
 

111 
 

تها لحكومية وعّلقالمركزة في المستشفيات االضغوط النفسية لدى الممرضين العاملين في العناية 
 بالرضا الوظيفي

 الحكيم/ بيان إبراهيم سليمان شيخ العيد  األستاذ/ أيمن مصطفى موسى الزاملي
 حكيم في العناية المركزة  صحة نفسية –ماجستير علم نفس 

 مستشفى األوروبي  طالب دكتوراِ في تونس
 غزة - وزارة الصحة  رفح –مديريةة التربية والتعةليم 

                                                     
 ملخص الدراسة:

الضلو  النفسةة لدى الممرضي  العاملي     العناةة المريزة      لىتعرف للهد   الدراسة 
( ممرضا  وممرضة، 52المستغفةا  الحيومةة و القتها بالرضا الوظةف ، وتكون   ينة الدراسة م  )

(  ارة، وم  22واستخدم  الدراسة استبانة الضلو  النفسةة، واستبانة الرضا الوظةف  ميونة يالًّ منها م )
الدراسة: ذ  مستوى الضلو  النفسةة والرضا الوظةف  للالبةة الممرضي  العاملي     العناةة ذهم نتائج 

المريزة يا  مرتفعا ، وهناك ارتبا  واضا بي  مستوى الضلو  النفسةة للممرضي  العاملي     العناةة 
توسطا  ة ا بي  مالمريزة ومستوى الرضا الوظةف  لديهم، يما ذظهر  النتائج  دم وجود  رول دالة إحصائ

 ممرضا ( حول الضلو  النفسةة، وذظهر  –استجابا  ذ راد  ينة الدراسة حسب متلير الجنح )ممرضي  
 دم وجود  رول دالة إحصائة ا بي  متوسطا  استجابا  ذ راد  ينة الدراسة حسب متلير اختالف الراتب 

 غةيل  وكثر( حول الرضا الوظةف . 1500غةيل  وقل،  1500)
  العناةة المريزة. الممرضو  العاملو    الضلو  النفسةة، الرضا الوظةف ،  ت المفتاحية:الكلما

Abstract 

The study aimed to identify the psychological stress among nurses working 

in intensive care in government hospitals and their relationship to job satisfaction, 

and the study sample consisted of 52 nurses, the study used a questionnaire of 

psychological stress, and the identification of job satisfaction is composed both of 

them (22), paragraph, and the most important results of the study: that the level of 

psychological stress and job satisfaction for the majority of nurses working in 

intensive care was high, and there is a clear correlation between the level of 

psychological stress for working nurses in intensive care and the level of job 

satisfaction they have, as the results showed no statistically significant differences 

Between the averages of the study sample responses by sex variable (nurses - 

nurses) about the psychological pressure, it showed no statistically significant 

differences between the averages of the study sample responses by different 

variable salary (NIS 1,500 or less, NIS 1,500 or more) about job satisfaction. 
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 المقدمة: 
تواجه المجتمعا  بصــــــــفة  امة والمجتمع الت  م  ذهم الموضــــــــو ا  تعتبر الضــــــــلو  النفســــــــةة    

وب حيث تضـــم خبرا  غير مرغ النفســـةة،لها دور ســـلب   لى الصـــحة  ؛ والت الفلســـطين  بصـــفة خاصـــة
؛ وذلـك بحيم  القتهـا المبـاغــــــــــــــرة بحةاة الناح  يهـا، وذحـداث قـد تنطوي  لى الكثير م  مصــــــــــــــادر التوتر

ُثر ولتوثر  يهم.   يها،وتوثيرها    والذي يربط الفرد بليره م  الناح ولجعله ي
 د تكو  وق ،يثيرة م  الضــــــلو     حةاتهم ذنوا  امنظما  ةعان  العديد م  العاملي     معظم الو 

ا ةعود مومنها ما يرجع إلى ظروف خاصة بالعاملي  ذنفسهم،  :الضـلو  ناتجة    ذسباب يثيرة منها هذه
ي  ئاباكتو   يثير م  األحةا  ما نجد مجمو ة العمال ةغـعرو  بضيق ذو  ،الت  ةعملو  بها للمنظما 

و قد تكو  هذه المالحظة  ادةة، إي ذنها    األصــــــــل لها خلفةا  يثيرة، أل  منه،  ةســــــــتطةعو  التخل 
ع يهتمو  بموضــــــو  و  والمختصــــــ و  وهذا ما جعل الباحث، الغــــــعور بالضــــــيق هو ناتج لضــــــلوطا  مختلفة

لما ينتج  نه م  آثار ســلبةة  لى الصــحة النفســةة والجســمةة للعمال،  نظر اوذلك ، Stressالضـلط النفســ 
 .م    العملوالمهنةة وذدائه ايجتما ةةويذا  لى حةاتهم 

  الضــــــــلط النفســــــــ  يتســــــــبب    ظهور الكثير م  المغــــــــيال     مجال العمل، وم  بينها وقوع
صــــر البغـــــري داخل المنظما  وجب ألهمةة العن نظر االخ، و  تدن  مســــتوى اإلنتاجةة ....و حوادث العمل، 

  .(1) ورضاهالترييز  لى دراسة العوامل المحةطة به بهدف زلادة إنتاجةة و عاليته  ضرورة
والممرضــــو  اللذي  ةعملو     العناةة المريزة لةح بمنوى    هذه الضــــلو  النفســــةة؛ با تبارهم 
ةعملو     قســم حســاح ومرهق    نفح الوق ، خاصــة    ظل الظروف الصــعبة الت  ةمر بها الغــعب 

االفلســطين     قطاع غزة، وقلة الرواتب و دم انتظامها؛ يل ذلك غـــيل  قد  يم  الضــلط النفســـ  الذ نو  
ُثر  لى الرضا الوظةف  لديهم.  ي

هد ذكبر ج ةحفزه لبذلهذا الغـــعور يد عه و و  ،الرضـــا هو غــــعور داخل  ةيم     نفســــةة الموظفو 
 -لداخلةةا -هذا الغـــعور المغـــحو  بالدا عةة الذاتةة ،إتاا  العمل وزلادة اإلنتاج دو  الغـــعور باإلرهال   

ال  بالتجهـد غــــــــــــــعور بـالراحـة ذثنـاا العمـل، و لـل هـذا التـد عـه لبـذل ذكبر جهـد    طيـب خـاطر، حيـث يتخ
والت   ،المغــــــــــارية    النغــــــــــاطا  مع جما ة العمل، هذه النغــــــــــاطا  الت  تكو  محور اهتمامه إميانةة

إلى جانب هذا إميانةة ظهور الرضـــا  لى مســـتوى  ،ر العوامل الخارجةة  لةهيتوث تســـا ده  لى التاليل م 
هذا التالحم ةاوي لديهم الغعور بضرورة مواجهة ذي  ،   ظل إنجاز األ مال المتآزرةو  الجما ة المتالحمة

  .(2)جديد

                                                           

 .9م،  2009(  اتا العبودي، الضلط النفس  و القته بالرضا الوظةف ، رسالة ماجستير، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، سنة1)
 .16ع سابق،  (  اتا العبودي، مرج2)
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 ،ذاته إلى العمل بعضـــــها ةعود بعوامل يتوثرواألبعاد  الجوانب متعدد الوظةف  الرضـــــا مفهوم وا  
 ضــــــار  زاد إذا اي تااد ذنه الخطو وم  المحةطة، العمل وبيئة العمل بجما ة اآلخر بعضــــــها يتعلق بينما
 بعادها،وذ الوظةفة باةة جوانب    بالضــــــرورة راض ذنه ةعن  ذلك  إ   مله    معي  جانب    الفرد
. اغيره ذو العمل ظروف ذو    الراتب راضـــة ا ولةح الزمالا مع العالقة    راضـــة ا ذحدهم نجد قد حيث
 هو الرضاب والغعور له، ذدنى حد ذو ذ لى هناك حد لةح إذ مطلاة، ولةس  نسبةة مسولة الوظةف  والرضا
  .(1) معي  موقف     عال    لةه ما ةحصل وبي  الفرد يرلد ما بي  التفا ل حصيلة

 العمل     الرضــــا إلنجازه، ذقصــــى الجهود بذل إلى الفرد يد ع به وايقتناع العمل    والرضــــا
ا ةغــيل  مدى  لى لدلي المهنةة ويفااته الفرد  إ   طاا لذلك يبير حد إلى صــحةا والعيح لإلنجاز دا ع 
حســــاســــه  مله    رضــــاه  إغــــباع م  له العمل يو ره ما بمادار العطاا هذا والتادم  ةه ولزداد بالنجاح وا 
 . (2) لطاقاته واستلالل ودوا عه لحاجاته

 تمامباه تحظى الت  الموضــــو ا  م  الوظةف  الضــــلو  النفســــةة والرضــــا موضــــوع ذصــــبا ولاد
 درجة ةاحوق ،الموظف لدى الرضا ومصـادر لوسـائل المختلفة الجوانب ببحث وذلك واإلدارلي ؛ السـلوييي 

 ومدى توثير الضلو  النفسةة  لى الرضا الوظةف . ،وظائفهم نحو األ راد رضا
ي  توثروا الذ ؛ا الموظفي     غزة، ومنهم الممرضو  يل غرائطال ت الضـلو  النفسةةلكو   نظر او 

 وما غــــعر به الباحثا  م  ضــــلو  ســــاباا ،ونتيجة لما ذير  غزة،بالوضــــع الراه     قطاع بغـــيل مباغــــر 
ا  تناول  اد ارتوى الباحثوتوثير هذه الضــــلو   لى الرضــــا    وظةفتهم؛ ، الممرضــــي نفســــةة ذثر   لى 

 هذا الموضوع بالبحث والتحليل.
 مشكلة الدراسة:
 بســـــبب وذلك ،قاســـــةة اوقطاع غزة بصـــــفة خاصـــــة ظرو    ،بصـــــفة  امة الفلســـــطين المجتمع  ةمر
حيومة لوالمعنوةة؛ وبالتال   دم اســتطا ة االذي ذســهم    حجب المســا دا  المالةة اإلســرائيل  الحصــار 

 لى و  ، لى الممرضـــــــــي  بغـــــــــيل  ام  بئ اتوظيف المزلد م  الموظفي  مما غـــــــــيل الفلســـــــــطينةة    غزة 
ُثر مما  ام؛غيل   رواتب الموظفي  بةالممرضـ  العناةة المريزة بغـيل خا ، باإلضا ة إلى ت  ذلك ي

 ذكبر بغـــــيل التوثير، هذا ولنعيح الفلســـــطين ، للموظف المهنةةو  وايجتما ةة، النفســـــةة، الجوانب  لى
  الحمائم البةضاا    وجه المرضى.  ةعتبرو   الذي  الممرضي   لى وذ مق،

                                                           

براهةم ب  طالب، الرضــــــــا الوظةف  لدى العاملي     الاطاع الصــــــــح     مدينة الرلاض )بحث ميدان (، 1) (  بد المحســــــــ  الحيدر وا 
 .25م،  2005معهد اإلدارة العامة، سنة 

 (، العلوم15 (م ،ســـعود الملك جامعة اإلغـــراف، مجلة     ملهم    الميدانةة التربةة طالب مغـــر   رضـــا مدى طالل الةحيى، (2)
 .951hgr,hyu772 م،    2001سنة ،اإلسالمةة والدراسا  التربوةة
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 الحاجةالصحة بغايها النفس  والجسدي، وما لمساه م   الباحثي     مجال مل خالل  وم   
 القة الضلو  النفسةة لدى الممرضي  العاملي  بالعناةة   لى الوقوف بهدف الدراسة، هذه اإلجرا الماسة

 المريزة بالرضا الوظةف  لديهم.
ُال الرئةح    التال :تتمحور مغيلة البحث حول الس

قته الحكومية وعّلالضغوط النفسية لدى الممرضين العاملين في العناية المركزة في المستشفيات ما 
 ؟بالرضا الوظيفي

ُال الرئةح األسئلة الفر ةة   التالةة:يتفرع م  الس
 المريزةلما مستوى الضلو  النفسةة الت  يتعرض لها الممرضو  العاملو     العناةة -1
      العناةة المريزةلي  العامليالممرض الوظةف  لدىما مستوى الرضا -2
الضـــــلو  النفســـــةة الت  تواجه الممرضـــــي  العاملي     العناةة المريزة بالرضـــــا الوظةف    القةما -1

 لديهمل
    الممرضو  العاملو   ةعان  منهادرجا  الضـلو  النفسةة الت   بي  متوسـطا   رول  هل توجد-1

 لذنثى(-ذير)الجنح العناةة المريزة تعزى لمتلير 
متوســــطا  درجا  الرضــــا الوظةف  لدى الممرضــــي     العناةة المريزة تعزى  بي   رول  هل توجد-5

  (لغةيال  1500ذكثر م   –غةيال   1500م   )ذقللمتلير اختالف الراتب 
 فرضيتا الدراسة: 

 درجا  الضـــــلو (    متوســـــطا  α= 0.05)مســـــتوى ي توجد  رول ذا  ديلة إحصـــــائةة  ند  -1
-ذير) الجنحالعاملو     العناةة المريزة تعزى لمتلير النفســـــــــــةة الت  ةعان  منها الممرضـــــــــــو  

 ذنثى(.
(    متوسطا  درجا  الرضا الوظةف  α= 0.05)مستوى ي توجد  رول ذا  ديلة إحصائةة  ند  -2

ذكثر  –غةيال   1500م   )ذقللدى الممرضي     العناةة المريزة تعزى لمتلير اختالف الراتب 
(.1500م    غةيال 

 :الدراسة أهداف
 إلى: الدراسة هذه هد  

 التعرف إلى مستوى الضلو  النفسةة الت  يتعرض لها الممرضو  العاملو     العناةة المريزة.-1

 التعرف إلى مستوى الرضا الوظةف  لدى الممرضي  العاملي     العناةة المريزة.-2
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العناةة  العاملي    تحديد الضـــــــلو  النفســـــــةة و القتها بالرضـــــــا الوظةف  الت  تواجه الممرضـــــــي  -1
المريزة المختلفة، وذلك لوضــــــــــــع الحلول المناســــــــــــبة والمالئمة م  ذجل التاليل منها، ذو التحيم بها ما 

 ذمي ،    حدود اإلميانا  المتاحة    إطار األوضاع السائدة.
التحاق م  وجود  رول جوهرلة    مستوى الضلو  النفسةة الت  ةعان  منها الممرضو  العاملو  -1

    العناةة المريزة تعزى لمتلير الجنح.
التحاق م  وجود  رول جوهرلة    مســــــتوى الرضــــــا الوظةف  لدى الممرضــــــي     العناةة المريزة -5

 تعزى لمتلير اختالف الراتب.
 أهمية الدراسة: 
    الجوانب التالةة: الدراسة هذه ذهمةة تكم 

  النظري: الجانب-1
 لى الصـــــــحة م  خالل لف  ذنظارهم لمعاناة الممرضـــــــي  العاملي     الاائمي   الدراســـــــة هذه تفيد قد -

 لى ذدائهم والرضــــــــــــا الوظةف  لديهم  ينعيح ذلك ذ  حيث العناةة المريزة، وتادةم العو  الالزم لهم،
 بغيل  ام. بغيل خا  و لى المرضى

   العناةة المريزة.   مهنة التمرلض   بموضو ا  الفلسطينةة الميتبا  الدراسة    إثراا هذه تفيد قد -
 التطبيقي: الجانب-2
ممرض الالنفســةة؛ أل  صـــحة  الضـــلو تاةح هذه الدراســة متليرا  ذا  ذهمةة قصـــوى وه : مســتوى  -

ُثر بغــــيل  ا ل     ُثر بغــــيل  ا ل  لى ممرض ال رضــــا، و الرضــــا    مهنتهت  ضــــىذدائه مع المر ي
 وم  هنا يتبي  ذهمةة ذلك.  

    الخدما  الصــــحةة للمرضـــىتادةم     يبير  با  اتاها  لى ةاع هامة مهنةة غــــرلحة تســـتهدف -
 غزة قطاع ةعةغــــــها الت  الخاصــــــة الظروف ظل   قســــــم ةعتبر م  ذهم األقســــــام    المســــــتغــــــفى، 

  .للمدنيي  اليومةة وايغتةاي  واإلصابا  المتكرر وايجتةاح الظالم الحصار    والمتمثلة
 حدود الدراسة:

 التالةة:تاتصر الدراسة  لى الحدود   
   المستغفى األوروب  ومجمع ناصر الطب     محا ظة ذقسام العناةة المريزة المختلفة  :المكانيالحد   -

  خانيونح.
 م. 2016( م   ام 11 – 10 – 7)غهر  تم تطبيق هذه الدراسة    الزماني:الحد   -
 العناةة المريزة.ممرض  وممرضا  تاتصر الدراسة  لى  البشري:الحد   -
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الضــلو  النفســةة لدى الممرضــي  العاملي     العناةة المريزة  لى تاتصــر الدراســة  الموضةةوعي:الحد  -
 بر وقد ا تمد  هذه الدراسة  لى األداة الت  ا ت،    المستغفةا  الحيومةة و القته بالرضا الوظةف 

 مناسبة لهذا الموضوع.
 مصطلحات الدراسة:
الت  تنغـــو ، مجمو ة م  اينفعاي  الســـلبةة غير الســـارة(: بونها 2001جودة ) ةعر هاالضةةغوط النفسةةية: 

نا   –تنتج  نها اضطرابا  جسمةة ذو نفسةة ذو سلويةة ذو مهنةة ، م  مثيرا  ضاغطة    بيئة العمل
 فرضتوبالتال   لعملهم،الممرض ذو الممرضــــــــــــــة إلى التثبةط    األداا الطبةع   تد ع –الـدا عةـة للعمل 
 . (1) عهمم  قدراتهم  لى التوقلم ذو التعامل  ذكبر وتكو  ذحةانا   العمل،   مواقع   ليهم ذ باا ثايلة

ماةاح لاالدرجة الت  ةحصــل  ليها الممرضــو     ضــوا ه  : إجرالًياويعرف الباحثان الضةغوط النفسةةية 
 النفسةة، والت  توصل  له الدراسة الحالةة. للضلو  المستخدم

    الممرضــــــــــــــو  العـاملو     قســــــــــــــم العنـاةـة المريزةوهم  ن العةاملون في العنةايةة المركزة:الممرضةةةةةةةةةو
 ةة، ولتااضو  الفلسطين ووزارة المالةة الموظفي  ديوا  يغوف    رسمة ا المستغفةا  الحيومةة، والمسجلو  

 منها بغيل دائم. الغهري  رواتبهم
هو مجموع المغــــا ر الوجدانةة الت  ةغــــعر  :بونه( الرضــــا الوظةف  1775 رف دولدار) الرضةةةا الوظيفي:

   مدى  وه  تعبر، وهذه المغــــــا ر قد تكو  ســــــلبةة ذو إيجابةة، بها الفرد نحو العمل الذي ةغــــــلله حالةا  
  .(2)  ملهاإلغباع الذي يتصور ذ  ةحااه م  

 لماةاحا ضــــوا    الممرضــــو    ليها ةحصــــل الت  : هو الدرجةإجرالًيا الرضةةةا الوظيفي الباحثان ويعرف
 الحالةة. الدراسة له توصل  والت ، الوظةف  للرضا المستخدم

 :اإلطار النظري 
 لو  النفسةةبالضحيث يتناول المحور األول األدبةا  الت  تتعلق  ،الجزا إلى محورل  تم تاسةم هذا

 لوظةف ابــالرضـــــــــــــــا األدبةــا  المتعلاــة  تم اســــــــــــــتعراضم  حيــث تعرلفهــا وطبةعتهــا، و   المحور الثــان  
 :يما يل  ممرضي  العاملي  بالعناةة المريزة وذلكلل

 :الضغوط النفسية :األول المبحث
 الضغوط النفسية: مفهوم

( 2001  )حســ وم  هذه التعرلفا  ما ذيره ،هناك العديد م  التعرلفا  لمفهوم الضــلو  النفســةة
ارة مثل    حالة  اطفةة ذو وجدانةة غير ســ والت  تســبب  ؛وبيئتهمجمو ة م  التفا ال  بي  الفرد  :ونهاب

                                                           

( ةحيى  بد الجواد جودة، مصـــادر ضـــلو  العمل لدى الممرضـــي  والممرضـــا  العاملي     مســـتغـــفةا  محا ظا  غـــمال الضـــفة 1)
 .10م،  2001 لسطي ، سنة اللربةة، رسالة ماجستير غير منغورة، جامعة النجاح الوطنةة، نابلح، 

 .15م،  1775(  بد الفتاح محمد دولدار، ذصول  لم النفح المهن  وتطبةااته، دار النهضة العربةة للطبا ة والنغر، سنة2)
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( ذنها تلك المواقف، واألحداث غير الســعيدة 2005   حي  يرى غــع  ) .(1) باألما  و دم الغـعورالتوتر 
الت  ةمر بها الفرد    حالة نفسـةة تتميز بالتوتر الغـديد يذلك ةسـتخدم هذا المصطلا لوصف ايستجابا  

 . (2) سارةاينفعالةة، والسلويةة  ندما يتعرض الفرد لمواقف، ذو ذحداث غير سعيدة، ذو غير 
تحدد ، وتصعوبا ما يدور    واقع األ راد وما يواجههم م   ط النفس  بنمطنوع الضلتحدد ول

النفسةة نمط إنسان    الضلو بمدى غةاب  ناصر الغعور باألم  المادي وايقتصادي وايجتما  ، 
 ما يل : ذنواع الضلو  النفسةةاجتما   يرتبط بوجود اإلنسا  وواقعه، وم  

ه  و ،تطورهو تفيد    نمو الفرد  والتحدةا  الت ه   بارة    التليرا   :النفسةةية اإليجابية الضةةغوط-1
 ق ذهدا هوةحاتد ع المرا للعمل بغــــيل متتابع مما يجعله ةحســــ  األداا العام  م  الضــــلط ذو التوتر درجة

(3).  
إ  تعرض الفرد للمواقف الضــاغطة الصــعبة ةيو  لها توثير ســلب  مما يجعل الفرد السةةلبية:  الضةةغوط-2

ُثر ســـــلبا      تحايق  اجزا    النفســـــةةو  لى حالته الجســـــدةة  ذهدا ه يما ةعجز    التفا ل مع آخرل  مما ي

(4) . 
 يزلولوج ، ونفســ  منذر    خطر ومحرض للتعبئة و الد اع  بيولوج ،هو رد  عل التكيفي:  الضةغط-3

ر الســـــــــــــير    ةة المعبئة )تحرل هو رد  عل طبةع  و تكةف  له آثاره الفيزلولوج تهديد، دوا  ذو  تجاه ذي
الضــــــــــــــلط الـدموي، توجـه الكتـل الدموةة م  المحةط نحو األ ضــــــــــــــاا المريزلة، ارتفاع خفاا   الـدم، ر ع

 .(5) للفعل ايستعدادتجعل الجسم    غاةة  الالب.....( الت 
ضعاف قدرتهالدور األكبر    تغتي  جهد اإلنسا   لها االقتصةادية: الضةغوط-4 والتفيير ز  لى التريي وا 

به األزما  المالةة ذو الخســــارة  ينجم    ذلك  دم قدرته  لى مســــايرة متطلبا   تعصــــف وخاصــــة  ندما
 الحةاة.
 اااا ويثرة الل ،اآلخرل  والتفا ل معتعد حجر األساح    التماسك ايجتما   : االجتماعية الضغوط-5

 الخروج  نهاو ، ه  معايير تحتم  لى الفرد ايلتزام الكامل بها مناسبا التزاور    الواإلسراف    ذو قلتها 
 .والتااليد ايجتما ةةالعرف     ةعد خروجا  

                                                           

 .177م،  2001( رواةة حس ، السلوك التنظةم  المعاصر، الدار الجامعةة، اإلسيندرلة، سنة 1)
النفســــةة    تطور يرب ما بعد الصــــدمة والحز  بي  األطفال، رســــالة ماجســــتير غير  ( نضــــال وجةه محمد غــــع ، توثير الصــــدمة2)

 .15-11،    2005منغورة، يلةة الصحة العامة، جامعة الادح، سنة 
 .25م،  2009، دار صفاا للنغر والتوزلع،  ما ، سنة 2( ماجدة بهاا الدي  السيد  بيد، اإل اقة العالةة،  3)
مراد  ل   ةســـى ســـعد، الضـــلو  النفســـةة والتخلف العال     ضـــوا  لم النفح المعر  ، الطبعة األولى، دار ( وليد الســـيد خلةفة و 4)

 .119م،  2009الو اا لدنةا، مصر، سنة
 )5( Louis Crocq et autre , Traumatismes psychiques, pris en charge psychologique des victimes, masson, France, 

2007, pp 17-18. 
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 .(1) األطفالاينفصال، الطالل، تربةة  األسرلة،بما  يها الصرا ا  : ألسريةا الضغوط-6
مع  ا يالصـــرا  وانفعاليتعرض العامل    مهنته لعدة مواقف تجعله    حالة ضـــلط : العمل ضةةغوط-7

ساا، اإلرهال  ، غموض الدور...وذوقاتهبفعل سا ا  العمل الطوللة، نو ةة العمل  الُر
 .(2) لتهديدلتتعلق بالمتليرا  المعر ةة الت  تاف وراا تادير الفرد  :والنفسيةاالنفعالية  الضغوط-8

 بالحصـــــول  لى التواز  النفســـــ  ذو تحايق الذا   يثيرا  ما إ  حةاة اإلنســـــا  ي تســـــما له دائما  و
ُدي إلى وقو ه تح  احتماله،يتعرض لعوائق وصــــــــــعوبا  تســــــــــتلزم منه مطالب تكةفةه  ول  ائلة ط مما ي

 وه : (2001)  بد هللا الثالث يما ذيرها. حيث سناوم بعرض لمصادر الضلو  والتوزمالضلط النفس  
 :اإلحباط-1

دةه ذو ل فعالةة الت  ةمر بها الفرد حي  يدرك وجود  ائق ةمنعه م  إغــــــــــباع دوا عالحالة اين هوو 
 وتوتر نفس . مع ما يرا ق ذلك م  تهديد  المستابل،توقع مثل هذا العائق    

 النفسي: الصراع-2
 ائما  ق وةيو  يل منهما دوا ع،ذو  دة  حالة ةمر بها الفرد حي  ي ةستطةع إرضاا دا عي  معا   وهو

ُلمة، الصــــراع حالة نفســــةة  لدةه،  ةمي  متناقضــــة ي وحاجا  ورغبا ، نزا ا ،ةغــــعر بها الفرد بوجود  م
منهما  يالًّ   أل مســــــــتحةال   وةيو  ذلك واحد، اد يوجد لدةه دا عا  يرلد إغــــــــبا هما    وق   معا ،تحاةاها 

 عه واحدة بما ةحرض الفرد ولد وي ةمي  إغبا هما د عة مخالف،ولد ع الفرد لنغـا   اآلخر،مضـاد يتجاه 
 والخروج م  هذا الموقف الضاغط بسر ة.  السرلعة،لالستجابة 

 :القلق-3
ى وقو ه يخغـ ذو تهديد واقع ذو والضـيق لخطر والتوتر، الخوف،انفعالةة مريبة م   اسـتجابةهو و 

 . (3) بياملهانحو الغخصةة  ةموج
  :الرضا الوظيفي :المبحث الثاني
الرضــــــــا  ألهمةة نظر او   يها،الرضــــــــا    العمل  إلى مُســــــــســــــــة يزلادة اينتاج ألو  نجاح يرجع

 .المفهوم لهذا التطرل   سوف يتم المُسسة،     ذداا العاملي لنجاح يمعةار الوظةف 
 
 

                                                           

 .21( ماجدة بهاا الدي  السيد  بيد، مرجع سابق،  1)
 .119( وليد السيد خلةفة ومراد  ل   ةسى سعد، مرجع سابق،  2)
م،   2001ســــــــنة ( محمد قاســــــــم  بد هللا، مدخل إلى الصــــــــحة النفســــــــةة، دار الفير للطبا ة والنغــــــــر والتوزلع،  ما ،3)

 125-167. 
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 الرضا الوظيفي: تعريف
وما لعالقة بي  ما ننتظره ا :بونه Atouriane ""ذتورلا  يبينه يما الوظةف  لرضـــــاا تعرلف ةمي 

    حي  ةعر ه، (1) تلبيتهننتظر   لةه، والحاجةا  الت بي  ما نحصــــــــل  ايختالف لةه، ذو هو  نحصـــــــل
غــباع الحاجا  لى تلبةة  بونه: قدرة المنظمة( 2001)الصــحاف  الت  ها، لدي والمعنوةة للعاملي المادةة  وا 

ُدي إلى الرضـــــــــا الوظةف .  ة به المحةط وبيئة العملالموظف  لى التكيف مع ظروف  قدرة وهو ذةضـــــــــا  ت
 . (2)  لةهالحصول  وما يتمنىبماارنة ما ةملكه ذو ةحصله 

     ليها م   مله الرضـا    العمل هو محصـلة  ناصر الرضا الت  يتصور الفرد ذنه ةحصلو 
 :، مسترغدي  بالعوامل الفر ةة للرضاصورة ذكثر تحديدا  
 ى العمل + الرضــا     ر  الترق  + الرضــا= الرضــا    األجر + الرضــا    محتو  الرضةةا عن العمل

    سا ا  العمل + الرضا    اإلغراف + الرضا    جما ة العمل + الرضا    ظروف العمل.
ُثرة    الرضا الوظةف   مما سبق نستطةع تحديد العوامل       : ةما يل الم

 ورته ع    صـــ إذا ما د   وخدما ،ذو    صـــورة ســـلع  نادا   وقد ي د عد ع ماابل العمل، ما ي   وهو :األجر-1
ه قد يجمع ، يما ذن ينةا   ةيو  ذجرا   وخدما   إنه، ذما إذا جاا    صــورة ســلع نادةا   النادةة  إنه ةيو  ذجرا  

  صورته جر    المجتمعا  الحديثة  األ و موما  ي د ع، وآخر  ينةا   نادةا   إذا غمل جزاا   بي  الكةفيتي  معا  
 . (3) النادةة
لادراته،  ردالف للفرد، واستخدام المتاحة الذاتةة السةطرة المهام، ودرجة تنوع وةغمل درجة: العمل محتوى -2

 . (4) العمل والنجاح    الفغل وخبرا 
لوظةفة ذخرى ذا  مســــــــــــــتوى ذ لى م   الذي يتم ترقيتهالموظف  غــــــــــــــلل الترقةة ه : الترقية: فرص-3

ُولةة والسـلطة والمريزالصـعوبة  لادة األجر    الترقةة ز  وقد ةصحبوظةفته الحالةة،  ةفول مستوى ، والمسـ
ُهله أل باا وظةف الذي يتم ترقيتهالعامل  حد ذاته لةح معةار للترقةة ما لم تك  مصحوبة بممارسة ة ذكبر ت

 . (5) ذ لىلمريز وظةف  

                                                           

، 1791ســــنة الصــــنا  ، المصــــنع مغــــيالته ايجتما ةة، الميتب الجامع  الحديث، اإلســــيندرلة،(  بد المنعم الح ،  لم ايجتماع 1)
 201. 
ُو  العاملي  إنجليزي 2)  .100م،  2001 رب ، ميتبة لبنا ، -( حبيب الصحاف، معجم إدارة: الموارد البغرلة وغ
 .211م،  1792سنة (  بد الباسط محمد حس ،  لم ايجتماع الصنا  ، ميتبة التلرلب،3)
 .56(  اتا العبودي، مرجع سابق،  4)
الكول ، ، 2  ذا  الســــــالســــــل للطبا ة والنغــــــر، د هاغــــــم، ايتجاها  الحديثة    إدارة األ راد والعالقا  اإلنســــــانةة، و ( زي  محم5)

 .191م،  1797سنة
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العمل  ند البحث    ســـــــا ا  العمل،  منهم م  ةاتصـــــــر بحثه  لى  ولختلف خبراا العمل: سةةةةةاعات-4
يرى التوســــع    مجال البحث لةغــــمل موضــــوع اإلجازا   ومنهم م األســــبو ةة  ســــا ا  العمل اليومةة ذو

- ا  ذةضـــ-وحتى ةغـــمل اإلجازا  الســـنوةة، اإلجازا  المرضـــةة، الخ....( بل  بونوا ها )الراحة األســـبو ةة،
الت  ةمي  ذ   ومتوســــــــــــط الســــــــــــنوا دخوله    مجال العمل  ســــــــــــ  مل م  حيث تحديدالعلم  للعا العمل

 . (1) ومو د ا تزالهةاضيها    العمل 
ُولةا ذهم  وتنميتهم م العمال  واإلغــراف  لىتعتبر  ملةة الاةادة  اإلشةةراف: نمط-5   ذي   وذ ظم المســ

ُة والاةادة غيرمُسسة،  عرف الاةادة ت ما غالب او ، واآلي م  األ راد  متراكبا   تجعل م  المُسسة خلةطا   الكف
 لجما ة. لاألهداف المحددة  ومثابرة لتحايقالادرة  لى إقناع اآلخرل  بو  ةعملوا بحماسة  ذو اإلغراف بونه:

 لها م  ذثر وهذا لماالعـديد م  البحوث التجرلبةة،  اهتمـامتعتبر جمـا ـة العمـل محور  العمةل: جمةاعةة-6
هما    م ، حيث تلعب نو ةة العالقا  بي  الزمالا دورا  والجما   للفردالفردي  بالغ األهمةة    الســــــــــلوك
مــا    مه الجيــدة بي  العمــال  ــامال   وتعتبر العالقــا  لى ذدائهم لعملهم، وم  ثم التــوثير  لى رضـــــــــــــــاهم 

ير نفح الوق . إ  درجة توث التادير   و  لالنتماايل  حاجاتهم  مرضــــــــــ  للعاملي ، اجتما  وجود محةط 
 . (2) ما ةالجبدرجة المنفعة ذو التوتر الت  تخلاها هذه  جما ة العمل  لى رضا العامل     مله، يرتبط

والت  ةة، وظةف ةعر ها  ادل حس  بونها: "الظروف الت  تحةط بالفرد ذثناا قةامه بو مال العمل: ظروف-7
 . (3) ايهتزازا  يها، يالحرارة، الضوضاا،  ةستطةع التحيم ي

، وذلك ةعود الرضـــــا    العملةمي  التحدث    وجود بها ذســـــاســـــةة  مُغـــــرا لرضـــــا الوظةف  ول
 التالةة: المُغرا هذه  المنظما ، وم لعاملي     ا رضاألهميتها    قةاح وتحديد مستوى 

إلى العمل    ظروف يا  بإميانه ذ   عرف التليـب  لى ذنه: تخلف العامل    الحضــــــــــــــورة   :التغيةب-1
 الذي ةمي و عرف بونه: الوق  الضــــائع    المُســــســــا  الصــــنا ةة بســــبب تليب العمال  يها، يما ة   يتحيم
  ذو غلق المصــــانع ذو التوخر   ايضــــطرابا    حســــاب التليب الوق  الضــــائع بســــبب وي يدخل تجنبه 

 . (4) سا تي ما بي  سا ة إلى  لمدة تتراوحالحضور إلى المصنع 
بعض  دورا  العمــل  لى الحريــة النــاتجــة    ترك اســــــــــــــممفهوم دورا  العمــل: ةطلق  العمةةل: دوران-2

حالل آخرل داخل التنظةم  العاملي  للخدمة  محلهم.جدد  وا 

                                                           

 .111م،  1761سنة لااهرة،( محمد طلع   ةسى وسلةما   دل ، الخدمة ايجتما ةة العمالةة، ميتبة الحديثة ا1)
 .61-60(  اتا العبودي، مرجع سابق،     2)
 .191م،  1795(  ادل حس ، إدارة األ راد والعالقا  اإلنسانةة، دار النهضة العربةة، اإلسيندرلة، 3)
 الســــــــعودةة، ســــــــنة، ميتبة  ياظ للنغــــــــر والتوزلع، الرلاض، المملكة العربةة 1( طلع  إبراهةم لطف ،  لم ايجتماع الصـــــــنا  ،   4)

 .57م،  1792
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تليرا     الميا آ  ذو ظروف العمل  ةعن  اإلضراب التوقف الجما   للعمل لحي  حدوث :اإلضةراب-3
ر، مادةة بحتة يالزلادة    األجو  هذه المطالب وقد تكو  الحاول الت  يرونها مضــــــــمونة  والمطالبة ببعض
 العمل. وتحسي  ظروف

ُولةاتهم ذو الناابا  العمالةة ذو  وه  تلك :الشةكاوى -4 النسـبة م  الغـياوى المادمة م  طرف العمال لمس
ف  ذو  دمه،  يلما يان  نسبة التظلما  مرتفعة تدل    مظاهر الرضا الوظة وهذه النسبةزمالئهم،  حتى

 ى غــياو مُســســة ذو  غــياوى العمال لمغــر يهم، سـواا يان  موضــو ةة ذو ي. بمعنى ســواا يان   م  طرف
ظةم النفســةة الت  ةعةغــها العامل داخل التن و   الحالة    دم الرضـا  يا  ذلك تعبيرا   واهةة مرتفعة، يلما

 والعيح صحةا.الصنا   
  التوثيرا ومع يل، وصـــــــنا   ولتفا ل معه اجتما  ةعمل العامل داخل نســـــــق  :والّلمباالة التخريب-5

ُهو مع ذهداف المنظمة تكو  معنوةاته مرتفعة  والعامل المنســــجمالتنظةم والســــلبةة لهذا اإليجابةة   بالتال  ذدا
 جيد.

لمحةط ا واينســـــــجام مع وتحايق ذاتهولك     الحاي  الت  ي ةســـــــتطةع العامل تحايق طموحاته 
ُثر ســــــــلبا   الذي هو  دم رضــــــــاه     مله، الغــــــــ ا الذي  ونتيجة ذلك لى ذدائه،  داخل إطاره  إ  ذلك ي

 واجباته. تودةة  وانضباطه ذثناا لى مدى اهتمامه  ينعيح بالسلب
ل خال ولتجلى م الذي يواجه العامل،  واإلحبا  النفســــ هو ظاهرة م  ظواهر  دم الرضــــا  :التمارض-6

حاب ةطلق  لةه "انســـ وهذا ما   العمل،  ايبتعادالمرضـــةة المانعة الت  يلجو إليها العامل قصـــد  الحاي 
م  الواقع المعــاش داخــل التنظةم الصــــــــــــــنــا   الــذي ينتم  إلةــه، ذو التاليــل م   هربــا  العمــل؛ تالعــامــل م  
ي   لةه ذو م  الوظةفة ذو المغر  ذا نفورا  ذثناا قةامه بعمله، سواا يا  ه السلبةة الت  يواجهها اينعياسا 

  امة.لجما ة العمل بصفة 
بب والســــ قد ةيو  هذا العنصــــر م  ذهم العناصــــر م  حيث اغــــتلال الباحثي     هذا الميدا ، األداَ:-7
 واألداا بي  الرضا  ولمعر ة العالقة، ومنتجي واضا، ألننا نرلد ذ  ةيو  العمال سعداا  ذلك   
مما يخطر ببال الباحثي  حول العالقة الت  تربط اإلنتاجةة بالرضــــــــــا الوظةف ، ذنه يلما زاد  :اإلنتاجية-8

 . (1) اإلنتاجةةزاد  معه مستوةا   رضا الفرد
 الضغوط النفسية والرضا الوظيفي:

  لى الملااة الواجبا  بوداا الفرد ةاوم ولك  ،البعض ببعضــهما يرتبطا  ضــلو وال الرضــا الوظةف 
ُثر قد الت  الغديدة ايضطرابا  م  خالةة سلةمة نفسةة بصحة يتمتع ذ  بد  ال  اتاه   لى سلب  غيلب ت
 الفرد نسانةةإ ةميز اختةاري، واع  عل الجيد والعطاا بها، الاةام المطلوب المهام إنجاز  لى وقدرته  طائه،

                                                           

 .67-61(  اتا العبودي، مرجع سابق،     1)
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 لوجوده لفردا تحايق مظاهر ذهم م  العطاا ةعتبر يما إنسانيته، معنى تحدد وبالتال  المخلوقا ، باق    
  .(1) إلنسانيته تحاةاه ذو

 إلنجاز ودا عةة خالةة م  الضـــلو  نفســـةة براحة تمتعه الفرد م  يتطلب الجيد الرضـــا    العملو 
    جعلهي  الفرد ســـلوك  لى ُثرلو  الفغـــل، وتجنب النجاح وتحايق األ ضـــل منه بالغـــيل مطلوب هو ما

 بعمله وايلتزام األ مال ذداا    للمثابرة الفرد د عي ذنه يما إلةه، المويلة بالمهام للاةام الجاهزلة وضــــــع
 . (2) بها ةعمل الت  للمُسسة باينتماا والغعور

 م   الةة بمســـــتوةا  يتمتعو   الذي  والممرضـــــا    و الممرضـــــ ذ  توقعال ةمي  المجال هذا و  
 ولتميزو    ال  مستوى  ذا رضاهم    العمل ةيو  النفس ،  والتوا ق خالةة م  الضلو ، النفسةة الصحة
 تكو    القاتهم ذ  يما ذخطاا،    الوقوع بدو   سلةم بغيل منهم المطلوبة المهام إنجاز  لى  الةة بادرة
 .سواا حد  لى والزائرل  المرضى ومع العمل زمالا مع ودةة

  :الدراسات السابقة
ا اتراث   الساباة تغيل الدراسا   خلفةا  تكول     تسا دهم إذ والدارسي ، للباحثي  اغنة   ر  ومصد   مهم 

 بموضوع العالقة ذا  الدراسا  بعض  لى تم ايطالع  اد لذا وذبحاثهم، دراساتهم موضوع     لمةة
 بعض  لى الضوا إلااا بهدف ساباة؛م  دراسا   تم التوصل إلةهما  يل   رض و ةما ،الحالةة الدراسة
 .الحالةة الدراسة د م    منها ايستفادة ةمي  والت  ،إليهاتوصل   الت  والتوصةا  النتائج

إلى تايةم ضلو  العمل والكفااة الذاتةة لدى العاملي      Zaki (2016هد   دراسة زي  )
( ممرضة    79التمرلض النفس     مستغفةا  الصحة النفسةة    الااهرة، وتكون   ينة الدراسة م  )

مريزل  للصحة النفسةة، مستغفى العباسةة للصحة النفسةة ومعهد الطب النفس  التابعة للمستغفى الجامع  
خدم الباحث األدوا  التالةة: )الماابلة، ايستبةا ، ماةاح اإلجهاد النفس  الوظةف      ي  غمح، واست

للممرضا ، ماةاح الكفااة الذاتةة(، وذظهر  النتائج ذ  الممرضة النفسةة تعان  م  جوانب مختلفة م  
واصل مع تالتوتر  ةما يتعلق بادرة الممرضا  النفسةة، وموقفها م  المرلض، وموقفها م  التمرلض، وال

المرضى و ائالتهم، وذغار  النتيجة ذ  معظم الممرضا  النفسةة  تعان  م  انخفاض  ا لةة الذا ، 
و الوة  لى ذلك يا  هناك  القة ذا  ديلة إحصائةة بي  اإلجهاد النفس  و ا لةة الذا  والبةانا  

 .(3)الدةموغرا ةة وايجتما ةة للممرضا  قيد الدراسة

                                                           

 .227-221م،   2001 مصر، سنة(  بد السالم  بد اللفار، مادمة    الصحة النفسةة، دار النهضة العربةة، 1)
 .97–96م،   2000سنة ، مُسسة نبيل للطبا ة، مصر،2محمد غحاتة ربةع، ذصول الصحة النفسةة،    (2)
 

(3) Rania. A. Zaki , Job Stress and Self- Efficacy among Psychiatric Nursing Working in Mental Health Hospitals 

at Cairo, Egypt , Journal of Education and Practice , Vol.7, No.20, 2016, pp 103-113. 



 

111 
 

مســـــتوى الضـــــلو  النفســـــةة  ند  ينة م   مال  ( إلى التعرف  لى2011) خمةح هد   دراســـــة
(، رالتخدي مســـــا د ممرضـــــي ، )األطباا،المتمثلة     العمومةة ايســـــتغـــــفائةةالاطاع الصـــــح  للمُســـــســـــة 

قد تم و    الجزائر،  ورقلةبمنطاة بالمُسسة ايستغفائةة العمومةة   امال   (120)  ينة البحث م  وتكون 
توصـــــل  نتائج الدراســـــة إلى ذ   مال الاطاع الصـــــح  ةعانو  م  النفســـــةة، و الضـــــلو   اســـــتخدام ماةاح

رة  رول    مســتوى الضــلو  النفســةة باختالف الخب نه ي توجدذيما  ،مســتوى مرتفع م  الضــلو  النفســةة
 .(1) والجنحالمهنةة 

والممرضــا   رضــي مإلى التعرف  لى الضــلو  النفســةة للم( 2010)هد   دراســة ذبو الحصــي  
ةعملو     ذقســـام العناةة المريزة المختلفة    المســـتغـــفةا  الحيومةة    قطاع غزة و القته بيفااة  الذي 

وتكون   ينة الدراســـة م  جمةع العاملي     ذقســـام العناةة المريزة    ، الذا     ضـــوا بعض المتليرا 
موز ي   لى  موظفا  ؛ (291هم )( البـالغ  ـدد2007الحيومةـة باطـاع غزة    العـام ) المســــــــــــــتغــــــــــــــفةـا 
وقد قام الباحث باســـــــــــــتخدام األدوا  ، (211وقد يا   دد ايســـــــــــــتبةانا  المطباة ) ،غزة محا ظا  قطاع

رضـــــــو ةعان  مم وذظهر  نتائج الدراســـــــة : (،ماةاح الكفااة الذاتةة،  التالةة: )ماةاح الضـــــــلو  النفســـــــةة
بيرة غزة م  ضــــلو  نفســــةة ي   الحيومةة    قطاعوممرضــــا  العناةا  المريزة المختلفة    المســــتغــــفةا

ذا  ديلة إحصــائةة بي  الضــلو  ة نه ي توجد  القة ارتباطةذ الدراســة  ظهر ذيما ، (% 61.91بنســبة )
 ،وجود  رول ذا  ديلة إحصـــــــائةة تعزى لمتلير الجنح )ذيور  دراســـــــةال  ظهر ، ذالنفســـــــةة ويفااة الذا 

 عدر    بولصـــالا الذيو  ،يان  الفرول لصـــالا اإلناث    البعد النفســـ الضـــلو  النفســـةة ولاد  إناث(   
 .(2)المادي عدمع الزمالا األطباا والب العالقة

 العمل ميا     التوتر اســـــــتكغـــــــاف إلى et.al، Dean (2007) وآخرو   دراســـــــة دي ، هد  
  ينة وتكون  المســـــــني ، لر اةة دار    الصـــــــحةة الر اةة موظف   نها ذبلغ الت  األخالقةة والتحدةا 
 الت  العناصــــر الدراســــة وغــــمل  الر اةة، دار    التمرلض هيئة ذ ضــــاا م   ضــــوا  ( 11) م  الدراســــة
 الضلطو  الوظةف ، الرضا م  العالمةة والتايةما  األخالقةة والتحدةا  العمل ميا     الضلوطا  ذثار 

ُثر قد الت  الضــلو  لتلك النظر وتم النفســ ،  جانب لبنودا  هذه ضــم  م  ويان  الر اةة، تو ير  لى ت
 كثرذ هو األهال  مع التعامل ذ  إلى نتائج الدراســـــــة وتغـــــــير الخدمة،    التدرلب برامج لصـــــــالا ينظر

                                                           

م،    2011، 11 ( محمد ســلةم خمةح، الضــلو  النفســةة لدى  مال الاطاع الصــح ، مجلة العلوم اإلنســانةة وايجتما ةة، العدد1)
 295-279. 
ااة    المجال الحيوم  و القتها بيف ( محمد  رج هللا مســـلم ذبو الحصـــي ، الضـــلو  النفســـةة لدى الممرضـــي  والممرضـــا  العاملي 2)

 م.2010 سنة الذا "، رسالة ماجستير غير منغورة، الجامعة اإلسالمةة، غزة،
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 إلجهادا ذ  إلى النتائج تغـــــير ذلك،  لى و الوة التمرلضـــــ ، الطاقم لدى والضـــــلوطا  التوتر مســـــببا 
 .(1)الصحةة الر اةة لتادةم والضلط الوظةف  بالرضا يرتبط النفس 

  الوظةف    و القته بالرضــــاالضــــلط النفســــ   لى ( إلى التعرف 2009دراســــة العبودي )هد   
م  مصـــلحة اإلنتاج، موز ي    ردا  ( 70وقد تكون   ينة الدراســة م  ) مُســســة الخزف الصــح  بالميلةة،

اختبار هولمز لاةاح الضــــــــــــلط بلة، األدوا  التالةة: )المااباســــــــــــتخدام باحث وقد قام ال ،ورغــــــــــــا  6 لى 
بي   ةارتباطة دم وجود  القة  الدراســــــــة:وقد ذظهر  نتائج  (،اســــــــتبةا  قةاح الرضــــــــا الوظةف  ،النفســــــــ 

حتوى العمل ، موه  األجرالذي تناولنا  ةه ثالث متليرا   وهذا األخير، والرضا الوظةف الضـلط النفسـ  
بي  المتليرا  )األجر، محتوى العمل،  ايرتبا خالل حســـــــابنا لمعامل  لنا م  والت  تبي  ونمط اإلغــــــراف
ُيد  دم توثر هذه المتليرا  بمتلير الضــــلط و  القة جد ضـــعةفة،  ذنه والضـــلط النفســـ نمط اإلغـــراف(  ت

 . (2)النفس 
لها   لى مســـــــــتوى الضـــــــــلو  الوظةفةة الت  يتعرض إلى التعرف (2009) حجاجهد   دراســـــــــة 

دى وجود الكغف    م التمرلض    مسـتغفةا  قطاع غزة الفلسطينةة، يما تهدف إلىالعاملو     مهنة 
مدى وجود  رول ذا  ديلة إحصـــــائةة   القة بي  ضـــــلط العمل ويل م  اينتماا والرضـــــا الوظةف  و  

ُهل العلم ، الحالة ايجتما ةة، مدة الخبرة(    مســــتوى ضــــلط العمل تعزى لمتلير )العمر،  ،الجنح، الم
، واســتخدم مســتغــفى الغــفاا باطاع غزة ممرض وممرضــة ةعملو  داخل (100 )ن   ينة الدراســة م وتكو 

دراسة وتوصل  ال(، الرضا    العمل، و اينتماا التنظةم ، و ضـلط العملماةاح  الباحث األدوا  التالةة:)
 ســــتوى ضــــلط  م  العاملي     مهنة التمرلض    مســــتغــــفى الغــــفاا بلزة ةعانو  مذإلى النتائج التالةة: 

وجود  القة  يســــةة ذا  ديلة إحصــــائةة بي  ضــــلط العمل والرضــــا (، يما ذظهر : 97.29)مرتفع بلغ 
اد توصل    يذلك، بي  ضلط العمل واينتماا التنظةم  إحصائة اوجود  القة  يسةة غير دالة ، الوظةف 

العمل تعزى لمتلير )العمر، الجنح،  ضلط الدراسـة إلى  دم وجود  رول ذا  ديلة إحصائةة    مستوى 
ُهل العلم ، الحالة ايجتما ةة، مدة  .(3)(الخبرة الم

 بيئة بيئة العمل )مغــــرفح  توثير إلى  Mayo& Janet (2001) مايوو  جان  دراســــةهد   
 ، لى الرضـــا الوظةف  للممرضــي  والممرضـــا  التنظةم ( والمناو الوظةف  الوضـــع العمل، وضــع العمل،

  ةما األ يار روتو ي ،   بيئا  العمل المختلفةيتحســ   الســةاســا  الدا مة المختلفة  معر ة إلى يما هد  

                                                           
) 1 ( Vondras, Dean D.; Flittner, Diane; Malcore, Sylvia A.; Pouliot, Gregory Workplace Stress and Ethical 

Challenges Experienced by Nursing Staff in a Nursing Home, Educational Gerontology, v35, n4, 2009,p321-339. 

 سابق. مرجع(  اتا العبودي، 2)
( خليل حجاج، توثير ضلط العمل  لى يل م  اينتماا والرضا الوظةف  للممرضي  العاملي  بمستغفى الغفاا بلزة، جامعة األزهر، 3)

 م.2009غزة، سنة
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 العمل، بيئةل الهةيلةة بالجوانب الصــــــحةة الر اةة ســــــةاســــــة و القة الوظةف  الرضــــــا وتايةم باةاح يتعلق
 تفرغا الم المســـتغـــفةا     العاملي  م  الممرضـــي  والممرضـــا   ئا  ذربع) م  الدراســـة  ينة وتكون 
والممرضــــــا    للممرضـــــيوالبناا التنظةم  تايةم توثير متليرا  العمل  وذظهر  النتائج بعد ،(جزئ  وبدوام
 ،لوحظ م  حيث ميا  العمل وجود اختال ا   دة بي  المجمو ا  المختلفة،ذقسام المستغفى     العاملي 

 أل راد،والتفا ل بي  ا العمل،ضــلو   با  لةة،ايســتاالايختال ا  تريز  بغــيل ذســاســ   لى دور  هذه
 كثرذ واحد ةعملو  بدوام يامل     مل والممرضــــــا  الذي   الممرضــــــي  إبالنســــــبة لحالة الموظفي   ذما 

ويا  هناك ،  ند ماارنتهم مع الممرضـــــــي  والممرضـــــــا  الذي  ةعملو  بدوام جزئ      دة ذماك  رضـــــــا
ير ضــــلط العمل إذ يا  له توث هو ويا  األكثر بروزا   األقســــام،العديد م  ايختال ا  تم  مالحظتها بي  

اقة وحدا  العناةة الحرجة مثل اإل     والممرضـــا  العاملي ســـلب  غـــديد  لى الرضـــا الوظةف  للمرضـــي  
لى الرضــا الوظةف    يبير ا ا  ةي  لها توثير  لم  ايســتااللةة إباإلضــا ة لذلك   والعناةة المريزة،   العملةا  

ة ســــــلســــــلة اســــــتراتيجةا  ســــــةاســــــ والممرضــــــا  بغــــــو آراا الممرضــــــي  تايةم تم ، و لتمرلض العناةة المريزة
ائج وهذه النتوالســالمة،  التوظيف، ايســتحااقا ، العمل،ريز اإلصـالح  لى مســائل  با  وقد ،اإلصـالح

لى إ ادة ويذلك تم التوكيد   تحسي  زلادة األ داد الملتحاة بالتمرلضلها آثار  لى السـةاسـا  الرامةة إلى 
 .(1)ممنهجبغيل  والسةاسا  المتبعةهةيلة بيئة العمل 

لى قةاح ضــــــــــــلو  العمل الت  تواجه الممرضــــــــــــي  ( إ2001) ســــــــــــعادة وآخرو   هد   دراســــــــــــة
متليرا   ضـــوا ســـتةمســـتغـــفةا  محا ظة نابلح الفلســـطينةة خالل انتفاضـــة األقصـــى     والممرضــا    
 ،وسنوا  الخبرة، ونوع المستغفى، والحالة ايجتما ةة، وميا  السي ، والمستوى األكادةم  ه  : الجنح،

ممرضـــا  ( 111)وتكون   ينة الدراســـة م  م  خمســـي   ارة لاةاح ضـــلو  العمل  اســـتبانةتطولر  وقد تم
مســتوى   ذ وذظهر  النتائج، ألقصــى   مســتغــفةا  محا ظة نابلح الفلســطينةة خالل انتفاضــة ا وممرضـة

والممرضا  مرتفعا ، حيث حصل  الدرجة الكلةة لضلو  العمل  لى درجة  ضلو  العمل  ند الممرضي 
تبي  وجود  رول    مســـــــــتوةا  ضـــــــــلو  العمل تعزى لمتلير الجنح  ( يما 95,6مرتفعة وبنســـــــــبة )% 

الا حيومةة ولمتلير ميا  الســي ، ولصــالمســتغــفى ولصــالا المســتغــفةا  ال ولصــالا الذيور ولمتلير نوع
الذي  ةســــينو  خارج مدينة نابلح، ولمتلير المســــتوى األكادةم  ولصــــالا حملة  الممرضــــي  والممرضــــا 

 و لى    التمرلض، يذلك ذوضح  الدراسة  دم وجود  رول تعزى إلى متلير سنوا   غهادة البيالورلوح
 .(2)والحالة ايجتما ةة للممرضي  والممرضا  الخبرة

                                                           
)1( Mayo, Janet L، The effects of work environment on job satisfaction in the nursing workforce, Ph.D., State 

University of New York at Albany، 2004, 238 pages; AAT 3135667. 

 ضـــا  خاللالعمل الت  يتعرض لها الممرضـــو  والممر  زلادة، ضـــلو ( جود  ســـعادة وزهدي طبيلة وروح   بدا  واســـما يل ذبو 2)
الجامعة  (،1(، العدد)10انتفاضــــــة األقصــــــى    مســــــتغــــــفةا  محا ظة نابلح الفلســــــطينةة، مجلة دراســــــا  )العلوم التربوةة(، المجلد )

 110-165م،    2001 األرد ، سنةاألردنةة،  ما ، 
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 تعليق على الدراسات السابقة:
لوحظ ذ  جمةع الدراسا  الساباة تناول   ئة الممرضي   دا دراسة واحدة تناول   ئة العاملي     

وتتفق الدراسة الحالةة مع الدراسا  الت   (2009العبودي )وه : دراسة  مُسسة الخزف الصح  بالميلةة
تناول  الممرضي ، يما لوحظ ذ  الدراسا  تفاوت     موضو اتها وذهدا ها  منها ما  مل  لى تايةم 

، ومنها ما تناول قةاح ضلط العمل يدراسة Zaki (2016زكي )ضلو  العمل والكفااة الذاتةة يدراسة 
وم  الدراسا  ما تناول قةاح مستوى الضلو  النفسةة  ،(1221حجاج )، ودراسة (1221سعادة وآخرو  )

(، ومنها ما تناول الضلو  النفسةة و القتها بيفااة الذا  يدراسة ذبو الحصي  1211مثل: دراسة خمةح )
وآخرون  ،يند (، وتبي  ذ  دراستي  تناولتا الضلو  العمل و القتها بالرضا الوظةف  وهما: دراسة1212) 

(2007) Dean, et.al  ودراسة مايو وجاني ،(Mayo & Janet (2004( 2009)العبودي  ، ذما دراسة
 تناول  الضلط النفس  و القته بالرضا الوظةف ، وبذلك تتفق الدراسة الحالةة مع هذه الدراسة    تناول 

 الضلو  النفسةة و القتها بالرضا الوظةف .

 المنهج واإلجراَات:
 مجتما الدراسة:
وهم ، العناةة المريزة    الحيومة بالمستغفةا  ةعملو   الذي  الممرضي  والممرضا  جمةع ةغـمل

 .(2016،الصحة الفلسطينةة ممرضا  وممرضة، )وزارة( 159)
 :الدراسة عينة

 ممرضـــــ  العناةة المريزة    مســـــتغـــــفى األوروب  ومجمع ناصـــــر الطب ، جمةع م  عينةال اختةار تم
م  مجموع ذ راد المجتمع الكل ،  %12.7ممرضـــــا  وممرضـــــة، وه  تمثل  (52) م  العينة تكون  حيث

 بذلك  ه  ممثلة لهذا المجتمع، الجدول التال  يوضا توزلع ذ راد العينة:
 الدراسة عينة أفراد توزيا (1) رقم جدول

 النسبة الملوية العدد الصنف المتغير
  67% 16 ممرض الجنح

 31% 16 ممرضة %100
  19% 20 غةيل  وقل 1500 الراتب الغهري 

 62% 12 غةيل  وكثر1500 %100

 أدوات الدراسة: 
 األداة، تكون  األداة م  لى األدب التربوي، والدراســــــــــــا  الســــــــــــاباة المتعلاة بموضــــــــــــوع  ايطالعبعد    

  التالةة:و ق الخطوا   استبانتي ، وتم بنااها
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 .يل استبانة  ارا  صةاغة  -
  .(  ارة22 لى ) يل استبانةوقد غمل   ،األولةةاستبانة بصورتها يل إ داد  -
 .محيمي  (10)والبالغ  ددهم   ،ليالتربو  المحيمي استبانة  لى مجمو ة م  يل  رض  -

 ذصـــــباو  الفارا ،بعض  صـــــةاغةوا  ادة  تعديلالت  ذوصـــــى بها المحيمو ، تم  التعدةال وبعد إجراا     
دا ، ج رثيوقد ذ طى لكل  ارة وز  متدرج و ق ســــلم متدرج خماســــ  )ي  ارة،( 22) يل اســـتبانة دد  ارا  

لموزو  والفئة ا لحساب مستوى المتوسط ا لتحديدالتال   ا تمد الجدول دجدا ( وق قليل ،قليلمتوسـط،  ،رثيي
 :التال  الجدول    موضا هويما  إليها نتم يالت  

 إليها ينتمي التي والفلة الموزون  المتوسط مستوى ( يمثل 2جدول )
 مستوى الدرجة فلة الوزن النسبي فلة المتوسط الموزون 

 قليل جدا   15% - 20% 1.97 -1
 قليل 51% - 16% 2.57 -1.90
 متوسط 69% - 52% 1.17 – 2.60
 يثير 91% - 69% 1.17 – 1.10

 يثير جدا   100% - 91% 5 – 1.20
 (1) 
 : استبانة الضغوط النفسية:أواًل 

 (  ارة. 22النفسةة م  ) ضلو استبانة التتكو  
 :لّلستبانة السيكومترية الخصالص

 المحيمي (: وقد تم توضةا ذلك.  )صدل ايستبانة صدل
  :الداخلي االتساق
  ارا  بيرســـــو  بي  ارتبا  معامل حســـــاب طرلق    لالســـــتبانة الداخل  ايتســـــال م  التوكد تم       
 :ذلك التال  يوضا والجدول والدرجة الكلةة لها، ايستبانة

 
 
 
 
 

                                                           

 سنة(، خوارزم العلمةة، جدة، spss   اإلحصاا الوصف  واإلحصاا ايستديل  باستخدام ) الفتاح، مادمة ز حس   بد  (1)
 .511م،  2009
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 ( يمثل معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية لها3جدول )
مسةةةةةةةةةتةةوى  معامل االرتباط الرقم

 الداللة
مسةةةةةةةةةةةةةتةةةةوى  معامل االرتباط الرقم

 الداللة
مةةةةةةةةعةةةةةةةةامةةةةةةةةل  الرقم

 االرتباط
مسةةةتوى 
 الداللة

 دال** **0.512 17 دال** **0.621 10 دال** **0.595 1
 دال** **0.912 20 دال** **0.611 11 دال** **0.100 2
 دال** **0.999 21 دال** **0.971 12 دال** *0.121 1
 دال** **0.519 22 دال** **0.591 11 دال** **0.101 1
 مّلحظة: دال** **0.910 11 دال** **0.611 5

 دال**
 6.61يعني دالة عند 
 دال*
 6.65يعني دالة عند 

 دال** **0.621 15 دال** **0.611 6
 دال** **0.916 16 دال** **0.925 9
 دال** **0.661 19 دال** **0.102 9
 دال** **0.991 19 دال** **0.570 7

 ا.بي  الفارا  والدرجة الكلةة له إحصائة اذ  جمةع الفارا  دالة  السابقولاد اتضا م  الجدول 
 :االستبانة ثبات

 وذلفا النصفةة، بطرلات  التجزئة العينة ايستطال ةة، ذ راد  لى تطبةاها بعد ايستبانة ثبا  م  التوكد تم 
 الثبا  معامل ويا  ،(0.835)التجزئة النصــفةة  طرلاة باســتخدام الثبا  معامل حيث تبي  ذ  يرونباو،
 تطمئ  الثبا   الةة م  بدرجة ايســـــــتبانة تتمتع ذ   لى يدل وهذا ،(0.893)يرونباو ذلفا باســـــــتخدام
 األبعاد خماســـ  ماةاســـا   البحث؛ اســـتخدم ذداة مســـتوى  ولتادير .الدراســـة  لى  ينة تطبةاها  لى الباحثي 

 ( قليل جدا .1) قليل (،2متوسط، ) (،3( يثير، )1( يثير جدا ، )5):
 : استبانة الرضا الوظيفي:ثانًيا

 (  ارة. 22تتكو  استبانة األداا المهن  م  )
 :لّلستبانة السيكومترية الخصالص

 المحيمي (: وقد تم توضةا ذلك.  )صدل ايستبانة صدل
 االتساق الداخلي:  

ايســتبانة   ارا  بي تم التوكد م  ايتســال الداخل  لالســتبانة    طرلق حســاب معامل ارتبا  بيرســو     
 يوضا ذلك:  والدرجة الكلةة لها، والجدول التال
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 ( يمثل معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية لها4جدول )
مسةةةةةةةةةةةةةتةةةةةوى  معامل االرتباط الرقم

 الداللة
مسةةةةةةةةةةةةتةةةةوى  معامل االرتباط الرقم

 الداللة
مسةةتوى  معامل االرتباط الرقم

 الداللة
 دال** **0.619 17 دال** **0.691 10 دال** *0.119 1
 دال** **0.177 20 دال** **0.515 11 دال** **0.611 2
 دال** **0.610 21 دال** **0.192 12 دال** **0.116 1
 دال** **0.911 22 دال** **0.917 11 دال** **0.511 1
 مّلحظة: دال** **0.602 11 دال** **0.616 5

 دال**
 6.61دالة عند يعني 

 دال*
 6.65يعني دالة عند 

 دال** **0.565 15 دال** **0.196 6
 دال** **0.169 16 دال** **0.957 9
 دال** **0.999 19 دال** **0.611 9
 دال** **0.971 19 دال** **0.977 7

 .هال بي  الفارا  والدرجة الكلةة إحصائة اذ  جمةع الفارا  دالة  السابقولاد اتضا م  الجدول 
 :ثبات االستبانة

تم التـوكـد م  ثبـا  ايســــــــــــــتبـانـة بعـد تطبةاهـا  لى ذ راد العينـة ايســــــــــــــتطال ةة، بطرلات  التجزئة   
(، ويا  920.0النصــفةة، وذلفا يرونباو، حيث تبي  ذ  معامل الثبا  باســتخدام طرلاة التجزئة النصــفةة )

(، وهذا يدل  لى ذ  ايســـــــــــــتبانة تتمتع بدرجة  الةة م  0.997)معامل الثبا  باســـــــــــــتخدام ذلفا يرونباو 
الثبا  تطمئ  الباحثي   لى تطبةاها  لى  ينة الدراســـــــة. ولتادير مســـــــتوى ذداة البحث؛ اســـــــتخدم ماةاســـــــا 

 .اقليل جد   (1(، قليل )2، متوسط، )(1( يثير، )1( يثير جدا ، )5خماس  األبعاد: )
 الدراسة ومناقشتها: نتالج
 ومناقشة نتالجه:  األول السؤال نتالج
  : لى ن والذي ي

 المريزةل العناةة    العاملو   الممرضو   لها يتعرض الت  النفسةة الضلو  مستوى  ما -
 البحث حول مســتوى   ينة يســتجابا  ذ راد الوز  النســب و  الدرجا  متوســط بحســاب الباحثا  قام

 يبي  ذلك: التال  الضلو  النفسةة، والجدول
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 حول البحث عينة أفراد الستجابات النسبي والوزن  الدرجات متوسطيمثل  (5جدول رقم )
 52=  ن. الضغوط النفسية مستوى 

المتوسط       الفقرات                            م 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 1 78.076 0.634 3.90 ذغعر بعدم ايرتةاح ذثناا تواجدي    الاسم. 1
 9 75 0.653 3.75 ذنز ج م  يثرة المرضى    الاسم. 2
 15 70.769 0.699 3.54 .ذغعر بانخفاض ثات  بنفس  لالة الراتب 3
 5 78.076 0.799 3.90 .ذغعر بونن  مصاب بصداع مستمر 4
 9 75.384 0.645 3.77 مناوبت  بعد إقراره.ذتوتر يلما ذرد  تليير جدول  5
 6 76.538 0.585 3.83 .ذحح بإرهال  ام وغعور بالضيق 6

ذنز ج لعدم احترام سةاسة الاسم ألوقا  الزلارة م  قبل الزوار  7
 والعاملي .

3.40 0.721 68.076 19 

 1 82.692 0.687 4.13 .ذغعر بازدةاد سلوي  العدوان  نحو اآلخرل  8
 2 80.769 0.625 4.04 ذ تاد ذ  راتب  ي يلب  احتةاجات  األساسةة.  9
 10 74.615 0.770 3.73 .ازدةاد خو    لى مستابل  10
 1 79.230 0.625 3.96  .ذهتم يثيرا  باألمور المادةة 11
 11 72.307 0.661 3.62 .ذ ان  م  قلة النوم والالق ويثرة الكوابةح 12

13 
احتمال إصابت  بومراض معدةة بسبب  مل     ذغعر بالالق م  

 الاسم.
3.38 0.796 67.692 17 

 20 67.692 0.771 3.38 ذغعر ذ  ضلط وذ باا العمل  ل     الاسم يبير. 14
 22 60 1.172 3.00 ذنز ج م  ذ   ترا  الراحة ذثناا المناوبة قليلة. 15
 11 73.846 0.643 3.69 ذغعر بآيم ذسفل الظهر ذثناا العمل. 16
 11 72.692 0.595 3.63 ذغعر ذ   القة مسئول  المباغر ب  لةس  جيدة. 17
 19 68.461 0.723 3.42 ذغعر ذ  جهدي مع المرضى ةغير  لةه غيري. 18
 12 73.461 0.810 3.67 غعر بالتوتر يلما توخر زميل  يستالم المناوبة.ذ 19

20 
ح زمالئ  مم  هم    نفذغعر بالضلط النفس  م  ترقةة بعض 

 مستواي.
3.48 0.641 69.615 16 

 21 65.769 0.848 3.29  ذنز ج م  بعض التاصير م  بعض األطباا    الاسم. 21
 7 75 6820. 3.75  .ذغعر بالضيق لالة مغاريت     الرحال  والحفال  والمناسبا  22

  92.797 7.571 90.29 الدرجة الكلية
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ذغلب   ذحيث  النفســـةة يا  يبير اذ  الدرجة الكلةة لمســـتوى الضـــلو  يتضـــا م  الجدول الســـابق 
( والت  تن   لى: 9ذ لى ثالث  ارا  يان  الفارة: ) الفارا  حصل   لى وز  نسب  يبير،    حي  ذ 

 يلب  ي ب رات ذ  ذ تاد( والت  تن   لى )7والفارة )، (اآلخرل  نحو العدوان  ســـــــلوي  بازدةاد ذغـــــــعر)
وقع  بي  حيث  ،(المادةة باألمور يثيرا   ذهتم( والت  تن   لى )11والفارة ) ،(األســـــــــــاســـــــــــةة احتةاجات 

( 15) (، يما يتضا م  الجدول السابق حصول الفارة2وذلك حسب الماةاح    جدول ) (%68-83%)
 ذغعر( والت  تن   لى )11والفارة )  ،(قليلة المناوبة ذثناا الراحة  ترا  ذ  م  ذنز ج) والت  تن   لى

  لى تن  والت ( 11)  والفارة  ،(الاســـــم     مل  بســـــبب معدةة بومراض إصـــــابت  احتمال م  بالالق
 . متوسطة نسب  لى( يبير الاسم     ل  العمل وذ باا ضلط ذ  ذغعر)

( وه  درجـة يبيرة وهذه الدرجة الت  90.29والنتيجـة الكلةـة تظهر ذ  متوســــــــــــــط الـدراجـا  يـا  )
، وهذا واضا ير ايبيا   ممرضي النفسةة للالبةة ال ضلو المستوى ذ  توصـل  إليها الدراسة الحالةة تفسر 

أل  الممرضــــي     قطاع غزة يتعرضــــو  لضــــلو  نفســــةة يبيرة، نتيجة ل، مال المرهاة  اســـتجاباتهم؛   
م وجود مــا ةاــابــل ذلــك م  ذجر يتوا ق مع الجهــد المبــذول    الت  تواجههم لكثرة ســـــــــــــــا ــا  العمــل، و ــد

مواجهة هذه اي مال الكبيرة؛  لذلك الممرض يواجه هذه الضـــلو  النفســـةة وهو    قرارة نفســـه ةعان  آيم 
ُيد ذهمةة نفســةة يبيرة، قد تســبب له آيما  جســدةة،  الضــلو   إيجاد الطرل المناســبة لتخفيفوهذه النتيجة ت

  يهم.النفسةة لد
 (، ودراســــة2011) خمةح ودراســــة ،Zaki (2016) زي  وبذلك تتفق الدراســــة الحالةة مع دراســــة

 حيومةةال المستغفةا     المختلفة المريزة العناةا  وممرضا     معاناة ممرض ( 2010) الحصي  ذبو
 بنسبة يبيرة. نفسةة ضلو  م  غزة قطاع   

 نتالج السؤال الثاني ومناقشة نتالجه:
   لى:ين  والذي 

 المريزةل العناةة    العاملي  الممرضي  لدى الوظةف  الرضا مستوى  ما -
البحث حول مســتوى   ينة يســتجابا  ذ راد والوز  النســب  الدرجا  متوســط بحســاب الباحثا  قام

 ذلك:يبي   التال والجدول  الوظةف ، الرضا
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 البحث حول عينة الستجابات أفراد النسبيوزن وال الدرجات متوسطيمثل ( 6) رقم جدول
  52. ن = الوظيفي الرضامستوى 

  لى ثالث ذ ، بينما يبير ا يا  الرضا الوظةف  لمستوى  الكلةة الدرجة ذ  السابق الجدول م  يتضا

المتوسط  الفقرات                             م 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 6 74.230 0.800 3.71 .به ذقوم الذي العمل ذغعر بمتعة غخصةة    1
 12 66.923 0.738 3.35 .متنو ة مهام  لى ذغعر بارتةاح أل  وظةفت  تحتوي  2

3 
 م  يبير قدر  لى تحتوي  ذغللها الت  ذ تاد ذ  الوظةفة

ُولةة.  المس
3.77 0.675 75.384 3 

 8 70.769 0.670 3.54 مجهود يبير. تتطلب ي ذ تاد ذ  وظةفت  4
 10 68.846 0.669 3.44 بها. ذقوم الت  ل،غلال الغخص  التخطةط إميانةة ذمتلك 5
 7 73.076 0.789 3.65 بالتادم. ل  تسما بها ذ مل الت  ذ تاد ذ  الوظةفة 6
 19 57.692 0.878 2.88 العالةة. قدرات  ل  بإبراز تسما ذغعر ذ  وظةفت  7
 20 57.692 0.900 2.88  راغ . ذتمتع بووقا  مما بوظةفت  ذكثر ذتمتع 8
 13 66.538 0.706 3.33 .ذقوم به غير روتين  الذي ذغعر ذ  العمل 9
 16 63.461 0.648 3.17 .ذ تاد بو   مل     وظةفت  ةغعرن  بو  ل  قةمة 10
 11 67.307 0.595 3.37 بمفرده. الارارا  ي يتخذ ذ تاد ذ  المغرف 11
 4 74.615 0.660 3.73 والمساواة. العدل ذ غعر بو  المغرف ةطبق 12
ُولي . ذغعر بعدم التحيز والتفرقة م  قبل 13  18 59.615 0.980 2.98 المس

14 
ذ تاد ذ  األجر الذي ذتااضاه يتماغى مع المجهودا  الت  ذتاوم 

 .بها
3.46 0.753 69.230 9 

 15 65 0.738 3.25 .ذ تاد ذ  ذجر البدل مخاطرة والوق  اإلضا   ةحفزن  للعمل 15
 2 77.307 0.627 3.87 .المباغر ذحصل  لى يل ما ذطلب م  رئةس  16
 17 63.076 1.127 3.15 ذغعر بونن  منفذ للتعلةما . 17
ساا ذغعر بتميز 18  22 55.384 0.899 2.77 توجةه األوامر.    والرغبة بايستعالا الُر
 14 65.769 0.893 3.29 التهديد. ذسلوب ةستعمل مع  ذرى ذ  المغرف 19
 1 80.769 0.625 4.04 العمل. هذا  لى تحصل  لكون  ذمل بخيبة ذغعر 20

21 
ُولي  ةسعو  لتحايق ذهدا هم وذهداف المُسسة  ذ تاد ذ  المس

 . اط
3.73 0.888 74.615 5 

ُولو  بالممرضي  واستلالل جهودهم 22  21 55.769 1.348 2.79 .ذغعر بتحيم المس
  91.210 10.82 74.15 الدرجة الكلية
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 (العمل هذا  لى تحصــــل  لكون  ذمل بخيبة ذغــــعر)  لى:( والت  تن  20 ارا  يان  الفارة )
تن   ( والت 1( والفارة )المباغــــر رئةســــ  م  ذطلب ما يل  لى ذحصــــلتن   لى ) ( والت 16)والفارة 
ُولةة( م  يبير قدر  لى تحتوي  ذغـــــللها الت  الوظةفة ذ  ذ تاد لى ) ب والت  حصـــــل   لى نســـــ المســـــ
 الجدول م  يتضــــــا يما (،2حســــــب الماةاح    جدول ) ( وذلك%91- %69وقع  بي  )حيث  يبيرة؛
ســــــاا بتميز ذغــــــعر)  لى تن  والت ( 19) الفارة حصــــــول الســــــابق  توجةه    والرغبة بايســــــتعالا الُر
ُولو   بتحيم ذغعر)  لى تن  والت ( 22) والفارة ،(األوامر  لفارةجهودهم(، وا واستلالل بالممرضي  المس

 متوسطة. نسب  لى(  راغ  بووقا  ذتمتع مما ذكثر بوظةفت  ذتمتع)  لى تن  والت ( 9)
 الت  الدرجة وهذه ،يبيرة درجة وه ( 91.15) يا  الدراجا  متوســــــط ذ  تظهر الكلةة والنتيجة

ا    وهذا واضـــــ ،يبير ا يا  الممرضـــــي  المهن  للالبةةالرضـــــا ذ  تفســـــر  الحالةة الدراســـــة إليها توصـــــل 
اسـتجاباتهم، وم  هذه النتيجة يتضـا ذ  الممرض الفلســطين  لدةه روح إيجابةة نحو العمل مع ما يتعرض 
له م  ضــــــــلو  نفســــــــةة،  هو راض     مله مهما يواجه م  صــــــــعوبا ، وه  يثيرة    ضــــــــل العدوا  

دل به، ومع ذلك  الممرض الفلسطين  يواجه يل هذه المعةاا  الصهيون   لى قطاع غزة، والحصار المح
ُيد ذهمةة  بصــــــدر رحب؛ إلةمانه بعظم مهنته    ســــــبيل مرضــــــاه ربه، ووطنه، لعمل  لى اوهذه النتيجة ت

 تو ير اإلميانا  الالزمة لرضا الممرضي     وظةفتهم.
 نتالج السؤال الثالث ومناقشة نتالجه:

  والذي ين   لى:
 لديهمل ةف الوظ بالرضا المريزة العناةة    العاملي  الممرضي  تواجه الت  النفسةة الضلو   القة ما -

ُال  ، الوظةف  والرضا النفسةة الضلو  بي  بيرسو   ارتبا  معامل الباحثا  استخدمولإلجابة  لى هذا الس
 :النتيجة هذه يبي  التال  والجدول

 معامل ارتباط بيرسون بين الضغوط النفسية والرضا الوظيفي يبين( 7جدول رقم )
 معامل ارتباط  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المتغيرات

 7.571 90.29 الضغوط النفسية
0.901** 

 10.82 74.15 الرضا الوظيفي
ارتباطا  ذ  هناك ( وهذا ةظهر **0.901)ذ  معامل ايرتبا  بلغ  السابق الجدول م  يتضا

لرضا ا العاملي     العناةة المريزة ومستوى  الحيوميي  مرضي النفسةة للمضلو  واضحا  بي  مستوى ال
ُثر سلبا   لى الرضا الوظةف   الوظةف  لديهم، وقد تفسر هذه النتيجة بو  الضلو  النفسةة للممرضي  لم ت

نسانةة.لديهم، وذلك يو  مهنة التمرلض وخاصة    العناةة المريزة مهنة   سامةة وا 
، ودراسة  Mayo & Janet (2004) وجاني  نتائج دراسة مايو مع الدراسة هذه نتائج وبذلك تتفق

حيث اإلجهاد النفس  يرتبط بالرضا الوظةف ، تتعارض مع ما  ،,et.al Dean( 2007وآخرو  ) ،دي 
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بي  الضلط  ارتباطةة(  دم وجود  القة 2009(، ودراسة العبودي )2009توصل  إلةه دراسة حجاج )
 .النفس  والرضا الوظةف 

 نتالج السؤال الرابا ومناقشة نتالجه:

   لى: ين  والذي
 العناةة    العاملو   الممرضو   منها ةعان  الت  النفسةة الضلو  درجا  متوسطا  بي  توجد  رول  هل -

 ل(ذنثى-ذير) الجنح لمتلير تعزى  المريزة
ُال م  خالل التوكد م  صحة الفرضةة   التالةة:ةمي  اإلجابة  لى هذا الس

 النفسةة الضلو  درجا  متوسطا    ( α= 0.05) مستوى   ند إحصائةة ديلة ذا   رول  توجد ي -
 (.ذنثى-ذير) الجنح لمتلير تعزى  المريزة العناةة    العاملو   الممرضو   منها ةعان  الت 

 بي  الفرول   ح  بهدف المتوسطا  بي  للفرول  اختبار ) ( تم إجراا الفرضهذه صحة  يختبار
 :النتائج يبي  هذه التال والجدول  النفسةة، ضلو ال  لى مستوى  الممرضي  والممرضا 

 52ن =  .المتوسطات بين للفرق ) ت (وقيمة الحسابية المتوسطات يبين (8جدول )
 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد الجنس
 10.299 81.61 16 ذيور

 إحصائة اغير دالة  1.728
 7.199 77.31 16 إناث

بي  متوسطا  استجابا  ذ راد  ينة  إحصائة اوجود  رول دالة  دم يتضا م  الجدول السابق 
 ممرضا ( حول الضلو  النفسةة. – ممرضو  ) الدراسة حسب متلير الجنح

ممرضو  الم  الممرض والممرضة،   يالًّ تعتبر هذه النتيجة منطاةة  ه  تعيح الحالة الت  ةعةغها 
والممرضا  العاملو     العناةة المريزة يواجهو  إلى حد يبير نفح الضلو  النفسةة م  حيث ذ باا 

 ح  ذةضا  ذصبالمرذة لكو   ؛مجتمعنا الفلسطين    -خصوصا  –وحتى    تلطةة مصارلف الحةاة  العمل
ُول لنفسةة الت  الضلو  ا  اتاهم ذغلب لى  و  ولذلك ةحمل ألسرتها،   د ع تكاليف الحةاة المعةغةة  ةمس
   األسرلة. همسد احتةاجات ملها نتيجة لعدم استطا ته و  يتعرض

وتتعارض  ،(2009) حجاج ، ودراسة(2011) خمةح تتفق هذه النتيجة مع ما توصل  إلةه دراسة
 وجود ( الت  ذظهر 2010، ودراسة ذبو الحصي  )(2001) وآخرو   سعادة   إلةه دراسةمع ما توصل

    اإلناث لالصا الفرول  يان  ولاد النفسةة الضلو     الجنح لمتلير تعزى  إحصائةة ديلة ذا   رول 
 المادي. والبعد األطباا الزمالا مع العالقة بعد    الذيور ولصالا النفس ، البعد

 
 
 



 

111 
 

 السؤال الخامس ومناقشة نتالجه:نتالج 
   لى: ين  والذي
 لمتلير زى تع المريزة العناةة    الممرضي  لدى الوظةف  الرضا درجا  متوسطا   رول بي  توجد هل -

 ل(غةيال  1500 م  ذكثر – غةيال   1500 م  ذقل) الراتب اختالف
ُال م  خالل التوكد م  صحة الفرضةة   التالةة:ةمي  اإلجابة  لى هذا الس

 لدى الوظةف  الرضا درجا  متوسطا    ( α= 0.05) مستوى   ند إحصائةة ديلة ذا   رول  توجد ي -
 م  ذكثر – غةيال   1500 م  ذقل) الراتب اختالف لمتلير تعزى  المريزة العناةة    الممرضي 
 (.غةيال  1500

 الفرول   ح  بهدف المتوســــطا  بي  للفرول  اختبار ) ( الفرض تم إجرااهذه صــــحة  يختبار
(  لى غــــــةيال  1500ذكثر م   – غــــــةيال   1500المســــــتوى ايقتصــــــادي لم  يتااضــــــى راتب )ذقل م  بي 

 :النتائج والجدول التال  يبي  هذه الرضا الوظةف ، مستوى 
 52ن =  .المتوسطات بين للفرق ) ت (وقيمة الحسابية المتوسطات يبين (8) جدول

 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المعياري  الحسابيالمتوسط  العدد الراتب الشهري 
 9.483 71.85 20 غةيال   1500ذقل م 

غير دالة  1.219-
 11.494 75.59 32 غةيال  1500ذكثر م   إحصائة ا

بي  متوسطا  استجابا  ذ راد  ينة  إحصائة ايتضا م  الجدول السابق  دم وجود  رول دالة 
 ( حول الرضا الوظةف .غةيال  1500 م  ذكثر – غةيال   1500م  ذقل) الراتبالدراسة حسب متلير 
ذ  الظروف ايقتصادةة ذصبح  صعبة لللاةة، وهناك غالا معةغة والتزاما   النتيجةقد تفسر هذه 

بيرة ي -غالب ا–ذصحاب الرواتب العالةة حيث تكو  ذ مارهم  -خصوصا  -يثيرة  لى  اتق الممرضي 
ةيو  لهم ذبناا    الجامعا ، ولذلك  الراتب الكبير ي ةلط  مصارلف األسرة وذصحاب ذسر يبيرة، وقد 

الكبيرة، وم  هنا يتساوى  با المصارلف بي  م  دخله قليل وذسرته صلير وم  دخله يبير وذسرته يبيرة، 
 ، ي ةف  بمتطلبا  الحةاة،غةيال  1500 م  ذكثر ذو غةيال   1500م  مما جعل الراتب سواا ذكا  ذقل

ما  مع-ماد إلى ح-تارلبا . تتفق هذه النتيجة بذلك تكو  األ باا الملااة  لى  اتق الطر ي  متااربة و 
 (.2009توصل  إلةه دراسة العبودي )

 ملخص النتالج:
     ممرضــــــي  العامليللالبةة الالرضــــــا الوظةف  النفســــــةة و  ضــــــلو المســــــتوى ذظهر  النتائج ذ  

    لعاملي ا للممرضـــي النفســـةة  ضـــلو وهناك ارتباطا  واضـــحا  بي  مســـتوى ال، يا  مرتفعا   العناةة المريزة
بي   اإحصــــــائة  وجود  رول دالة  دم يما ذظهر  النتائج  الرضــــــا الوظةف  لديهم،ومســــــتوى  المريزة العناةة

حول الضـــلو  ( ممرضـــا  – ممرضـــي متوســـطا  اســـتجابا  ذ راد  ينة الدراســـة حســـب متلير الجنح )
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بي  متوســطا  اســتجابا  ذ راد  ينة الدراســة حســب  إحصــائة اذظهر   دم وجود  رول دالة يما ، النفســةة
 .حول الرضا الوظةف  غةيل  وكثر(1500غةيل  وقل،  1500) الراتبمتلير 

 التوصيات:
 يةفةةو  وآثارها الســــلبةة، ومصــــادرها، بالضــــلو  الممرضــــي  لتعرلف تو ةة حمال  إجراا ضــــرورة-1

 .مواجهتها
لى قادرل    مرضــــــي تجعل الم ،و ير بيئة  مل مناســــــبةتم  خالل  العمل وبيئة ظروف تحســــــي -2

 الوظةف . والرضاوةغعرو  بالراحة النفسةة  ،تادةم المزلد م  اإلنجازا 
ى تحســي  والعمل  ل والترقةا ، الحوا ز نظام وتطولر التمرلض، مهنة    العاملي  رواتب تحســي -1

 ،الواقع بما يتناســـب مع متطلبا  العائد المادي الذي يتااضـــونه غـــهرلا  ذحوالهم المعةغـــةة بر ع مســـتوى 
 الوظةف . الرضا ةضم  بما وارتفاع مستوى المعةغة داخل المجتمع

ومســـــــا دته  داخل العمل،ميانته     ر عوالمســـــــاهمة  والممرضـــــــا  الممرضـــــــي  دور  لى التوكيد-1
 لعاملي م  ا وغيرهم األطباا دور    ذهمةة ةال ؛ حيث يلتحايق مسـتوى ذ ضــل م  الصـحة النفســةة

 . الصحةة المُسسا    
 التمرلض وخاصة    العناةة المريزة. مهنة    العاملي     العمل  با تخفةض-5

 :مقترحات الدراسة
العالقا  األســـرلة   لى وانعياســـاتهابالضــلو  النفســةة  تتعلق الت  والبحوث الدراســا  م  المزلد إجراا -

 للممرضي . 
ُولي  بإدراك تتعلق دراســا  إجراا-   لى تحســي  والعمل التمرلض    العناةة المريزة، مهنة ألهمةة المســ

 .المهنة لهذه الخدما  واإلميانةا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

111 
 

 المصادر والمراجا:
 : المراجا العربية:أواًل 

سـما يل ذبو وروح   بدا ، جود  سـعادة وزهدي طبيلة-1  هال يتعرض الت  العمل ضلو  زلادة، وا 
 جلةم الفلســـطينةة، نابلح مســـتغـــفةا  محا ظة    األقصـــى انتفاضـــة والممرضـــا  خالل الممرضـــو  
 م.2001األرد ، سنة  ما ، األردنةة، (، الجامعة1العدد) (،10) المجلد التربوةة(، )العلوم دراسا 

ُو  العاملي  البغـــــــرلة الموارد: إدارة حبيب الصـــــــحاف، معجم-2 نا ، لب ميتبة  رب ،-إنجليزي  وغـــــــ
 م.2001سنة
 العاملي  الوظةف  للممرضـــــــي  والرضـــــــا اينتماا م  يل  لى العمل ضـــــــلط خليل حجاج، توثير-1

 م.2009سنة غزة، األزهر، بلزة، جامعة الغفاا بمستغفى
 م.2001اإلسيندرلة، سنة  الجامعةة، الدار المعاصر، التنظةم  رواةة حس ، السلوك-1
اإلنســـــــانةة، ذا  الســـــــالســـــــل  والعالقا  األ راد إدارة    الحديثة ايتجاها محمود هاغـــــــم،  زي -5

 م.1797الكول ، سنة  ،2   للطبا ة والنغر،
 عةجام مجلة اإلغـــراف،     ملهم    الميدانةة التربةة طالب مغـــر   رضـــا مدى الةحيى، طالل-6

 م.2001اإلسالمةة، سنة  والدراسا  التربوةة العلوم ،(15م) سعود، الملك
 الرلاض، والتوزلع، للنغــــــــر  ياظ ، ميتبة1   الصــــــــنا  ، ايجتماع إبراهةم لطف ،  لم طلع -9

 م.1792 سنة السعودةة، العربةة المملكة
 م.1795سنة  اإلسيندرلة، العربةة، النهضة والعالقا  اإلنسانةة، دار األ راد  ادل حس ، إدارة-9
 م.1792 سنة التلرلب، ميتبة الصنا  ، ايجتماع حس ،  لم محمد الباسط  بد-7
 م.2001سنة  مصر، العربةة، النهضة دار النفسةة، الصحة    مادمة اللفار،  بد السالم  بد-10
 لطبا ةل العربةة النهضــــــة دار وتطبةااته، المهن  النفح  لم دولدار، ذصــــــول محمد الفتاح  بد-11

 م.1775سنة  والنغر،
براهةم المحســـ   بد-12      الصـــح الاطاع    لدى العاملي  الوظةف  الرضـــا طالب، ب  الحيدر وا 
 م.2005سنة  العامة، اإلدارة معهد ،(ميدان  بحث) الرلاض مدينة
 الجامع  الميتب ايجتما ةة، مغـــــيالته المصـــــنع الصـــــنا  ، ايجتماع الح ،  لم المنعم  بد-11

 م. 1791سنة  اإلسيندرلة، الحديث،
 ،(spss) باســتخدام ايســتديل  واإلحصــاا الوصــف  اإلحصــاا    مادمةالفتاح،  حســ   بد  ز-11

 م.2009سنة  جدة، العلمةة، خوارزم
 توري من الوظةف ، رســــــالة ماجســــــتير، جامعة بالرضــــــا و القته النفســــــ   اتا العبودي، الضــــــلط-15

 م.2009سنة  قسنطينة، الجزائر،
 ما ، ســـــنة  والتوزلع، للنغـــــر صـــــفاا دار ،2  العالةة،  بيد، اإل اقة الســـــيد الدي  بهاا ماجدة-16

 م. 2009
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الصـــــــح ، مجلة العلوم اإلنســـــــانةة  الاطاع  مال لدى النفســـــــةة ســـــــلةم خمةح، الضـــــــلو  محمد-19
 م.2011، سنة 11 وايجتما ةة، العدد

 م.2000سنة  مصر، للطبا ة، نبيل مُسسة ،2   النفسةة، الصحة ربةع، ذصول غحاتة محمد-19
نة ســــ الااهرة، الحديثة ميتبة العمالةة، ايجتما ةة الخدمة وســــلةما   دل ، ةســــى  طلع  محمد-17

 م. 1761
     العاملي والممرضـــا  الممرضـــي  لدى النفســـةة الحصـــي ، الضـــلو  مســـلم ذبو هللا  رج محمد-20

نة س اإلسالمةة، غزة، ، رسالة ماجستير غير منغورة، الجامعة"الذا  بيفااة و القتها المجال الحيوم 
 م.2010
محمد قاســـــم  بد هللا، مدخل إلى الصـــــحة النفســـــةة، دار الفير للطبا ة والنغـــــر والتوزلع،  ما ، -21
 م. 2001سنة 
نضــــال وجةه محمد غــــع ، توثير الصــــدمة النفســــةة    تطور يرب ما بعد الصــــدمة والحز  بي  -22

 م.2005سنة  األطفال، رسالة ماجستير غير منغورة، يلةة الصحة العامة، جامعة الادح،
 ، إحصــــائة ا  الموظفي     وزارة الصـــحة الفلســـطينةة، األرغــــيف العام،وزارة الصـــحة الفلســـطينةة-21
 م.2016 سنة
  لم النفح واض    العال  والتخلف النفسةة سعد، الضلو   ةسـى  ل  ومراد خلةفة السـيد وليد-21

 م.2009سنة  مصر، لدنةا، الو اا دار األولى، المعر  ، الطبعة
    والممرضــــــا  العاملي  الممرضــــــي  لدى العمل ضـــــــلو  مصــــــادر جودة، الجواد  بد ةحيى-25

 نةة،الوط منغـــورة، جامعة النجاح غير ماجســـتير اللربةة، رســـالة الضـــفة غـــمال محا ظا  مســـتغـــفةا 
 م.2001سنة  نابلح،  لسطي ،
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