـ الميني 

  كؿ الفقرات تشبعت بيذا العامؿ.  عامل العالقة مع المرضى:
 التي تشبعت  4تشبعت كؿ الفقرات بيذا العامؿ  ماعدا الفقرة  عامل غموض الدور :

 , 1.22, وعامؿ غموض الدور ب  1.22بعامؿ عبء العمؿ )المطمب النفسي(ب
 كؿ الفقرات قد تشبعت بيذا العامؿ عامل صراع الدور:

 :ستخالص الفقرات المحذوفةا

 رقـ الفقرة  1 41

 العامؿ  التقدـ الميني العالقة مع الزمالء والرؤساء

 .االستكشافيفتيف بعد تطبيؽ التحميؿ العاممي ( يمثؿ الفقرتيف المحذو 48الجدوؿ)
 حساب معامل الثبات بمعادلة ألفا لكرومباخ  لممقياس ككل: 2-1

 استخدمت الباحثة لحساب معامؿ أبعاد استمارة " ضغوط العمؿ "طريقة االتساؽ الداخمي 
 التالية بحساب معامؿ ألفا لكرومباخ لفقرة مف فقرات المقياس وتوصمت إلى المعامالت الثبات

 معامؿ ألفا لكرومباخ عدد األفراد عدد الفقرات

28 126 1.221 

 ( يوضح حساب الثبات بمعامؿ ألفا لكرومباخ لمقياس "ضغوط العمؿ"41الجدوؿ رقـ)
 س.مما يدؿ عمى ثبات المقيا  1.221 ( أف معامؿ ألفا لكرومباخ بمغ41يتبيف مف خالؿ الجدوؿ رقـ)
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 :انفراديوضح قيـ معامالت االرتباط ألفا لكرومباخ لكؿ بعد عمى ( 46الجدوؿ رقـ)

عدد الفقرات  األبعاد
 لكؿ بعد

 مستوى الداللة  قيمة ألفا لكرومباخ

 العمؿ ءعببعد 
 )المطمب النفسي(

 1.12داؿ عند مستوى 1.144 1

 1.12داؿ عند مستوى 1.621 2 بعد غموض الدور

 1.12توىداؿ عند مس 1.621 2 بعد صراع الدور 

 1.12داؿ عند مستوى 1.281 1 بعد ظروؼ العمؿ

بعد العالقة مع 
 المريض

 1.12داؿ عند مستوى 1.624 8

بعد العالقة مع 
 الزمالءوالرؤساء 

 1.12داؿ عند مستوى 1.211 2

 1.12عند مستوىداؿ  1.221 2 بعد التقدـ الميني

 1.12داؿ عند مستوى 1.221 28 الدرجة الكمية لممقياس

 جدوؿ السابؽ يوضح معامؿ الثبات ألفا لكرومباخ ألبعاد المقياس الرئيسية.ال
 حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية : 2-2

 حيث يتـ تقسيـ االستمارة إلى نصفيف متساوييف حسب ترتيب الفقرات , النصؼ األوؿ 

 41-42-42 -41-12-11-12-12-11-2-1-2-2-1يضـ الفقرات ذات الترتيب الفردي)

 14-11-6-8-2-4(, والنصؼ الثاني يضـ الفقرات ذات الترتيب الزوجي )42-21-22-22-
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-12-18-16-41-44-42-48-46-21-24-22-28.) 

 معامؿ سبيرماف براوف  معامؿ االرتباط بيرسف عدد األفراد عدد الفقرات

28 126 1.211 1.221 

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية( يوضح حساب 42الجدوؿ رقـ ) 
 ( أف نتائج معامالت الثبات المحصؿ عمييا كانت عالية ,42يتضح مف خالؿ الجدوؿ رقـ)

 1.221, وبالتصحيح باستعماؿ معادلة سبيرماف براوف بمغ 1.211فبمغ معامؿ االرتباط بيف النصفيف  
  وبحساب الخصائص السيكوميترية أصبح المقياس جاىز لالستعماؿ)االستخداـ(.

 الصدق البنائي: -ب 
 ( إلى أف التحميؿ العاممي Dimitrov,2010لقد أشار ديمتروؼ )

 بنوعيو االستكشافي والتوكيدي يستخدـ لتقديـ الدليؿ عمى صدؽ البناء , ويمكف التفريؽ 
 بيف النوعيف مف الدليؿ في أف االستكشافي ىو طريقة أو منحى يقـو عمى البيانات  

 ما التوكيدي فتوجيو النظريةفي اكتشاؼ بناء عاممي غير معروؼ مسبقا, بين
 لتأكيد بناء عاممي مفترض. 
 مقياس القمق سمة:-أ

 تصميم نموذج القياس:
 ثين خالل نحائح انححهيم انعايهي االسحكشافي و باالعحًاد  عهى أدبيات انًىضىع جىصه 

 وهى  Amos( باسحخذاو برايح  10انشكم )  كًا يظهره إنى جصًيى نًىرج قياس  انباحثة 

 انعايم . وحيذين انرجبة األونى  نًىرج
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 (10)انشكم 

 سًة نًىرج انقياس انًفحرض نًفهىو انقهق

 
 تقدير معالم نموذج القياس:

لمحصوؿ عمى مطابقة  Amosلتقدير معالـ النموذج تـ إدخاؿ بيانات العينة في برنامج 
النموذج المقترح تـ البيانات مع نموذج القياس الذي تـ تصميمو وبعد مطابقة ىذه البيانات ب

وجاءت النتائج حسب ما يظيره  (ML)تقدير بارامترات النموذج بطريقة األرجحية العظمى 
 (.11الشكؿ)
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 (11الشكؿ )

 نموذج القياس المعياري لمفيوـ القمؽ سمة
مػػػػف خػػػػالؿ نتػػػػائج التحميػػػػؿ التػػػػي يظيرىػػػػا نمػػػػوذج القيػػػػاس المعيػػػػاري نالحػػػػظ  أف التشػػػػبعات لكػػػػؿ 

 وىذا مؤشر جيد لقبوؿ النموذج. 1.21 العبارات  تجاوزت
 اختبار جودة مطابقة نموذج القياس:

الختبػػػار جػػػودة مطابقػػػة نمػػػوذج القيػػػاس لمفيػػػـو القمػػػؽ سػػػمة اسػػػتخدمت الباحثػػػة أسػػػموب التحميػػػؿ 
وفػػي ضػػوء افتػػراض التطػػابؽ بػػيف مصػػفوفة  Amos  20 العػػاممي  التوكيػػدي باسػػتخداـ برنػػامج
المفترضػػػة مػػػف قبػػػؿ النمػػػوذج  بػػػرزت عػػػدة لتحميػػػؿ والمصػػػفوفة  التغػػػاير لممتغيػػػرات  الداخمػػػة فػػػي ا
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( والتي عمى ضوئيا تـ قبػوؿ النمػوذج 21مؤشرات دالة عمى جودة المطابقة كما يطيره الجدوؿ )
 المفترض.

 قيمة المؤشر المؤشرات
 1.22 ودرجة الحرية x2النسبة بيف قيـ 

 1.21 ( GFIمؤشر حسف المطابقة )

 1.24 ( NFIي  )مؤشر المطابقة الطبيع

 1.12 ( RMSEA)مؤشر جذر متوسط الخطأ التقريبي  

 ( 21بالجدوؿ )
 مؤشرات المطابقة لمقياس القمؽ سمة

 مقياس القمق حالة: -ب 
 تصميم نموذج القياس:

مػػػػف خػػػػالؿ نتػػػػائج التحميػػػػؿ العػػػػاممي االستكشػػػػافي و باالعتمػػػػاد عمػػػػى أدبيػػػػات الموضػػػػوع 
 Amos( باسػػتخداـ بػػرامج 14س كمػػا يظيػػره الشػػكؿ ) توصػػمت الباحثػػة إلػػى تصػػميـ نمػػوذج قيػػا

 وىو نموذج مف الرتبة األولى وحيد العامؿ.
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 (14الشكؿ )

 نموذج القياس المفترض لمفيـو القمؽ حالة
 

 تقدير معالم نموذج القياس:
لمحصوؿ عمى مطابقة  Amosلتقدير معالـ النموذج تـ إدخاؿ بيانات العينة في برنامج 

ج القياس الذي تـ تصميمو وبعد مطابقة ىذه البيانات بالنموذج المقترح تـ البيانات مع نموذ
وجاءت النتائج حسب ما يظيره  (ML)تقدير بارامترات النموذج بطريقة األرجحية العظمى 

 (.12الشكؿ)
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 (12الشكؿ )

 نموذج القياس المعياري لمفيوـ القمؽ حالة 
 

قيػػػاس المعيػػػاري نالحػػػظ  تشػػػبعات كػػػؿ مػػػف خػػػالؿ نتػػػائج التحميػػػؿ التػػػي يظيرىػػػا نمػػػوذج ال
 وىذا مؤشر جيد لقبوؿ النموذج. 1.21العبارات  تجاوزت 
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 اختبار جودة مطابقة نموذج القياس:
الختبػػػار جػػػودة مطابقػػػة نمػػػوذج القيػػػاس لمفيػػػـو القمػػػؽ حالػػػة اسػػػتخدمت الباحثػػػة أسػػػموب التحميػػػؿ 

ض التطػػابؽ بػػيف مصػػفوفة وفػػي ضػػوء افتػػرا Amos  20 العػػاممي  التوكيػػدي باسػػتخداـ برنػػامج
المفترضػػػة مػػػف قبػػػؿ النمػػػوذج  بػػػرزت عػػػدة التغػػػاير لممتغيػػػرات  الداخمػػػة فػػػي التحميػػػؿ والمصػػػفوفة  

(  والتػػػي عمػػػى ضػػػوئيا تػػػـ قبػػػوؿ  21مؤشػػػرات دالػػػة عمػػػى جػػػودة المطابقػػػة كمػػػا يطيػػػره الجػػػدوؿ )
 النموذج المفترض .

 
 قيمة المؤشر المؤشرات

 1.22 ودرجة الحرية x2النسبة بيف قيـ 

 1.24 ( GFIمؤشر حسف المطابقة )

 1.22 ( NFIمؤشر المطابقة الطبيعي  )

 1.12 ( RMSEA)مؤشر جذر متوسط الخطأ التقريبي  

 ( 21بالجدوؿ )
 مؤشرات المطابقة لمقياس القمؽ حالة 
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 الدراسة األساسية: ثانيا:
 منهج الدراسة :  .1

ة باستخداـ المنيج الوصفي التحميمي , والدي مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحث
وصؼ الظاىرة موضوع الدراسة, وتحميؿ بياناتيا, والعالقة بيف مكوناتيا, , تحاوؿ مف خاللو 

)أبو حطب  .واآلراء التي تطرح حوليا والعمميات التي تتضمنيا, واآلثار التي تحدثيا
 ( . 112: 4111وصادؽ,

 :حدود الدراسة .2

 الحدود المكانية:  

 أجريت الدراسة األساسية في المؤسسات االستشفائية التابعة لوالية مستغانـ ووىراف.
 الحدود الزمانية:

لى 12قامت الباحثة بإجراء الدراسة األساسية في الفترة الممتدة مف   4112أكتوبر41سبتمبرا 
 عينة الدراسة األساسية: .3

اع العينات وأكثرىا دقة في تمثيؿ افضؿ أنو تـ اختيارىا بطريقة عشوائية طبقية تناسبية ألنيا
المجتمع االحصائي غير المتجانس حيث أنو في كثير مف االحواؿ تكوف مفردات المجتمع 

الصفات المدروسة ,ففي حالة كوف المجتمع  االحصائي غير متجانسة مف حيث الصفة أو
يجوز سحب عينة عشوائية بسيطة تمثؿ ىذا  االحصائي ذا مفردات غير متجانسة ال

,لذلؾ اعتمدنا عمى عشوائية طبقية تناسبية مف كؿ المؤسسات اإلستشفائية التابعة لمجتمعا
ممرض وممرضة ,  221لمقطاع الصحي بوالية مستغانـ حيث بمغت عينة الدراسة األساسية 

 مف مجامع الدراسة %12.22بنسبة بمغت 
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 عدد الممرضيف والممرضات المؤسسة االستشفائية الرقـ
 المجموع ثانا ذكور

 المؤسسات التابعة لوالية مستغانم:
 22 11 12 المؤسسة االستشفائية مستغانـ" شقيفارى: 1
 28 22 42 مؤسسة االستعجاالت لوالية مستغانـ. 4

 12 8 1 المؤسسة اإلستشفائيةبالشرايفية 2
 41 11 2 المؤسسة اإلستشفائية باللة خيرة 2
المؤسسة اإلستشفائية سيدي عمي"  2

 الستعجاالت"ا
11 12 21 

 المؤسسات التابعة لوالية وهران:
 141 84 26 مؤسسة االستعجاالت لوالية وىراف 8

 22 11 42 المؤسسة اإلستشفائية " بوىراف" 1
 24 11 42 المؤسسة اإلستشفائيةبوىراف"بالطو" 6

لمقطاع   االستشفائيةتوزيع عينة الدراسة األساسية حسب المؤسسات يوضح ( 24) الجدوؿ
 الصحي بوالية مستغانـ ووىراف.

(نالحظ أف عدد اإلناث لممؤسسة االستشفائية بشيقيفارى لوالية 24مف خالؿ الجدوؿ رقـ )
ممرض , أما ما يخص مؤسسة  12ممرضات , مقابؿ 11مستغانـ بمغت في الدراسة األساسية 

ممرض , أما 42ممرضة مقابؿ 22االستعجاالت لنفس الوالية فقد بمغت عدد  اإلناث بيا
مؤسسة االستعجاالت باللة خيرة التابعة أيضا لوالية مستغانـ فقد بمغ عدد اإلناث بيا 

ممرضيف , أما جناح االستعجاال ت بسيدي عمي فقد بمغ عدد اإلناث بو 2ممرضة مقابؿ 11
ممرض , أما ما يخص المؤسسة االستشفائية بالشرافية بعشعاشة فقد بمغ  11ممرضة مقابؿ 12
 ممرضيف .1مقابؿ  8االناث بيا عدد 
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أما مايتعمؽ بالمؤسسات التابعة لوالية وىراف فنجد المؤسسة االستشفائية " بالطو" قد بمغ عدد 
ممرض , أما مؤسسة االستعجاالت بنفس الوالية فقد بمغ عدد 42ممرضة مقابؿ  11اإلناث بيا 
مؤسسة االستشفائية أيضا الممرض , 26ممرضة مقابؿ عدد الذكور الذي قدر ب84اإلناث بيا 

 ممرض. 42ممرضات مقابؿ 11بوىراف فقد بمغ عدد اإلناث بيا 
 متغيرات عينة الدراسة األساسية :3-1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدراسة األساسيةتوزيع أفراد عينة ( 22الجدوؿ )

 النسبة المئوية العدد فئات المتغير المتغير
 % 22 112 الذكور الجنس

 % 88 421 اإلناث

 
 

 السف

 % 21.2 111 سنة 42الى  41مف 
 % 21.8 111 سنة 42الى  42مف 
 % 12.2 21  22الى  21مف 

 % 42.1 62 سنة 22اكثر مف 
 

المستوى 
 الدراسي

 % 46 26 ثالثة ثانوي وأقؿ
 % 26 122 بكالوريا
 % 22 112 ليسانس

 
 الحالة المدنية

 

 % 22.2 161 أعزب
 % 24.8 122 متزوج
 %2.1 11 مطمؽ
 % 1.8 4 ارمؿ

 سنوات الخدمة
 

 %82.1 442 سنوات2إلى 1مف
 %18.2 21 سنة12إلى  8مف
 %11 22 سنة42إلى18مف

 %11 22 سمة42اكثر مف 
 %12.8 21 ليمي وتيرة العمؿ

 %84.2 416 نياري
 %42.1 61 دوري
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توفر عمى كؿ المتغيرات التي ( نالحظ أف عينة الدراسة األساسية ت22مف خالؿ الجدوؿ رقـ )
نريد إجراء الدراسة بشأنيا , وىذا وما يسمح لنا بإجراء ومواصمة الدراسة المراد القياـ بيا , 

 وبالتالي يمكف اعتبارىا عينة ممثمة لمجتمع الدراسة.
أكثر أفراد العينة األساسية % 88مف حيث الجنس: نالحظ أف نسبة األنثى التي تقدر ب  -1

 %22سبة الذكور التي تقدر بأكثر مف ن
مف العينة  %21.2سنة تمثؿ نسبة 42إلى 41مف حيث السف:  فنالحظ أف الفئة العمرية -4

سنة فتمثؿ 42إلى42األساسية, وىي األكثر نسبة مقارنة مع الفئات األحرى أما الفئةمف
ي سنة ف22و أما أكثر مف  %12.2سنة فتمثؿ نسبة 22إلى21, أما الفئة مف  %21.8نسبة

 .%42.1فنسبتيا تقدر ب 
,وىي النسبة %26مف حيث المستوى الدراسي : نالحظ أف مستوى البكالوريا قدر ب -2

أما مستوى ثالثة ثانوي  %22األعمى في الدراسة األساسية, ويمييا مساوى لسانس الذي قدر ب
 .%46وأقؿ فقد قدر ب 

ممس أف نسبة العزاب أكبر مف مف حيث الحالة المدنية : أما يخص متغير الحالة المدنية فن -1
, وقدرت نسبة المتزوجيف ب  %22.2نسبة المتزوجيف والمطمقيف ,حيث شكمت نسبة 

 .%2,أما نسبة األرامؿ قد قدرت ب24.8%
سنوات وأقؿ احتمت النسبة األعمى في الدراسة 2مف حيث األقدمية: نالحظ أف الفئة مف -8

,  %18.2سنةالتي قدرت ب12إلى 8مف  , مقارنة مع الفئة %82.1األساسية حيث قدرت ب
 .%11سنة فقد قدرت ب 42, أما الفئة أكثر مف %11سنة فقدرت ب42إلى 18والفئة مف 

مف حيث وتيرة العمؿ : فنالحظ أف نسبة العامميف في النيار أكبر مف نسبة العماؿ في الميؿ أو  -4
, أما فئة  %12.8د قدرتب.أما فئة العامميف في الميؿ فق%84.2النظاـ الدوري , وقدرت بنسبة 

 . %42.1النظاـ الدوري فقد قدرت ب
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 أدوات الدراسة األساسية:-4
 سمة: -مقياس القمق حالة 1 – 4

 التعميؽ عمى المقياس: 
عند الممرضيف , وقد أخذنا ىذا المقياس مف الصورة  سمة  -مقياس القمق حالةلقد قمنا ببناء 

 إسبيمبرجر.التي قدميا العالـ 
بدائؿ االجابة فقد تـ اقتباسيا مف مقياس القمؽ االصمي لسبيمبرجر في مقياسو لقمؽ  فيما يخص

 سمة(. –)حالة 
, 1211سنةلمباحث لسبيمبرجر وكاتل الذي وضعاه  سمة( –أخذت الباحثة مقياس القمؽ )حالة 

.  وقاـ " عبد الرقيب أحمد البحيري" باقتباس State –Traintanxietyinventaryتحت عنواف
,وأطمؽ عميو قمؽ 1262ختبار وترجمتو إلى المغة العربية, وتكييفو عمى البيئة المصرية سنةاال

سمة لمكبار, ويشمؿ ىذا االختبار مقياسيف منفصميف يعتمداف عمى أسموب التقدير  –حالة 
 121: 4111سمة()محدب, –الذاتي , وذلؾ لقياس مفيوميف منفصميف لمقمؽ قمؽ) حالة 

ا تمحصنا في ىذا المقياس وجدنا فيو الكثير مف النقائص , بحيث نجد عندم  لكن بتصرؼ( ,
أف الباحث إسبيمبرجر ركز في تصميـ ىذا المقياس عمى البعد النفسي )األعراض النفسية القمؽ( 
في المقياسيف قمؽ حالة وسمة , واألعراض المعرفية فقط , لذلؾ اكتفينا بأخذ المقياس مف 

سمة ( كما وضعو سبيمبرجر , مع  االحتفاظ  ,ـ االحتفاظ بقمؽ )حالةالناحية الشكمية فقط ,أي ت
بنفس البدائؿ التي وضعيا, لكف المقياسيف  تـ تصميـ عباراتيما انطالقا مف الدراسة 

أبعاد وىي كاالتي :   2االستطالعية , أدبيات الموضوع , وليذا تـ إدخاؿ عمى ىذا المقياس 
د الجسمي) أعراض جسمية( , البعد السموكي ) أعراض البعد النفسي) أعراض نفسية(, البع

فقد سبيمبرجر السموكية(, البعد المعرفي) أعراض معرفية(, أما يخص الفقرات التي وضعيا  
 فقرة.44فقرة , لكف األداة المصممة في الدراسة الحالية فقد تضمنت 41تجسدت في 
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 مقياس ضغوط العمل:2 – 4
الدراسة األولية, أدبيات الموضوع, كما أسمفنا سابقا, وكاف في  ىو اآلخر تـ بناءه انطالقا مف

 26فقرة , ولكف  بعد أراء ونتائج صد ؽ المحتوى أصبح يحتوي عمى  21البداية يحتوي عبى 
فقرة , و بعد إجراء الدراسة االستطالعية وتطبيؽ المقياس في صورتو النيائية عمى عينة 

يؿ العاممي االستكشافي عف طريؽ المعالجة ممرض وممرضة , وبعد التحم 126قواميا
فقرة. وبناءا 28فقد تـ حذؼ فقرتاف , وأصبح المقياس يحتوي عمى  spss20االحصائية برزمة 

 عمى ذلؾ تـ توزيع المقياس عمى عينة الدراسة األساسية.
 اجراء الدراسة األساسية:  -5
 األسموب اإلحصائي المستعمل: –5-1

لمعرفػػة العالقػػة بػػيف متغيػػر التػػابع  القمػػؽ سػػمة  حميػػؿ االنحدارالبسػػيطاسػػتخدمت الباحثػػة أسػػموب ت
لمعرفػة العالقػة بػيف متغيػر  أمػا أسػموب تحميػؿ االنحػدار المتعػددوالمتغير المستقؿ ضػغوط العمػؿ 

التػػابع  القمػػؽ سػػمة وأبعػػاد المتغيػػر المسػػتقؿ ضػػغوط العمػػؿ والتػػي تعتبػػر فػػي حػػد ذاتيػػا متغيػػرات 
نمػػا مجموعػػة مػػف األسػػاليب مسػػتقمة  ألف االنحػػدار ال خطػػي المتعػػدد لػػيس مجػػرد أسػػموب واحػػد وا 

 . التي يمكف استخداميا لمعرفة العالقة بيف متغير تابع وعدد مف المتغيرات المستقمة
 شروط تطبيق أسموب االنحدار الخطي المتعدد :5-2 

 ويمكف استخداـ االنحدار الخطي في حالة توافر الشروط التالية :
 القة خطية بيف المتغيرات المستقمة والمتغير التابع .أف تكوف الع.1
 أف تكوف البواقي موزعة توزيعاً  طبيعياً  لممتغيرات المستقمة والمتغير التابع ..4
 التحقؽ مف تجانس تباف الخطأ العشوائي.2
 يجب أف تكوف قيـ المتغير التابع مف المستوى الترتيبي عمى األقؿ . .2

 ::  أداة القمق سمةأوال 

 ولمتحقؽ مف اعتدالية  التوزيع الطبيعي لبواقي نموذج االنحدار المتعدد اعتمدنا طريقتيف:
 الطريقة األولى:
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تتمثؿ في فحص الشكؿ البياني لمعالقة بيف قيـ االحتمالية التراكمية لألخطاء القياس و قيـ 
لنقاط تتراكـ عمى ( أف معظـ ا12التراكمية المتوقعة ليذه األخطاء , والحظنا مف خالؿ الشكؿ)

 الخط المستقيـ مما يشير إلى أف البواقي تتوزع توزيعا طبيعيا بمتوسط يساوي الصفر. 

 
 (12الشكؿ)

 العالقة بيف قيـ االحتمالية التراكمية لألخطاء القياس و قيـ التراكمية المتوقعة
 الطريقة الثانية:

لمتحقؽ مف اعتدالية  التوزيع سميرنوؼ واختبار شابيرو  –تـ استخداـ اختبار كولمجوروؼ  
 نموذج االنحدار الخطي المتعدد الطبيعي لبواقي

 
 االحتمالية درجات الحرية إحصائي االختبار االختبار

 1.411 221 1.122 سميرنوؼ–كولمجوروؼ
 1.111 221 1.228 اختبارويمكشابيرو

 ( نتائج اختبار اعتدالية التوزيع22الجدوؿ رقـ )
( أكبر مف مستوى  P.value =0.20(نجد أف قيمة االحتمالية ) 22) مف خالؿ الجدوؿ رقـ

(  P.value=0.077قيمة  االحتمالية )  و كولمجوروؼ( في اختبار  P>0.05المعنوية )
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( في اختبارشابيرو وىذه القيـ غير دالة عند ىذا المستوى  P>0.05أكبر مف مستوى المعنوية )
أف البواقي تتوزع توزيعا باستخداـ الشكؿ البياني وىي مما يدعـ النتيجة التي توصمنا إلييا 

 طبيعيا بمتوسط يساوي الصفر. 
 تجانس تباف الخطأ العشوائي لبيانات المتغيرات المستقمة: – 4

 ولمتحقؽ مف تجانس تباف الخطأ العشوائي لبيانات المتغيرات المستقمة اعتمدنا طريقتيف:
 الطريقة األولى:

المتغير التابع وقيـ البواقي المعيارية فنالحظ  ياني لمعالقة بيف قيـبيانيا بفحص الشكؿ الب 
انتشار النقاط بشكؿ متساوي عمى جانبي المستقيـ الذي يمثؿ النقطة الصفر حسب الشكؿ 

(12) 
 

 
 (12الشكؿ)

 المتغير التابع وقيـ البواقي المعيارية لمعالقة بيف قيـ
 الطريقة الثانية"
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    ( باستخداـ طريقة      Fفتتـ بحساب قيمة ) أ العشوائيتجانس تبايف الخطحساب  
Goldfield Quandt: حسب  المعادلة التالية 

 
                             SSE1        3811.18 
                       F=1.17 = ػػػػػػػػػػػػػػػػػ = ػػػػػػػػػػػػػػػ 
                              SSE2       3290.93   

 
( أقؿ مف قيمة Fcal= 1.11(المحسوبة  ) 280,280Fcal,وجاءت قيمة )

(,280,280Fcal( الجدولية)1.48 =Ftab وىي معنوية عند مستوى)و ىذه النتيجة تدؿ %2
 (. 4عمى تجانس تبايف األخطاء وىده النتيجة تأكد نتيجة الرسـ البياني في الشكؿ )

 المستقمة:االزدواج الخطي بيف المتغيرات  – 2
( وىو مؤشر عمى مدى ارتباط كؿ متغير مستقؿ مع VIF باستخداـ معامؿ تضخـ التبايف )

فيذا دليؿ عمى وجود مشكمة التعدد الخطي  2المتغيرات المستقمة األخرى فإذا تجاوزت قيمتو 
(Gujarati,1988 . ) 
 

 Tolerance ( vifمعامؿ تضخـ التبايف ) المتغير
 780. 1.282 عبء العمؿ

 950. 1.053 غموض الدور

 654. 1.530 ظروؼ العمؿ

 872. 1.146 صراع الدور

 824. 1.214 العالقة مع الزمالء

 942. 1.062 التقدـ الميني

 647. 1.546 العالقةمع المريض

 ( 22الجدوؿ )
 معامؿ تضخـ التبايف لجميع المتغيرات المستقمة
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والمتمثمة في ابعاد المتغير ظغوط العمؿ  ( vif( نجد أف جميع قيـ )22مف خالؿ الجدوؿ )
(   العالقة مع المريض و التقدـ الميني و العالقة مع الزمالء و ظروؼ العمؿ و صراع الدور)
 وبالتالي ال يوجد ازدواج خطي بيف ىذه المتغيرات المستقمة.5قل من أ
 اعتدالية التوزيع لمبواقي النموذج: - 2

 
 واقي النموذجالتوزيع الطبيعي لب( 18الشكؿ)

(  أف معظـ البيانات تشغؿ المساحة المحصورة تحت المنحنى 18ونالحظ مف خالؿ الشكؿ)
 الطبيعي, مما يشير إلى أف البيانات تتوزع توزيعا طبيعيا.

 ثانيا : أداة القمق حالة
 التوزيع الطبيعي لمبواقي نموذج االنحدار المتعدد  : - 1

 يعي لبواقي نموذج االنحدار المتعدد اعتمدنا طريقتيف:ولمتحقؽ مف اعتدالية  التوزيع الطب
 الطريقة األولى:

تتمثؿ في فحص الشكؿ البياني لمعالقة بيف قيـ االحتمالية التراكمية لألخطاء القياس و قيـ 
( أف معظـ النقاط تتراكـ عمى 11التراكمية المتوقعة ليذه األخطاء , والحظنا مف خالؿ الشكؿ)

 يشير إلى أف البواقي تتوزع توزيعا طبيعيا بمتوسط يساوي الصفر. الخط المستقيـ مما 
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(11الشكؿ)  

 لمعالقة بيف قيـ االحتمالية التراكمية لألخطاء القياس و قيـ التراكمية المتوقعة
 الطريقة الثانية:

سميرنوؼ واختبار شابيرو لمتحقؽ مف اعتدالية  التوزيع  –تـ استخداـ اختبار كولمجوروؼ  
 لبواقي نموذج االنحدار الخطي المتعدد . الطبيعي
 االحتمالية درجات الحرية إحصائي االختبار االختبار

 1.411 221 1.121 سميرنوؼ–كولمجوروؼ
 1.211 221 1.228 اختبارويمكشابيرو

 (28الجدوؿ رقـ )
 نتائج اختبار اعتدالية التوزيع 

( أكبر مف مستوى  P.value =0.20(نجد أف قيمة االحتمالية ) 28مف خالؿ الجدوؿ رقـ )
(  P.value=0.511قيمة  االحتمالية )  و كولمجوروؼ( في اختبار  P>0.05المعنوية )
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( في اختبارشابيرو وىذه القيـ غير دالة عند ىذا المستوى  P>0.05أكبر مف مستوى المعنوية )
واقي تتوزع توزيعا أف البمما يدعـ النتيجة التي توصمنا إلييا باستخداـ الشكؿ البياني وىي 

 طبيعيا بمتوسط يساوي الصفر. 
 تجانس تباف الخطأ العشوائي لبيانات المتغيرات المستقمة: – 4

 ولمتحقؽ مف تجانس تباف الخطأ العشوائي لبيانات المتغيرات المستقمة اعتمدنا طريقتيف:
 الطريقة األولى :

بع وقيـ البواقي المعيارية فنالحظ انتشار المتغير التا بيانيا بفحص الشكؿ البياني لمعالقة بيف قيـ
 (16النقاط بشكؿ متساوي عمى جانبي المستقيـ الذي يمثؿ النقطة الصفر حسب الشكؿ )

 

 
 (16الشكؿ)

 المتغير التابع وقيـ البواقي المعيارية لمعالقة بيف قيـ
 الطريقة الثانية:

ستخداـ طريقة                             ( با Fفتتـ بحساب قيمة ) تجانس تبايف الخطأ العشوائيحساب 
(Goldfield Quandt: حسب  المعادلة التالية ) 
 



 اإلجراءات المنهجية للدراسة                                           الرابعالفصل ا
 

181 

 

                             SSE11624.22 
                       F=1.12 = ػػػػػػػػػػػػػػػػػ = ػػػػػػػػػػػػػػػ 
                              SSE2       1616.71   

 
( 280,280Fcal,( أقؿ مف قيمة )Fcal= 1.12(  المحسوبة  ) 280,280Fcal,) وجاءت قيمة
و ىذه النتيجة تدؿ عمى تجانس تبايف %2(وىي معنوية عند مستوى Ftab= 1.48الجدولية )

 ( 42األخطاء وىده النتيجة تأكد نتيجة الرسـ البياني في الشكؿ )
 االزدواج الخطي بيف المتغيرات المستقمة: – 2

( لمقمؽ سمة 22( حسب ما يظيره الجدوؿ السابؽ رقـ )VIF اـ معامؿ تضخـ التبايف )باستخد
 ألف المتغيرات المستقمة ىي نقسيا بالنسبة لمقمؽ حالة .

 اعتدالية التوزيع لمبواقي: - 2

 
 (12الشكؿ)

 التوزيع الطبيعي لبواقي النموذج
 

ة المحصورة تحت المنحنى (  أف معظـ البيانات تشغؿ المساح12ونالحظ مف خالؿ الشكؿ)
 الطبيعي, مما يشير إلى أف البيانات تتوزع توزيعا طبيعيا.

 افتراضات االنحدار الخطي البسيط -5-3
 أوال: أداة اقمق حالة:
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 التوزيع الطبيعي لمبواقي نموذج االنحدار البسيط  : - 1
 اعتمدنا طريقتيف:ولمتحقؽ مف اعتدالية  التوزيع الطبيعي لبواقي نموذج االنحدار المتعدد 

 الطريقة األولى:
تتمثؿ في فحص الشكؿ البياني لمعالقة بيف قيـ االحتمالية التراكمية لألخطاء القياس و قيـ 

( أف معظـ النقاط تتراكـ عمى 41التراكمية المتوقعة ليذه األخطاء , والحظنا مف خالؿ الشكؿ)
 بيعيا بمتوسط يساوي الصفر. الخط المستقيـ مما يشير إلى أف البواقي تتوزع توزيعا ط

 

 
(41الشكؿ)  

 لمعالقة بيف قيـ االحتمالية التراكمية لألخطاء القياس و قيـ التراكمية المتوقعة
 الطريقة الثانية:

سميرنوؼ واختبار شابيرو لمتحقؽ مف اعتدالية  التوزيع  –تـ استخداـ اختبار كولمجوروؼ  
 عدد .الطبيعي لبواقي نموذج االنحدار الخطي المت

 االحتمالية درجات الحرية إحصائي االختبار االختبار
 164. 350 042. سميرنوؼ–كولمجوروؼ

 092. 350 986. اختبارويمكشابيرو

 ( 21الجدوؿ رقـ )
 نتائج اختبار اعتدالية التوزيع



 اإلجراءات المنهجية للدراسة                                           الرابعالفصل ا
 

183 

 

( أكبر مف مستوى  P.value =0.164(نجد أف قيمة االحتمالية ) 21مف خالؿ الجدوؿ رقـ )
(  P.value=0.092قيمة  االحتمالية )  و كولمجوروؼ( في اختبار  P>0.05)المعنوية 

( في اختبارشابيرو وىذه القيـ غير دالة عند ىذا المستوى  P>0.05أكبر مف مستوى المعنوية )
أف البواقي تتوزع توزيعا مما يدعـ النتيجة التي توصمنا إلييا باستخداـ الشكؿ البياني وىي 

 ي الصفر. طبيعيا بمتوسط يساو 
 تجانس تباف الخطأ العشوائي لبيانات المتغيرات المستقمة: – 4

 ولمتحقؽ مف تجانس تباف الخطأ العشوائي لبيانات المتغيرات المستقمة اعتمدنا طريقتيف:
 الطريقة األولى:

المتغير التابع وقيـ البواقي المعيارية فنالحظ  بيانيا بفحص الشكؿ البياني لمعالقة بيف قيـ 
شار النقاط بشكؿ متساوي عمى جانبي المستقيـ الذي يمثؿ النقطة الصفر حسب الشكؿ انت
(41) 
 

 
 (41الشكؿ)

 المتغير التابع وقيـ البواقي المعيارية لمعالقة بيف قيـ
 الطريقة الثانية :



 اإلجراءات المنهجية للدراسة                                           الرابعالفصل ا
 

184 

 

    Goldfield Quandt    عف طريؽ استخداـ طريقة  تجانس تبايف الخطأ العشوائيحساب 
 ( باستخداـ المعادلة التالية : Fبحساب قيمة )

                             SSE12622.41 
                       F=0.87 = ػػػػػػػػػػػػػػػػػ = ػػػػػػػػػػػػػػػ 
                              SSE2       6684.91   

( أقؿ مف قيمة Fcal= 0.87(المحسوبة  ) 280,280Fcal,وجاءت قيمة )
(,280,280Fcal( الجدولية)1.48 =Ftab وىي معنوية عند مستوى)و ىذه النتيجة تدؿ %2

 (41)كد نتيجة الرسـ البياني في الشكؿعمى تجانس تبايف األخطاء وىذه النتيجة تأ
 اعتدالية التوزيع لمبواقي: - 2
 

 
 (44الشكؿ)

 التوزيع الطبيعي لبواقي النموذج
 

البيانات تشغؿ المساحة  المحصورة تحت المنحنى  (  أف معظـ44ونالحظ مف خالؿ الشكؿ)
 الطبيعي, مما يشير إلى أف البيانات تتوزع توزيعا طبيعيا.

 ثانيا :  أداة قمق سمة
 التوزيع الطبيعي لمبواقي نموذج االنحدار البسيط  : - 1

 ف:ولمتحقؽ مف اعتدالية  التوزيع الطبيعي لبواقي نموذج االنحدار المتعدد اعتمدنا طريقتي
 الطريقة األولى:
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تتمثؿ في فحص الشكؿ البياني لمعالقة بيف قيـ االحتمالية التراكمية لألخطاء القياس و قيـ 
( أف معظـ النقاط تتراكـ عمى 42التراكمية المتوقعة ليذه األخطاء , والحظنا مف خالؿ الشكؿ)

 ساوي الصفر. الخط المستقيـ مما يشير إلى أف البواقي تتوزع توزيعا طبيعيا بمتوسط ي
 

 
 (42الشكؿ)

 لمعالقة بيف قيـ االحتمالية التراكمية لألخطاء القياس و قيـ التراكمية المتوقعة
 أما الطريقة الثانية:

 سميرنوؼ واختبار شابيرو. –فيي إحصائية باستخداـ اختبار كولمجوروؼ  
 االحتمالية درجات الحرية إحصائي االختبار االختبار

 064. 350 055. ؼسميرنو –كولمجوروؼ

 075.. 350 974. اختبارويمكشابيرو

 ( نتائج اختبار اعتدالية التوزيع26الجدوؿ رقـ )
 

( أكبر مف مستوى  P.value =0.064(نجد أف قيمة االحتمالية ) 26مف خالؿ الجدوؿ رقـ )
(  P.value=0.075قيمة  االحتمالية )  و كولمجوروؼ( في اختبار  P>0.05المعنوية )

( في اختبارشابيرو وىذه القيـ غير دالة عند ىذا المستوى  P>0.05مف مستوى المعنوية ) أكبر
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أف البواقي تتوزع توزيعا مما يدعـ النتيجة التي توصمنا إلييا باستخداـ الشكؿ البياني وىي 
 طبيعيا بمتوسط يساوي الصفر. 

 تجانس تباف الخطأ العشوائي لبيانات المتغيرات المستقمة: – 4
 تحقؽ مف تجانس تباف الخطأ العشوائي لبيانات المتغيرات المستقمة اعتمدنا طريقتيف:ولم

 الطريقة األولى:
المتغير التابع وقيـ البواقي المعيارية فنالحظ  بيانيا بفحص الشكؿ البياني لمعالقة بيف قيـ 

شكؿ انتشار النقاط بشكؿ متساوي عمى جانبي المستقيـ الذي يمثؿ النقطة الصفر حسب ال
(42) 

 
 (42الشكؿ)

 المتغير التابع وقيـ البواقي المعيارية لمعالقة بيف قيـ
 الطريقة الثانية :

    Goldfield Quandt    عف طمريؽ استخداـ طريقة  تجانس تبايف الخطأ العشوائيحساب 
 ( باستخداـ المعادلة التالية : Fبحساب قيمة )

                             SSE18422.22 
                       F=0.92 = ػػػػػػػػػػػػػػػػػ = ػػػػػػػػػػػػػػػ 
                              SSE2       6783.04   
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( أقؿ مف قيمة Fcal= 0.92(المحسوبة  ) 280,280Fcal,وجاءت قيمة )
(,280,280Fcal( الجدولية)1.48 =Ftab وىي معنوية عند مستوى)ؿ و ىذه النتيجة تد%2

 (. 42عمى تجانس تبايف األخطاء وىده النتيجة تأكد نتيجة الرسـ البياني في الشكؿ )
 اعتدالية التوزيع لمبواقي: - 2
 

 
 
 

 (42الشكؿ)
 التوزيع الطبيعي لبواقي النموذج

 
(  أف معظـ البيانات تشغؿ المساحة  المحصورة تحت المنحنى 42ونالحظ مف خالؿ الشكؿ)
 أف البيانات تتوزع توزيعا طبيعيا. الطبيعي, مما يشير إلى
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 : تصميم نموذج االنحدار المتعدد: أوال
 تصميم نموذج االنحدار المتعدد )القمق سمة( : - 1
عد مرحمة تصميـ النموذج مف أىـ وأصعب المراحؿ في دراسة الظاىرة النفسية االجتماعية ت

تؤثر بطريقة مباشرة والتي تدخؿ في  بسبب ما تتطمبو ىذه المرحمة مف تحديد المتغيرات التي
تصميـ النموذج وكذا المتغيرات التي يتـ استبعادىا مف النموذج و باالعتماد عمى النظريات 

غموض  ,والدراسات السابقة حوؿ مساىمة كؿ مف عبء العمؿ, ظروؼ العمؿ , صراع الدور
دـ الميني في تفسير التبايف الدور , العالقة مع المريض , العالقة مع الزمالء والرؤساء , التق

قمؽ سمة  لدى الممرضيف  في االستعجاالت تمكنا مف تحديد متغيرات الدراسة عمى  ,في ظيور
 النحو التالي.

 المتغيرات المستقمة:
 عبء العمؿ
 ظروؼ العمؿ
 صراع الدور

 غموض الدور
 العالقة مع المريض

 العالقة مع الزمالء والرؤساء 
 التقدـ الميني

 لتابع:المتغير ا
 القمق سمة

بعد عممية تحديد وتصنيؼ المتغيرات التي تدخؿ في تصميـ النموذج وبعد تجميع البيانات 
الخاصة بيذه المتغيرات تـ رسـ الشكؿ البياني الذي يمثؿ نموذج االنحدار الخطي المتعدد عمى 

 النحو التالي. 
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 (48الشكؿ)

 نموذج االنحدار المتعدد )القمؽ سمة(
 موذج االنحدار المتعدد )القمق حالة( :تصميم ن - 2

و باالعتماد عمى النظريات والدراسات السابقة حوؿ مساىمة كؿ مف عبء العمؿ, 
ظروؼ العمؿ , صراع الدور , غموض الدور , العالقة مع المريض , العالقة مع الزمالء 

ضيف  في قمؽ حالة  لدى الممر  -والرؤساء , التقدـ الميني في تفسير التبايف في ظيور
 االستعجاالت تمكنا مف تحديد متغيرات الدراسة عمى النحو التالي.

 المتغيرات المستقمة:
 عبء العمؿ
 ظروؼ العمؿ
 صراع الدور

 غموض الدور
 العالقة مع المريض

 العالقة مع الزمالء والرؤساء 
 التقدـ الميني

 المتغير التابع:
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 القمق حالة
ي تدخؿ في تصميـ النموذج وبعد تجميع البيانات بعد عممية تحديد وتصنيؼ المتغيرات الت

الخاصة بيذه المتغيرات تـ رسـ الشكؿ البياني الذي يمثؿ نموذج االنحدار الخطي المتعدد عمى 
 النحو التالي. 

 
 

 
 (41الشكؿ)

 نموذج االنحدار المتعدد )القمؽ حالة(
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 : تقدير النموذج: ثانيا
ة المربعات الصغرى والتي تعتبر مف أحصت الطرؽ لتقدير يتـ تقدير النموذج باستعماؿ طريق

( , وبعد  SPSSالنماذج الخطية لما تمتاز بو مف خصائص باستخداـ الحزمة اإلحصائية )
 إدخاؿ البيانات و المعالجة وتظير النتائج في الجداوؿ 

 نموذج االنحدار المتعدد )القمق حالة( - أ
 (:حالةقمق طريقة تقدير نموذج االنحدار المتعدد )ال -1

 ( أدناه ما يمي : 22نستنتج مف مخرجات الجدوؿ )
حيث يتبيف أف   Enterطريقة االنحدار المستخدمة وىي طريقة األوؿ نالحظ بأف  الجدوؿمف 

البرنامج قاـ بإدخاؿ جميع المتغيرات المستقمة في معادلة االنحدار الخطي المتعدد ولـ يتـ 
 إقصاء أي مف ىذه المتغيرات.

 طريقة التحميؿ المتغير التابع المتغيرات المستقمة جالنمود

1 

 

 عبء العمؿ -
 ظروؼ العمؿ -
 صراع الدور -
 غموض الدور -
 العالقة مع المريض -
العالقة مع الزمالء  -

 والرؤساء 
 التقدـ الميني -

 Enter القمؽ حالة

 

 (22الجدوؿ )
 طريقة االنحدار المستخدمة
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 حالة عمى المتغيرات  المستقمة )ابعاد ضغوط العمؿ(: معادلة انحدار المتغير التابع القمؽ - 4
 

 ( Bالمعامالت ) النموذج

قيمة 

معامالت 

 االنحدار

قيمة 

احصائي  

 االختبار)ت(

 االحتمالية

1 

(Constant)  7.138 2.334 .020 

 027. 902. 065. 022. عبء العمؿ
 057. 578. 069. 013. غموض الدور
 000. 21.778 2.079 585. ظروؼ العمؿ
 066. 145. 015. 003. صراع الدور

 018. 523. 037. 013. العالقة مع الزمالء
 042. 212. 015. 005. التقدـ الميني

 000. 16.087 1.175 434. العالقة مع المريض
 (21الجدوؿ )

 ( بمكف كتابة  المعادلة االنحدار :21مف خالؿ الجدوؿ )
 

Y=1.138+0.065x1+0.069x2+2.079x3+0.015x4+0.037x5+0.015x6+1.175x7 
 

يؤدي إلى زيادة في  العمؿ مف خالؿ المعادلة نجد أف التغير في المتغير المستقؿ ظروؼ
مع افتراض المتغيرات المستقمة األخرى, أما العالقة  4.112القمؽ حالة بمقدار   المتغير التابع

مع افتراض  1.112الة بمقدار مع المريض فتؤدي إلى زيادة في المتغير التابع القمؽ ح
المتغيرات المستقمة األخرى, أما عبء العمؿ فيؤدي إلى زيادة في المتغير التابع القمؽ حالة 

فتؤدي إلى  الزمالء مع العالقةمع افتراض المتغيرات المستقمة األخرى, أما  1.182بمقدار 
متغيرات المستقمة األخرى,  مع افتراض ال 1.112زيادة في المتغير التابع القمؽ حالة بمقدار 

مع افتراض  1.112الميني فتؤدي إلى زيادة في المتغير التابع القمؽ حالة بمقدار  أما التقدـ
 المتغيرات المستقمة األخرى.  
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كما نستنتج أف المتغيرات المستقمة )عبء العمؿ, العالقة مع الزمالء,التقدـ الميني,العالقة مع 
)عند مستوى  tعنوياً  مف الناحية اإلحصائية وحسب اختبار المريض و ظروؼ العمؿ( كاف م

( , في حيف كاد  ) غموض الدور صراع الدور ( أف يكوف معنوياً  )عند P ≤ 0.05 معنوية 
 .P ≤ 0.05 مستوى معنوية 

 النمودج
 معامؿ االرتباط

R 

معامؿ التحديد   

 R2 
 االنحراؼ المعياري معامؿ التحديد المصحح

1 1.218 1.622 1.622 2.812 

 (21)الجدوؿ 
قد بمغ    R( نالحظ بأف قيـ المعامالت الثالثة وىي معامؿ االرتباط البسيط 21مف الجدوؿ )

( مما 1.622في حيف كاف معامؿ التحديد المصحح )  R2   0.839 =( بينما بمغ معامؿ التحديد1.218)

دور,صراع الدور,العالقة مع الزمالء,التقدـ يعني بأف المتغيرات المستقمة التفسيرية ) عبء العمؿ,غموض ال

مف التغيرات الحاصمة في   % 62الميني,العالقة مع المريض و ظروؼ العمؿ ( استطاعت اف تفسر 

 تفسره عوامؿ أخرى    % 16والباقي )القمؽ سمة( المطموبة 

 اختبار معنوية معامالت االنحدار:  - 3

 النموذج
مجموع 

 المربعات
 درجة الحرية

ط متوس

 المربعات
 االحتمالية ؼ

1 

 000. 254.191 7981.463 1 55870.240 االنحدار

   31.399 224 10738.620 البواقي

    222 66608.860 المجموع

 (24الجدوؿ )
اختبار ىؿ لممتغيرات المستقمة )أبعاد ضغوط العمؿ( تأثير عمى المتغير التابع )القمؽ حالة( أـ 

وىو    1.111بمستوى داللة  F=254.191( تجد أف قيمة 24ف)ال و مف خالؿ جدوؿ التباي
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فإننا نرفض الفرض الصفري ونقبؿ الفرض البديؿ ونستنتج مف  1.12أقؿ مف مستوى المعنوية 
ذلؾ بأف االنحدار معنوي أي أف المتغيرات المستقمة مجتمعة ليا تأثير معنوي االنحدار أو أف 

 تمؼ معنويا عف الصفر .واحدة عمى األقؿ مف معالـ االنحدار تخ
 تأثير كل متغير مستقل عمى المتغير التابع بصورة فردية: – 4

 الداللة ت النموذج

1 

(Constant) 2.396 .017 
 141. 1.474 عبء العمؿ
 540. -613.- غموض الدور
 000. 7.139 ظروؼ العمؿ
 787. -270.- صراع الدور

 054. 12.936 العالقة مع الزمالء
 000. 32.052 تقدـ المينيال

 000. 20.030 العالقة مع المريض
a – المتغير المستقؿ : القمؽ حالة 

 (43الجدوؿ)
مف خالؿ معنوية اختبار ت يمكف معرفة تأثير كؿ متغير مستقؿ عمى المتغير التابع, حيث 

لميني يوضح الجدوؿ معنوية اختبار ت لكؿ مف المتغيرات المستقمة )ظروؼ العمؿ والتقدـ ا
والعالقة مع المريض( بينما نجد كؿ مف )عبء العمؿ وغموض الدور وصراع الدور والعالقة 
مع الزمالء( غير دالة إحصائيا وىذا يفسر تأثير ظروؼ العمؿ والتقدـ الميني والعالقة مع 

 المريض عمى القمؽ حالة.  
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 فحص اإلرتباط الخطي المتعدد: - 5
 اإلحصاء الخطي النموذج

 
 
 
 

        
1 

 (VIFمعامؿ تكبير التبايف ) معامؿ القدرة عمى اإلحتماؿ 
 1.282 780. عبء العمؿ
 1.053 950. غموض الدور
 1.530 654. ظروؼ العمؿ
 1.146 872. صراع الدور

 1.214 824. العالقة مع الزمالء
 1.062 942. التقدـ الميني

 1.546 647. العالقة مع المريض
    a – المتغير المستقؿ : القمؽ حالة 

 (22جدوؿ)
 المعامالت

لمتغيرات النموذج تشير إلى عدـ تأثر أي مف  VIF( نجد أف قيمة 22مف خالؿ الجدوؿ )
 المتغيرات المستقمة بمشكمة التعدد الخطي.
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  أفضؿ معادلة انحدار:  - 8

 النمودج
 معامؿ االرتباط

R 

معامؿ التحديد   

 R2 
 االنحراؼ المعياري امؿ التحديد المصححمع

1 .841a .708 .707 7.481 

4 .915b .838 .837 5.578 

2 .917c .840 .839 5.543 
a. Predictors: (Constant), غموض الدور 
b. Predictors: (Constant), العالقة مع الزمالء ,غموض الدور 
c. . Predictors: (Constant), الءالعالقة مو الزم ,غموض الدور  العالقة مع المريض ,

(22)الجدوؿ   

 النموذج

المعامالت  المعامالت  الالمعيارية
 المعيارية

 المعنوية ت
B Std. 

Error 
Beta 

1 
(Constant) 15.470 1.094  14.141 .000 
 000. 29.020 841. 103. 2.991 ظروؼ العمؿ

2 
(Constant) 7.416 .947  7.827 .000 
 000. 22.422 590. 094. 2.098 ظروؼ العمؿ
 000. 16.704 440. 071. 1.190 التقدـ الميني

3 

(Constant) 9.361 1.259  7.436 .000 
 000. 22.529 589. 093. 2.095 ظروؼ العمؿ
 000. 16.776 439. 071. 1.188 التقدـ الميني
العالقة مع 
 000. 12.328 650. 041. 1.118 المريض

 
(28لجدوؿ )ا  
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( نجد أف المتغير ظروؼ العمؿ أوؿ المتغيرات الداخمة في النموذج الف 28ؿ الجدوؿ )مف خال
و ىي أقؿ    1.111لو أكبر معامؿ ارتباط بسيط مع المتغير التابع  بمستوى معنوية يساوي 

 وبالتالي تصبح معادلة النموذج عمى الصورة التالية:  1.12مف مستوى المعنوية 
Y= 15.470 + 2.991*x3 

X3  المتغير المستقؿ ظروؼ العمؿ : 
أما الخطوة الثانية يتـ إدخاؿ المتغير الذي يكوف لديو أعمى معامؿ ارتباط جزئي مع المتغير 

ومف خالؿ تفحص الجدوؿ نجد التقدـ الميني  ظروؼ العمؿالتابع مع ثبات المتغير المستقؿ 
 1.111ع بمستوى معنوية ىو المتغير الذي لو أعمى معامؿ ارتباط جزئي مع المتغير التاب

 وبالتالي تصبح معادلة النموذج عمى الصورة التالية:
Y= 15.470 + 1.190*x6 * 2.098*x3 

X6  المتغير المستقؿ التقدـ الميني : 
أما الخطوة الثالثة  يتـ إدخاؿ المتغير الذي يكوف لديو أعمى ثاني معامؿ ارتباط جزئي مع 

ومف خالؿ تفحص  و التقدـ الميني ظروؼ العمؿمستقؿ المتغير التابع مع ثبات المتغير ال
الجدوؿ نجد العالقة مع المريض  ىو المتغير الذي لو أعمى معامؿ ارتباط جزئي يعد المتغير 

وبالتالي تصبح معادلة  1.111المستقؿ التقدـ الميني مع المتغير التابع بمستوى معنوية 
 النموذج عمى الصورة التالية:

Y= 15.470 + 1.118*x7 1.166*x6 * 2.022*x3 
و  في النموذج السابؽ تجد أف القيمة األقؿ الختبار )ت(  لممتغيرات الثالثة  ظروؼ العمؿ

حيث نجد في ىذه الدراسة أقؿ اختبار ىو لممتغير العالقة العالقة مع المريض  التقدـ الميني و
الذي يظـ المتغيرات الثالثة وعمية بتـ قبوؿ النموذج الثالث  و     11.822مع المريض والبالغة 

 العالقة مع المريض. و التقدـ الميني و ظروؼ العمؿ
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 ب: نموذج االنحدار المتعدد )القمق سمة(
 نموذج االنحدار المتعدد )القمق سمة(: تقدير طريقة  - 1

 ( أدناه ما يمي : 21نستنتج مف مخرجات الجدوؿ )

حيث يتبيف أف البرنامج قاـ   Enterالمستخدمة وىي طريقة  طريقة االنحدارمف الجدوؿ األوؿ نالحظ بأف 
 .بإدخاؿ جميع المتغيرات المستقمة في معادلة االنحدار الخطي المتعدد ولـ يتـ إقصاء أي مف ىذه المتغيرات

 طرٌقة التحلٌل المتغٌر التابع المتغٌرات المستقلة النمودج

8 

 

 عبء العمل -

 ظروف العمل -

 صراع الدور -

 غموض الدور -

 العالقة مع المرٌض -

العالقة مع الزمالء  -
 والرؤساء 

 التقدم المهنً -

 Enter القلق سمة

 (21الجدوؿ )
 طريقة االنحدار المستخدمة

 معادلة انحدار المتغير التابع اقمؽ سمة عمى المتغيرات  المستقمة )ابعاد ضغوط العمؿ( - 4

 ( Bالمعامالت ) النموذج
قيمة معامالت 

 االنحدار

  قيمة احصائي

 االختبار)ت(
 االحتمالية

1 

(Constant)  5.294 1.877 .034 

 025. 1.489 098. 034. عبء العمؿ
 061. 528. 058. 011. غموض الدور
 000. 7.131 628. 178. ظروؼ العمؿ
 051. 980. 096. 021. صراع الدور

 021. 248. 016. 006. العالقة مع الزمالء
 039. 028. 002. 001. التقدـ الميني

 000. 31.978 2.155 804. العالقة مع المريض
 (26الجدوؿ )
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 ( بمكف كتابة  المعادلة االنحدار :26مف خالؿ الجدوؿ )
 

Y=2.422 + 0.098x1+0.058x2+0.628x3+0.096x4+0.016x5+0.002x6+2.155x7 
 

ؤدي إلى زيادة في ي العالقة مع المريضمف خالؿ المعادلة نجد أف التغير في المتغير المستقؿ 
ظروؼ مع افتراض المتغيرات المستقمة األخرى, أما  4.122القمؽ حالة بمقدار   المتغير التابع

مع افتراض المتغيرات  1.846فتؤدي إلى زيادة في المتغير التابع القمؽ حالة بمقدار  العمؿ
ؽ حالة بمقدار المستقمة األخرى, أما عبء العمؿ فيؤدي إلى زيادة في المتغير التابع القم

فتؤدي إلى زيادة في  الزمالء مع العالقةمع افتراض المتغيرات المستقمة األخرى, أما  1.126
 مع افتراض المتغيرات المستقمة األخرى,  أما التقدـ 1.118المتغير التابع القمؽ حالة بمقدار 

فتراض المتغيرات مع ا 1.114الميني فتؤدي إلى زيادة في المتغير التابع القمؽ حالة بمقدار 
الدور فيي غير دالة عند مستوى صراع وغموض الدور المستقمة األخرى. أما المتغيريف المستقميف 

1.12 . 
كما نستنتج أف المتغيرات المستقمة )عبء العمؿ, العالقة مع الزمالء,التقدـ الميني,العالقة مع 

)عند مستوى  tسب اختبار المريض و ظروؼ العمؿ( كاف معنوياً  مف الناحية اإلحصائية وح
( , في حيف كاد  ) غموض الدور صراع الدور ( أف يكوف معنوياً  )عند P ≤ 0.05 معنوية 

 .P ≤ 0.05 مستوى معنوية 

 النمودج
 معامؿ االرتباط

R 

معامؿ التحديد   

 R2 
 االنحراؼ المعياري معامؿ التحديد المصحح

1 1.241 1.681 1.621 2.186 

 (22الجدوؿ )
 

قد بمغ    R( نالحظ بأف قيـ المعامالت الثالثة وىي معامؿ االرتباط البسيط 22لجدوؿ )مف ا

( مما 1.621في حيف كاف معامؿ التحديد المصحح )  R2   0.860 =( بينما بمغ معامؿ التحديد0.927)

الء,التقدـ يعني بأف المتغيرات المستقمة التفسيرية ) عبء العمؿ,غموض الدور,صراع الدور,العالقة مع الزم
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مف التغيرات الحاصمة في   % 62الميني,العالقة مع المريض و ظروؼ العمؿ ( استطاعت اف تفسر 

 تفسره عوامؿ أخرى .   % 12والباقي )القمؽ سمة( المطموبة 

 اختبار معنوية معامالت االنحدار:  - 3

 النموذج
مجموع 

 المربعات
 درجة الحرية

متوسط 

 المربعات
 االحتمالية ؼ

1 

 000. 300.461 8024.987 1 56174.909 نحداراال

   26.709 224 9134.451 البواقي

    222 65309.360 المجموع

 (21الجدوؿ )
اختبار ىؿ لممتغيرات المستقمة )أبعاد ضغوط العمؿ( تأثير عمى المتغير التابع )القمؽ سمة( أـ ال و مف 

وىو أقؿ مف مستوى    1.111توى داللة بمس F=300.461( تجد أف قيمة 21خالؿ جدوؿ التبايف)
فإننا نرفض الفرض الصفري ونقبؿ الفرض البديؿ ونستنتج مف ذلؾ بأف االنحدار معنوي أي  1.12المعنوية 

أف المتغيرات المستقمة مجتمعة ليا تأثير معنوي االنحدار أو أف واحدة عمى األقؿ مف معالـ االنحدار تختمؼ 
 معنويا عف الصفر .

 كل متغير مستقل عمى المتغير التابع بصورة فردية: تأثير – 4
 الداللة ت النموذج

1 

(Constant) 3.249 .001 
 399. 844. عبء العمؿ
 487. -696.- غموض الدور
 000. 21.955 ظروؼ العمؿ
 812. -238.- صراع الدور

 636. 473. العالقة مع الزمالء
 000. 16.223 التقدـ الميني

 000. 22.308 مع المريض العالقة
a – المتغير المستقؿ : القمؽ سمة 

 (21الجدوؿ)
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مف خالؿ معنوية اختبار ت يمكف معرفة تأثير كؿ متغير مستقؿ عمى المتغير التابع, حيث 
يوضح الجدوؿ معنوية اختبار ت لكؿ مف المتغيرات المستقمة )ظروؼ العمؿ والتقدـ الميني 

د كؿ مف )عبء العمؿ وغموض الدور وصراع الدور والعالقة والعالقة مع المريض( بينما نج
مع الزمالء( غير دالة إحصائيا وىذا يفسر تأثير ظروؼ العمؿ والتقدـ الميني والعالقة مع 

 المريض عمى القمؽ سمة. 
 فحص اإلرتباط الخطي المتعدد: - 5

 اإلحصاء الخطي النموذج
 
 
 
 

        
1 

 (VIFامؿ تكبير التبايف )مع معامؿ القدرة عمى اإلحتماؿ 
 1.275 784. عبء العمؿ
 1.006 994. غموض الدور
 1.528 655. ظروؼ العمؿ
 1.147 872. صراع الدور

 1.215 823. العالقة مع الزمالء
 1.543 648. التقدـ الميني

 1.010 990. العالقة مع المريض
    a – المتغير المستقؿ : القمؽ سمة 

 (24جدوؿ)
 لمعامالتا

لمتغيرات النموذج تشير إلى عدـ تأثر أي مف  VIF( نجد أف قيمة 24مف خالؿ الجدوؿ )
 المتغيرات المستقمة بمشكمة التعدد الخطي.
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  أفضؿ معادلة انحدار:  - 8

 النمودج
 معامل االرتباط

R 

معامل التحدٌد   

 R2 
 االنحراف المعٌاري معامل التحدٌد المصحح

8 .841a .708 .707 7.481 

7 .915b .838 .837 5.578 

5 .917c .840 .839 5.543 

d. Predictors: (Constant), غموض الدور 
e. Predictors: (Constant), العالقة مع الزمالء ,غموض الدور 
f. . Predictors: (Constant), العالقة مع المريض ,العالقة مو الزمالء ,غموض الدور 

(22) الجدوؿ  

 النموذج

المعامالت  ت  الالمعياريةالمعامال
 المعيارية

 المعنوية ت
B Std. 

Error 
Beta 

1 
(Constant) 15.470 1.094  14.141 .000 

 000. 29.020 841. 103. 2.991 ظروؼ العمؿ

2 
(Constant) 7.416 .947  7.827 .000 
 000. 22.422 590. 094. 2.098 ظروؼ العمؿ
 000. 16.704 440. 071. 1.190 التقدـ الميني

3 

(Constant) 9.361 1.259  7.436 .000 
 000. 22.529 589. 093. 2.095 ظروؼ العمؿ
 000. 16.776 439. 071. 1.188 التقدـ الميني
العالقة مع 
 المريض

1.118 .041 .650 12.328 .000 

 
(22الجدوؿ )  
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غيرات الداخمة في النموذج الف ( نجد أف المتغير ظروؼ العمؿ أوؿ المت22مف خالؿ الجدوؿ )
و ىي أقؿ    1.111لو أكبر معامؿ ارتباط بسيط مع المتغير التابع  بمستوى معنوية يساوي 

 وبالتالي تصبح معادلة النموذج عمى الصورة التالية:  1.12مف مستوى المعنوية 
Y= 15.470 + 2.991*x3 

X3  المتغير المستقؿ ظروؼ العمؿ : 
يتـ إدخاؿ المتغير الذي يكوف لديو أعمى معامؿ ارتباط جزئي مع المتغير  أما الخطوة الثانية

ومف خالؿ تفحص الجدوؿ نجد التقدـ الميني  ظروؼ العمؿالتابع مع ثبات المتغير المستقؿ 
 1.111ىو المتغير الذي لو أعمى معامؿ ارتباط جزئي مع المتغير التابع بمستوى معنوية 

 ج عمى الصورة التالية:وبالتالي تصبح معادلة النموذ
Y= 7.416 + 1.190*x6 * 2.098*x3 

X6  المتغير المستقؿ التقدـ الميني : 
أما الخطوة الثالثة  يتـ إدخاؿ المتغير الذي يكوف لديو أعمى ثاني معامؿ ارتباط جزئي مع 

ومف خالؿ تفحص  و التقدـ الميني ظروؼ العمؿالمتغير التابع مع ثبات المتغير المستقؿ 
دوؿ نجد العالقة مع المريض  ىو المتغير الذي لو أعمى معامؿ ارتباط جزئي يعد المتغير الج

وبالتالي تصبح معادلة  1.111المستقؿ التقدـ الميني مع المتغير التابع بمستوى معنوية 
 النموذج عمى الصورة التالية:

Y= 9.361 + 1.118*x7 1.166*x6 * 2.022*x3 
و  لقيمة األقؿ الختبار )ت(  لممتغيرات الثالثة  ظروؼ العمؿفي النموذج السابؽ تجد أف ا

حيث نجد في ىذه الدراسة أقؿ اختبار ىو لممتغير العالقة العالقة مع المريض  التقدـ الميني و
وعمية بتـ قبوؿ النموذج الثالث  والذي يظـ المتغيرات الثالثة     11.822مع المريض والبالغة 

 العالقة مع المريض. ني وو التقدـ المي ظروؼ العمؿ
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 :النتائج عرضأوال :
 الغرض ليذا تصميمو تم الذي المفترض النموذج بتقدير الدراسة فرضيات اختبار تم

 والتي الصغرى المربعات طريقة باعتماد المتعدد الخطي االنحدار تحميل باستعمال
 باستخدام خصائص من بو تمتاز لما الخطية النماذج لتقدير الطرق أحسن من تعتبر

 في النتائج ظيرت البيانات معالجة و إدخال وبعد( ,  SPSS)اإلحصائية الحزمة
 النظرية األطر ضوء في بتفسيرىا الباحثة قامت جداول شكل عمى البرنامج مخرجات
 . لمدراسة

 :األولى الفرضية نتائج عرض .1
 ظروف, العمل عبء من كل مساىمة عمى تنص والتي األولى الفرضية اختبار تم

 الزمالء مع العالقة,  المريض مع العالقة,  الدور غموض,  الدور صراع,  العمل
  الممرضين لدى -سمة قمق -ظيور  في التباين تفسير في الميني التقدم,  والرؤساء

 الدراسة أدبيات عمى بناء تصميمو تم الذي النموذج تقدير طريق عن االستعجاالت في
 : التالية الجداول تظيره ما حسب النتائج وجاءت الفرضية ىذه عمو تنص ما ضوء وفي

 النمودج
 معامل

 R االرتباط

 معامل
    التحديد

R2 

 التحديد معامل
 المعياري االنحراف المصحح

1 6.910 6.8.9 6.8.0 0.065 
 في العمل ضغوط أبعاد لمساهمة المفترض لمنموذج التحميل نتائج(55) الجدول
 سمة القمق ظهور

   R البسيط االرتباط معامل وىي الثالثة المعامالت قيم بأن نالحظ( 00) الجدول من
 معامل كان حين فيR2 (6.8.9  ) التحديد معامل بمغ بينما( 6.910) بمغ قد

 عبء)  التفسيرية المستقمة المتغيرات بأن يعني مما( 6.8.0) المصحح التحديد
 مع العالقة ,الميني التقدم ,الزمالء مع العالقة ,الدور صراع ,الدور غموض ,العمل

 في الحاصمة التغيرات من  % 85 تفسر ان استطاعت(  العمل ظروف و المريض
 . أخرى عوامل تفسره   % 16 والباقي المطموبة( سمة القمق)
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 مجموع النموذج
 المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 االحتمالية ف

1 
 000. 254.191 7981.463 7 55870.240 االنحدار
   31.399 53. 10738.620 البواقي

    59. 66608.860 المجموع
 أبعاد لمساهمة المفترض لمنموذج الجزئية االنحدار معامالت معنوية(56) الجدول
 سمة القمق ظهور في العمل ضغوط

                  قيمة أن حيث التباين تحميل قيمة يتضمن  والذي( 00) الجدول في يالحظ كما
Fcal = 254.191  الحرية درجة عند df (7,348)   االحتمالية قيمة وأن  (P < 

 االنحدار معامالت معنوية إلى يشير ممل   F لإلحصائية المرافقة(  0.0001
 أن أو االنحدار في معنوي تأثير ليا مجتمعة المستقمة المتغيرات أن يعني وىذا الجزئية

 تكون أن لما بالنسبة الميم لكن, معنوي تأثير ليا النموذج معالم من األقل عمى واحد
 جميع معنوية احتيار يتم اختبار يتم األساس ىذا وعمى معنوية النموذج معالم جميع
 .قبولو يتم حتى حدي عمى كل النموذج معالم

 المعامالت
 قيمة

 معامالت
 االنحدار

 قيمة
  احصائي
 (ت)االختبار

 االحتمالية

B0 7.138 2.334 .020 
B1 .065 .902 .027 
B2 .069 .578 .057 
B3 2.079 21.778 .000 
B4 .015 .145 .066 
B5 .037 .523 .018 
B6 .015 .212 .042 
B7 1.175 16.087 .000 

 لمنموذج المستقمة لممتغيرات االنحدار لمعامالت اإلحصائية الداللة(57) الجدول
 سمة القمق ظهور في العمل ضغوط أبعاد لمساهمة المفترض
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 اإلحصائية وداللتيا االنحدار ومعامالت الثابت قيمة فيظير( 07) الجدول في أما
 : اآلتي بالشكل الجدول ىذه تمخيص ويمكن التابع المتغير عمى المستقمة لممتغيرات

 التقدم,الزمالء مع العالقة, العمل عبء) المستقمة المتغيرات أن نستنتج الجدول من
 اإلحصائية الناحية من ًً  معنويا كان( العمل ظروف و المريض مع العالقة,الميني
 الدور غموض)   كاد حين في ,( α = 0.05  معنوية مستوى عند) t اختبار وحسب
 .(α = 0.05 معنوية مستوى عند) معنويا يكون أن(  الدور صراع

 :الثانية الفرضية نتائج عرض .2
 ظروف, العمل عبء من كل مساىمة عمى تنص والتي الثانية الفرضية اختبار تم

 الزمالء مع العالقة,  المريض مع العالقة,  الدور غموض,  الدور صراع,  العمل
  الممرضين لدى -حالة قمق -ظيور  في التباين تفسير في الميني التقدم,  والرؤساء

 الدراسة أدبيات عمى بناء تصميمو تم الذي النموذج تقدير طريق عن االستعجاالت في
 الجداول تظيره ما حسب النتائج وجاءت الفرضية ىذه ويعم تنص ما ضوء وفي

 :  التالية

 النمودج
 معامل

 R االرتباط

 معامل
    التحديد

R2 

 التحديد معامل
 المعياري االنحراف المصحح

1 6.937 6.806 6.807 0.108 
 في العمل ضغوط أبعاد لمساهمة المفترض لمنموذج التحميل نتائج(58) الجدول
 حالة القمق ظهور

 R البسيط االرتباط معامل وىي الثالثة المعامالت قيم بأن نالحظ(  08) الجدول من
 معامل كان حين فيR2 (6.806  ) التحديد معامل بمغ بينما( 6.937) بمغ قد  

 عبء)  التفسيرية المستقمة المتغيرات بأن يعني مما( 6.807) المصحح التحديد
 مع العالقة ,الميني التقدم ,الزمالء مع العالقة ,الدور صراع ,الدور غموض ,العمل

 في الحاصمة التغيرات من  % 80 تفسر ان استطاعت(  العمل ظروف و المريض
 . أخرى عوامل تفسره   % 14 والباقي المطموبة( سمة القمق)
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 مجموع النموذج
 المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 االحتمالية ف

1 
 000. 300.461 8024.987 7 56174.909 االنحدار
   26.709 53. 9134.451 البواقي

    59. 65309.360 المجموع
 أبعاد لمساهمة المفترض لمنموذج الجزئية االنحدار معامالت معنوية(59) الجدول
 حالة القمق ظهور في العمل ضغوط

 يمكن والذي التباين تحميل قيم يتضمن بأنو( 09) الجدول في يالحظ كما
 وكما  F إحصائية طريق عن ككل لمنموذج التفسيرية القوة عمى خاللو من التعرف
 مماF  (P < 0.0001  ) ألختبار العالية المعنوية التباين تحميل جدول من يالحظ
  اإلحصائية الناحية من المتعدد الخطي االنحدار لنموذج العالية التفسيرية القوة يؤكد

 المعامالت
 قيمة

 معامالت
 االنحدار

 قيمة
  احصائي
 (ت)االختبار

 االحتمالية

B0 5.294 1.877 .034 
B1 .098 1.489 .025 
B2 .058 .528 .061 
B3 .628 7.131 .000 
B4 .096 .980 .051 
B5 .016 .248 .021 
B6 .002 .028 .039 
B7 2.155 31.978 .000 

 لمنموذج المستقمة لممتغيرات االنحدار لمعامالت اإلحصائية الداللة(60) الجدول
 حالة القمق ظهور في العمل ضغوط أبعاد لمساهمة المفترض

 اإلحصائية وداللتيا االنحدار ومعامالت الثابت قيمة فتظير( 06) الجدول في أما
 : اآلتي بالشكل الجدول ىذه تمخيص ويمكن التابع المتغير عمى المستقمة لممتغيرات
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 التقدم,الزمالء مع العالقة, العمل عبء) المستقمة المتغيرات أن نستنتج الجدول من
 اإلحصائية الناحية من ًً  معنويا كان( العمل ظروف و المريض مع العالقة,الميني
 الدور غموض)   كاد حين في ,( α = 0.05  معنوية مستوى عند) t اختبار وحسب
 (.α = 0.05  معنوية مستوى عند) ًً  معنويا يكون أن(  الدور صراع

 :الثالثة الفرضية نتائج عرض .3
 في عمى العمل لضغوط العالي التأثير عمى تنص والتي الثالثة الفرضية اختبار تم

 البسيط النموذج تقدير طريق عن االستعجاالت في الممرضين عند -سمة قمق -ظيور
  تنص ما ضوء وفي الدراسة أدبيات عمى بناء تصميمو تم الذي

 االرتباط معامل النمودج
R 

 معامل
 R2    التحديد

 المعياري االنحراف المصحح التحديد معامل

1 .671 .450 .448 16.301 
 القمق ظهور في العمل ضغوط لتأثير المفترض لمنموذج التحميل نتائج(61) الجدول

 سمة
 R البسيط االرتباط معامل وىي الثالثة المعامالت قيم بأن نالحظ(  01) الجدول من
 معامل كان حين فيR2 (6.50 ) التحديد معامل بمغ بينما( 6.071) بمغ قد  

 العمل ضغوط التفسيري المستقل المتغير بأن يعني مما( 6.558) المصحح التحديد
 والباقي المطموبة( سمة القمق) في الحاصمة التغيرات من  % 50 تفسر أن استطاع

 . أخرى عوامل تفسره   % 00

 النموذج
 مجموع

 الحرية درجة المربعات
 متوسط

 االحتمالية ف المربعات

1 
 000b. 284.615 29967.467 1 29967.467 االنحدار
   105.291 348 36641.393 البواقي

    349 66608.860 المجموع
 (62) الجدول

 سمة القمق ظهور في العمل ضغوط لتأثير المفترض لمنموذج الجزئية االنحدار معامالت معنوية
 من التعرف يمكن والذي التباين تحميل قيم يتضمن بأنو( 03) الجدول في يالحظ كما

 من يالحظ وكما  F إحصائية طريق عن ككل لمنموذج التفسيرية القوة عمى خاللو
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 القوة يؤكد مماF  (P < 0.0001  ) ألختبار العالية المعنوية التباين تحميل جدول
 . اإلحصائية الناحية من المتعدد الخطي االنحدار لنموذج العالية التفسيرية

 :الرابعة الفرضية نتائج عرض .4
 في عمى العمل لضغوط العالي التأثير عمى تنص والتي الرابعة الفرضية اختبار تم

 البسيط النموذج تقدير طريق عن االستعجاالت في الممرضين عند -حالة قمق -ظيور
 الفرضية ىذه عمو تنص ما ضوء وفي الدراسة أدبيات عمى بناء تصميمو تم الذي

 :  التالية الجداول تظيره ما حسب النتائج وجاءت

 النمودج
 معامل

 R االرتباط

 معامل
    التحديد

R2 

 التحديد معامل
 المعياري االنحراف المصحح

1 .669a .447 .446 10.184 
 القمق ظهور في العمل ضغوط لتأثير المفترض لمنموذج التحميل نتائج(63) الجدول

 حالة
 R البسيط االرتباط معامل وىي الثالثة المعامالت قيم بأن نالحظ(  .0) الجدول من
 معامل كان حين فيR2 (.4476 ) التحديد معامل بمغ بينما( 6696.) بمغ قد  

 العمل ضغوط التفسيري المستقل المتغير بأن يعني مما( 4466.) المصحح التحديد
 المطموبة( سمة القمق) في الحاصمة التغيرات من  % 55.76 تفسر أن استطاع
 . أخرى عوامل تفسره   % 6..00 والباقي

 مجموع النموذج
 المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 االحتمالية ف

1 
 000b. 281.712 29217.200 1 29217.200 االنحدار
   103.713 348 36092.160 البواقي

    349 65309.360 المجموع
 ضغوط لتأثير المفترض لمنموذج الجزئية االنحدار معامالت معنوية(64) الجدول

 حالة القمق ظهور في العمل
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 من التعرف يمكن والذي التباين تحميل قيم يتضمن بأنو( 05) الجدول في يالحظ كما
 من يالحظ وكما  F إحصائية طريق عن ككل لمنموذج التفسيرية القوة عمى خاللو
 القوة يؤكد مماF  (P < 0.0001  ) ختبارإل العالية المعنوية التباين تحميل جدول

 .اإلحصائية الناحية من المتعدد الخطي االنحدار لنموذج العالية التفسيرية
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 :النتائج مناقشةثانيا :
 صراع,  العمل ظروف, العمل عبء من كل يساىم - :األولى الثانوية الفرضية

 التقدم,  والرؤساء الزمالء مع العالقة,  المريض مع العالقة,  الدور غموض,  الدور
 االستعجاالت في  الممرضين لدى  -سمة قمق -ظيور في التباين تفسير في الميني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 00) جدول
 المستقمة لممتغيرات( Beta) بيتا معامل قيم

 العالقة تحديد من نتمكن كي( 00)رقم جدول في كما المتعدد االنحدار تحميل استخدم
 في الواردة البيانات ومن, التابع المتغير و حده, عمى كل المستقمة المتغيرات بين

, العمل عبء) وىي الدراسة قيد المتغيرات بين عالقة بوجود يتضح( 00) رقم الجدول
 مع العالقة,  المريض مع العالقة,  الدور غموض,  الدور صراع,  العمل ظروف
 تباين أن إال. أخرى جية من سمة والقمق جية من ,(الميني التقدم,  والرؤساء الزمالء

  (B) المعامالت 
(Constant)  

 022. العمل عبء
 005. الدور غموض
 585. العمل ظروف
 003. الدور صراع

 013. الزمالء مع العالقة
 013. الميني التقدم

 مع العالقة
 المريض

.334 
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 لتمك النسبي التأثير قوة في تباين وقوع إلى تشير لممتغيرات( Beta) بيتا معامل قيم
 قوة حيث من ترتيبيا تعكس بيتا معامل قيم أن كما. سمة بالقمق عالقتيا في المتغيرات

 أقوى الوظيفيين المتغيرين يمعب حيث. سمة القمق مع عالقتيا في النسبي التأثير
 العمل ظروف لمتغير بيتا معامل قيم من تبين حيث. سمة القمق عمى تأثيرا المتغيرات

 متغير في تأثيرا المتغيرات أقوى أنيا عمى(, ...6) المريض مع العالقة و(, 6.08)
 الثانوية الفرضية صحة الراىنة الدراسة تؤيد وبالتالي. إحصائية داللة وليا , سمة القمق

 بين إحصائية داللة ذات موجبة عالقة وجود عن الدراسة نتائج كشفت إذ , األولى
 . أخرى جية من سمة القمق و,  المريض مع والعالقة,  العمل ظروف

 الوظيفية المتغيرات وىي المستقمة المتغيرات من متغيرين أن يتضح النتائج من
 إحصائية داللة ذا ارتباطا سمة بالقمق ترتبط( المريض مع العالقة,   العمل ظروف)

 عنو أسفرت ما مع الحالية الدراسة نتائج تتفق أخرى جية من(. 6.60) مستوى عند
 عند العمل ضغوط مصار حول" عمواني نعيمة" كدراسة السابقة الدراسات بعض نتائج

أن أكثر مصادر الضغوط شيوعا تتجمى في :عبء  نتائجيا أسفرت والتي,  الممرضين
, وغوض % 0..5, وصراع الدورب %09.0,العالقة مع المريض ب %77العمل ب

" ودراسة,  الحالية الدراسة نتائج مع يتواقف ما ىوو  %56.8الدور الذي قدر ب
ىي األخرى عن  أسفرت والتي "المعممين عند العمل ضغوط حول"  مصطفى منصوري

 بين تراوحت,   الضغوط مصادر ويبن القمق بين إحصائيا دالة موجبة عالقة وجود
 المصادر وأن, 18..6ب قدرت العام الميني والضغط القمق وبين 6.397و6.131
 .التمميذ مع العالقة سوء,  العمل ظروف:  ىي القمق في تأثيرا األكثر

 بصفة والقمق,الموت قمق ارتفاع عن أيضا أسفرت والتيMagrigore1989 ودراسة
 الحياة وضغوط العمل ضغوط إلى ذلك أرجع, , الممرضات أوساط في عامة

 والتي الصحة خدمات حول: لمبحوث الكندية المؤسسة نشرتيا دراسة ,  الشخصية
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 أىم, المرضى أالم, العمل عالقات,  الضغط من كل أن إلى خالليا من توصمت
 ىو ما وحسب, البحوث من العديد عمييا المتفق الممرضين لدى الضغط مصادر
 المستقمين المتغيرين من متغير كل إسيام توضح( Beta)بيتا قيمة أن نالحظ متوقع

 لدى العمل ظروف متغير ويأتي التابع, المتغير في التغير من % 91 تفسير في
. 6.08 بيتا قيمة بمغت حيث التابع المتغير عمى التأثير في المتغيرات أىم الممرضين

 ذلك يمي. لدييم سمة القمق مستوى زاد الممرضين لدى العمل أعباء زادت كمما أنو أي
 كمما تزيد سمة القمق مستوى أن أي ,...6 بيتا قيمة بمغت حيث المريض مع العالقة
 مع ما حد إلى الحالية الدراسة نتائج وتتفق. المريض مع الممرض عالقة ساءت

 العمل ظروف بأن السمادوني طوره الذي والنموذج وآخرون جبسون طوره الذي النموذج
 نتائج تتفق كما. العمل لضغوط الميمة والعوامل المصادر من تعتبر الزائد العبء و

 العمل ونوعية الميني والتقدم والنمو العمل كمية بأن عسكر دراسة مع الحالية الدراسة
 .لمقمق المسببة العوامل أىم من تعتبر
 إلى ذلك تفسير ويمكن. عال الممرضين لدى سمة القمق مستوى أن النتائج أظيرت كما

 مع وقتو معظم يقضي تجعمو الصحي القطاع في الممرض بو يقوم الذي العمل طبيعة
 بغض ليم, المساعدة تقديم بيدف معيم ومستمرة مباشرة اتصال عمى ويكون المرضى,

 نتائج وتتفق. الرغبة تمك تحقيق سبيل في ليا يتعرض التي الضغوط عن النظر
 وزمالئو أحمد , .366حريم,  1998 الوائمي دراسة نتائج مع الحالية الدراسة
 المين من التمريض, مينة بأن ,1999Schusterسوشتر , باألردن3661

 أو األعباء زيادة بسبب وذلك القمق من عال مستوى بطبيعتيا تولد التي االجتماعية
 اكبر بدرجة لمقمق قويا مصدر األفراد عن المسؤولية الن األفراد عن المسؤولية بسبب

 ىو الممرضين عند القمق وراء الرئيس السبب يكون وقد األشياء, عن المسؤولية من
 العمل عمى لمتركيز الكافي الوقت وجود عدم إلى يؤدي بدوره الذي الوظيفي العبء

 .لو األساسي
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 :الثانية الثانوية الفرضية
 العالقة,  الدور غموض,  الدور صراع,  العمل ظروف, العمل عبء من كل يساىم

 في التباين تفسير في الميني التقدم,  والرؤساء الزمالء مع العالقة,  المريض مع
 .االستعجاالت في  الممرضين لدى  -حالة قمق -ظيور

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 (00) جدول

 المستقمة لممتغيرات( Beta) بيتا معامل قيم
 العالقة تحديد من نتمكن كي( 00)رقم جدول في كما المتعدد االنحدار تحميل استخدم

 في الواردة البيانات ومن, التابع المتغير و حده, عمى كل المستقمة المتغيرات بين
, العمل عبء) وىي الدراسة قيد المتغيرات بين عالقة بوجود يتضح( 00) رقم الجدول
 مع العالقة,  المريض مع العالقة,  الدور غموض,  الدور صراع,  العمل ظروف
 تباين أن إال. أخرى جية من حالة والقمق جية من ,(الميني التقدم,  والرؤساء الزمالء

 ( B) المعامالت 
(Constant)  

 034. العمل عبء
 006. الدور غموض
 004. العمل ظروف
 001. الدور صراع

 021. الزمالء مع العالقة
 011. الميني التقدم

 مع العالقة
 المريض

.378 
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 لتمك النسبي التأثير قوة في تباين وقوع إلى تشير لممتغيرات( Beta) بيتا معامل قيم
 قوة حيث من ترتيبيا تعكس بيتا معامل قيم أن كما. حالة بالقمق عالقتيا في المتغيرات

 أقوى الوظيفيين المتغيرين يمعب حيث. حالة القمق مع عالقتيا في النسبي التأثير
 العمل ظروف لمتغير بيتا معامل قيم من تبين حيث. حالة القمق عمى تأثيرا المتغيرات

 متغير في تأثيرا المتغيرات أقوى أنيا عمى(, 6.37) المريض مع العالقة و(, 6.06)
 الثانوية الفرضية صحة الراىنة الدراسة تؤيد وبالتالي. إحصائية داللة وليا , حالة القمق
 بين إحصائية داللة ذات موجبة عالقة وجود عن الدراسة نتائج كشفت إذ , الثانية

 . أخرى جية من حالة القمق و,  المريض مع والعالقة,  العمل ظروف
 الوظيفية المتغيرات وىي المستقمة المتغيرات من متغيرين أن يتضح النتائج من
 إحصائية داللة ذا ارتباطا حالة بالقمق ترتبط( المريض مع العالقة,  العمل ظروف)

 عنو أسفرت ما مع الحالية الدراسة نتائج تتفق أخرى جية من(. 6.60) مستوى عند
 دراستو أسفرت التي  Kristensen ودراسة. كدراسة السابقة الدراسات بعض نتائج
  مشاكل يخمق أن شأنو من والزمالء والمرضى الممرضين بين التواصل سوء  أن عمى

 وأيضا,   الحالية دراستنا عنو أسفرت ىذا,  والمرضى الزمالء مع داخمية وصراعات
 لدى العمل ضغوط حول  بفرنسا لمممرضين الوطنية النقابة نشرتيا التي دراسة

 العمل في الضغط إلى تؤدي التي العوامل أىم أن إلى نتائجيا أسفرت والتي الممرضين
 طرف من لمعدوانية التعرض,  العمل عالقات في مشاكل إلى األولى بالدرجة ترجع

 وحجم درجة في كبير تباين ىناك أن عمى أيضا الدراسة ىذه وأسفرت,  المرضى
 أسفرت والتي 1999شوستر دراسة وأيضا , الممرضين قبل من لمضغط التعرض
 تزيد المركزة العناية قسم في والممرضات الممرضين لدى العمل ضغوط أن إلى نتائجيا

 ضوء في,  الدائمة المتابعة تتطمب التي والحرجة  الخطيرة الحوادث لكثرة غيره عمى
 نتائجيا أسفرت والتي1996فرج دراسة , وأصدقائيم, المرضى وأىالي االطباء ضغط

 العمل فريق أعضاء تعاون قمة تضمنت الرئيسية الضغوط مصادر أن: يمي ما عن
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 قيمة أن نالحظ متوقع ىو ما وحسب,التمريض دور فيم وسوء األجيزة ,قمة الطبي
  % 87 نسبة تفسير في المستقمين المتغيرين من متغير كل إسيام توضح( Beta)بيتا
 أىم من الممرضين لدى العمل ظروف متغير ويأتي التابع, المتغير في التغير من

 كمما أنو أي. 6.06 بيتا قيمة بمغت حيث التابع المتغير عمى التأثير في المتغيرات
 مع العالقة ذلك يمي. لدييم حالة القمق مستوى زاد الممرضين لدى العمل أعباء زادت

 ساءت كمما تزيد حالة القمق مستوى أن أي ,6.37 بيتا قيمة بمغت حيث المريض
 عمي النموذج مع ما حد إلى الحالية الدراسة نتائج وتتفق. المريض مع الممرض عالقة
 إذا العمل ضغوط  بأن الذي  Koperكوبر نموذج تبناه الذي والنموذج 3666  عسكر

 دراسة مع الحالية الدراسة نتائج تتفق كما, واالكتئاب القمق زيادة إلى تؤدي فقد استمرت
 إحصائية داللة ذو ارتباطا ارتبط العمل ضغط أن عمى أسفرت التي  3663جيرشون

 . السيكوسوماتية األعراض-االكتئاب– بالقمق
 ذلك تفسير ويمكن. عال الممرضين لدى حالة القمق مستوى أن النتائج أظيرت كما
 وقتو معظم يقضي تجعمو الصحي القطاع في الممرض بو يقوم الذي العمل طبيعة إلى
 ليم, المساعدة تقديم بيدف معيم ومستمرة مباشرة اتصال عمى ويكون المرضى, مع

 نتائج وتتفق. الرغبة تمك تحقيق سبيل في ليا يتعرض التي الضغوط عن النظر بغض
 المين من التمريض مينة بأن ودراسة,1996 فرج دراسة نتائج مع الحالية الدراسة

 أو األعباء زيادة بسبب وذلك القمق من عال مستوى بطبيعتيا تولد التي االجتماعية
 اكبر بدرجة لمقمق قويا مصدر األفراد عن المسؤولية الن األفراد عن المسؤولية بسبب

 ىو الممرضين عند القمق وراء الرئيس السبب يكون وقد األشياء, عن المسؤولية من
 العمل عمى لمتركيز الكافي الوقت وجود عدم إلى يؤدي بدوره الذي الوظيفي العبء

 .لو األساسي
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  :الثالثة الثانوية الفرضية 
 في الممرضين عند -سمة قمق -ظيور عمى عاليا تأثيرا تؤثر العمل ضغوط          

 .االستعجاالت
 

 
 

 (07)الجدول
 العمل ضغوط المستقل لممتغير( Beta) بيتا معامل قيم

 جدول في كما البيانات تحميل في البسيط االنحدار تحميل أسموب الباحثة استخدمت
 ومن, التابع المتغير و المستقمة المتغير بين العالقة تحديد من نتمكن كي( 07)رقم

 جية من العمل ضغوط بين عالقة بوجود يتضح( 07) رقم الجدول في الواردة البيانات
 معامل بمغ حين في.  6.07 االرتباط معامل بمغ حيث أخرى جية من سمة والقمق

 يساىم  المتغير ىذا أن عمى يدل وىذا 6.50  العمل ضغوط لمتغير بيتا التحديد
 وليا,  االستعجاالت في  الممرضين لدى  -سمة قمق -ظيور في  % 50 بنسبة
 إذ , الثالثة الثانوية الفرضية صحة الراىنة الدراسة تؤيد وبالتالي. إحصائية داللة

, العمل ضغوط بين إحصائية داللة ذات موجبة عالقة وجود عن الدراسة نتائج كشفت
 . أخرى جية من سمة القمق و
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( B) التحديد معامل ( R) اإلرتباط النموذج
1 .671 .450 
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  :الرابعة الثانوية الفرضية
 في الممرضين عند -حالة قمق -ظيور عمى عاليا تأثيرا تؤثر العمل ضغوط 

 .االستعجاالت
 
 
 

 ( 08)الجدول
 العمل ضغوط المستقل لممتغير( Beta) بيتا معامل قيم

 جدول في كما البيانات تحميل في البسيط االنحدار تحميل أسموب الباحثة استخدمت
 ومن, التابع المتغير و المستقمة المتغيرات بين العالقة تحديد من نتمكن كي( 08)رقم

 جية من العمل ضغوط بين عالقة بوجود يتضح( 08) رقم الجدول في الواردة البيانات
 معامل بمغ حين في.  6.00 االرتباط معامل بمغ حيث أخرى جية من حالة والقمق

 يساىم  المتغير ىذا أن عمى يدل وىذا 6.55  العمل ضغوط لمتغير بيتا التحديد
 وليا,  االستعجاالت في  الممرضين لدى  -حالة قمق -ظيور في  % 55 بنسبة
 إذ , الرابعة الثانوية الفرضية صحة الراىنة الدراسة تؤيد وبالتالي. إحصائية داللة

, العمل ضغوط بين إحصائية داللة ذات موجبة عالقة وجود عن الدراسة نتائج كشفت
 . أخرى جية من حالة قمق و
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( B) التحديد معامل ( R) اإلرتباط النموذج
3 .669a .447 
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 :باآلتي التوصية يمكن فإنه سبق ما عمى وبناء  
 بتطبيق وذلك اإلستشفائية المؤسسات في الممرضين لدى سمة القمق تخفيف مراعاة-1

 والتعميمات األوامر إصدار وحدة ومبدأ السمطة تدرج مبدأ مثل الحديثة اإلدارة مبادئ
 اإلدارة عمى يجب لذلك. الصراع مستوى ارتفاع إلى فتؤدي األوامر تتعارض ال حتى
 الممرضين لدى سمة القمق مستوى تخفيض عمى تساعد التي اإلجراءات بعض إتباع
 :مثال ومنيا

 .لذلك الالزمة والموارد بالمعمومات وتزويده محددة مسؤوليات الممرض إعطاء-أ
 .متعارضة سياسات تحت بالعمل الممرض تكميف عدم-ب
 .الوظيفي والنمو لمترقي فرصا الممرض منح-ج
 رفع الميم من لذلك مينتو, وطبيعة  يتالءم بما لمممرض الجيد اإلعداد يجب-3

 مسئوال ليس المرتفع اإلعداد فمستوى , الممرضين إعداد معاىد في اإلعداد مستوى
 تحمل عمى يعينو بل التمريض مينة نحو لمممرض إيجابي اتجاه تكوين عن فحسب
 .المختمفة والوظيفية المينية المواقف في التصرف وحسن العمل ضغوط

 عالقة من لمتحقق الدراسات ىذه مثل إجراء في التوسع ضرورة الباحثة ترى وأخيرًا,-.
 القطاعين في أخرى مينية أوساط لتتضمن حالة والقمق سمة بالقمق الدراسة متغيرات

 .والخاص العام
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 الخاتمة :
 –لقد تطرقنا في ىذه الدراسة إلى اشكالية ضغوط العمل وأثرىا عمى ظيور قمق حالة 

إذ تعرضنا خالل ىذه سمة عند الممرضين في االستعجاالت بواليتي وىران ومستغانم , 
بيا من مفاىيم , نظريات , استراتيجيات  قالدراسة إلى الضغوط النفسية وأىم ما يتعم

مواجية ...إلخ... , باإلضافة إلى ذلك فقد عرجنا أيضا إلى ضغوط العمل وما يتعمق 
, أنواع , نظريا ونماذج عنيا ...إلخ...., ضف إلى ذلك ببيا أيضا من مفاىيم, أسبا

خاصة بو , فقد تطرقنا في ىذه الدراسة إلى اضطراب القمق مع رصد ألىم التعاريف ال
أنواع , أعراض , نظريات كما أسيبنا في توضيح نوع من أنواع القمق الذي تعرضنا لو 

لى الفرق بين ‘خالل ىذه الدراسة أال وىو اضطراب قمق حالة وسمة , مع التعرض 
االضطرابين من حيث المفيوم واألعراض, باإلضافة إلى ذلك فقد عرجت الباحثة أيضا 

 بو باختصار. قمإلى الممرض وأىم ما يتع
وبالتالي توصمت الباحثة إلى أن إشكالية ضغوط العمل تؤثر في ظيور قمق حالة أو 

وأثبتتو الدراسة الميدانية التي  هسمة عند الممرضين في االستعجاالت , وىذا ما لمسنا

تبين من خالليا أن ميام الممرض في االستعجاالت  صعبة , وعميو مسؤوليات كبيرة 

 –ر عرضة لإلصابة بمختمف أعراض القمق بأنواعيا األربعة " معرفية مما جعمتو أكث

إال أن هذه النتائج المتحصل عليها تبقى صحيحة  في حدود جسمية "  -سموكية–نفسية 

 عينة البحث المطبق عليها و المنهج المستخدم و كذا أداة جمع البيانات المستخدمة.

ء مثل ىذه الدراسات لمتحقق من عالقة وأخيرًا, ترى الباحثة ضرورة التوسع في إجرا
أخرى في القطاعين العام  متغيرات الدراسة بالقمق سمة والقمق حالة لتتضمن أوساط مينية

 والخاص.
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 ( الخاص باستمارة التحكيم )ضغوط العمل + قلق الحالة , السمة( 1الملحق )

 جامعة  عبد الحميد بن باديس مستغانم 

 كلية العلوم االجتماعية واالنسانية

 استمارة خاصة بصدق المحكمين

أستاذي الفاضل                            السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو  
  

يقوم الباحث بإجراء دراسة تحت عنوان :ضغوط العمل و تأثيرىا في ظيور القمق لدى الممرضين في  
لذلك قام الباحث بتصميم إستمارة , االستعجاالت , وذلك لنيل شيادة الدكتوراه في عمم النفس العمل والتنظيم

سمة(عند نفس الفئة. -حالةلقياس القمق) أخرى لقياس سمة ضغوط العمل عند الممرضين , وتصميم استمارة  

سمة( –)حالة  بين ضغوط العمل و القمق اإحصائيتأثير دالة  ىناكىل  وانطلق الباحث من االشكالٌة التالٌة:
 لدى الممرضين العاممين في االستعجاالت.؟.

 سمة( لدى الممرضين في االستعجاالت ؟. -في ظيور القمق )حالة ضغوط العملأو ما مدى تأثير  -
 األسئمة الفرعية:*
 عند الممرضين في االستعجاالت.؟-قمق  حالة  -ما مصادر الضغوط التي تؤثر أكثر في ظيور -1
 قمق  سمة عند الممرضين في االستعجاالت ؟ -ما مصادر الضغوط التي تؤثر أكثر في ظيور -2
 ت ؟عند الممرضين في االستعجاال -قمق حالة -ما مستوى تأثير ضغوط العمل في ظيور -3
 عند الممرضين في االستعجاالت ؟ -قمق سمة -ما مستوى تأثير ضغوط العمل في ظيور -4
 عمى التساؤالت المطروحة تمت صياغة الفرضيات عمى النحو التالي .اءا بن و
 الفرضية العامة:*
لدى الممرضين العاممين في سمة( –)حالة  بين ضغوط العمل و القمق اإحصائيتأثير دال  ال يوجد -

 االستعجاالت.
 سمة( لدى الممرضين في االستعجاالت. -في ظيور القمق )حالة ضغوط العملال تؤثر  -

 *الفرضيات الثانوية :
ظروف و عبء العمل , العالقات مع المرضى ,الزمالء , الرؤساء , غموض وصراع الدور ىي المصادر  -

 عند الممرضين في االستعجاالت. -قمق حالة -االكثر ضغطا عمى ظيور 
ظروف و عبء العمل , العالقات مع المرضى ,الزمالء , الرؤساء , غموض وصراع الدور ىي المصادر  -

 عند الممرضين في االستعجاالت. -قمق سمة  -االكثر ضغطا عمى ظيور 
 عند الممرضين في االستعجاالت. -قمق حالة -ضغوط العمل تؤثر تأثيرا عاليا عمى ظيور -
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 عند الممرضين في االستعجاالت. -قمق سمة -ضغوط العمل تؤثر تأثيرا عاليا عمى ظيور -
 أعارض بشدة.–أعارض  -محايد -موافق بشدة –عمما أن بدائل مقياس ضغوط العمل ىي كاآلتي :موافق  -
 كثيرا. -أحيانا -قميال -وبدائل :قمق الحالة :مطمقا -
 ا.دائم–غالبا  -أحيانا–وبدائل قمق سمة: مطمقا  -
في  (Xبوضع العالمة)نريد منكم أن تتحققوا من صدق محتوى ىذا المقياسين من خالل إبداء مالحظاتكم  -

 المالحظة المناسبة.
 * التعاريف االجرائية لمبحث:

نتيجة شعور الممرضين ,بوجود خطر ييدد حياتيم ,مما  عمى شكل توتر بشكل مستمر حالة نفسية تظير القمق:
 باالنزعاج والضيق.يجعميم يشعرون 

 سمة(–)حالة  المخصص لقياس القمق مقياس"عمى إجابتيم  وىو الدرجة التي يتحصل عمييا الممرضون خالل-
 الممرضين. عند
يشير إلى وضع طارئ وقتي عند الفرد, يحدث لو إذا تعرض ألحد الموضوعات التي تثير ىذا القمق  قمق حالة: -

,واختفاء ىذه الموضوعات بالقضاء عمييا ,واالبتعاد عنيا تنتيي حالة القمق ,وتتفاوت شدة ىذه الحالة حسب درجة 
 التيديد أو الخطر التي يدركيا الممرض, والتي يحتوييا الموقف الميدد.

 .-قمق حالة  –وىو الدرجة التي يتحصل عمييا الممرض في إجاباتو عمى مقياس  -

يشير إلى أساليب استجابة ثابتة نسبيا تميز شخصية الفرد ,أي أن القمق المستثار في ىذه الحالة  قمق سمة: -
لتي تميزه , وىذا يكون مرتبط بشخصية الفرد, وليذا يرتبط في درجة قمق سمة بشخصية الفرد والفروق الفردية  ا

 النوع ىو األكثر ارتباطا بالصحة النفسية لمفرد .

 .-قمق سمة  –وىو الدرجة التي يتحصل عمييا الممرض في إجاباتو عمى مقياس  -

عممية إدراك الفرد بأنو غير قادر عمى إستعاب ومواجية مصدر الضغط .أيا كان نوعو و ضغوط العمل : -
ب إدارية وتتمثل في عدم توفير كل االمكانيات التي يحتاج إلييا الممرض الضغط  عادة يكون ناتج عن أسبا

خاصة في المناوبة ,  كنقص في العتاد الطبي و االدوية والحقوق الميضومة الناتجة عن عدم إطعام الممرض
 كما لديو ضغوطات ثانوية التي من عائالت المريض كالسب والشتم وغير ذلك.–عدم توفير سيارات االسعاف 

–أو نقصد بضغوط العمل لدى الممرضين في ىذه الدراسة تمك الحالة النفسية المتأزمة التي تتميز بالضيق  -
االضطراب نتيجة مواجية الممرض ألعباء وصعوبات مينية ومشاكل عديدة تتعمق بالمينة –الصراعات –التوتر 

 رجة التي يتحصل عمييا الممرضون خاللالدأو ىو  -والتي تنعكس سمبيا عمى أدائو و توافقو النفسي والميني .
 الممرضين. عند ضغوط العمللقياس  ةالمخصص استمارة"عمى إجابتيم 
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 : استمارة ضغوط العمل التحكيمب خاص جدول*

 بدائل اإلجابات - 
 غير مناسبة عمى اإلطالق مناسبة  نوع ما مناسبة جدا

 –موافق  :: ضغوط العملمالئمة البدائل لإلجابات - -
 أعارض بشدة.–أعارض  -محايد -موافق بشدة

   

    وضوح التعميمة -
    مالئمة الفقرات لألبعاد. -
    الصياغة المغوية وتأديتيا لممعنى. -
    عالقة األبعاد مع بعضيا البعض. -
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عند الممرضين سمة(–)حالة مقياس قلق  

 ( أمام الجواب المناسب.xالعالمة ) *الرجاء تعبئة البٌانات التالٌة بوضع

 :حالة( قلق 2-)ط

 األبعاد الرقم
 

 الفقرات

 بدائل االجابة

مناسب  مناسب
 نوع ما

غٌر 
 مناسب

    الجسمي البعد  /1 
 آالم فً المعدة.أحس ب- 1

 
   

 بارتفاع ضغط الدم. أشعر- 2
 

   

 ٌعترٌنً صداع  وألم فً الرأس. - 3
 

   

    أجد صعوبة فً التنفس. - 4

 أحس بالتعرق واالرتعاش. - 5
 

   

    .بارتفاع فً نبضات القلب أشعر- 6

    /البعد النفسي2 

 تنقصنً الثقة بالنفس. - 7
 

   

 أشعر بالضٌق.- 8
 

   

    أشعر بالتوتر ألتفه األسباب.- 9

    أشعر باالنزعاج الحتمال وقوع كارثة.  - 10

    أعانً من تقلب فً المٌزاج . - 11

    أشعر بالخوف دون داعً أو سبب. - 12

13  

 أشعر بعدم األمان النفسً .-
   

    /البعد السلوكي :3 235235

14  
 ., شرب القهوةأمٌل إلى التدخٌن -

   

    أشعر بنوبات غضب. - 15

 أعانً من قلة الصبر و حدة الطبع. - 16
 

   

 بالعدوانٌة.أشعر  - 17
 

   

: قضم التالٌة ببعض العادات عندما أنضغط أقوم - 18
 األظافر واألقالم, فرقعة األصابع...
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 /البعد المعرفي:4 
 

   

 انتباهً وتركٌزي صعب أثناء العمل. - 19
 

   

  لدي مشاكل فً الربط بٌن األحداث. - 20
 

   

 أجد صعوبة فً اتخاذ القرارات. - 21
 

   

 لدي مشاكل فً التذكر و االسترجاع. - 22
 

   

 ( قلق سمة:2-)ط 

 بدائل االجابة الفقرات الرقم

مناسب  مناسب
 نوع ما

غٌر 
 مناسب

 الم فً المعدة.أعانً من أ- 1
 

   

 أعانً من ارتفاع ضغط الدم. - 2
 

   

 فً الرأس. أعانً من صداع  وألم  - 3
 

   

 أعانً من   صعوبة فً التنفس.  - 4
 

   

 أعانً من التعرق واالرتعاش باستمرار.  - 5
 

   

 أعانً من مشاكل فً الرإٌة.  - 6
 

   

 أعانً من أالم فً الظهر.  - 7
 

   

    أعانً من ارتفاع فً نبضات القلب. - 8

    /البعد النفسي:2 

 أشعر بالضٌق .- 9
 

   

    أعانً من  فقدان الثقة فً النفس. - 10

    أتعب بسرعة.- 11

 أمٌل إلى تصعٌب األمور. - 12
 

   

 أعانً من تقلب فً المٌزاج . - 13
 

   

 أعانً من الوحدة واالنعزال عن اآلخرٌن. - 14
 

   

    /البعد السلوكي :3 

    أعانً من العدوانٌة. - 15
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    وحدة الطبع. أعانً من نوبات غضب , - 16

    أمٌل إلى التدخٌن ,وشرب القهوة. - 17

أثناء شعوري بالضغط فً العمل أقوم ببعض  - 18
العادات: قضم األظافر , األقالم, فرقعة 

 األصابع...
 

   

  
 /البعد المعرفي:4

 

   

19  
تجول فً ذهنً بعض األفكار التافهة وتضاٌقنً  -

 باستمرار.

   

أعانً من النسٌان و صعوبة فً التذكر  - 20
 واالسترجاع.

 

   

 لدي مشاكل فً الربط بٌن األحداث.  - 21
 

   

ألننً ال أستطٌع ’أفقد السٌطرة على األشٌاء  - 22
 اتخاذ قراري بسرعة كافٌة.
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 مقياس صغوط العمل عند الممرضين

 * البٌانات الشخصٌة:

 "أمام الجواب المناسب .xوضع عالمة "بالرجاء ملء البيانات التالية -

 (أمام الخانة المناسبة  التي تنطبق عليك.xيرجى  وضع )ْمعلومات عامة :-
 الجنس : ذكر                                    أنثى

 سنة30-26سنة                                  25 -20 السن:

 سنة 40-35سنة                                       35-  30

 سنة 40أكثر من 

 المستوى الدراسي:

 ثالثة ثانوي وأقل                             بكالورٌا

 لٌسانس

 سنوات15-6سنوات وأقل                                                                5 االقدمية:

 سنة25- 16

 سنوات25أكثر من

 

 الحالة المدنية:

 عازب/عزباء:                                              متزوج)ة(  :

 أرمل )ة(                                        مطلق )ة(:

 دوري                                                         نهاري                                                 لٌلًوتيرة العمل : 
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 بدائل االجابة الفقرات                         االبعاد    
مناسب  مناسب عبء العمل)المطلب  النفسي( *1

 نوع ما
غٌر 
 مناسب

    أرى أن عملً ٌتطلب الدقة واالتقان. - 1

    ٌتطلب نشاطا فكرٌا وتركٌزا عالٌا. عملً - 2

    ٌطلب عملً منً انجاز أعمال كثٌرة.  - 3

    ال أملك الوقت الكافً للقٌام بعملً إلتمام عملً. - 4

    ٌتوقع منً مسإول األجنحة جهدا أكبر من إمكانٌاتً. - 5

    عن األخرٌن من أجل إتمام أعمالً أفضل االنطواء والعزلة  - 6

    غموض الدور *2

    أولوٌات عملً  غٌر واضحة بالنسبة لً . - 7

    أشعر بعدم القدرة على تحدٌد مهام عملً . - 8

    لدي من االمكانٌات ما ٌكفً إلدارة أعمالً بشكل فعال. - 9

    أنا ال أعلم بما تفرضه علً وظٌفتً. - 10

    صراع الدور *3

    ظل سٌاسات وإرشادات متعارضة أعمل فً - 11

أجد صعوبة فً التوفٌق بٌن مطالب المرضى والزمالء  - 12

 واألطباء.

   

    كثٌرا ما أشعر أن عملً متداخل مع حٌاتً الشخصٌة. - 13

    أشعر أن هناك ضغوط تمارس علً لتحسٌن نوعٌة عملً . - 14

    أتلقى أوامر متناقضة من قبل اآلخرٌن.- 15

    ظروف العمل *4

    إن المستشفى التً أعمل فٌها تسبب لً اإلزعاج. - 16

فً العمل أنا معرض الستنشاق دخان , غبار , أو مواد  - 17

 خطٌرة. 

   

    احتماالت تعرضً لحادث فً العمل مرتفعة.  - 18

    أشكو من االزدحام لعدم خلو المكان من الزوار. - 19

    أشعر بالتوتر بسبب الضجٌج فً محٌط العمل  - 20
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  كثرة الوقوف أثناء العمل تنهك الممرض.- - 21

    أستاء من نقص الوسائل الطبٌة الالزمة للعمل. - 22

    العالقة مع المريض *5

ٌتعرض الممرض إلى إهانات وسب وشتم ,عنف ,من طرف  - 23

 أسر المرٌض .

   

    والتوتر بسبب كثرة المرضى.أشعر بالقلق  - 24

    أسؤم من تساإالت مرافقً المرٌض. - 25

    ترهقنً أسئلة  مرافقً المرٌض. - 26

    أشعر بالعجز تجاه مرٌض حالته ال تتحسن. - 27

ٌنتابنً الشعور بالخوف والتوتر عند السماع أو التكلم مع  - 28

 مرٌض ٌحتضر .

   

    والزمالءالعالقة مع الرؤساء  *6

    رئٌسً فً العمل ال ٌصغً وال ٌولً اهتمامه لما أقول.  - 29

    أشعر بالقلق كلما تؤخر زمٌل الستالم المناوبة. - 30

ال أجد الدعم المعنوي من طرف الزمالء والطبٌب فً حالة - 31

 وقوع مشكلة.

   

    أنزعج من عدم تواجد األطباء فً القسم طوال الوقت - 32

    األفراد الذٌن أعمل معهم ال ٌشجعون على العمل الجماعً. - 33

األفراد الذٌن أعمل معهم لٌسوا مإهلٌن للمهام التً  - 34

 ٌنجزونها.

   

    زمالئً فً العمل غٌر متوادٌن - 35

    التقدم المهني: *7

    إن سنوات خدمتً ال تسمح لً بالترقٌة . - 36

    أن المجهود المبذول من قبل الممرض ال ٌعطى له بال. أرى- 37

    أرى  أن  أجور الممرضٌن ال تتماشى مع صعوبات المهنة.  - 38

    ٌإسفنً أن نظام الترقٌة المعمول به غٌر عادل.  -  39

    .أشعر بعدم التقدم فً حٌاتً المهنٌة - 40

    األفق المهنً للمرض مبهم - 41

 

 خاص بصدق المحكمين للمقاييس الثالث ) ضغوط العمل , القلق الحالة السمة(



241 
 

 التخصص قائمة األستاذة المحكمين  

 عمم النفس بجامعة وهران األستاذ/ الدكتور: ماحي-1

 عمم النفس العمل والتنظيم جامعة وهران األستاذ/ الدكتور: هاشمي -2

 عمم النفس العمل والتنظيم جامعة وهران األستاذ/ الدكتور: جمطي -3

 عمم النفس العيادي جامعة وهران األستاذة/ الدكتورة: ميموني بدرة -4

 عمم النفس التربوي جامعة مستغانم األستاذة/ الدكتورة: عالق كريمة -5

 عمم النفس العمل والتنظيم جامعة مستغانم األستاذ: غبريني مصطفى -6

 عمم النفس العيادي جامعة مستغانم ناديةاألستاذة: بمعباس -7

 عمم النفس العيادي جامعة مستغانم األستاذ/ الدكتور: بن أحمد قويدر-8

 عمم النفس التربوي جامعة مستغانم األستاذ: كروجة الشارف-9

العمل عند الممرضين ومقياس قلق حالة وسمة عند  مقياس صغوط( يمثل 2لملحق )ا

 الممرضين بعد الدراسة االستطالعية. وبعد تطبيق التحليل العاملي:

 مقياس صغوط العمل عند الممرضين

 أختي الممرضة : –أخي ممرض 

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو  وبعد...

 هالنفس العمل والتنظيم, يشرفني  أن أتقدم إليكم بيذفي إطار إعداد أطروحة لنيل شيادة الدكتوراه في عمم 
نعممكم بأن  يدف إلى التعرف عمى  ضغوط العمل لدى الممرضين في جناح االستعجاالت ,تي تال مارةاالست

بأن المعمومات المحصمة  مسوف يسيم في إنجاز ىذا البحث العممي مؤكدين لك مارةاالسته بتعبئة ىذ متعاونك
وذلك  , االستمارةفقرات ملء لن تستخدم إال ألغراض البحث العممي , لذلك المطموب منك  مارةاالسته من ىذ

دراسة مأن كل ما تذكره يكون موضع سرية وال يستخدم إال ل احسب إحساسك وتأثرك بالمشكمة وكن واثقب
 كي تطمئن أكثر , ال داعي لذكر اسمك .لالعممية فقط و 
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 ."أمام الجواب المناسبxعالمة "وضع بالرجاء ملء البيانات التالية -

 (أمام الخانة المناسبة  التً تنطبق علٌك.xٌرجى  وضع )  معلومات عامة :-

 ذكر                                    أنثى الجنس :               

 سنة 35أكثر من    سنة           34-30سنة                  29-25سنة                        24-20   السن:

                                      لٌسانس                                 ثالثة ثانوي وأقل                             بكالورٌا     المستوى الدراسي:

                                     25أكثر منسنة                25-16                سنوات15- 6              سنوات وأقل  5 االقدمية:             

 الحالة المدنية:              

 متزوج)ة(  :        عازب/عزباء:                                             

 أرمل )ة(                                        مطلق )ة(:

 دوري نهاري لٌلً  : وتيرة العمل       
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 الفقرات

 البدائل

 
 
 
 

 موافق

 
 
 
 

موافق 
 بشدة

 
 
 
 
 

 محاٌد

 
 
 
 
 

 أعارض

 
 
 
 

أعارض 
 بشدة

      أرى أن عملً ٌتطلب الدقة واالتقان. - 1

      أولوٌات عملً غٌر واضحة بالنسبة لً .- 2

أعمل فً ظل سٌاسات وإرشادات  - 3
 متعارضة.

     

المستشفى التً أعمل فٌها تسبب لً إن  - 4
 االزعاج.

     

أتعرض إلى إهانات وسب وشتم , عنف  - 5
 من طرف أسر المرٌض.

     

رئٌسً فً العمل ال ٌولً اهتمامه لما  - 6
 أقول.  

     

      إن سنوات خدمتً ال تسمح لً بالترقٌة. - 7

      عملً ٌتطلب نشاطا فكرٌا وتركٌزا عالٌا. - 8

      أشعر بعدم القدرة على تحدٌد مهام عملً . - 9

أجد صعوبة فً التوفٌق بٌن مطالب  - 10
 المرضى والزمالء واألطباء.

     

فً العمل أنا معرض إلستنشاق دخان ,  - 11
 غبار ,أو مواد خطٌرة 

     

أشعر بالقلق والتوتر بسبب كثرة  - 12
 المرضى. 

     

بالقلق كلما تؤخر زمٌل الستالم  أشعر  - 13
 المناوبة.

     

أرى أن المجهود المبذول من قبل  - 14
 الممرض ال ٌعطى له بال .

     

      ٌطلب عملً منً إنجاز مهام كثٌرة. - 15

االمكانٌات ما ٌكفً إلدارة لٌس  لدي من  - 16
 أعمالً بشكل فعال.

     

ما أشعر بؤن عملً متداخل مع  كثٌرا - 17
 حٌاتً الشخصٌة.

     

احتماالت تعرضً لحادث فً العمل  - 18
 مرتفعة.

     

      أسؤم من تساإالت مرافقً المرٌض. - 19

ال أجد الدعم المعنوي من طرف الزمالء  - 20
 فً حالة وقوع مشكلة.

     

أن أجور الممرضٌن ال تتماشى مع  أرى - 21
 صعوبات المهنة.

     

      ال أملك الوقت الكافً للقٌام بعملً . - 22
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      أنا ال أعلم ما تفرضه علً وظٌفتً. - 23

أشعر بؤن هناك ضغوط تمارس علً  - 24
 لتحسٌن نوعٌة عملً.

     

أشكوا من االزدحام لعدم خلو المكان من  - 25
 الزوار.

     

      ترهقنً أسئلة مرافقً المرٌض. - 26

ال أجد الدعم المعنوي من طرف الطبٌب  - 27
 فً حالة وقوع مشكلة.

     

ٌإسفنً أن نظام الترقٌة المعمول به غٌر  28
 عادل.

     

ٌتوقع منً مسإول األجنحة جهدا أكبر من  - 29
 إمكانٌاتً .

     

      اآلخرٌن.أتلقى أوامر متناقضة من قبل  - 30

أشعر بالتوتر بسبب الضجٌج فً محٌط  - 31
 العمل.

     

      أشعر بالعجز تجاه مرٌض حالته ال تتحسن. 32

أنزعج من عدم تواجد األطباء فً القسم  - 33
 طوال الوقت.

     

      أشعر بعدم التقدم فً حٌاتً المهنٌة. - 34

من افضل االنطواء والعزلة عن اآلخرٌن - 35
 أجل إتمام عملً.

     

      ترهقنً كثرة الوقوف أثناء العمل  - 36

ٌنتابنً شعور بالخوف والتوتر عند السماع - 37
 أو التكلم مع مرٌض ٌحتضر.

     

      أستاء من نقص الوسائل الطبٌة. - 38
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 حالة( في القطاع الصحي)الممرضين( –لقياس القلق )سمة استمارة 

 (:1-*)ط

 فٌما ٌلً عدد من العبارات التً ٌستخدمها األفراد فً وصف أنفسهم , تعلمة االستمارة : -

 .ما تشعر به حاليا(فً الخانة المناسبة أمام العبارة التً تشٌر إلى xأقرأ كل عبارة بعناٌة َو َضع   عالمة )

 هناك عبارة  ذات  إجابة صحٌحة أو خاطئة , ال تستغرق وقتا طوٌال فً عبارة واحدة . لٌس -

 .ما تشعر به حاليااالجابة التً تصف  أن تختار تذكر -

 كثٌرا احيانا قليال مطلقا الفقرات الرقم

     .أحس بآالم فً المعدة - 01

     تنقنً الثقة بالنفس. - 02

     وشرب القهوة.أمٌل إلى التدخٌن  - 03

     انتباهً وتركٌزي صعب أثناء العمل. - 04

     أشعر بارتفاع فً ضغط الدم. - 05

     أشعر بالضٌق. - 06

     أشعر بنوبات غضب. - 07

     لدي مشاكل فً الربط بٌن األحداث. - 08

     ٌعترٌنً صداع وألم فً الرأس . - 09

     األسباب. أشعر بالتوتر ألتفه - 10

     أشعر بؤنً مستثار جدا. - 11

     أجد صعوبة فً اتخاذ القرارات.- 12

     أجد صعوبة فً التنفس. - 13

     أشعر باالنزعاج إلحتمال وقوع كارثة . - 14

     أنا عدوانً فً تصرفاتً. - 15

     لدي مشاكل فً التذكر واالسترجاع. - 16

     واالرتعاش.أحس بالتعرق  - 17

     أشعر بالنرفزة. - 18

عندما أنضغط أقوم ببعض العادات كضم األظافر,  - 19
 األقالم, فرقعة األصابع.

    

     أشعر بإرتفاع فً نبضات القلب. - 20

     أشعر بالخوف دون داعً أو سبب. - 21

     أشعر بعدم األمان النفسً.- 22

 

 

 

 (:2*)ط

 : فٌما ٌلً عدد من العبارات التً ٌستخدمها األفراد فً وصف أنفسهم , مارةتعلمة االست
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 .عامةما تشعر به (فً الخانة المناسبة أمام العبارة التً تشٌر إلى xأقرأ كل عبارة بعناٌة َو َضع   عالمة )

 هناك عبارة  ذات  إجابة صحٌحة أو خاطئة , ال تستغرق وقتا طوٌال فً عبارة واحدة . لٌس -

 عموما.ما تشعر به االجابة التً تصف  أن تختار كرتذ -

 دائما غالبا أحيانا مطلقا الفقرات الرقم

     أعانً من أالم فً المعدة. - 01

     أعانً من الضٌق. - 02

     أعانً من العدوانٌة. - 03

     تجول فً ذهنً بعض األفكار التافهة وتضاٌقنً. 04

     فً ضغط الدم. أعانً من إرتفاع - 05

     أعانً من فقدان الثقة بالنفس.- 06

     أعانً من نوبات غضب وحدة الطبع. - 07

     أعانً من النسٌان وصعوبة فً التذكر واالسترجاع. - 08

     أعانً من صداع وألم فً الرأس. - 09

     أتعب بسرعة . - 10

     أنا مدمن تدخٌن ,شرب القهوة. - 11

     لدي مشاكل فً الربط بٌن األحداث. - 12

     أعانً من صعوبة فً التنفس - 13

     أمٌل إلى تصعٌب األمور. - 14

أثناء شعوري بالضغط فً العمل أقوم ببعض العادات  - 15
 كضم األظافر , األقالم , فرقعة األصابع ... 

    

أفقد السٌطرة على األشٌاء ألننً ال أستطٌع اتخاذ  - 16
 قراري كافٌة .

    

     أعانً من التعرق واالرتعاش. - 17

     أعانً من تقلب فً المٌزاج. - 18

     أعانً من مشاكل فً الرإٌة . - 19

     نً من الوحدة واالنعزال عن األخرٌن .اأع 20

     أعانً من أالم فً الظهر .- 21

     أعانً من ارتفاع فً نبضات القلب. - 22

ومقٌاس قلق حالة وسمة عند  مقٌاس صغوط العمل عند الممرضٌن( ٌوضح 2الملحق )

 الممرضٌن بعد تطبٌق التحلٌل العاملً
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 مقياس قلق الحالة بعد التحليل العاملي االستكشافي:

 كثٌرا احيانا قليال مطلقا الفقرات الرقم

     .بآالم فً المعدةأحس  - 01

     تنقنً الثقة بالنفس. - 02

     أمٌل إلى التدخٌن وشرب القهوة. - 03

     انتباهً وتركٌزي صعب أثناء العمل. - 04

     أشعر بارتفاع فً ضغط الدم. - 05

     أشعر بالضٌق. - 06

     أشعر بنوبات غضب. - 07

     األحداث.لدي مشاكل فً الربط بٌن  - 08

     ٌعترٌنً صداع وألم فً الرأس . - 09

     أشعر بالتوتر ألتفه األسباب. - 10

     أشعر بؤنً مستثار جدا. - 11

     أجد صعوبة فً اتخاذ القرارات.- 12

     أجد صعوبة فً التنفس. - 13

     أشعر باالنزعاج إلحتمال وقوع كارثة . - 14

     تصرفاتً. أنا عدوانً فً - 15

     لدي مشاكل فً التذكر واالسترجاع. - 16

     أحس بالتعرق واالرتعاش. - 17

     أشعر بالنرفزة. - 18

عندما أنضغط أقوم ببعض العادات كضم األظافر,  - 19
 األقالم, فرقعة األصابع.

    

     أشعر بإرتفاع فً نبضات القلب. - 20

     أو سبب. أشعر بالخوف دون داعً - 21

     أشعر بعدم األمان النفسً.- 22

 

 بعد التحليل العاملي االستكشافي: مقياس قلق السمة

 غالبا أحيانا مطلقا الفقرات الرقم

    أعانً من أالم فً المعدة. - 01

    أعانً من الضٌق. - 02

    أعانً من العدوانٌة. - 03

    فً ذهنً بعض األفكار التافهة وتضاٌقنً. تجول 04

    أعانً من إرتفاع فً ضغط الدم. - 05

    أعانً من فقدان الثقة بالنفس.- 06

    أعانً من نوبات غضب وحدة الطبع. - 07

    أعانً من النسٌان وصعوبة فً التذكر واالسترجاع. - 08

    أعانً من صداع وألم فً الرأس. - 09

    أتعب بسرعة . - 10

    أنا مدمن تدخٌن ,شرب القهوة. - 11
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    لدي مشاكل فً الربط بٌن األحداث. - 12

    أعانً من صعوبة فً التنفس - 13

    أمٌل إلى تصعٌب األمور. - 14

أثناء شعوري بالضغط فً العمل أقوم ببعض العادات كضم  - 15
 األظافر , األقالم , فرقعة األصابع ... 

   

أفقد السٌطرة على األشٌاء ألننً ال أستطٌع اتخاذ قراري كافٌة  - 16
. 

   

    أعانً من التعرق واالرتعاش. - 17

    أعانً من تقلب فً المٌزاج. - 18

    أعانً من مشاكل فً الرإٌة . - 19

    نً من الوحدة واالنعزال عن األخرٌن .اأع 20

    أعانً من أالم فً الظهر .- 21

    أعانً من ارتفاع فً نبضات القلب. - 22

 مقٌاس ضغوط العمل:
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 الفقرات

 البدائل

 
 
 
 

 موافق

 
 
 
 

موافق 
 بشدة

 
 
 
 
 

 محاٌد

 
 
 
 
 

 أعارض

 
 
 
 

أعارض 
 بشدة

      أرى أن عملً ٌتطلب الدقة واالتقان. - 1

      لً .أولوٌات عملً غٌر واضحة بالنسبة - 2

أعمل فً ظل سٌاسات وإرشادات  - 3
 متعارضة.

     

إن المستشفى التً أعمل فٌها تسبب لً  - 4
 االزعاج.

     

أتعرض إلى إهانات وسب وشتم , عنف  - 5
 من طرف أسر المرٌض.

     

رئٌسً فً العمل ال ٌولً اهتمامه لما  - 6
 أقول.  

     

      ٌتطلب نشاطا فكرٌا وتركٌزا عالٌا. عملً - 7

      أشعر بعدم القدرة على تحدٌد مهام عملً . - 8

أجد صعوبة فً التوفٌق بٌن مطالب  - 9
 المرضى والزمالء واألطباء.

     

فً العمل أنا معرض إلستنشاق دخان ,  - 10
 غبار ,أو مواد خطٌرة 

     

أشعر بالقلق والتوتر بسبب كثرة  - 11
 المرضى. 

     

أشعر بالقلق كلما تؤخر زمٌل الستالم   - 12
 المناوبة.

     

أرى أن المجهود المبذول من قبل  - 13
 الممرض ال ٌعطى له بال .

     

      ٌطلب عملً منً إنجاز مهام كثٌرة. - 14

االمكانٌات ما ٌكفً إلدارة لٌس  لدي من  - 15
 أعمالً بشكل فعال.

     

كثٌرا ما أشعر بؤن عملً متداخل مع  - 16
 حٌاتً الشخصٌة.

     

احتماالت تعرضً لحادث فً العمل  - 17
 مرتفعة.

     

      أسؤم من تساإالت مرافقً المرٌض. - 18

ال أجد الدعم المعنوي من طرف الزمالء  - 19
 فً حالة وقوع مشكلة.

     

أن أجور الممرضٌن ال تتماشى مع  أرى - 20
 صعوبات المهنة.

     

      ال أملك الوقت الكافً للقٌام بعملً . - 21

      أنا ال أعلم ما تفرضه علً وظٌفتً. - 22
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أشعر بؤن هناك ضغوط تمارس علً  - 23
 لتحسٌن نوعٌة عملً.

     

أشكوا من االزدحام لعدم خلو المكان من  - 24
 الزوار.

     

      ترهقنً أسئلة مرافقً المرٌض. - 25

ٌإسفنً أن نظام الترقٌة المعمول به غٌر  26
 عادل.

     

ٌتوقع منً مسإول األجنحة جهدا أكبر من  - 27
 إمكانٌاتً .

     

      أتلقى أوامر متناقضة من قبل اآلخرٌن. - 28

أشعر بالتوتر بسبب الضجٌج فً محٌط  - 29
 العمل.

     

      أشعر بالعجز تجاه مرٌض حالته ال تتحسن. 30

أنزعج من عدم تواجد األطباء فً القسم  - 31
 طوال الوقت.

     

      أشعر بعدم التقدم فً حٌاتً المهنٌة. - 32

افضل االنطواء والعزلة عن اآلخرٌن من - 33
 أجل إتمام عملً.

     

      ترهقنً كثرة الوقوف أثناء العمل  - 34

ٌنتابنً شعور بالخوف والتوتر عند السماع - 35
 أو التكلم مع مرٌض ٌحتضر.

     

      أستاء من نقص الوسائل الطبٌة. - 36
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ة لقمق الحالة , السمة , ضغوط العمل ب( يوضح حجم كفاية العينة بالنس3الممحق )  
قمق حالةلحجم كفاية العينة   

  

 

 

 

 * حجم كفاية العينة لقلق سمة:
 

 

 

:ضغوط العملل * حجم كفاية العينة  

 

( يوضح حساب الثبات للمقياس القلق الحالة بطريقة التجزئة النصفية وألفا 4الملحق )

 كروباخ

 

لكرومباخ " ألفا حساب ثبات المقياس قلق حالة  

 

Reliability 
Statistics 

Cronbac
h's Alpha 

N of 
Items 

.941 22 

 البعدالجسمي:

 

Reliability Statistics 



 

252 
 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.929 6 

 

 البعد النفسي: 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.969 7 

 

 

 

 

 البعد السلوكي:

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.818 5 

 

 البعد المعرفي:

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.747 4 
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 ثبات مقياس قلق حالة: التجزئة النصفية :

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Part 1 
Value .889 

N of Items 11
a
 

Part 2 
Value .915 

N of Items 11
b
 

Total N of Items 22 

Correlation Between Forms .758 

Spearman-Brown Coefficient 
Equal Length .862 

Unequal Length .862 

Guttman Split-Half Coefficient .859 

a. The items are: B1, C3, B5, C7, B9, C11, B13, C15, B17, C19, 

A21. 

b. The items are: A2, D4, A6, D8, A10, D12, A14, D16, A18, B20, 

A22. 
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 سمة قبل عملية التدوير: قلق (يوضح 5الملحق )
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 قلق سمة بعد التدوير: (6الملحق )
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 التدوير   بعد( يوضح قلق الحالة 7 الملحق )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

252 
 

 

 

 ( يوضح القلق الحلة قبل التدوير:8الملحق )
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 النصفيةو التجزئة  سمة: ألفا كرونباخالحساب ثبات قلق  ( يوضح9الملحق )

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.947 22 

 

 

 البعد الجسمي: 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.944 8 

 

 البعد النفسي:

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.916 6 

 

 البعد السلوكي:

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.795 4 
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 البعد المعرفي:

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.798 4 

 

 التجزئة النصفي

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Part 1 
Value .917 

N of Items 11
a
 

Part 2 
Value .904 

N of Items 11
b
 

Total N of Items 22 

Correlation Between Forms .793 

Spearman-Brown Coefficient 
Equal Length .884 

Unequal Length .884 

Guttman Split-Half Coefficient .884 

a. The items are: A1, C3, A5, C7, A9, C11, A13, C15, A17, A19, A21. 

b. The items are: B2, D4, B6, D8, B10, D12, B14, D16, B18, B20, A22. 

 
 
 
 
 
 

, التجزئة  ثبات مقياس ضغوط العمل: عن طريق ألفا كرونباخيوضح (01)الملحق 
 النصفية
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 ثبات البعد األول" عبء العمل":

 

 ثبات البعد الثاني" غموض الدور:

 

:ثبات البعد الثالث " صراع الدور"  

 

ظروف العمل": ثبات البعد الرابع"   

 

:ثبات البعد الخامس: العالقة مع المريض  

 

 ثبات البعد السادس: العالقة مع الزمالء والرؤساء:

 

:ثبات البعد السابع: التقدم المهني  
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Hg  

 

 

 

:( يوضح  ضغوط العمل بعد التدوير00الملحق)  
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:( يوضح  ضغوط العمل قبل  التدوير02الملحق)  
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الضغوط -القلق سمة ( يوضح 31الملحق )  
 

 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

ضغوط 1
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: سمة 

b. All requested variables entered. 

 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .671
a
 .450 .448 10.261 1.613 

a. Predictors: (Constant), ضغوط 

b. Dependent Variable: سمة 

 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 29967.467 1 29967.467 284.615 .000
b
 

Residual 36641.393 348 105.291   

Total 66608.860 349    

a. Dependent Variable: سمة 

b. Predictors: (Constant), ضغوط 

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) -25.086- 4.192  -5.985- .000 

 000. 16.871 671. 038. 637. ضغوط

a. Dependent Variable: سمة 
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Residuals Statistics
a
 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 22.68 72.35 45.02 9.266 350 

Residual -30.607- 51.497 .000 10.246 350 

Std. Predicted Value -2.411- 2.949 .000 1.000 350 

Std. Residual -2.983- 5.019 .000 .999 350 

a. Dependent Variable: سمة 

 

 
 

 

الضغوط -لقلق حالة ( يوضح 42الملحق )  

 
Variables Entered/Removed

a
 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

ضغوط 1
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: حالة 

b. All requested variables entered. 
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Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .669
a
 .447 .446 10.184 1.691 

a. Predictors: (Constant), ضغوط 

b. Dependent Variable: حالة 

 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 29217.200 1 29217.200 281.712 .000
b
 

Residual 36092.160 348 103.713   

Total 65309.360 349    

a. Dependent Variable: حالة 

b. Predictors: (Constant), ضغوط 

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) -23.743- 4.160  -5.707- .000 

 000. 16.784 669. 037. 629. ضغوط

a. Dependent Variable: حالة 
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Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Standardized Residual .055 350 .014 .974 350 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Standardized Residual .042 350 .200
*
 .986 350 .002 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

 القلق سمة( يوضح 42الملحق )
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Variables Entered/Removed

a
 

Model Variables Entered Variables 

Removed 

Method 

1 

عبء العمل,غموض الدور,صراع 

الدور,العالقة مع الزمالء,التقدم 

المهني,العالقة مع المريض و ظروف 

 العمل

. Enter 

a. Dependent Variable: القلق سمة 

b. All requested variables entered. 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .916
a
 .839 .835 5.604 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 55870.240 7 7981.463 254.191 .000
b
 

Residual 10738.620 342 31.399   

Total 66608.860 349    

a. Dependent Variable:  القلق سمة 

b. Predictors: (Constant),  عبء العمل,غموض الدور,صراع الدور,العالقة مع الزمالء,التقدم المهني,العالقة مع المريض و

 ظروف العمل

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 7.138 3.058  2.334 .020 

 027. 902. 022. 071. 065. عبء العمل

 057. 578. 005. 119. 069. غموض الدور

 000. 21.778 585. 095. 2.079 ظروف العمل

 066. 145. 003. 106. 015. صراع الدور

 018. 523. 013. 071. 037. العالقة مع الزمالء

 042. 212. 013. 072. 015. التقدم المهني

 000. 16.087 334. 073. 1.175 العالقة مع المريض

 
 القلق حالة: ( يوضح 46الملحق )
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Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables Entered Variables 

Removed 

Method 

1 

عبء العمل,غموض الدور,صراع 

الدور,العالقة مع الزمالء,التقدم 

ف المهني,العالقة مع المريض و ظرو

 العمل

. Enter 

a. Dependent Variable: القلق حالة 

b. All requested variables entered. 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .927
a
 .860 .857 5.168 

a. Predictors: (Constant), ), عالقة مع عبء العمل,غموض الدور,صراع الدور,ال 

 الزمالء,التقدم المهني,العالقة مع المريض و ظروف العمل

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 56174.909 7 8024.987 300.461 .000
b
 

Residual 9134.451 342 26.709   

Total 65309.360 349    

a. Dependent Variable: القلق حالة 

b. Predictors: (Constant),  عبء العمل,غموض الدور,صراع الدور,العالقة مع الزمالء,التقدم المهني,العالقة مع المريض و

 ظروف العمل

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 5.294 2.821  1.877 .034 

 025. 1.489 034. 066. 098. عبء العمل

 061. 528. 006. 110. 058. غموض الدور

 000. 7.131 604. 088. 628. ظروف العمل

 051. 980. 001. 098. 096. صراع الدور

 021. 248. 021. 066. 016. العالقة مع الزمالء

 039. 028. 011. 066. 002. التقدم المهني

 000. 31.978 278. 067. 2.155 القة مع المريضالع



422 

 
 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulative % Total % of 

Variance 

Cumulative % 

1 9.366 24.649 24.649 9.366 24.649 24.649 

2 3.516 9.253 33.902 3.516 9.253 33.902 

3 2.587 6.809 40.711 2.587 6.809 40.711 

4 2.225 5.856 46.567 2.225 5.856 46.567 

5 1.820 5.432 51.999 2.064 5.432 51.999 

6 1.631 4.789 56.788 1.820 4.789 56.788 

7 1.427 4.291 61.079 1.631 4.291 61.079 

8 .941 3.755 65.134    

9 .885 3.312 68.446    

10 864 2.750 71.196    

11 .858 2.671 73.867    

12 .845 2.329 76.196    

13 .832 2.274 78.470    

14 .788 2.074 80.544    

15 .731 1.923 82.467    

16 .692 1.822 84.289    

17 .652 1.715 86.004    

18 .592 1.559 87.563    

19 .539 1.419 88.982    

20 .491 1.292 90.274    

21 .458 1.204 91.478    

22 .419 1.103 92.582    

23 .361 .951 93.532    

24 .347 .913 94.446    

25 .286 .752 95.197    

26 .277 .730 95.927    

27 .247 .650 96.577    

28 .207 .545 97.122    

29 .203 .534 97.656    

30 .169 .444 98.100    

31 .159 .419 98.519    

32 .124 .327 98.846    

33 .100 .263 99.110    

34 .093 .246 99.355    

35 .084 .221 99.576    

a. Dependent Variable: القلق حالة 
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36 .058 .153 99.729    

37 .058 .152 99.881    

38 .045 .119 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

 

 


