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 امللخص باللغة العزبية:

لنفسية كمنبئات بالكفاءة الذاتية لدى ىدف البحث إلى تحديد أساليب مواجية الضغوط ا
، وكذلك التعرف إلى المتغيرات: المؤىل 19-فيدو الممارسين الصحيين بمدينة حائل نتيجة ك

الدراسي، والدرجة الوظيفية، في تحديد مستوى الكفاءة الذاتية والضغوط النفسية، لمممارسين 
 .91-كوفيدالصحيين بمدينة حائل نتيجة 
( ممارسا صحيًا 430لمنيج الوصفي، وتكونت عينة البحث من )واعتمد البحث عمى ا

في  19-فيدو اإلناث ممن ليم ارتباط مباشر مع كمن ( 245ذكور و )( 185)منيم  يممن
 التجمع الصحي في مدينة حائل.

الفرض األول والذي مؤداه "يوجد مستوى متوسط  قبولوتوصل البحث في نتائجو إلى 
نرفض الفرض الثاني والذي مؤداه "يوجد و مارسين الصحيين"، من الكفاءة الذاتية لدى الم

 مستوى متوسط من الضغوط النفسية لدى الممارسين الصحيين".
وكشفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات 

س )ذكور أفراد العينة عمى مقياس الكفاءة الذاتية، ومقياس الضغوط النفسية وفقا لمتغير الجن
إناث(، وأظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة في مستوى الكفاءة الذاتية تعزى  -

لمتغير المؤىل الدراسي، في حين أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة في مستوى الكفاءة 
 فني". -الذاتية تعزى لمتغير الدرجة الوظيفية في اتجاه الدرجة الوظيفية" موظف 

ائج وجود فروق ذات داللة في مستوى الضغوط النفسية، تعزى لمتغير كما أظيرت النت
المؤىل الدراسي، في اتجاه المؤىل الدراسي" الدراسات العميا"، وكشفت النتائج عن وجود فروق 
ذات داللة في مستوى الضغوط النفسية تعزى لمتغير الدرجة الوظيفية في اتجاه الدرجة 

 الوظيفية" طبيب".
رفض الفرض الرابع، والذي مؤداه "تسيم مواجية الضغوط النفسية في وكشفت النتائج 

 ".19 -فيدو التنبؤ بالكفاءة الذاتية لدى الممارسين الصحيين بمدينة حائل نتيجة ك

-كوفيد -الممارسين الصحيين -الكفاءة الذاتية-الضغوط النفسية :ةيالكممات المفتاح
19  
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Coping With Psychological stress as Predictors of self-efficacy in 

health Practitioners in Hail during the Pandemic Covid -19 

Dr. Saud bin Ayed ibn Ayyad Al Shammari 

 Associate Professor in the department of Psychology, 

 University of Hail  

Abstract: 

The study aimed to identify the methods of coping psychological stress as 

predictors of self- efficiency in health practitioners in Hail city during the pandemic of 

Covid-19 , as well as, recognizing the variables: 

Academic qualification and job grade, in determining the level of self- efficiency 

and psychological stress, for health practitioners in the city of Hail as a result of Covid -19. 

The research relied upon the Descriptive approach, the  sample of the study 

consisted of 430 health practitioners (males: 185 & females: : 245) who have a direct 

connection with Covid -19 in the health cluster in the city of Hail. 

 The research resulted in rejecting the first hypothesis "there is an average level of 

self- efficiency among health practitioners," and thus rejected the second hypothesis "there 

is an average level of psychological stress in health practitioners." 

The results revealed the lack of statistically significant differences between the 

averages of the sample responses to the self-efficacy scale, and the measurement of 

psychological stress related to gender (male-female). The results showed,  as well, no 

significant differences in the level of self-efficacy related to the academic qualification, 

however, the results showed statistically significant differences in self- efficacy related to 

job- grade in favour of " employee - technician " job-grade. 

  The results also showed statistically significant differences in the level of 

psychological stress attributed to the academic qualification variable, in favour of “post- 

graduates". The results revealed as well statistically significant differences in the level of 

psychological stress attributed to the job-grade variable in favour of "physician" job-grade 

.The results also revealed the rejection of the fourth hypothesis which stated : "coping with 

psychological stress contributes in the prediction of self-efficacy in health practitioners in 

Hail as caused by Covid -19". 

  Keywords:  Psychological stress-self- efficiency, health practitioners- Covid -19. 
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 مكدمة:

مى العاممين في مختمف المجاالت من بين أىم ُتعد ضغوط العمل ومصادرىا وآثارىا ع
رسين في مجال السموك التنظيمي، وذلك لما ليا الباحثين والداركز عمييا الموضوعات التي 
حيث في مختمف المين التي يزاولونيا،  غير مباشر عمى أداء العاممينمن أثر مباشر و 

ن ة عامة يصعب تجنبيا و ظاىر  الخدمية أصبحت ضغوط العمل داخل المنظمات اإلنتاجية أو ا 
كذا المؤسسات المختمفة بالنظر لطبيعتيا وحجميا و كان تأثيرىا متفاوت في الدرجات بين 

 ؤسسةليكون في الم المؤسساتتجاوز  أيضاً  االختالففييا، فإن  موظفاألدوار المنوط بال
النظر مل، بآخر يقومان بنفس الع موظفو  واحدة، وذلك بين موظفنفسيا بل في المصمحة ال
 (.2005) العميان،  المحيطة بو االجتماعيةالنفسية و  كذا الظروفلطبيعة شخصية الفرد و 

، بين الممارسين الصحيينوخاصة  عمموبيئة والضغوط جزء من حياة اإلنسان في 
التي يمكن أن تؤثر عمى طريقة التعامل مع  الفرد أكثر ضغطًا حول نتائج عممو فعادة ما يكون 

والذي بدوره يترك آثاره السمبية من الضغط النفسي الذي يّولد لديو درجة ين، األمر اآلخر 
الفرد أكثر تعرضًا فكمما كان ، ويقف في طريق تحقيق السعادة والراحة والرضا عن العمل

والتغمـب الضغوط  أساليب التعامل معممحة لتعمم  كمما كانت الحاجةالعمل مشكالت لضغوط و 
 والجسمية.  سيةلسالمة النفا لتحقيق اعميـي

مصطمحًا متداواًل ومتزايدًا في مجال عمم  Copingأصبح مفيوم المواجية ولقد 
يمكن أن نتطرق  النفس، والطب العقمي وباألخص في الدراسات حول الضغط النفسي، حيث ال

لمضغوط النفسية دون أن نتحدث عن أساليب مواجيتيا، ألن فيم طبيعة وآثار الضغوط ترتبط 
ب التغمب عمييا، حيث يواجو الفرد في حياتو العديد من المواقف الضاغطة يتحتم بفيم أسالي

وتختمف استراتيجيات مواجية الضغوط تبعًا الختالف خصائص  ،معيا التوافقعميو 
الشخصية، وطبيعة الموقف نفسو، وتبعًا لمصادر المواقف الضاغطة سواء أكانت داخمية أو 

 .(2018، ، وزايد)جاب هللاخارجية. 
تؤدي أساليب التعامل دورًا ميمًا في حالة معاناة الفرد مـن الضـغوط أو حيث 

، والشخص ذو الميارات غير المالئمة فـي التعامـل ىـو األكثر قابمية التوافق اضطرابات عدم
لمتعرض إلى الضغوط النفسية والمشكالت السموكية، وعمى العكس من ذلك فإن الشخص 
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لضغوط بشكل أكثر فاعمية، ىو الذي تقل معاناتو أثناء تعرضو القادر عمى التعامل مع ا
 .لممواقف الضاغطة، فميست لمضغوط دائمًا عواقب سالبة

لإلجياد المزمن في بيئة العمل، ذلك عندما ال تتطابق ويتطور الضغط النفسي نتيجة 
دمات الضغط النفسي شائع في عدد من مين الخ إن، حيث قدرات الفردمتطمبات الوظيفة مع 

اإلنسانية، وكثيرًا ما ُيستخدم كمؤشر لسوء الترابط الوثيق بين الصحة العقمية والبدنية لمفرد 
 (.2018)الفاخورى، وجمانة، 

من  ، حيث أصبحت جزءً حياة اإلنسانتعتبر الضغوط النفسية إحدى الظواىر في كما 
ا والتخفيف من حدتيا. عمينا التعرف عمى أسبابيا وكيفية إدارتي اليومية، مما يحتم الحياة

ن أمن األمراض الحديثة سببيا الضغوط النفسية و ) % 80وتشير اإلحصاءات العالمية إن )
من مشكالت المرضى المراجعين لألطباء والمستشفيات ناتجة عن الضغوط النفسية، ( 50%)
د، أسعوأبو  العزيز) من أشكال الضغط النفسي من أفراد المجتمع يعانون شكالً ( %٥٢ن )أو 

2009 ،91) . 
أن ضغوط العمل حالة تنشأ عن التفاعل بين األفراد  (2018) ، وزايدجاب هللا ويرى 

منذ أوائل و ،ووظيفتيم وتتسم بإحداث تغييرات بداخميم تدفعيم لالنحراف عن أدائيم المعيود
من لم يعد التأثير عمى المنظمات في كل مكان، و بدأ انتشار العولمة وتغيرىا في  التسعينيات،

ى ُتترجم ىذه التغييرات إل العمل،داخل مكان  مية العولمةالممكن تجاىل ضرورات تبني عم
ام كامل يعاني العديد من الموظفين الذين يعممون بدو زيادة واجبات العديد من العمال، حيث 

 الدموية،تم ربط عبء العمل الزائد بأمراض القمب واألوعية من ضغط عاٍل ووتيرة أسرع، ولقد 
 طويمة.ر اإلصابة بالنوبات القمبية ألولئك الذين يعممون لساعات وخط

ومن بين أسباب الضغوط النفسية ومصادرىا طبيعة المينة فساعات العمل الطويمة 
والمخاطر التي من الممكن أن يتعرض ليا الفرد كعمل الممارسين الصحيين في المستشفيات 

ت وصعوبة لزائد واإلحساس بضغط الوق، إذ أن العمل ا19-كوفيدوخاصة في ظيور جائحة 
 .ينالصحي ينارسمكل ذلك يكون موضع تيديد وضغط لمم الحاالت وخوفو من العدوى 

جيدًا كبيرا ويري الباحث أن مينة الممارسين الصحيين من بين المين التي تتطمب  
ل وعمى الرغم من كثرة الضغوط في العم، في أدائيا والتي ىي مصدر مستمر لمضغط النفسي

أسباب  ع ذلك إلىإال أننا نجد أن بعض األفراد أقل عرضة لمضغوط من غيرىم، ولقد يرج
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من البناءات النظرية التي تقوم والتي ُتعد ومصادر كثيرة لعل من أىميا الكفاءة الذاتية لمفرد 
سموك المبادرة والمثابرة لدى الفرد يعتمد أن  عمييا نظرية التعمم االجتماعي المعرفي، حيث

ى أحكام الفرد وتوقعاتو المتعمقة بالميارات السموكية ومدى كفايتو لمتعامل بنجاح مع عم
تحديات البيئة والظروف المحيطة بو، فالفرد عندما يواجو مشكمة ما أو موقف معين يتطمب 

 ,Banduraالحل فإنو يتوقع بأن لديو القدرة عمى القيام بيذا السموك قبل أن يقوم بو )
2001 .) 

يشكل في نظرية باندورا الشق األول من الكفاءة الذاتية، في حين يشكل إدراك  وىذا ما
ولديو القدرة والمعرفة  ىذه القدرة الشق الثاني من الكفاءة الذاتية، أي أن يكون الفرد مقتنعاً 

الكافية بامتالك الكفاءة الالزمة لمقيام بسموك ما بصورة ناجحة، فامتالك الفرد إمكانات سموك 
بنفسو والبيئة  ة من أجل التمكن من حل مشكمة ما بصورة عممية يكون أكثر تأثيراً توافقي

اندفاعا لتحويل ىذه القناعات  وأكثرالمحيطة وتجعل مواجية متطمبات الحياة أكثر سيولة 
 (.Hackett& Betz, 1992)أيضا إلى سموك فاعل 

فض درجة القمق في خ كبيراً  من العوامل الميمة التي تمعب دوراً أن الكفاءة الذاتية 
أن األشخاص الذين يمتمكون الكفاءة في مجاالت (. 2000) عميوالتوتر لدى الفرد، ويري 

متنوعة تكون قدرتيم عمى مواجية تحديات الحياة أكثر فاعمية، كما تؤثر في مظاىر متعددة 
صرارىم عمى إنجاز المد التي تتضمن اختيارىم لألنشطة و من سموك األفرا يمات األىداف وا 

 التي ينيمكون بيا.
وتزداد درجة الضغوط النفسية الناتجة عن طبيعة العمل لدى الممارسين الصحيين 

فمنذ أن أشارت منظمة الصحة العالمية  ،19-فيدو كوخاصة الذين يعممون مع مصابي 
(2021)    WHO  أن من األزمات التي يعيشيا مجتمعنا ظيور فيروس كورونا المستجد
في ديسمبر  عاصمة مقاطعة ىوبي الصينية  والذي بدأ في مدينة ووىان  19 -فيدو ك المعروف

وأصبح  تقريبًا،  حيث يعاني منو الكثير من األفراد في كل دول العالم  وبدأ انتشاره،  ( 2019)
( مميون 152فقد بمغت عدد اإلصابات حتى كتابة البحث حوالي ) عالمي،  ءيصنف كوبا

( مميون شخص حول 3.19وتوفي حوالي ) شخص،  مميون ( 89.9منيم ) ىفاتع شخص،  
 العالم.



 م2222أكتوبر -2ج –( 222)عدد                                             ...            مواجهة الضغوط النفسية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 652 - 

حداث حالة من اليمع والخوف والقمق بين كل أفراد إ 19 -كوفيدومن عواقب انتشار 
 (.2021عامر،  (الشعوب وتغير أنماط الحياة والعالقات االجتماعية

ب بالوصمة مما يتسب تؤدي إلى وصم األفراد المصابين،   19 -بكوفيدكما أن اإلصابة 
القحطاني، والبيشي، ودييميروز، وسعد، ) االجتماعيلدييم والتي تؤدي إلى تيديد األمن 

،2020 10,.) 
مع  يتوافقو  كما أنو شعور الفرد باألمن النفسي يجعمو ينمو سويًا فاعاًل في مجتمعو، 

ية، عمى مستوى حياتو الشخصية واالجتماع 19 -كوفيدجائحة  ظروف الحياة التي اوجدتيا
ويعيش الناس حالة من القمق وعدم االستقرار النفسي  وتنخفض لديو درجة القمق والخوف،  

حيث  عمى مستوى األفراد واألسر والمجتمعات في العالم كمو، 19 -كوفيدفي ظل جائحة 
 (.2020اتخذت الدول إجراءات وتدابير احترازية لمحد من انتشاره )سعيد،

لدي الممارسين  النفسية والكفاءة الذاتيةالضغوط اجية وبالتالي فإن دراسة أساليب مو 
الصحيين موضوع غاية األىمية، فعندما يتمتع الممارسين الصحيين بكفاءة ذاتية مرتفعة من 
المحتمل أن تسيم ىذه الكفاءة في دفعيم نحو تجريب أساليب جديدة في التغمب عمى 

الممارسين الصحيين الذين تواجييم  فإن تواجييم في بيئة عمميم، وفي المقابلغوط التيالض
إدراكات مرتفعة عن كفاءتيم الذاتية فمن المحتمل أن تعوقيم عن  وال يممكون ضغوطات كثيرة 

 االحتفاظ بالسالمة النفسية والجسمية أثناء الفترات الضاغطة في عمميم. 
 مشهلة البحح:

ن اإلنسان يشيد العالم في السنوات األخيرة أزمات وكوارث متالحقة تيدد أم
قة تستدعي تضافر مؤسسات المجتمع بمرونة مجتمعية فائة وتخمف ظروفًا قاسي   واستقراره،

 .لتقديم الخدمات المتنوعة
( إلى أن مستوى الضغط النفسي لدى الممارسين 2018)أشارت دراسة الدعفس 

دييم الصحيين كان متوسطًا والى أن مصادر الضغط النفسي التي احتمت أولوية الترتيب ل
كانت: )تنسيق القرارات داخل الفريق، تأثير العمل في حياتي الشخصية، قمة الوقت ألداء 

كما أشارت  الميمة بأكمميا، نظام المناوبات يؤثر في عائمتي وحياتي الشخصية، وقمة النوم(
النتائج إلى وجود فروق في الضغط النفسي، الرضا الوظيفي، واالكتئاب، تعزى لمجنس ولقطاع 

 . ستشفى والخبرة، والى وجود عالقة بين الضغط النفسي وكل من الرضا الوظيفي واالكتئابالم
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 ,Dubey, Biswas, Ghosh Chatterjee, Dubey & Chatterjeeوذكر 
كما تسبب  تسبب في أحداث تأثير نفسي اجتماعي عالمي،   19-كوفيدانتشار  بأن  .(2020)

وتسبب الخوف الجماعي من  الية عالمية، في خوف جماعي وأعباء اقتصادية وخسائر م
 في ظيور عدد كبير من األعراض النفسية في مختمف فئات المجتمع.    19-كوفيد

إلى حدوث الكثير من التأثيرات النفسية السمبية مثل  ( 2021عامر ) أشاركما 
 . 91-كوفيدوالقمق، واالكتئاب، والضغوط، والممل والضيق، أثناء جائحة  التوتر، 

الى  مدينة في الصين،  (194)التي أجريت في   Wang (2020)ا أشارت دراسة كم
تراوحت من    91-كوفيد% عانوا من صعوبات وآثار نفسية سمبية جراء جائحة 53.8 ن أ

بأعراض اكتئابيو من متوسطة إلى   المستجيبين  % من 16.5 كما أبمغ  معتدلة إلى شديدة، 
% أقروا 8.1 و  ات متوسطة إلى شديدة من أعراض القمق، بمستوي % أقروا 28.8 و  شديدة، 

 بمستويات متوسطة إلى شديدة من الضغوط. 
( بأىمية دور الممارس الصحي في 2022)وزارة الصحة السعودية ىذا وقد أشارت 

مواجية آثار فايروس كورونا، وحثت المؤسسات الطبية التي يعممون بيا عمى التخفيف من 
نتاجية التزاماً كونوا أكثر عمى كاىميم كي يشعرون بالتوافق النفسي وي حدة الضغوط النفسية  وا 

في العمل . إضافة إلى تحذيرىا الدائم من عدم زيادة الضغوط عمييم كي ال يصموا إلى مرحمة 
 االحتراق النفسي والعصبي.

ولعل خطورة الضغوط النفسية لدى الممارسين الصحيين دفعت ىيئة الصحة العامة 
ة واالجتماعية لمممارسين ( إلصدار الدليل اإلرشادي لمصحة النفسي٥2٥٥ ) "وقاية"

وذلك لمتخفيف من الضغوط النفسية عمييم ومساعدتيم عمى التوافق النفسي مع  الصحيين،
 ذواتيم.  

أساليب مواجية الضغوط النفسية كمة ىذا البحث التي تحاول معرفة ومن ىنا تظير مش
، لذا 91-كوفيدجائحة لدى الممارسين الصحيين بمدينة حائل نتيجة كمنبئات بالكفاءة الذاتية 

 فإن ىذا البحث يسعى إلى اإلجابة عن األسئمة اآلتية:
والضغوط النفسية لدى الممارسين الصحيين من وجيات الذاتية ما مستوى الكفاءة 1- 

 نظرىم؟
 ؟ما مستوى الضغوط النفسية لدى الممارسين الصحيين من وجيات نظرىم 2 -
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مستوى الكفاءة الذاتية متوسطات درجات ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية في  3-
المؤىل ين من وجية نظرىم تعزى لمتغيرات )والضغوط النفسية لدى الممارسين الصحي

 ؟(الدراسي، الدرجة الوظيفية، الجنس
ن ىل تسيم مواجية الضغوط النفسية في التنبؤ بالكفاءة الذاتية لدى الممارسي - 4

 ؟91-كوفيدالصحيين بمدينة حائل نتيجة 
 أهداف البحح:

 :ىذا البحث إلى ييدف
مواجية الضغوط النفسية كمنبئات بالكفاءة الذاتية لدى الممارسين الصحيين  التعرف عمى -1

 .91-كوفيدبمدينة حائل نتيجة 
الكفاءة التعرف إلى المتغيرات: المؤىل الدراسي، والدرجة الوظيفية، في تحديد مستوى  -2

 .91-كوفيدوالضغوط النفسية، لمممارسين الصحيين بمدينة حائل نتيجة الذاتية 
مواجية الضغوط النفسية كمنبئات بالكفاءة الذاتية لدى الممارسين الصحيين  تحديد -3

 .91-كوفيدبمدينة حائل نتيجة 
أثر الضغوط  تقديم بعض التوصيات والمقترحات لرفع مستوى الكفاءة الذاتية والتقميل من -4

واقتراح أفضل السبل  19-كوفيدالنفسية لدى الممارسين الصحيين بمدينة حائل نتيجة 
 لمتقميل من أثارىا ومواجيتيا. 

 أهنية البحح:

 األهنية اليظزية:

مواجية الضغوط النفسية كمنبئات بالكفاءة الذاتية بالتي تيتم  من البحوثتعد 
 .91-كوفيداشر بجائحة لمممارسين الصحيين الذين ليم اتصال مب

 األهنية التطبيكية:

مواجية الضغوط النفسية كمنبئات بالكفاءة  تائج ىذا البحث التعرف عمىيتوقع من خالل ن -
 الذاتية من خالل استجابات أفراد عينة البحث.

تقدم آفاق لمباحثين الجدد الذين ليم عالقة في موضوع الكفاءة الذاتية والضغوط النفسية  -
 عمى عينات مختمفة. ببحوث جديدة



 م2222أكتوبر -2ج –( 222)عدد                                             ...            مواجهة الضغوط النفسية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 654 - 

يتوقع من خالل نتائج البحث تقديم مؤشرات لصناع القرار في وزارة الصحة لرفع مستوى  -
 الكفاءة الذاتية لمممارسين الصحيين، والبعد عن الضغوط النفسية في العمل.

 البحح: ُمحددات

 تتمثل حدود البحث الحالي في اآلتي:
مواجية الضغوط النفسية كمنبئات  اسةيقتصر ىذا البحث عمى در  الحدود الموضوعية:

 .91-كوفيد نتيجةبالكفاءة الذاتية لدى الممارسين الصحيين بمدينة حائل 
تم تطبيق ىذا البحث عمى عينة من الممارسين الصحيين الذين يعممون  الحدود المكانية:

 في التجمع الصحي بمدينة حائل. 91-كوفيدبشكل مباشر مع ازمة 
 ىـ.30/4/1443ىـ الى 12/2/1443تطبيق البحث من  الحدود الزمانية: تم

 مصطلحات البحح:

الضغوط النفسية: استجابة تكيفية تحدثيا الفروق الفردية بين األفراد وتسيم العمميات  -1
النفسية فييا، لذا فيي تنتج عن أي حدث بيئي أو موقف أو حادثة، وتحتاج إلى 

 (.2003اني، الجيد النفسي والجسدي والفيزيائي لمفرد )شيخ
والضغوط النفسية ىي عبارة عن حالة التوتر الناشئة عن المتطمبات أو التغيرات التي   

تستمزم نوعا من إعادة التوافق عند الفرد وما ينتج عن ذلك من آثار جسمية ونفسية 
 (.2006)الرواشدة، 

أما التعريف اإلجرائي لمضغوط النفسية: فتعرف بالدرجة التي يحصل عمييا   
 الحالية. بحثلمستجيب عمى مقياس الضغط النفسي في الا

 الكفاءة الذاتية: -2
تتمثل الكفاءة الذاتية في معتقدات األفراد حول قدراتيم عمى ضبط األحداث التي تؤثر 

 (.110: 2001عمى حياتيم، وليا أبعاد ثالثة ىي: الصعوبة، والتعميم، والقدرة )يخمف، 
اإلمكانية والقدرة عمى التأثير  ( بأنياRadwej&bckentj, 1997، )وبكينتج ويعرفيا رادوج

تسيم في شعور الفرد بالقدرة عمى  مظاىر البيئة. وىي مظاىر  عبرالنشط وممارسة الضبط 
 (.110: 2001)يخمف، اإلنجاز وتقدير الذات 

الدرجة التي يحصل عمييا المستجيب فتعرف ب الذاتية:أما التعريف اإلجرائي لمكفاءة 
 الحالية. لبحثياس الكفاءة الذاتية المستخدم في اعمى مق
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 Covid-19جائحة كورونا المستجد  -3
 يتسبب في مجموعة من األمراض تتراوح بين ىو نوع من عائمة الفيروسات التاجية   

في البشر  ولم تسجل إصابات بو  الرئوي الحاد،  االلتياب  عدوى الجياز التنفسي الخفيفة، و
في مدينة ووىان الصينية،  2019ديسمبر  31في  سجمت أول حالة بشرية الى أن  من قبل، 

 .ب(2020عامر،) ويشمل أنواع أخرى معروفة مثل سارس وميرس 
 :الممارسين الصحيين-4

الممارس الصحي : كل من يرخص لو بمزاولة المين الصحية التي تشمل الفئات اآلتية:  
لة األخصائيين، والفنيين الصحيين في )األشعة، األطباء البشريين، وأطباء األسنان، والصياد

والتمريض، والتخدير، والمختبر، والصيدلية، والبصريات، والوبائيات، واألطراف الصناعية، 
والعالج الطبيعي، ورعاية األسنان وتركيبيا، والتصوير الطبقي، والعالج النووي، وأجيزة 

، التغذية والصحة العامة ماعيين وأخصائيالميزر، والعمميات(، واألخصائيين النفسيين واالجت
واإلسعاف، ومعالجة النطق والسمع، والتأىيل الحرفي، والعالج الحرفي، والفيزياء الطبية، 
وغير ذلك من المين الصحية األخرى التي يتم االتفاق عمييا بين وزيري الصحة والموارد 

، السعودية المين الصحيةالبشرية والييئة السعودية لمتخصصات الصحية.) نظام مزاولة 
2005).  

 اإلطار اليظزي:

 : اليفشية موادهة الضغوط أواًل:

إلى بداية القرن العشرين حيث قدم" فرويد"  الضغوط النفسية مواجيةيعود مفيوم 
بيا الناس مع صراعاتيم الداخمية وقدم مفيوم ميكانيزم الدفاع  يتوافقإطارًا لفيم الطرق التي 

شعورية لممواجية. وقد افترض بعض المحممين النفسيين أن ميكانيزمات  باعتبارىا وسائل ال
 الكربالفرد لألحداث الضاغطة لكي ينخفض وسائل الدفاع التي يمجأ إلييا  الدفاع تعتبر من

 (.90-2008عبد المحسن، )
بأنيا الجيود الثابتة المعرفية  مواجية الضغوط النفسية وسوفولكمان الزار رفعّ  كما

ة لتغيير أو التعامل مع المتطمبات الخارجية أو الداخمية التي تفوق قدرات الفرد، أي والسموكي
محاولة إدارة المواقف الضاغطة ببعض الطرق الفعالة. وىي ليست فعل واحد فقط، ولكنيا 

 (.2004)بشرى، مح لنا أن نتعامل مع ضغوط متنوعة عممية تس
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يواجو بيا الفرد أحداث الحياة اليومية  بأنيا األساليب التي مواجية الضغوط رفتعّ كما 
الضاغطة والتي تتوقف مقاومتيا اإليجابية أو السمبية نحو اإلقدام أو اإلحجام طبقًا لقدرات 

طاره المرجعي لمسموك وميارتو في تحمل أحداث  الضاغطة وطبقًا  الحياة اليوميةالفرد وا 
آثار سمبية جسمية أو نفسية  ث أيةية نحو مواجية ىذه األحداث دون إحداالتوافقالستجاباتو 

 (.2005)قنطوش، عمية 
تعني كافة الجيود المعرفية أو  :مواجية الضغوط النفسية بانيا رف الباحثكما يعّ 

السموكية واالنفعالية التي يسعى من خالليا الفرد إلى التصدي لممشكالت أو الضغوط التي 
السيئة أو التقميل منيا سعيًا لمحفاظ يتعرض ليا وذلك بيدف التخمص منيا أو تجنب آثارىا 

 النفسي واالجتماعي قدر اإلمكان. وتوافقوعمى اتزانو االنفعالي 
  Moore (1975)(.أنو وفًقا لنموذج "مور"٥22٥ ،توكل)وتشير 

 ىناك ثالثة أنواع لمضغوط النفسية وتشمل: 
ج من المشاكل : الذي ينتOrdinary Daily Tensionsالتوتر العادي لمحياة اليومية  -9

 البسيطة أو من األىداف واالحتياجات التي لم تتحقق.
: وىي مالزمة لمفرد في مراحل الحياة Developed Tensionsالضغوط المتطورة  -٥

 المختمفة نتيجة لمتغيير المستمر في عادات الشخص وحياتو.
ثال، التعرض : وتكون لفترة قصيرة من الزمن عمى سبيل المLife Crisesأزمات الحياة  -3

 ألمراض خطيرة أو موت أحد أفراد األسرة.
 الضغوط فيناك طريقتان:  أما عن طريقتنا في مواجية

 . إما أن نكون سمبيين أمام الضغوط، ونسمح لمبيئة أن تؤثر فينا :األولى 
أن تتجاىل حقيقة ميمة ىي أن استجاباتنا ألي موقف يعتمد عمى شخصياتنا :  الثانية

 ى الموقف نفسو.وقدراتنا، وعم
وعن النماذج المفسرة لمواجية الضغوط؛ فيناك نماذج مفسرة لمضغوط ترى أن قدرتنا عمى 

 مواجيتنا لمضغوط غالبًا ما تحدد كمية الضغوط التي سوف نشعر بيا:
بأننا نستطيع مساعدة  : ىذا النموذج يخبرناThe Healthy Patternالنموذج الصحي  -

ل مع الضغوط عن طريق عمميات التوافق واالستراتيجيات الجسم لكي ينجح في التعام
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اإليجابية عمى سبيل المثال، التروي، واالسترخاء بعد التعرض لمموقف الضاغط حتى 
 نعود إلى حالة الثبات.

: ويظير ىذا النموذج عند فشمنا في The Hazardous Patternالنموذج الخطر  -
؛ فاستمرار التعرض لمحدث التوافقحًثا عن التعرف عمى اإلشارات التي يرسميا الجسم ب

 (.2002،الضاغط قد يؤدي االنييار النفسي والجسمي )توكل
وتبحث  Cognitive Theoryومن النماذج النظرية المفسرة لمضغوط، النظرية المعرفية 

في طريقة إدراكنا لألحداث الضاغطة التي نمر بيا؛ فأي مصدر تيديد لحياة الفرد سوف 
 (.2000 ،بعد إلى عامل ضاغط عميو )الخواجةيتحول فيما 

الجانب الفسيولوجي لمضغوط الذي ال يمكن تجاىمو حيث يظير الناس  كما إن ىناك
تأثيرات فسيولوجية متنوعة في المواقف الضاغطة. معظم ىذه التأثيرات تجيز الجسم 

و لمقتال أو لممواجية أو التحدي أو حتى اليروب من الموقف. بمعنى آخر، يجيز الجسم نفس
 (.2009اليرب )زايد، 

 اليظزية املفشزة للضغوط اليفشية:

 (:Hans Selyeهاىز سيلي ) –اليظزية الفشيولودية 

( من أوائل العمماء الذين تحدثوا عن الضغوط النفسية، حيث Selyeيعتبر سيمي )
إلى  بين أن التعرض المستمر لمضغط النفسي يحدث اضطرابًا في عمل اليرمونات مما يؤدي

حدوث أمراض ناتجة عن التعرض لمتوتر والضغط الشديدين، ويرى أن الضغط النفسي عبارة 
ة من الضاغطة، وأن ىناك استجابة أو أنماط معينلوجية لممثيرات والمواقف عن استجابة فسيو 

 ,Krohneمنيا أن الشخص يقع تحت تأثير موقف ضاغط )االستجابات يمكن االستدالل 
2002.) 

 هفاءة الذاتية:ثاىيًا: ال

، تعرف الكفاءة الذاتية بأنيا ورا الذي اقترح المفيوم في األصلوفًقا لعالم النفس ألبرت باند 
قدرة الشخص عمى التعامل مع موقف معين جيًدا أو ضعيًفا بناًء  حكم شخصي عمى مدى

ا كما ينظر إليي (Bandura, 2001)عمى الميارات التي يمتمكيا والظروف التي يواجييا. 
 عمى أنيا إيمان الفرد بقدرتو عمى النجاح في مواقف محددة أو إنجاز ميمة ما.

(Bandura, 1997) 



 م2222أكتوبر -2ج –( 222)عدد                                             ...            مواجهة الضغوط النفسية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 652 - 

 :ة الذاتية تتكون من ثالثة أبعادتجدر اإلشارة إلى أن الكفاء
حيث يمكن تقييم الذاتية السموكية من خالل الميارات  :الكفاءة الذاتية السموكية  -1

ية التي يمارسيا خالل تفاعمو مع معارك الحياة اليومية االجتماعية، والسموكية التوكيد
 التي يمارسيا.

وىي تشير إلى إدراك الفرد لقدراتو عمى السيطرة عمى أفكاره  :الكفاءة الذاتية المعرفية  -2
 ومعتقداتو من خالل ممارستو لمحياة اليومية.

أداء أفعال تؤثر في الحالة  وىي تشير إلى معتقدات الفرد حول: الكفاءة الذاتية االنفعالية  -3
االنفعالية، وتشير أيضا إلى معتقداتو حول أداه ألفعالو و تؤثر في الحالة االنفعالية لو 

 (. ,٢3Bandura, 1997-٢٥)ولمزاجو 
 للهفاءة الذاتية: اليظزيات املفشزة

 :اليظزية االدتناعية املعزفية
مع األىداف  ورئيسًا في كيفية تعاممبالكفاءة الذاتية دوًرا  اإلنسانيمكن أن يمعب إحساس 

، باندورا المعرفية االجتماعية والميام والتحديات. تكمن نظرية الكفاءة الذاتية في مركز نظرية
. بة االجتماعية في تنمية الشخصيةوالتي تؤكد عمى دور التعمم القائم عمى المالحظة والتجر 

، بما في أن تصرفات الفرد وردود أفعالو ىوالمفيوم الرئيسي في النظرية المعرفية االجتماعية 
، في كل موقف تقريًبا تتأثر باألفعال التي ت االجتماعية والعمميات المعرفيةذلك السموكيا

الحظيا الفرد في اآلخرين. نظًرا ألن الكفاءة الذاتية يتم تطويرىا من التجارب الخارجية واإلدراك 
ميم من نظرية اإلدراك  ، فيي جانباألحداثي تحديد نتيجة العديد من الذاتي وىي مؤثرة ف

 .(2021)إبراىيم،  االجتماعي
 :ىظزية التعله االدتناعي -

تصف نظرية التعمم االجتماعي اكتساب الميارات التي يتم تطويرىا بشكل حصري أو 
في المقام األول داخل مجموعة اجتماعية. يعتمد التعمم االجتماعي عمى كيفية نجاح األفراد أو 

، ويعزز تنمية الميارات العاطفية والعممية عالت الديناميكية داخل المجموعاتفي التفافشميم 
، يتعمم الناس بول اآلخرين. وفًقا ليذه النظريةالفردية باإلضافة إلى اإلدراك الدقيق لمذات وق

من بعضيم البعض من خالل المالحظة والتقميد والنمذجة. تعكس الكفاءة الذاتية فيم الفرد 
 .(2016)ضاىر، يمكنيا تقديميا في إطار المجموعةرات التي يمكنو / لمميا
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 :ىظزية مفهوو الذات -

نظم م (،تصف ىذه النظرية مفيوم الذات عمى أنو يتم تعممو )أي اليولد اإلنسان مزودًا بو
، وغير ثابت في عمر معين(. )في طريقة تطبيقو عمى الذات(، وديناميكي )أي متغير باستمرار

ية إلى شرح كيف يدرك الناس ويفسرون وجودىم من خالل الدالئل التي تسعى النظر 
نطباعات وكيف ، مع التركيز عمى كيفية تنظيم ىذه اال من مصادر خارجية يستقبمونيا

 .(2020، الحمودي، كاسوحة)الحرش و  ينشطون طوال الحياة
 :ىظزية اإلسياد -

المعتقدات مع اإلدراك الذاتي.  تركز النظرية عمى كيفية إسناد األحداث وكيفية تفاعل ىذه
 ((Behera 2020 تحدد نظرية اإلسناد ثالثة عناصر رئيسة لمسبب:

، فإن مشاعر احترام الذات إذا كان الموضع داخمًيا )ميواًل(موقع السبب المتصور. 1- 
 والكفاءة الذاتية ستتعزز بالنجاح وتتضاءل بفعل الفشل.

ظر إليو عمى أنو ثابت أو ديناميكي بمرور الوقت. يصف االستقرار ما إذا كان السبب ُين -2
ى ، حيث أنو عندما يعزو األشخاص فشميم إلباًطا وثيًقا بالتوقعات واألىدافيرتبط ارتو 

، فإنيم يتوقعون الفشل في ىذه الميمة في عوامل مستقرة مثل صعوبة الميمة
 المستقبل.

م بنشاط في السبب. يمكن أن تصف قابمية التحكم ما إذا كان الشخص يشعر بأنو يتحك -3
يؤدي الفشل في ميمة يعتقد المرء أنو ال يستطيع السيطرة عمييا إلى الشعور باإلذالل 

 والعار و / أو الغضب.
 Covid-19دائحة فريوس نوروىا املشتذد ثالجًا: 

حيث  يسمى فيروس كورونا المستجد باسم المتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة،   
ىو االسم  91-كوفيدان  2020لصحة العالمية في الحادي عشر من فبراير أعمنت منظمة ا

يشير إلى  " Coوأشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية انو مقطع " الرسمي لممرض، 
إذا  فيشير الى العام، 19" يعني داء، اما رقم Dيشير الى"فيروس"ومقطع""Vi"ومقطع"كورونا"

كما  ، 2019كل رسمي في الحادي والثالثين من ديسمبر بش أعمن عن تفشي المرض الجديد 
أو نوع من  ربط المرض بمنطقة جغرافية معينة  أن اليدف من اختيار ىذا االسم كان تجنب 
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بما يتماشى مع التوصيات الدولية اليادفة إلى تسمية  الحيوانات أو مجموعة من البشر، 
 (.323,2021،يمتحريض الوصم االجتماعي )إبراى األمراض بشكل يمنع

األعراض األكثر شيوعًا لمرض  بأن  WHO (2021) وذكرت منظمة الصحة العالمية 
والسعال الجاف، والتعب، وقد يعاني بعض المرضى من  فيروس كورونا تتمثل في الحمى، 

أو الم في الحمق أو اإلسيال وعاده ما تكون ىذه األعراض  احتقان األنف،  أواآلالم واألوجاع 
لكن ال تظير عمييم سوى أعراض خفيفة  تبدأ تدريجيًا ويصاب بعض الناس بالعدوى، خفيفة و 
من الناس من المرض دون الحاجة إلى العالج في  %( 80وي تعافى حوالي ) جدا، 

 المستشفى.
مصحوبة بالتوتر  حالة انفعالية   91-كوفيد من إن الخوف إلى  .(2020) ويشير عامر 

وقد أحدث ىذا الخوف إضرابات  ة كورونا التي يمر بيا المجتمع، جائح والرعب والذعر جراء 
بالتالي عمى جودة  نفسيو انعكست عمى كل الجوانب الشخصية واالجتماعية لحياة األفراد 

والبد من دراسة العوامل النفسية والشخصية التي تؤثر عمى مقاومة ىذا الخوف  حياتيم، 
وتعتبر سمات الشخصية والصمود  ، 91-كوفيد وجودة حياة األفراد في ظل ىذه الجائحة 

جودة الحياة والخوف من كورونا  النفسي والقمق االجتماعي من أىم العوامل المؤثرة عمى 
باإلضافة إلى عامل التدين والتقرب إلى هللا حيث إن األشخاص األكثر أيمانًا اقل خوفًا من 

ن المرض ىو منحة من هللا وابتالء البد أن تدينًا نتيجة اعتقادىم بأ األقل اقرأنيممن  األمراض 
 نرضى بو.

أسوأ من تمك األزمة المالية  لقد أسقطت ىذه الجائحة العالم في أزمة عالمية كبيرة،  
سببتيا إجراءات العزل الكمي أو  حسب تقييم الخبراء،  م،  2008العالم عام  التي شيدىا 

ن استثناء من أجل محاولة احتواء الفيروس التي اتخذتيا كافة البمدان واتبعتيا دو الجزئي 
العمولة  كل ذلك في وقت فرضت فييا  بمنع وصولو أو التقميل من انتشارىا عمى األقل،  

تواصل لتداعيات االضطرابات االقتصادية  ويعتبر استمرار جائحة كورونا،  مظيرىا عمى العالم، 
وعائقا  جراءات العزل الكمي والجزئي، بسبب تخبطيا في إ واالجتماعية السمبية عمى حد سواء، 

 (.221 2021,بس)إبراىيم، أمام العديد من األىداف والطموحات العالمية 
ارتفاع معدل اإلصابة شيء غاية في الخطورة،   أن إلى  ((Behera ,2020,317ويشير  
الوباء ف وأن ىناك بعدا آخر ال يقل أىمية عن اإلصابة وىو ما يسمى "خطوط الصدع القديمة"  
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خطوط  والصراعات القائمة إلى المقدمة ويشحذ  يجمب االضطرابات النفسية والمجتمعية 
ىذا تأثير جمبتو القيود المفروضة الحتواء انتشار الفيروس أكثر بكثير من الفيروس  الصدع، 
 نفسو.

 :وفزوض البحح دراسات الشابكة

وط النفسية والكفاءة الذاتية ىناك العديد من الدراسات التي تناولت العالقة بين الضغ
 ومن تمك الدراسات ما يأتي:

(العالقة بين الكفاءة Dwyer&Cummings,2001دوير وكمنجز)تناولت دراسة 
استراتيجيات المواجية بمستويات الضغط النفسي، المدركة والمساندة االجتماعية و  الذاتية

( طالبا من طمبة 75نة قواميا )والتوتر لدى طالب الجامعة الكنديين، وطبقت الدراسة عمى عي
الجامعة في كندا، وتوصمت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط عكسية بين الكفاءة الذاتية 
والضغوط النفسية، وكذلك بين المساندة االجتماعية، ووجود فروق دالة إحصائيا بين 

ماعية، حيث كانت الجنسين في كافة المتغيرات و لصالح الذكور، باستثناء المساندة االجت
 بالمساندة االجتماعية من الذكور. اإلناث أكثر إدراكا 

تفاعل  الىفي دراستو التي ىدفو   .Schwarzter (2004كما أشار شفارتسر )
الكفاءة الذاتية والضغوط المينية، واالحتراق النفسي لممعمم )دراسة طولية خالل عامين(، وقد 

( معمم في برلين بألمانيا، وتوصمت نتائج الدراسة 300تم تطبيق الدراسة عمى عينة قواميا )
إلى وجود عالقة ارتباط سالبة دالة إحصائية بين الكفاءة الذاتية لممعمم وبعد تبمد الشعور 

أن الكفاءة الذاتية متنبأ ىام بتطور االحتراق ان أحد أبعاد االحتراق النفسي، و الشخصي ك
حد من االحتراق النفسي ثير وقائي لمكفاءة الذاتية بمرور الوقت، وظيور تأ  الميني لممعمم  

أن المعممين ذوي الكفاءة الذاتية العالية واجيوا ضغوطا مينية أقل في السنة الثانية لممعمم، و 
مما جعميم أكثر مواجية لالحتراق النفسي ببعدي تبمد الشعور الشخصي، واالستنزاف 

 االنفعالي الحقا.
دفت إلى تحديد العالقة بين الكفاءة الذاتية واالحتراق بدراسة ى  .(2008)وقام جريش 

النفسي بأبعاده الثالثة )االستنزاف االنفعالي، و تبمد الشعور الشخصي، ونقص الشعور 
باإلنجاز الشخصي( كما ىدفت إلى تحديد مدى إسيام الكفاءة الذاتية في التنبؤ باالحتراق 

معمما ومعممة من معممي المرحمة االبتدائية ( 50النفسي، وطبقت الدراسة عمى عينة قواميا )
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من مدارس ريف وحضر محافظة اإلسماعيمية في جميورية مصر العربية، وتوصمت نتائج 
عالقة ارتباط سالبة ودالة إحصائيا بين الكفاءة الذاتية، واالحتراق النفسي  الدراسة إلى وجود 

بين الكفاءة الذاتية واالحتراق النفسي، بأبعاده الثالثة، وىي وجود عالقة دالة إحصائيا لمتنبؤ 
 أي كمما زادت الكفاءة الذاتية كمما دلت عمى انخفاض االحتراق النفسي.

بدراسة ىدفت إلى فحص العالقات المشتركة   .(2013)وقامت الوائمي وعالء الدين 
لنظريات  بين متغيرات الرضا الوظيفي والكفاءة الذاتية لممعمم والممارسات التعميمية المستندة

التعمم )السموكية، والمعرفية، واإلنسانية(، والقوة التنبؤية لمكفاءة الذاتية لممعمم والممارسات 
( معممة من معممي المغة العربية في 240التعميمية بالرضا الوظيفي لدى عينة بمغ عددىا )

ت موضوع عمان، وقد استخدم المنيج الوصفي االرتباطي، وأظيرت النتائج أن جميع المتغيرا
أسيمت  الدراسة ارتبطت بعالقات إيجابية دالة إحصائًيا، وأن تصورات الكفاءة الذاتية لممعممين 

%( من التباين من الرضا الوظيفي تمتيا 53بشكل كبير ومميز في تفسير ما يقارب )
الممارسات التعميمية واإلنسانية والمعرفية، وتبين أن كفاءة المعممين في التأثير عمى صنع 

%( من التباين في الرضا الوظيفي 46القرار أسيمت بشكل فريد ومميز في تفسير ما يقارب )
تمتيا كل من الكفاءة الذاتية لممعممين في التعميم وفي ضبط الطمبة ، وتبين أن المعممات 

أو أكثر ممارسة لالستراتيجيات  مقارنة بالمعممين كن أكثر شعورا بالرضا عن عممين، 
تبين عدم وجود تأثير دال إحصائًيا لمستويات الخبرة التعميمية عمى مقياسي  التعميمية، كما

الرضا الوظيفي و الممارسات التعميمية في حين أظيرت النتائج وجود فروق دالة إحصائية 
 .األكثرلمكفاءة الذاتية لممعممين تعود لمستويات الخبرة التعميمية لصالح الخبرة التعميمية 

النفسية وعالقتيا  إلى درجة الضغوط التعرف .(2015) ميأبو عوىدفت دراسة  
بالكفاءة الذاتية لدى معممي المدارس الحكومية الثانوية في محافظات شمال الضفة الغربية، 

( معممة وقد 206معمما و ) (161منيم )( معممو معممة 367تكونت عينة الدراسة من )
وجود درجة مرتفعة لمكفاءة الذاتية  استخدم المنيج الوصفي االرتباطي، وأظيرت النتائج

المدركة لدى المعممين، كما أظيرت النتائج فروق في الكفاءة الذاتية المدركة تبعا لمتغير 
 الجنس ولصالح اإلناث.

( قام بدراسة ىدفت إلى التعرف إلى العالقة بين الضغوط النفسية 2012)أما بركات 
اخمي والخارجي، والتحصيل الدراسي، بعض المتغيرات النفسية، مثل )وجية الضبط الد
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واالكتئاب، والتوكيدية( ومدى اختالفيا وفقا لكل من الجنس، والجنسية، و مدة اإلقامة، 
( طالبا وطالبة من طمبة الصف الثاني ثانوي في 150وطبقت الدراسة عمى عينة قواميا )

الوافدين من جزر معيد البحوث اإلسالمية األزىري في جميورية مصر العربية، من الطمبة 
القمر، وروسيا، والصومال، وتوصمت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة 

بين أبعاد الضغوط النفسية ) االجتماعية، واألكاديمية، واالقتصادية( ووجية الضبط  إحصائية 
غوط النفسية الداخمي والخارجي، ووجود عالقة ارتباطية سالبة ودالة إحصائيا بين أبعاد الض

والتحصيل الدراسي، ووجود عالقة ارتباطية موجبة بين أبعاد الضغوط النفسية واالكتئاب 
 وسالبة بين أبعاد الضغوط النفسية والتوكيدية.

لمواجية  تأثير بعض جوانب اإلجراءات االحترازية .(2020) كما فحصت دراسة سعد
من وجية نظر الممارسين الصحي بمدينة أزمة كورونا عمى األمن النفسي واالجتماعي لألفراد 

مكونة من  واستخدام المنيج الوصفي التحميمي من خالل استبانة  الممك عبد العزيز الطبية، 
من الممارسين الصحيين العاممين بمدينة الممك عبد العزيز  ( 510) محاور عمى عدد( 6)

عينة في ما يتعمق بتأثير أزمة وقد أشارت أىم النتائج إلى وجود اتفاق بين أفراد ال الطبية، 
تعاون المجتمع المدني  وأيضًا  جائحة فيروس كورونا عمى العالقات االجتماعية عمى األفراد، 

وأخيرًا جيود المجتمع المدني في سد عجز احتياجات  في تصحيح سمبيات تعامل األفراد 
في الحد من تأثير أزمة باإلضافة إلى أن إلدارة األزمات دورا  العاممين في القطاع الصحي، 

 جائحة فيروس كورونا عمى األمن النفسي واالجتماعي الموجو لألفراد.
( لمتعرف عمى الضغوط النفسية كما 2021، يخمف )بن عمور كما ىدفت دراسة

عامال من عمال  57يدركيا عمال القطاع الصحي، بحيث طبقت الدراسة عمى عينة قواميا 
بوالية قالمة  91-كوفيدعي لعالج المصابين بفيروس القطاع الطبي بالمستشفى المرج

)الجزائر(، تم اختيارىم بالطريقة العشوائية البسيطة. استخدمت الباحثتان كل من المنيج 
الوصفي واستبيان الضغوط النفسية لعمال القطاع الطبي المنجز في الدراسة الحالية. وأظيرت 

اع الصحة مرتفع، كما بينت وجود فروق النتائج آن مستوى الضغوط النفسية لدى عمال قط
دالة إحصائيا في مستوى الضغوط النفسية تبعا لكل من المتغيرات التالية )الجنس( لصالح 

موظف( وجاءت الفروق لصالج  -ممرض  -طبيب عام  -اإلناث، والمينة )طبيب مختص 
 .األطباء
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جائحة كورونا  الخوف من ( إلى كشف العالقة بين 2021كما ىدفت دراسة إبراىيم )
حاولت  بقطاع الصحة العمومية. كما  الممرضين  لدى عينة من  ( وقمق الموت 19-)كوفيد

عينة غرضية  الدراسة. تم اختيار  عمى متغيرات  أيضا التعرف عمى أثر كل من النوع والسن 
الخوف من جائحة كورونا )عامر،  ممرض من الجنسين أجابوا عمى مقياسي  92٥  قواميا 
إلى عدم وجود عالقة ذات  (. توصمت الدراسة 1996الموت )عبد الخالق،  وقمق  ( 2020

النتائج عدم  الممرضين. كما أظيرت  لدى  من كورونا وقمق الموت  الخوف  داللة إحصائية بين 
التفاعل  من كورونا تعزى لمنوع أو السن أو  الخوف  وجود فروق ذات داللة إحصائية في 

الموت تعزى  داللة إحصائية في قمق  سفرت الدراسة عمى وجود فروق ذات بينيما. بينما أ 
 لمسن أو التفاعل بينيما عمى نفس المتغير.  دون تأثير  لمنوع فقط من 

( فقد حاولت الكشف عن اتجاىات الطبيبات نحو 2021) فنطازي و  ،أما دراسة بوتغرار
 ،وكانتعمومية االستشفائية الضغوط المينية في ظل جائحة فيروس كورونا بالمؤسسة ال

تم اختيارىن بطريقة المسح الشامل، توصمت الدراسة ( طبيبة 35) البحث تتكون من: عينة
ىناك اتجاىات سمبية لدى الطبيبات نحو كل من البعد النفسي، البعد تائج التالية: إلى الن

ت طبيعة وبالتالي ىناك اتجاىات ذا االجتماعي في مؤسسة محل البحث. الجسمي والبعد
سمبية لدى الطبيبات نحو الضغوط المينية في ظل جائحة فيروس كورونا في مؤسسة محل 

 .البحث
 التعليل على الدراسات الشابكة:

رىا عمى أدوار تشابيت الدراسات السابقة في أىمية موضوع الضغوط النفسية وآثا
. بينما ىدافياام المنيج الوصفي لتحقيق أ، كما تشابيت في استخدالممارسين الصحيين

اختمفت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في بعض التوجيات حيث ركزت بعض الدراسات 
السابقة عمى دراسة العالقة بين الكفاءة الذاتية المدركة والمساندة االجتماعية. ركزت أخرى 

عمى عمى العالقة بين الكفاءة الذاتية واالحتراق النفسي. وركزت بعض الدراسات أيضًا 
العالقات المشتركة بين متغيرات الرضا الوظيفي والكفاءة الذاتية. إضافة إلى تركيز بعض 

لمواجية أزمة  الدراسات عمى أىمية الكشف عن تأثير بعض جوانب اإلجراءات االحترازية 
نسبيًا -كورونا عمى األمن النفسي واالجتماعي. ومن ثم تأتي الدراسة الحالية كتوجو مختمف 

دراسات السابقة حيث تركز عمى مواجية الضغوط النفسية كمنبئات بالكفاءة الذاتية عن ال -
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. بينما استفادت الدراسة 91-كوفيدلدى الممارسين الصحيين بمدينة حائل أثناء جائحة 
الحالية من الدراسات السابقة في صياغة مشكمة البحث وتصميم فروض البحث وأىدافو، كما 

تيار الموجيات النظرية لمبحث، والوقوف عمى أبرز النتائج التي تم تم االستفادة منيا في اخ
 التوصل إلييا لكي تبدأ الدراسة الحالية مما انتيت إليو الدراسات السابقة. 

 فزوض البحح:

 لممارسين الصحيين من وجيات نظرىم. الكفاءة الذاتية لدى امتوسط من مستوى يوجد  -1
 نفسية لدى الممارسين الصحيين من وجيات نظرىم. يوجد مستوى متوسط من الضغوط ال -2
في متوسطات ( a=0.05عند مستوى الداللة )فروق ذات داللة إحصائية  توجد ال -3

لكفاءة الذاتية والضغوط النفسية لدى الممارسين ا استجابات أفراد عينة البحث حول
ظيفية، الصحيين من وجية نظرىم تعزى لمتغيرات )المؤىل الدراسي، الدرجة الو 

 . الجنس(
تسيم الضغوط النفسية في التنبؤ بالكفاءة الذاتية لدى الممارسين الصحيين بمدينة حائل  -4

 . 91-كوفيدنتيجة 
 :البحح وإدزاءاته ميهر

 : ميهر البحح

وذلك لمالئمتو لموضوع البحث حيث اتضح معالمو  المنيج الوصفي، الباحثاستخدم 
، والمتمثل في الضغوط النفسية ن اإلطار النظري لمبحثمن خالل جمع المعمومات وتحميميا ع

، إضافة إلى استخدام االستبانة كأداه لجمع المعمومات من 19-والكفاءة الذاتية وجائحة كوفيد
 عينة الدراسة وتحميل نتائجيا وتفسيرىا.

 جمتنع البحح:

مع الذين كان ليم عمل مباشر ممارس صحي ( 1356تكون مجتمع البحث من )
( من 776) من ذكور و (580منيم ) مدينة حائل التجمع الصحي في في 19-كوفيد
 .اإلناث
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 عيية البحح:

( 245) الذكور و من (185) منيم ممارسا صحياً ( 430تكونت عينة البحث من )
 في التجمع الصحي في مدينة حائل. 19-كوفيدممن ليم ارتباط مباشر مع  اإلناثمن 

 إدزاءات البحح:

 طر النظرية والدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع البحث.عمى األ االطالع -
 إعداد وتجييز المقاييس لممتغيرات التي يتبناىا البحث. -
 تطبيق أدوات البحث عمى العينة الفعمية. -
 عمييا.التي تم الحصول البيانات  تصحيح المقاييس وتبويب -
 وتفسيرىا. لحصول عمى نتائج البحثلتحميل البيانات وا SPSSاستخدام برنامج  -

 أدوات البحح:

مجالين ىما الكفاءة الذاتية،  كأداة لمبحث، وتضمنتاستخدم الباحث االستبانة 
 :اآلتية، وذلك وفقًا لمخطوات بحثالنفسية، وقد اتبعت اإلجراءات اآلتية لتصميم ال والضغوط

 بالكفاءة الذاتية، والضغوط النفسية. األدب النظري المتعمقمراجعة  -1
الذاتية، والضغوط النفسية، وجائحة  في الكفاءةاألبحاث والدراسات التي بحثت  مراجعة -2

 ،2013، واليوسف2014، وشقير2011امي، والش2010)أبوغزال، مثل91-كوفيد
، Schfartser 2004، و2008، ورضوان 2008، وجريش 2012وبركات 

، 2021نتول، وحDwyer& Cummings 2001و ، Jennett 2003و
 (.2020الفقيو ، 2021وعامر

 :الهفاءة الذاتية مكياس ( أ)
 :الصدم الظاهزي وسالمة الصياغة اللغوية للبيود - أ

تم عرض أداة البحث عمى مجموعة من المحكمـين المختصـين فـي عمـم الـنفس، وبمـغ 
مــن المحكمــين إبــداء الــرأي فــي فقــرات أداة البحــث مــن حيــث  ٌطمــب( محكــم، وقــد 11عــددىم )

ممجــال الــذي وضــعت فيــو، إمــا بالموافقــة عمييــا أو تعــديل صــياغة الفقــرات، ومــدى مناســبتيا ل
صــياغتيا  أو حــذفيا لعــدم أىميتيــا، وقــد رأى المحكمــون صــالحية األداة بعــد إجــراء تعــديالت 
لغوية عمى عدد من الفقرات، وفصـل بعـض الفقـرات إلـى فقـرتين، ولقـد تـم اعتمـاد نسـبة اتفـاق 
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ن في عممية التحكيم، وبذلك يكـون تحقـق %( من األعضاء المحكمي80بين المحكمين مقداره )
 الصدق الظاىري لممقياس، وأصبحت أداة البحث في صورتيا النيائية.

 صدم االتشام الداخلي: - ب
، ومدى ارتباط الفقرات لمقياس الكفاءة الذاتيةتم التحقق من صدق االتساق الداخمي 

تحقق من ذلك بإيجاد المكونة لو بعضيا مع بعض، والتأكد من عدم التداخل بينيا، وتم ال
 معامالت االرتباط باستخدام معامل ارتباط بيرسون.
 ( 1عذٚي )

 ِؼبِالد االسرجبط ث١ٓ دسعخ اٌؼجبسح ٚاٌذسعخ اٌى١ٍخ ػٍٝ ِم١بط اٌىفبءح اٌزار١خ

                                                                                                          =ْ10 

سلُ 

 اٌؼجبسح

ل١ّخ ِؼبًِ 

 االسرجبط

سلُ 

 اٌؼجبسح

ل١ّخ ِؼبًِ 

 االسرجبط

سلُ 

 اٌؼجبسح

ل١ّخ 

ِؼبًِ 

 االسرجبط

سلُ 

 اٌؼجبسح

ل١ّخ ِؼبًِ 

 االسرجبط

1 .746
**

 11 .931
**

 21 .895
**

 31 .953
**

 

2 .891
**

 12 .927
**

 22 .911
**

 32 .938
**

 

3 .888
**

 13 .730
**

 23 .947
**

 33 .913
**

 

4 .920
**

 14 .917
**

 24 .972
**

 34 .922
**

 

5 .887
**

 15 .896
**

 25 .916
**

 35 .937
**

 

6 .760
**

 16 .920
**

 26 .940
**

 36 .601
**

 

7 .808
**

 17 .978
**

 27 .973
**

 37 .883
**

 

8 .829
**

 18 .978
**

 28 .981
**

 38 .931
**

 

9 .800
**

 19 .989
**

 29 .959
**

 39 .917
**

 

22 .927
**

 20 .976
**

 30 970
**

 40 .874
**

 

 0.01** داي ػٕذ ِغزٜٛ   0.05* داي ػٕذ ِغزٜٛ 

( 0.05( أن جميع العبارات دالة عند مستوى )1يتضح من خالل الجدول رقم )
وىذا يعطي داللة عمى ارتفاع معامالت االتساق الداخمي، كما يشير إلى مؤشرات (، 0.01)

 صدق مرتفعة وكافية يمكن الوثوق بيا في تطبيق البحث الحالي.
 كياس:ثبات امل

ثبات أداة البحث باستخدام معامل ثبات )ألفا كرونباخ(، حيث بمغ معامل  تم حساب  
(، كما تم حساب ثبات المقياس باستخدام التجزئة 0.90ثبات ألفا كرونباخ ألداة البحث )

بروان  -قيمة معامل التجزئة النصفية باستخدام معادلة سبيرمان تالنصفية، حيث بمغ
 .يمكن الوثوق بيا في تطبيق البحث الحالي (، قيمة ثبات0.88)

 المقياس في صورتو النيائية:
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بعد قيام الباحث بإجراءات معامالت الصدق والثبات، والتأكد من صالحية المقياس 
( عبارة، وتم تقدير جميع 40لمتطبيق، تم وضعو في صورتو النيائية، وأصبح يتكون من )

ات ىو: "بدرجة كبيرة جدا"، "بدرجة كبيرًة"، درج 5 – 1المقياس عمى متدرج من  عبارات
قميمة جدا". وتشير الدرجة المرتفعة إلى مستويات بدرجة  "بدرجة متوسطة"، "بدرجة قميمة"، "

إلى مستوى منخفض من الكفاءة  مرتفعة من الكفاءة الذاتية، وتشير الدرجة المنخفضة
 الذاتية.

 الضغوط اليفشية: موادهة مكياس ( ب)
 سالمة الصياغة اللغوية للبيود:الصدم الظاهزي و - أ

تم عرض أداة البحث عمى مجموعة من المحكمـين المختصـين فـي عمـم الـنفس، وبمـغ 
مــن المحكمــين إبــداء الــرأي فــي فقــرات أداة البحــث مــن حيــث  ٌطمــب( محكــم، وقــد 11عــددىم )

صــياغة الفقــرات، ومــدى مناســبتيا لممجــال الــذي وضــعت فيــو، إمــا بالموافقــة عمييــا أو تعــديل 
صــياغتيا  أو حــذفيا لعــدم أىميتيــا، وقــد رأى المحكمــون صــالحية األداة بعــد إجــراء تعــديالت 
لغوية عمى عدد من الفقرات، وفصل بعـض الفقـرات إلـى فقـرتين، ولقـد تـم اعتمـاد نسـبة اتفـاق 

ــداره ) ــين المحكمــين مق ــون 80ب ــذلك يك ــيم، وب ــة التحك ــي عممي %( مــن األعضــاء المحكمــين ف
 لممقياس، وأصبحت أداة البحث في صورتيا النيائية.تحقق الصدق الظاىري 

 صدم االتشام الداخلي: - ب
الضغوط النفسية، ومدى مواجية  لمقياستم التحقق من صدق االتساق الداخمي 

ارتباط الفقرات المكونة لو بعضيا مع بعض، والتأكد من عدم التداخل بينيا، وتم التحقق من 
 معامل ارتباط بيرسون. ذلك بإيجاد معامالت االرتباط باستخدام
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  (2عذٚي )

 ِؼبِالد االسرجبط ث١ٓ دسعخ اٌؼجبسح ٚاٌذسعخ اٌى١ٍخ ػٍٝ ِم١بط اٌضغٛط إٌفغ١خ

 =ْ10 

سلُ 

 اٌؼجبسح

ل١ّخ ِؼبًِ 

 االسرجبط

سلُ 

 اٌؼجبسح

ل١ّخ ِؼبًِ 

 االسرجبط

سلُ 

 اٌؼجبسح

ل١ّخ 

ِؼبًِ 

 االسرجبط

سلُ 

 اٌؼجبسح

ل١ّخ ِؼبًِ 

 االسرجبط

1 .843** 10 .873** 19 .685** 28 .777** 

2 .939** 11 .888** 20 .847** 29 .916** 

3 .959** 12 .842** 21 .902** 30 .965** 

4 .881** 13 .898** 22 .655** 31 .949** 

5 .922** 14 .952** 23 .585* 32 .929** 

6 .764** 15 .840** 24 .923** 33 .965** 

7 .917** 16 .885** 25 .922** 34 .961** 

8 .858** 17 .894** 26 .937** 35 .910** 

9 .919** 18 .958** 27 .707** 36 .952** 

 0.01** داي ػٕذ ِغزٜٛ   0.05* داي ػٕذ ِغزٜٛ 

( 0.05( أن جميع العبارات دالة عند مستوى )2يتضح من خالل الجدول رقم )
وىذا يعطي داللة عمى ارتفاع معامالت االتساق الداخمي، كما يشير إلى مؤشرات  (،0.01)

 صدق مرتفعة وكافية يمكن الوثوق بيا في تطبيق البحث الحالي.
 كياس:ثبات امل

قام الباحث بحساب ثبات أداة البحث باستخدام معامل ثبات )ألفا(، حيث بمغ معامل   
(، كما تم حساب ثبات المقياس باستخدام التجزئة 0.92ثبات ألفا كرونباخ ألداة البحث )

 (،0.90بروان ) -النصفية، حيث بمغ قيمة معامل التجزئة النصفية باستخدام معادلة سبيرمان
 يمكن الوثوق بيا في تطبيق البحث الحالي قيمة ثبات

 املكياس يف صورته اليهائية:

بعد قيام الباحث بإجراءات معامالت الصدق والثبات، والتأكد من صالحية المقياس 
( عبارة، وتم تقدير جميع 36لمتطبيق، تم وضعو في صورتو النيائية، وأصبح يتكون من )

ت ىو: "بدرجة كبيرة جدا"، "بدرجة كبيرًة"، درجا 5 – 1المقياس عمى متدرج من  عبارات
قميمة جدا". وتشير الدرجة المرتفعة إلى مستويات بدرجة "بدرجة متوسطة"، "بدرجة قميمة"، "

 لضغوطتشير الدرجة األدنى إلى مستوى منخفض من ا، و النفسية. الضغوطمرتفعة من 
 النفسية.
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 أساليب املعاجلة اإلحصائية:

دخال  البيانات في الحاسب اآللي، تم معالجتيا باستخدام برنامج بعد أن تم جمع وا 
 Statistical Package for Social) (SPSS)الحزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية 

Sciences,V26) 
 تم تطبيق العمميات اإلحصائية التالية:

، لمتأكد من الصدق البنائي (Pearson's Correlation)معامل ارتباط بيرسون   -
 ، والعالقة بين الكفاءة الذاتية والضغوط النفسية لدى الممارسين الصحيين.لبحثاوات ألد

 البحث. واتنباخ، لمكشف عن معامل ثبات أدرو معامل ألفا ك     -
التكرارات والتكرارات النسبية، لمتعرف عمى استجابات أفراد مجتمع البحث حول حساب   -

 عبارات متغيرات البحث.
رفة متوسط استجابات أفراد عينة البحث نحو كل عبارة من المتوسط الحسابي، لمع حساب -

 ليكرت الخماسي كاآلتي: عبارات المقياس، وتصنف وفقًا مقياس
 ( تصنف درجة 1.79-1.00إذا تراوحت قيمة المتوسط الحسابي لممفردة بين )

 االستجابة إلى" قمياًل جدًا ".
 ( 2.59-1.80إذا تراوحت قيمة المتوسط الحسابي لممفردة بين)  تصنف درجة

 االستجابة إلى "قمياًل".
 ( 3.39-2.60إذا تراوحت قيمة المتوسط الحسابي لممفردة بين)  تصنف درجة

 االستجابة إلى" متوسط".
 ( 4.19-3.40إذا تراوحت قيمة الوسط الحسابي لممفردة بين)  تصنف درجة

 االستجابة إلى "كثيرًا"
 تصنف درجة  (5.00-4.20ن )إذا تراوحت قيمة المتوسط الحسابي لممفردة بي

 االستجابة إلى " كثيرًا جدًا"
 االنحراف المعياري، لمعرفة مدى التشتت في استجابات أفراد عينة البحث. حساب -
استجابات أفراد عينة البحث متوسطات اختبار "ت" لعينتين مستقمتين لمعرفة الفروق بين  -

الممارسين الصحيين من وجية  الكفاءة الذاتية والضغوط النفسية لدى ( حولإناث–ذكور)
 نظرىم.
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، لبيان الفروق بين  (One-way ANOVA)استخدام تحميل التباين األحادي )ف(  -
متوسطات استجابات أفراد عينة البحث حول الكفاءة الذاتية والضغوط النفسية، وفقًا 

 لمتغيرات )المؤىل الدراسي، الدرجة الوظيفية(. 
 بعدي، لتحديد اتجاه الفروق ذات الداللة اإلحصائية." ال LSDاختبار أقل فرق معنوي "  -

 ىتائر البحح وتفشريها:

 أواًل: اليتائر اخلاصة باخلصائص الدميوغزافية لعيية البحح

 (3عذٚي )

 ٌٍغٕظرٛص٠غ ػ١ٕخ اٌجؾش ٚفمبً ٌّزغ١ش  

 = ْ430 

 % ن اٌؼّش َ

 43.0 185 روش 1

 57.0 245 أٔضٝ 2

، وتالحع من الجنسزيع عينة البحث طبقًا لمتغير ( تو 3توضح بيانات الجدول رقم )
 .(57.0%، في مقابل أن نسبة اإلناث بمغت )%(43.0بمغت ) الذكورالبيانات أن نسبة 

 (4عذٚي )

 اٌّؤً٘ اٌذساعٟرٛص٠غ ػ١ٕخ اٌجؾش ٚفمبً ٌّزغ١ش  

 = ْ430 

 % ن اٌّزغ١ش َ

 6.3 27 اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ 2

 69.1 297 اٌّشؽٍخ اٌغبِؼ١خ 6

 24.6 106 اٌذساعبد اٌؼ١ٍب 2

، أن أكثر المؤىل الدراسيتوزيع أفراد عينة البحث طبقًا لمتغير  (،4تظير بيانات الجدول رقم )
%( في حين جاءت 69.1بنسبة ) الجامعيةمن نصف أفراد عينة البحث ممتحقون بمرحمة 

الثالثة جاءت  المرتبة (، وفي%24.6في المرتبة الثانية بنسبة ) الدراسات العميامرحمة 
 .%(6.3بنسبة ) الثانويةالمرحمة 
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 (5عذٚي )

 اٌذسعخ اٌٛظ١ف١خرٛص٠غ ػ١ٕخ اٌجؾش ٚفمبً ٌّزغ١ش  

 = ْ430 

 % ن اٌّزغ١ش َ

 9.3 40 طج١ت 1

 6.0 26 رّش٠ض 2

 41.6 179 اخصبئٟ ػالط ٔفغٟ 3

 20.1 86 أخصبئٟ اعزّبػٟ 4

 6.0 26 فٕٟ 5

 14.0 60 ِٛظف 6

 3.0 13 ج١ؼٟأخصبئٟ ػالط ط 7

الدرجة عن توزيع عينة البحث وفقًا لمتغير  (،5رقم )تكشف بيانات الجدول 
في وظيفة عممون ي عينة البحث من %(41.6نسبة )ويتبين من البيانات أن  الوظيفية،

بنسبة موظف %(، يمييا 20.1بنسبة ) أخصائي اجتماعي نفسي، وظيفةأخصائي عالج 
 متساوية بمغت بنسبة %(، يمييا تمريض وفني9.3بة )وظيفة طبيب بنس%(، يمييا 14.0)
 %(.3.0بنسبة )وظيفة أخصائي عالج طبيعي ( وأخيرًا الذين %6.0)

 ثاىيًا: اليتائر اخلاصة باختبار فزوض الدراسة ومياقشتها:

 ىتائر اختبار الفزض األول: 

ــذي يــنص عمــى أنو"يوجــد مســتوى متوســط مــن  لمتحقــق مــن صــحة الفــرض األول وال
المتوسـطات  حسـاباءة الذاتية لدى الممارسين الصحيين من وجيات نظرىم"، قام الباحث بالكف

 الحسابية واالنحرافات المعيارية لتحديد المستوى الكفاءة الذاتية، وتوصل إلى النتائج اآلتية:
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 ( 6عذٚي سلُ )

 اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خِغزٜٛ اٌىفبءح اٌزار١خ ٌؼ١ٕخ اٌجؾش 

 = ْ430 

اٌٛعظ  اٌؼجبساد َ

 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

دسعخ 

 االعزغبثخ 

 اٌزشر١ت

وج١شح عذا  0.73 4.34 ػاللبرٟ ِغ ألبسثٟ ع١ذ 5  1 

16 
أشععؼش نٕٔععٟ ِٛقععغ صمععخ ثّععٓ أرؼبِععً 

 ِؼُٙ
 وج١شح عذا 0.64 4.32

2 

 3 وج١شح عذا 0.75 4.32 إٌبط ِٓ ؽٌٟٛ ٠ؾزشِٟٛٔ 2

1 
خعش٠ٓ ٚأرؼعبْٚ أعزّزغ ثبٌؼًّ ِعغ ا٢

 ِؼُٙ
وج١شح عذا  0.86 4.31  

4 

11 
نرا ٌُ أٔغؼ فٟ ػًّ ألٚي ِعشح فعنٕٟٔ 

 أؽبٚي ػٍّٗ صب١ٔخ
 وج١شح عذا 0.75 4.26

5 

6 
نرا ٌُ أعزطغ إٌغبػ فٟ ػّعً  فعنٕٟٔ 

 اثزي ِض٠ذًا ِٓ اٌغٙذ
 وج١شح 0.84 4.17

6 

وج١شح   0.79 4.15 أػزمذ نٕٟٔ نٔغبْ ط١ت ٌٚط١ف 3  7 

23 

ّزبػت ِّٙعب وبٔعذ وج١عشح نرا أرؾًّ اٌ

وبٔععذ رغععبػذٟٔ فععٟ نرّععبَ اٌّطٍععٛة 

ِٟٕ 

 وج١شح 0.84 4.14

8 

 9 وج١شح 0.90 4.14 ٌذٞ صمخ ػب١ٌخ ثٕفغٟ ٚلذسارٟ 7

21 
أشععبسن أقععذلبئٟ فععٟ ٔمععبطبرُٙ اٌزععٟ 

 رٕبعجٕٟ
 وج١شح 0.79 4.14

10 

14 
ٌذٞ ِغزٛٞ ِؼمٛي ِٓ اإلسادح ٚلعٛح 

 اٌؼض٠ّخ
 وج١شح 0.77 4.11

11 

 12 وج١شح 0.8 4.09 ع١ذ اٌزؼبًِ ِغ إٌبط ا٢خش٠ٓأ 8

25 
أٙععععٟ ٚاعجععععبرٟ اٌٛظ١ف١ععععخ ثغععععٌٙٛخ 

 ٚعشػخ
وج١شح  0.86 4.06  

13 

28 
أػزّذ ػٍٝ ٔفغٟ فٟ ارخعبر اٌمعشاساد 

 اٌّّٙخ
 وج١شح 0.83 4.03

14 

 15 وج١شح 0.86 4.00 ٠ضك أقذلبئٟ ثمشاسارٟ ٚأسائٟ 20

24 
نرا ٚقععؼذ فىععشٞ فععٟ ػّععً ِععب  فععال 

 ٠ٛلفٕٟ ػٓ نرّبِٗ شٟء
 وج١شح 0.87 3.98

16 

 17 وج١شح 0.97 3.98 ٠ؾذصٕٟ أقذلبئٟ ػٓ ِمىالرُٙ 35

12 
أشععععؼش أْ ٌععععذٞ شععععؼج١خ وج١ععععشح ثعععع١ٓ 

 صِالئٟ
وج١شح  0.88 3.91  

18 

 19 وج١شح 0.89 ٠3.91ؼزجشٔععععٟ أقععععذلبئٟ شخصععععب ِّٙععععب  19
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 ثبٌٕغجخ ٌُٙ

 20 وج١شح 0.79 3.89 أقذلبئٟ ِؼغجْٛ ثٟ 4

18 
ٌّٛالف اٌزٟ ف١ٙب لذس وج١ش ِعٓ أؽت ا

 اٌزؾذٞ
 وج١شح 0.96 3.86

21 

 22 وج١شح 0.81 3.85 أقذلبئٟ ٠ؾجٕٟٛٔ ٚال ٠غضجْٛ ِٕٟ 22

 23 وج١شح 0.94 3.85 أِبِٟ فشقخ ع١ذح ٌزؾم١ك أ٘ذافٟ  10

 24 وج١شح 1.08 3.82 أعبِؼ ا٢خش٠ٓ ػٕذِب ٠غ١ئْٛ ٌٟ 15

 25 وج١شح 0.9 3.80 أػزمذ نٕٟٔ شخص ٘بدئ 13

 26 وج١شح 0.92 3.72 أعزط١غ اٌغ١طشح ػٍٝ ِمبػشٞ 9

32 
أعععزط١غ أْ ألٕععغ أٞ شععخص ثٛعٙععخ 

 ٔظشٞ
 وج١شح 0.89 3.65

27 

 28 وج١شح 0.96 3.62 أػزمذ إٟٔٔ لبدس ػٍٟ ػًّ أٞ شٟء 27

31 
أععععععزط١غ رغٕعععععت اٌّٛالعععععف اٌغععععع١ئخ 

 ثغٌٙٛخ
 وج١شح 0.89 3.60

29 

 30 وج١شح 1.06 3.49 أعزط١غ اٌزغٍت ػٍٝ ِمبػش اٌمٍك 30

42 
أشؼش ثبإلؽجبط ػٕذِب رّش ثعٟ ظعشٚف 

 قؾ١خ ِضطشثخ
 ل١ٍٍخ  1.23 2.54

31 

39 
أشعععؼش أْ األشععع١بء ال رغعععزؾك اٌغٙعععذ 

 اٌزٞ اثزٌٗ ِٓ أعٍٙب
 ل١ٍٍخ  1.12 2.29

32 

 33 ل١ٍٍخ 1.13 2.25 ال أرؾىُ ثزصشفبرٟ ػٕذِب أغضت 37

خ ل١ٍٍ 1.15 2.17 أرغٕت اٌّٙبَ ٚاٌٛظبئف اٌصؼجخ 38  34 

34 
ِعععٓ اٌصعععؼت أْ أثٕعععٟ قعععذالبد ِعععغ 

 ا٢خش٠ٓ
 ل١ٍٍخ 1.27 2.14

35 

 36 ل١ٍٍخ  1.08 2.06 ػٕذِب أغ١ت ال أؽذ ٠مؼش ثغ١بثٟ 29

 37 ل١ٍٍخ 1.01 2.00 ِٓ اٌصؼت أْ أرؾذس ِغ ا٢خش٠ٓ 33

36 
أشععععؼش ثععععبٌخٛف أوضععععش ِععععٓ إٌععععبط 

 ا٢خش٠ٓ
 ل١ٍٍخ 0.97 1.88

38 

26 
ػٕعذِب أشؼش أْ إٌبط ٠غخشْٚ ِٕٟ 

 أرؼبًِ ِؼُٙ
 ل١ٍٍخ عذا 1 1.68

39 

17 
أٌغب نٌعٝ اٌىعزة ٚاٌزؾب٠عً نرا ٌعُ ٠فؼعً 

 ا٢خش٠ٓ ِب أس٠ذ
 ل١ٍٍخ عذا 0.84 1.57

40 

 وج١شح 0.91 3.50 اٌٛعظ اٌؾغبثٟ اٌؼبَ
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 نتائجـو، وتبـين مـن الكفـاءة الذاتيـة لعينـة البحـث ( وصـفيًا مسـتوى 6يوضح الجدول رقـم )  
الكفـاءة  (، وىـذا يعنـي أن0.91(، بـانحراف معيـاري )3.50م قـد بمـغ )أن الوسط الحسابي العا

 ".متوسطة"الذاتية
 مسـتوى متوسـط مـن الكفـاءة الذاتيـة لـدىومن ثم نقبل الفرض األول والـذي مـؤداه "يوجـد 

 ".الممارسين الصحيين
ليا ويرى الباحث أن السبب في ذلك قد يعود إلى بعض الضغوط النفسية التي قد يتعرض 

أثناء عمميم، وما يترتب عميو من تأثير ما عمى حالتيم النفسية  ارسون الصحيينالمم
 وممارسة أعماليم ومياميم اليومية في المؤسسات الصحية. 

فرغم التوجو الكبير لدى القيادات الصحية بتخفيف الضغوط النفسية عمى الممارسين 
ت كنوعيات أثير تمك القياداالصحيين إال أن ىناك بعض العوامل التي تخرج عن نطاق تمك ت

 .المرضى
في بعض  –وتجدر اإلشارة إلى إن الظروف التي يعيشيا الممارسين الصحيين ترافقت 

بعدم توفر الدعم الموجستي الكامل والذي قد يؤثر بشكل ما عمى كفاءتيم، وآدائيم  -األحيان 
 الميني بمستواه المطموب. 

الممارسين الصحيين بمدينة حائل، ويكون كل ذلك قد يشكل بعض الضغوط النفسية عمى 
لو بالغ األثر عمى كفاءتيم الذاتية، وىذا ما يقودنا إلى تفسير واضح بأنو كمما تعرض 

الممارس الصحي إلى ضغوط نفسية تقمصت كفاءتو الذاتية وانخفض بشكل واضح من أداءه 
 الميني، وذلك ينعكس عمى سالمتو الشخصية.

جمااًل؛ تؤشر الب       يانات السابقة إلى أن مستوى الكفاءة الذاتية "متوسط"، وتمك النتيجة وا 
التي أشارت إلى مستوى متوسط لمكفاءة ( et al,2021) Aileen,تتفق مع نتائج دراسة

(  التي توصمت إلى أن مستوى ٥296الذاتية عمى أفراد العينة . وتختمف مع دراسة )الشوا ،
 الكفاءة الذاتية لعينة الدراسة كانت منخفضة. 

 ىتائر اختبار الفزض الجاىي: 
ســط مــن لمتحقــق مــن صــحة الفــرض الثــاني والــذي يــنص عمــى أنــو" يوجــد مســتوى متو        

الضــــغوط النفســــية لــــدى الممارســــين الصــــحيين مــــن وجيــــات نظــــرىم"، قــــام الباحــــث بــــإجراء 

https://www.researchgate.net/profile/Aileen-Garcia?_sg%5B0%5D=s1-Bcn9m76rd7zlumCu5wV1-mSKGft9tjYDi0UVYY6kLnLAQH0AFzX2M2EWdyFAbejJi2es.2QBwiXOhrsSsRE5rC5Ad8e_hRKYzQMeRKg7fBh-SXBB1e3hBOSwLnPQ5Xd1t1OszBTPObmoTBDeC1R0bC_C2Xw&_sg%5B1%5D=tHA3xXOkWqhsfBleG_GnVOmzur3BUb34bR4pXY5J0NJtmWfx-HLGI8tNI4Qi2_PyCJ3oBbs.JNyhNfEBJ823btKrD8znAmoGG9I8hTcg-qKjHl0wnYML10aHZ1wyHHK8wq30YyzymtS-c-EOFYOXsGbh6yiiUQ
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المتوسـطات الحسـابية واالنحرافــات المعياريـة لتحديــد المسـتوى الضـغوط النفســية، وتوصـل إلــى 
 النتائج اآلتية:

  (7عذٚي سلُ )

 اٌجؾش  اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خِغزٜٛ اٌضغٛط إٌفغ١خ ٌؼ١ٕخ

 = ْ430 

اٌٛعظ  اٌؼجبساد َ

 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

دسعخ 

 االعزغبثخ 

 اٌزشر١ت

 1 ِزٛعطخ 1.33 3.29 أعزط١غ اٌزغٍت ػٍٝ ِمبػش اٌمٍك 28

 2 ِزٛعطخ 1.43 2.88 أشؼش ثؼذَ إٌَٛ اٌؼ١ّك 9

6 
أعشػ ثنفىعبس غ١عش ِشرجطعخ ثّعب ألعَٛ 

 ثٗ ِٓ أػّبي
 ِزٛعطخ 1.23 2.52

3 

 4 ِزٛعطخ 1.33 2.34 قؼٛثخ فٟ اٌززوش.أٚاعٗ  5

31 
أّٔٙععه فععٟ ػٍّععٟ ِععٓ أعععً ٔغععع١بْ 

 ِمبوٍٟ اٌمخص١خ
 ل١ٍٍخ 1.23 2.17

5 

 6 ل١ٍٍخ 1.28 2.17 أػبٟٔ ِٓ اٌصذاع. 1

 7 ل١ٍٍخ 1.25 2.15 أػبٟٔ ِٓ اقطشاثبد فٟ اٌٙضُ 19

ل١ٍٍخ  1.17 2.08 رغشػ ِمبػشٞ ثغٌٙٛخ 13  8 

ل١ٍٍخ  1.03 2.05 جبٖأػبٟٔ ِٓ ِمىالد فٟ االٔز 7  9 

8 
أعععععذ ٔفغععععٟ غ١ععععش ِععععزؾّظ ٌٍم١ععععبَ 

 22-ىٛف١ذثبألػّبي اٌّشرجطخ ث
 ل١ٍٍخ 1.14 2.00

10 

22 
أٔغعععٟ ٚقعععغ األشععع١بء فعععٟ ِىبٔٙعععب 

 إٌّبعت 
 ل١ٍٍخ 1.15 1.98

11 

 12 ل١ٍٍخ 1.11 1.95 أفمذ ا٘زّبِٟ ثبألش١بء 34

3 
أشؼش ثؼذَ االسر١بػ ٚاٌمٍعك اٌّغعزّش 

 22-وٛف١ذثغجت ظٙٛس 
 ل١ٍٍخ 1.06 1.89

13 

32 
أسوعععض ػٍععععٝ اٌغٛأععععت اٌغععععٍج١خ فععععٟ 

 ؽ١برٟ أوضش ِٓ اإل٠غبث١خ
 ل١ٍٍخ 1.06 1.89

14 

14 

أفؼعععععععبٌٟ رغعععععععبٖ  دسدٚفعععععععٟ أثعععععععبٌ  

اٌّمعععىالد راد اٌصعععٍخ ثعععبإلعشاءاد 

 االؽزشاص٠خ اٌصؾ١خ

 ل١ٍٍخ 1.12 1.88

15 

33 
أشعععؼش ثؼعععذَ اٌشقعععب ػعععٓ أدائعععٟ فعععٟ 

 ِغبي ػٍّٟ
 ل١ٍٍخ 0.96 1.86

16 

36 
أٚاعععٗ قععؼٛثبد فععٟ اٌزشو١ععض ثغععجت 

 طج١ؼخ ػٍّٟ
 ل١ٍٍخ 1.05 1.85

17 
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4 
ال أعزط١غ اٌمؼٛس ثبالعزشخبء طبٌّعب 

 اعزّش اٌٛثبء
 ل١ٍٍخ 1.10 1.85

18 

35 
ثؾ١ععش  ػٍععٝأشععؼش ثزععشاوُ اٌصععؼٛثبد 

 رغبٚص٘ب أعزط١غال 
 ل١ٍٍخ 0.98 1.85

19 

11 

أشعععؼش ثعععنٟٔ ال أٍِعععه اٌطبلعععخ اٌىبف١عععخ 

١ِٛ١ٌععخ فععٟ ِغععبي ٌٍم١ععبَ ثٛاعجععبرٟ ا

 ػٍّٟ

 ل١ٍٍخ 1.05 1.82

20 

25 
أٚاعععٗ قععؼٛثخ فععٟ ارخععبر اٌمععشاساد 

 راد اٌصٍخ ثؼٍّٟ
 ل١ٍٍخ 0.98 1.80

21 

 22 ل١ٍٍخ 1.10 1.80 أشؼش أٟٔ أفمذ اٌذافؼ١خ ٌٍزؼٍُ  30

17 
أشعععؼش ثبٌؼصعععج١خ ػٕعععذ ععععّبع أثغعععظ 

 األقٛاد
 ل١ٍٍخ عذا 1.01 1.75

23 

15 
ػٍععٝ أشععؼش أٔععٟ ال أعععزط١غ اٌغعع١طشح 

 أِٛسٞ اٌؾ١بر١خ
 ل١ٍٍخ عذا 1.00 1.72

24 

 25 ل١ٍٍخ عذا 1.11 1.72 أٌَٛ ٔفغٟ ػٍٝ أثغظ األش١بء 24

26 
أشععؼش ثفمععذاْ اٌمعع١ٙخ ٚػععذَ اٌشغجععخ 

 فٟ رٕبٚي اٌطؼبَ
 ل١ٍٍخ عذا 1.12 1.71

26 

2 
أعذ ٔفغٟ ِّٕٙىب ثنفىبس عٍج١خ رغعبٖ 

 وٛسٚٔب
 ل١ٍٍخ عذا 1.05 1.62

27 

27 
ٕععذ ِٛاعٙععخ أثغععظ أشععؼش ثبإلؽجععبط ػ

 22-وٛف١ذاٌّمىالد راد اٌصٍخ 
 ل١ٍٍخ عذا 1.04 1.57

28 

 29 ل١ٍٍخ عذا 0.93 1.55 أػبٟٔ ِٓ قؼٛثبد فٟ اٌزٕفظ 20

16 
أشؼش ثزضا٠ذ فٟ ٔجضعبد لٍجعٟ ػٕعذِب 

 ألزشة ِٓ ِىبْ ػٍّٟ
 ل١ٍٍخ عذا 0.95 1.51

30 

 31 ل١ٍٍخ عذا 0.92 1.49 أػبٟٔ ِٓ اسرفبع قغظ اٌذَ 21

 32 ل١ٍٍخ عذا 0.98 1.46 ٟ ألثغظ األعجبةأثى 23

18 
أػععبٟٔ ِععٓ ِمععىالد فععٟ إٌععَٛ ِععٓ 

 2-وٛف١ذوضشح ِب أساٖ فٟ ظً عبئؾخ 
 ل١ٍٍخ عذا 1.00 1.46

33 

12 
أشعععؼش ثبالسرغعععبف فعععٟ أطشافعععٟ فعععٟ 

 ِىبْ ػٍّٟ
 ل١ٍٍخ عذا 0.86 1.43

34 

29 
أشؼش أْ ا٢خش٠ٓ ٠ٕظعشْٚ ٌعٟ ٔظعشح 

 د١ٔٚخ
 ل١ٍٍخ عذا 0.77 1.42

35 

 36 ل١ٍٍخ عذا 0.72 1.37 أشؼش أْ ؽ١برٟ ثذْٚ ِؼٕٝ 10

 ل١ٍٍخ 1.07 1.88 اٌٛعظ اٌؾغبثٟ اٌؼبَ
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وتبـين مـن  ،الضـغوط النفسـية لـدى عينـة البحـث مسـتوى (، وصفيًا 7يوضح الجدول رقم )  
 (، وىـذا يعنـي أن1.07(، بـانحراف معيـاري )1.88بياناتو أن الوسـط الحسـابي العـام قـد بمـغ )

 ".بدرجة قميمة"نفسيةالضغوط ال
 الضـغوط النفسـيةوالـذي مـؤداه "يوجـد مسـتوى متوسـط مـن  ثـانيالفرض النرفض  ومن ثم 

 لدى الممارسين الصحيين".
، يتبـين أن الضـغوط النفسـيةووفًقا الستجابات أفراد العينة عمـى العبـارات المكونـة لمقيـاس  

، حيث تراوحـت متوسـطات ينالضغوط النفسية لدى الممارسين الصحيىناك تفاوت في مستوى 
 .(3.29-1.37استجاباتيم ما بين )

ويرى الباحث أن السبب في ذلك قد يعود إلى وجود بعض الضغوط النفسية القميمة 
التي قد يتعرض ليا الممارسين الصحيين أثناء عمميم؛ ولكنيا ال تؤثر إال بشكل ضئيل عمى 

 ممارساتيم وأدائيم بشكل كمي؛ ومن ثم فاعميتيم. 
ا يتضح االىتمام الكبير بالوفاء باحتياجاتيم المالية والفنية من خالل االنتظام في كم

صرف الرواتب والمكافآت ليم أو بمعنى آخر وضع آليات لتحفيزىم عمى جودة اآلداء وزيادة 
مة، إضافة إلى االنتاجية مما يمكنيم من استيفاء متطمباتيم المعيشية والتمتع بعيشة كري

. كما أن ىناك اىتمام بجودة أدائيم من خالل االلتزام بحضور البرامج ييمارتفاع الثقة ف
تجاىات الحديثة في مجاالت التدريبية وورش العمل لتنمية قدراتيم الفنية والتعرف عمى اال 

. والعدالة في ترقياتيم وانتقاالتيم بين األقسام واإلدارات التي تتناسب مع تخصصاتيم العمل
 وقدراتيم. 

جماالً  ؛ تؤشر البيانات السابقة إلى أن مستوى الضغوط النفسية "بدرجة قميمة جدًا"، وا 
التي توصمت إلى أن مستوى  (OB Familoni,2008) وتمك النتيجة تتفق مع نتائج دراسة

الضغوط النفسية لدى األطباء في بعض الدول األفريقية كان معتداًل وليس مرتفعًا نتيجة 
و تختمف مع دراساتي )الشوا  .ات الصحية التي يعممون بياالمؤسسلتشابو ظروف العمل في 

 لدى أفراد العينة،لضغوط النفسية كان مرتفعًا جدًا ا ( التي توصمت إلى أن مستوى ٥296،
لدى أفراد طًا ( التي توصمت إلى أن مستوى الضغوط النفسية كان متوس٥292)سيد،ودراسة 
 العينة. 
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 ىتائر اختبار الفزض الجالح: 
فروق ذات داللة  ال توجدق من صحة الفرض الثالث، والذي ينص عمى أنو "لمتحق

في متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة  (α ≤ 0.05)إحصائية عند مستوى الداللة 
حول الكفاءة الذاتية والضغوط النفسية لدى الممارسين الصحيين من وجية نظرىم تعزى 

قام الباحث بإجراء المعالجات ة الوظيفية(، لمتغيرات )الجنس، المؤىل الدراسي، الدرج
 اإلحصائية االستداللية كما مبين بالجداول اآلتية:
 (8عذٚي )

 ٌّزغ١ش اٌغٕظٚفمب  اٌىفبءح اٌزار١خدالٌخ اٌفشٚق اإلؽصبئ١خ ث١ٓ ِزٛعطبد اعزغبثبد أفشاد اٌؼ١ٕخ ػٍٝ ِم١بط  

 (نٔبس -روٛس)

 اٌّزٛعظ ْ اٌغٕظ
االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

 ٠خدسعخ اٌؾش
 اٌذالٌخ ل١ّخ   " د "

 16.84 148.83 185 روٛس

428 1.36 1.960 
 11.84 143.45 245 نٔبس

(، داللــة الفــروق اإلحصــائية بــين متوســطات اســتجابات 8تظيــر بيانــات الجــدول رقــم )
تالحــع مــن إنــاث(، و  -الكفــاءة الذاتيــة وفقــا لمتغيــر الجــنس )ذكــور  أفــراد العينــة عمــى مقيــاس

ــة إحصــائية بــين اســتجابات أفــراد العينــة فــي نتــائج اختبــار  " ت " عــدم وجــود فــروق ذات دالل
( وىــي قيمــة أصــغر مــن 1.36، حيــث بمغــت قيمــة " ت " المحســوبة )الكفــاءة الذاتيــةمســتوى 

 ( فأقل.0.05قيمة " ت" الجدولية عند مستوى معنوية )
ر عمـى ويمكن تفسير ذلـك بـأن الظـروف التـي يتعـرض ليـا الممارسـين الصـحيين وتـؤث

كفاءتيم الذاتية متشابية إلى حد كبيـر؛ ومـن ثـم فمـن الطبيعـي أال يكـون ىنـاك اخـتالف بيـنيم 
التي توصمت إلى عدم وجود فـروق ذات   (Ryan ,et al,2013وىي نتيجة تتفق مع دراسة 

داللــة إحصــائية بــين اســتجابات أفــراد العينــة فــي مســتوى الكفــاءة الذاتيــة لــدى األطبــاء حــديثي 
( التي أشـارت إلـى وجـود فـروق ذات ٥22٢ي اسكتمندا .وتختمف مع دراسة )إبراىيم ،التخرج ف

 داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة عمى مستوى الكفاءة الذاتية ، والكفاءة المينية.
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 (9عذٚي )

فمب ٌّزغ١ش دالٌخ اٌفشٚق اإلؽصبئ١خ ث١ٓ ِزٛعطبد اعزغبثبد أفشاد اٌؼ١ٕخ ػٍٝ ِم١بط اٌضغٛط إٌفغ١خ ٚ 

 نٔبس( -اٌغٕظ )روٛس 

 اٌذالٌخ ل١ّخ   " د " دسعخ اٌؾش٠خ االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ اٌّزٛعظ ْ اٌغٕظ

 6.07 68.01 185 روٛس

428 .179 1.960 
 6.29 66.90 245 نٔبس

(، داللــة الفــروق اإلحصــائية بــين متوســطات اســتجابات 9تظيــر بيانــات الجــدول رقــم )
إنـاث(، وتالحـع مـن  -ضـغوط النفسـية وفقـا لمتغيـر الجـنس )ذكـور ال أفراد العينة عمى مقيـاس

ــة إحصــائية بــين اســتجابات أفــراد العينــة فــي  نتــائج اختبــار " ت " عــدم وجــود فــروق ذات دالل
( وىـي قيمـة أصـغر مـن 0.175، حيث بمغت قيمة " ت " المحسوبة )الضغوط النفسية مستوى 

 أقل.( ف0.05قيمة " ت" الجدولية عند مستوى معنوية )
ويمكن تفسير ذلك بأن البيئة التي يعمل فييا الممارسين الصحيين كالمستشفيات 

ثرة فييا متغيراتيا والعوامل المؤ صحية واحدة ومتشابية في ظروفيا و والوحدات المراكز ال
الضغوط ومن ثم فمن يوجد اختالف بين كل منيما فيما يتعمق ب والتحديات التي تواجييا،

 ((Yao,et al,2014. وتتفق تمك النتيجة مع نتائج دراسة ون لياالنفسية التي يتعرض
التي توصمت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى األطباء بالمستشفيات الصينية 

التي ) et al,2021) Sidhu, فيما يتعمق بمستوى الضغوط النفسية. وتختمف مع دراسة
فيما يتعمق بالضغوط النفسية التي تواجييا أشارت إلى وجود فروق متوسطة بين أفراد العينة 

 . بشمال اليند وكانت أكثر لدى الطبيبات منيا لدى األطباء
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 (10عذٚي )

ٚفمبً اٌىفبءح اٌزار١خ  ( ٌٍفشٚق ؽٛي ِغزOne Way ANOVAٜٛٔزبئظ رؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ أؽبدٞ االرغبٖ ) 

 ٌٍّزغ١شاد )اٌّؤً٘ اٌذساعٟ  اٌذسعخ اٌٛظ١ف١خ(

(، والذي يعرض نتائج تحميل التباين أحادي 10يتضح من بيانات الجدول رقم )
( لمفروق حول مستوى الكفاءة الذاتية وفقًا لممتغيرات One Way ANOVAاالتجاه )

 اسي، الدرجة الوظيفية(، اآلتي:)المؤىل الدر 
فيما يتعمق بمتغير المؤىل الدراسي: أظيرت البيانات وجود فروق ذات داللة في 

( وىي قيمة دالة إحصائيًا. ويمكن تفسير 5.64مستوى الكفاءة الذاتية، حيث بمغت قيمة ف )
ت عميا ذلك بأن ىذه النتيجة قد تعود إلى حرص بعض أفراد العينة عمى الحصول عمى مؤىال

التتوقف عند حد درجة البكالوريوس كالحصول عمى درجة الدبموم أو الماجستير أو الدكتوراه 
. في حين قد يركن بعض أفراد العينة واالكتفاء بالحصول فقط عمى درجة البكالوريوس؛ مما 

 et,وىي نتيجة تتفق مع دراسة   .نة ترجع لممؤىل الدراسييفسر وجود فروق بين أفراد العي
al,2019) Studzińska ( التي توصمت إلى أن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد

 ((Burger and Samuel,2017 العينة فيما يتعمق بالكفاءة الذاتية. وتختمف مع دراسة
الذاتية ترجع إلى التي توصمت إلى عدم وجود فروق بين أفراد العينة فيما يتعمق بالكفاءة 

 . المؤىل الدراسي
ا يتعمق بمتغير الدرجة الوظيفية: أظيرت البيانات وجود فروق ذات داللة في فيم

( وىي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى 8.49مستوى الكفاءة الذاتية، حيث بمغت قيمة ف )

 س اٌزجب٠ِٓصذ اٌّزغ١شاد  َ
ِغّٛع 

 اٌّشثؼبد

دسعخ 

 اٌؾش٠خ

ِزٛعظ 

 اٌّشثؼبد
 اٌذالٌخ ل١ّخ ف

2 
اٌّؤً٘ 

 اٌذساعٟ

اٌزجب٠ٓ ث١ٓ 

 اٌّغّٛػبد
876.36 2 438.18 

*5.64 .2.74 
اٌزجب٠ٓ داخً 

 اٌّغّٛػبد

33202.6

2 
427 

77.76 
34078.9 اٌّغّٛع

9 
429 

6 
اٌذسعخ 

 اٌٛظ١ف١خ

اٌزجب٠ٓ ث١ٓ 

 اٌّغّٛػبد

3588.78 6 598.13 8.49* 

 

.2.85 

 

اٌزجب٠ٓ داخً  

 اٌّغّٛػبد

29789.9

3 

423 70.43 

 

33378.7 اٌّغّٛع

1 

127 
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( فأقل، ولمكشف عن اتجاه الداللة اإلحصائية أعقب الباحث ذلك بتطبيق 0.05معنوية )
 (:11) ، كما موضح بالجدول(LSD)اختبار 

 (11عذٚي )

 ٌٍىمف ػٓ ارغبٖ اٌذالٌخ اإلؽصبئ١خ ؽٛي  LSD)٠ٛقؼ ٔزبئظ اخزجبس ) 

 ِغزٜٛ اٌىفبءح اٌزار١خ ٚفمبً ٌّزغ١ش اٌذسعخ اٌٛظ١ف١خ

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

لمكشـف عـن (LSD) الـذي يوضـح نتـائج اختبـار (11يتضح مـن بيانـات الجـدول رقـم )
أفـراد ( بـين 0.05وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوي ) الفروق، عن واتجاه مصدر

موظـف ؛ فـي اتجـاه الدرجـة الوظيفيـة" العينة حول الكفاءة الذاتية تعزى لمتغير الدرجة الوظيفيـة
 .الدرجات الوظيفية باقي مقابل( في 157.50فني" بمتوسط بمغ ) -

ويرى الباحث أن سـبب ىـذه النتيجـة يؤكـد أنـو كممـا زادت الدرجـة الوظيفـة انعكـس ذلـك 
، فتـوافر الخبـرة الكبيـرة فـي الممارسـين الصـحيينعمى درجة الوعي الذاتي والكفاءة الذاتيـة لـدى 

درجات الوظيفيـة يــؤدي إلــى تطــوير الكفــاءة الذاتيــة والقــدرة مجـال العمــل الصــحي والترقــي فــي الــ
 (2013,وىــي نتيجــة تتفــق مــع دراســة .كمــة واقتــدار فــي المواقــف المختمفــةعمــى التصــرف بح
(Sebastian   والتــي توصــمت إلــى وجــود عالقــة بــين االرتقــاء بالــدرجات الوظيفيــة والكفــاءة

 تطورت لدييم الكفاءة الذاتية .الذاتية لدى األفراد فكمما زادت الدرجة الوظيفية 

َ 
اٌذسعخ 

 اٌٛظ١ف١خ
 اٌّزٛعظ ْ

 اٌذسعخ اٌٛظ١ف١خ

1 2 3 4 5 6 7 

        142.83 40 طج١ت 1

       4.4 147.25 26 رّش٠ض 2

ٟ اخصبئ 3

ػالط 

 ٔفغٟ

179 144.11 1.2 3.1      

أخصبئٟ  4

 اعزّبػٟ
86 149.46 6.6 2.2 5.3     

 فٕٟ 5
26 157.50 

14.6

* 
10.2 

13.3

* 
8.0    

 ِٛظف 6
60 156.66 

13.8

* 
9.4 

12.5

* 
7.2 .83   

أخصبئٟ  7

ػالط 

 طج١ؼٟ

13 157.50 
14.6

* 
10.2 

13.3

* 
8.0 .00 .83  
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  (12عذٚي )

اٌضغٛط إٌفغ١خ  ( ٌٍفشٚق ؽٛي ِغزOne Way ANOVAٜٛٔزبئظ رؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ أؽبدٞ االرغبٖ )

 ٚفمبً ٌٍّزغ١شاد )اٌّؤً٘ اٌذساعٟ  اٌذسعخ اٌٛظ١ف١خ(

( والـــذي يعـــرض نتـــائج تحميـــل التبـــاين أحـــادي 12يتضـــح مـــن بيانـــات الجـــدول رقـــم )
الضــغوط النفســية وفقــًا لممتغيــرات   ( لمفــروق حــول مســتوى One Way ANOVAاالتجـاه )

 )المؤىل الدراسي، الدرجة الوظيفية(، اآلتي:
ــر المؤىــل الدراســي: ــة فــي  فيمــا يتعمــق بمتغي ــات وجــود فــروق ذات دالل أظيــرت البيان

وىـي قيمـة  ( وىـي قيمـة دالـة إحصـائياً 9.94، حيـث بمغـت قيمـة ف )الضغوط النفسية مستوى 
 ( فأقل.0.05عند مستوى معنوية ) دالة إحصائياً 

فيمــا يتعمــق بمتغيــر الدرجــة الوظيفيــة: أظيــرت البيانــات وجــود فــروق ذات داللــة فــي 
عنــد  ( وىــي قيمــة دالــة إحصــائياً 19.75يــث بمغــت قيمــة ف )، حالضــغوط النفســية مســتوى 

 ( فأقل.0.05مستوى معنوية )
واتجاه الفروق )اتجاه الداللة اإلحصائية( وفقًا لممتغيرات )المؤىـل  ولمكشف عن مصدر

لتحديـد مصـدر واتجـاه  (LSD)الباحـث ذلـك بتطبيـق اختبـار  الوظيفيـة( أعقـبالدراسي، الدرجة 
 (:14-13ن )جدوليالفروق، كما موضح بال

  (13عذٚي )

 ؽٛي  ارغبٖ اٌذالٌخ اإلؽصبئ١خػٓ ٌٍىمف  LSD)ٔزبئظ اخزجبس )

 ِغزٜٛ اٌضغٛط إٌفغ١خ ٚفمبً ٌّزغ١ش اٌّؤً٘ اٌذساعٟ

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

َ 
اٌّزغ١شا

 د 
 ِصذس اٌزجب٠ٓ

ِغّٛع 

 اٌّشثؼبد

دسعخ 

 اٌؾش٠خ

ِزٛعظ 

 اٌّشثؼبد
 اٌذالٌخ ل١ّخ ف

1 
اٌّؤً٘ 

 اٌذساعٟ

 1878.71 2 3757.434 اٌزجب٠ٓ ث١ٓ اٌّغّٛػبد

9.94* .2.74 
اٌزجب٠ٓ داخً 

 اٌّغّٛػبد
80667.48 427 

188.92 

 429 84424.92 اٌّغّٛع

2 
اٌذسعخ 

 اٌٛظ١ف١خ

 2947.81 6 17686.91 اٌزجب٠ٓ ث١ٓ اٌّغّٛػبد

*19.75 .2.85 
اٌزجب٠ٓ داخً 

 اٌّغّٛػبد
63128.59 423 

149.24 

 429 80815.50 اٌّغّٛع

 اٌّزٛعظ ْ اٌّؤً٘ اٌذساعٟ

 اٌّؤً٘ اٌذساعٟ

 اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ
اٌّشؽٍخ 

 اٌغبِؼ١خ

اٌذساعبد 

 اٌؼ١ٍب

    68.25 27 اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ

   3.7 64.51 297 اٌّشؽٍخ اٌغبِؼ١خ

  *12.6 8.8 77.12 106 اٌذساعبد اٌؼ١ٍب
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لمكشـف عـن (LSD) الـذي يوضـح نتـائج اختبـار (13يتضح مـن بيانـات الجـدول رقـم )
أفـراد ( بـين 0.05توي )مصدر واتجاه الفروق، عن وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـ

؛ فــي اتجـــاه المؤىـــل الدراســـي" العينــة حـــول الضـــغوط النفســـية تعــزى لمتغيـــر المؤىـــل الدراســـي
ــغ ) ــا" بمتوســط بم ــة 77.12الدراســات العمي ــة الثانوي ــل المــؤىالت )المرحم ــة  –( فــي مقاب المرحم

 الجامعية(.
لدراسي انعكس ويرى الباحث أن سبب ىذه النتيجة يؤكد أنو كمما زاد مستوى المؤىل ا

ذلك عمى درجة تحمل الضغوط النفسية لدى الممارسين الصحيين، ويدعم في نفس الوقت 
توجو قيادة المؤسسة الصحية في تشجيع الممارسين بالتعميم وزيادة التحصيل الدراسي 

 Antoniou,etلالرتقاء بالمستوى الدراسي ليم. وتتفق الدراسة الحالية مع دراسة 
al,2003) صمت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة حول الضغوط ( التي تو

النفسية ترجع إلى الدرجة الوظيفية األعمى وكانت نحو األطباء والطبيبات اليونانيات. وتختمف 
التي توصمت إلى عدم وجود فروق بين أفراد (Rashid and talib,2015)مع دراسة  

وتر ترجع إلى المؤىل الدراسي والدرجة الوظيفية حيث العينة تتعمق بالضغوط النفسية والت
 أشارت غالبية أفراد العينة أنيم لم يشعروا بأثر لمضغوط النفسية أثناء أدائيم لمياميم. 

  (14عذٚي )

ٚفمبً ٌّزغ١ش اٌذسعخ  اٌضغٛط إٌفغ١خٌٍىمف ػٓ ارغبٖ اٌذالٌخ اإلؽصبئ١خ ؽٛي ِغزٜٛ  LSD)ٔزبئظ اخزجبس )

 اٌٛظ١ف١خ

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

َ 
عخ اٌذس

 اٌٛظ١ف١خ
ْ 

اٌّزٛع

 ط

 اٌذسعخ اٌٛظ١ف١خ

1 2 3 4 5 6 7 

        96.33 40 طج١ت 1

 رّش٠ض 2
26 53.25 

43.1

* 
      

اخصبئٟ ػالط  3

 ٔفغٟ

17

9 
71.03 

25.2

* 

17.

7* 
     

أخصبئٟ  4

 اعزّبػٟ
86 55.00 

41.3

* 

1.7

5 

16.1

* 
    

 فٕٟ 5
26 59.75 

36.5

* 

6.5

0 
11.2 4.7    

 ِٛظف 6
60 67.00 

29.3

* 

13.

7 
4.0 12.0 7.2   

أخصبئٟ ػالط  7

 طج١ؼٟ
13 52.50 

43.8

* 

.75

0 
18.5 2.5 7.2 14.5  
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مصـدر لمكشـف عـن (LSD) ؛ الذي يوضح نتـائج اختبـار(14يتضح من الجدول رقم )
أفــراد العينــة ( بــين 0.05صــائية عنــد مســتوي )وجــود فــروق ذات داللــة إح الفــروق عــن واتجــاه
ــة الضــغوط النفســيةحــول  ــر الدرجــة الوظيفي ــة" تعــزى لمتغي ــي اتجــاه الدرجــة الوظيفي ــب؛ ف " طبي

 .خرى ألا الدرجات الوظيفية مقابل( في 96.33بمتوسط بمغ )
ويرى الباحث أن السبب في ذلك قد يعود إلى الخبرات الكثيرة التي مر بيا األطباء في 

امل مع األزمات التي تتعرض ليا المؤسسات الصحية، وأصبح لدييم الخبرة الكافية في التع
التعامل مع الضغوط النفسية التي يتعرضون ليا، إضافة إلى الميارات التي يتميزون بيا 
بسبب تقدميم في سنوات الخبرة والدرجة الوظيفية،  كما أن الدور والمسؤولية الممقاة عمى 

يم الوظيفية العالية يمعب دورًا كبيرًا في رفع الروح المعنوية لدييم، ومن عاتقيم بحكم درجت
ناحية أخرى، فان الوضع الطبيعي يكون األطباء فأعمى يتولون المراكز القيادية لممؤسسات 
الصحية ، األمر الذي يجعميم عمى مقربة من مستوى اتخاذ القرار ، ومن ثم فيم أكثر معرفة 

ل مع الضغوط النفسية التي تتعرض ليا األطقم الطبية  ، بحكم من غيرىم بطرق التعام
اطالعيم عمى االستراتيجيات والسيناريوىات الطبية المختمفة، والمشاركة بفاعمية في التعامل 
مع األحداث الخطيرة والمفاجئة كاألزمات والجوائح وغيرىا ، األمر الذي يجعميم أكثر احتمااًل 

( التي توصمت إلى أن (Yao,et al,2014تتفق مع دراسة  لمضغوط النفسية .وىي نتيجة
ن غيرىم من باقي الوظائف األطباء بالصين كانوا أكثر  تحماًل لمضغوط النفسية وأكثر رضا م

أشارت إلى وجود التي   (Benbow and Jolley, 2002). وتختمف مع دراسة الصحية 
النفسية تعزى لمتغير الدرجة  فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة حول الضغوط

 الوظيفية.
 زابعىتائر اختبار الفزض ال

الضغوط النفسية في  "تسيم ، والذي ينص عمى أنو:رابعلمتحقق من صحة الفرض ال
 قام ،”91-كوفيدالتنبؤ بالكفاءة الذاتية لدى الممارسين الصحيين بمدينة حائل نتيجة 

 ين بالجدول اآلتي:مب البسيط كمااالنحدار الخطي  الباحث بإجراء
 (15عذٚي )

ِٛاعٙخ اٌضغٛط إٌفغ١خ فٟ اٌزٕجؤ ثبٌىفبءح  ػٍٝ أصش اٌجغ١ظ ٌالعزذالياالٔؾذاس اٌخطٟ  رؾ١ًٍٔزبئظ  

 اٌزار١خ

R R2 F Sig. Beta VIF 

.047 002 .280 0.597 .047 1.00 
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اتيـة مواجيـة الضـغوط عمـى الكفـاءة الذ المفسر(من أجل معرفة تأثير المتغير المستقل )
( أن 15كمتغير تابع، تم استخدام نموذج االنحدار الخطي البسيط، ويتضح مـن بيانـات )جـدول

أكبــر مــن يمــة قوىــي ( 0.597عنــد مســتوى داللــة )( 280.بمغــت ) المحســوبة قــد (Fقيمــة )
 .إحصائياً دالة  ( وغير0.05مستوى معنوية )

ط النفسـية فـي التنبـؤ مواجية الضـغو  تسيمومن ثم نرفض الفرض الرابع، والذي مؤداه "
 ."91-كوفيدبالكفاءة الذاتية لدى الممارسين الصحيين بمدينة حائل نتيجة 

أي أن الضغوط النفسـية ال تسـيم فـي التنبـؤ بالكفـاءة الذاتيـة لـدى الممارسـين الصـحيين 
التـي  ) et al,2014) Curtis,وىـي نتيجـة تتفـق مـع دراسـة  91-كوفيـدبمدينة حائل نتيجة 

الضــغوط النفســية والتــوتر ال تســيم فــي التنبــؤ بالفعاليــة الذاتيــة لــدى عينــة  توصــمت إلــى أن
( التي توصـمت إلـى إمكانيـة التنبـوء بالكفـاءة (Yao,et al,2014الدراسة. وتختمف مع دراسة 

. وتختمــف األطبــاء فــي المستشــفيات الصــينيةالذاتيــة العامــة مــن خــالل الضــغوط النفســية عمــى 
( التـي توصـمت إلـى إمكانيـة التنبـؤ بالكفـاءة الذاتيـة ٥291آخـرون،أيضًا مـع دراسـة )المـازني و 

 وأساليب مواجية الضغوط والمرونة النفسية من خالل الرضا الوظيفي. 
 توصيات البحح:

 يوصي الباحث في ضوء نتائج البحث الحالية بما يمي:
رجة ضغوط النفسية، وأساليب رفع دالعقد ورش عمل لمتدريب عمى استراتيجيات مواجية  -

 الذاتية.الكفاءة 
ضرورة رفع مستوى الكفاءة الذاتية لدى الممارسين الصحيين بوزارة الصحة في مواجية  -

 .91-كوفيد
وجــوب زيــادة اىتمــام القيــادات الصــحية بعقــد المقــاءات الدوريــة مــع الممارســين الصــحيين  -

 .اتية لدييمية وتأصيل الكفاءة الذلرفع الروح المعنوية لدييم والتخفيف من الضغوط النفس
ألن ذلـك العمـل يقـوم باألسـاس  عالقـات اإلنسـانية فـي العمـل الصـحي،زيادة االىتمام بال - -

عمى الجانب اإلنساني وكمما زاد الشعور باإلنسـانية كممـا خفـت الضـغوط وتطـورت الكفـاءة 
 .  سين الصحيينالذاتية لدى الممار 

 .  مارسين الصحيينط النفسية لدى الموضع آليات لتفعيل ثقافة مواجية الضغو   -



 م2222أكتوبر -2ج –( 222)عدد                                             ...            مواجهة الضغوط النفسية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 622 - 

 األفكــارتحديــد مصــادر وأســباب الضــغط النفســي، مــن خــالل كتابتيــا عمــى ورقــة لتنظــيم  - -
 والتعبير عن المشاعر. 

وتطـوير درجـة الكفـاءة الذاتيـة لـدى عمل إرشادات من لكيفية مواجية الضغوط النفسـية  - -
 الممارسين الصحيين.

 حبوخ مكرتحة:

 مختمفة.إجراء مزيد  من البحوث عمى عينات  -
 إجراء مزيد من البحوث عمى أمراض معدية مختمفة. -
إجراء بحوث مشتركة بين الجامعات السعودية والجامعـات العالميـة حـول األمـراض المعديـة  -

 ومدى تأثيراتيا النفسية عمى العاممين في المستشفيات.
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 املزادع

 املزادع العزبية:

فسي في الحد من الوسواس القيري في ظل (. فعالية اإلرشاد الن2021إبراىيم، محمود سعيد ) -
، المجمة العربية لمعموم التربوية والنفسية، المؤسسة العربية لمتربية 19-كوفيدجائحة فيروس كورنا 

 .342-319، 19والعموم واآلداب، 
( الكفاءة الذاتية وعالقتيا بالكفاءة المينية والمعتقدات التربوية 2005إبراىيم، إبراىيم الشافعي ) -

ضغوط النفسية لدى المعممين وطالب كمية المعممين بالمممكة العربية السعودية، المجمة وال
 .193-131(، 75)19جامعة الكويت،  -التربوية

( الكفاءة الذاتية األكاديمية والوظائف التنفيذية: دراسة عاممية، مجمة كمية 2021، صباح )إبراىيم -
 . 586-565، (212)31، جامعة بنيا –التربية 

( وعالقتو بقمق الموت لدى عينة 19-( الخوف من جائحة كورونا )كوفيد2021، عيسى )راىيمإب -
-558(، 2)14من الممرضين العاممين بقطاع الصحة العمومية، مجمة دراسات نفسية وتربوية، 

572. 
(. درجة الضغوط النفسية وعالقتيا بالكفاءة الذاتية المدركة لدى معممي 2015أبوعمي، دمحم ) -

، كمية لغربية في فمسطين. رسالة ماجستيررس الحكومية الثانوية في محافظات شمال الضفة االمدا
 الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية في نابمس.

عينة من   (. اإلنصاف المدرسي وعالقتو بالفعالية الذاتية المدركة بين 2010أبو غزال، دمحم ) -
 .;71-9>6(، 8) :6مجمة جامعة دمشق،  طالب المدارس االبتدائية في محافظة إربد.

( عالقة الضغوط النفسية باإلصابة بالسرطان، المجمة المصرية لمدراسات 2000الخواجة، جاسم ) -
 .219 -218(، 6) 10النفسية، 

(. المرونة :611الشمري، سعود بن دمحم، الزعارير، وأحمد عبد هللا. ) ،بني يونس، دمحم محمود -
دراسات في العموم  .قتيا بالتقبل البينشخصي لدى طالب جامعة تبوكوعالالعقمية واالجتماعية 

 .  465-43،451اإلنسانية واالجتماعية بالجامعة األردنية، 
( الضغوط النفسية كما يدركيا عمال القطاع الصحي 2021بن عمور، جميمة، يخمف، نجاة ) -

ة ميدانية بمستشفى دمحم (: دراس=1-كوفيدبالمستشفى المرجعي لعالج فيروس كورونا المستجد )
 . 464-451(، 2)14معمم بوالية قالمة، مجمة دراسات نفسية وتربوية، 
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 (. ضغوط الحياة واالضطرابات النفسية، مكتبة األنجمو المصرية.2004بشرى، إسماعيل ) -
(. الضغوط النفسية وعالقتيا مع بعض المتغيرات النفسية بين الطالب 2012بركات، أحمد ) -

   ، كمية التربية، جامعة األزىر، جميورية مصر العربية. الة ماجستيررس القادمين.
(. الضغوط النفسية كما يدركيا الطالب أبناء المصريين العاممين بالخارج 6116توكل، منى )  -

         وعالقتيا بتوافقيم وتحصيميم الدراسي. رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة المنصورة.
(. توسط الذكاء الروحـــي والعفو لمعالقة بين استراتيجيات >611وزايد، أحمد ) ،جاب هللا، عبدهللا -

(، ص 6)=1مواجية الضغوط واليناءة الذاتية في نموذج بنائي. مجمة العموم التربوية والنفسية، 
669-6;1 . 

دى (. الضغوط النفسية وعالقتيا بالكفاءة الذاتية المدركة ل>611)جمانة عبد الغفار الفاخوري،  -
 ، جامعة الخميل، فمسطين.معممي الطمبة المكفوفين في المحافظات الشمالية

( الذكاء الوجدانى وعالقتو بالكفاءة الذاتية: 6161) كاسوحة، سميمان ،، منىالحرش، ىند؛ الحموي  -
دراسة ميدانية لدى عينة من طالب كمية التربية، قسم عمم النفس فى جامعة دمشق، مجمة جامعة 

 .:8-11( ، 77)86العموم التربوية،  البعث سمسمة
 19--(. القمق االجتماعي المرتبط بجائحة فيروس كورونا المستجد2021حنتول، أحمد موسى ) -

وعالقتو بكل من المناعة النفسية واالتزان االنفعالي لدى عينة من طالب جامعة جازان، مجمة 
 .;79-779، 171دراسات عربية في عمم النفس، 

الفعالية الذاتية بين معممي  (. العالقة بين االحتراق النفسي وبين>611) جريش، عطية -
 .6:8-689(، ص 11االبتدائية. مجمة كمية التربية في اإلسماعيمية، ) المرحمة

( الضغوط النفسية وعالقتيا بالرضا الوظيفي واالكتئاب لدى األطباء >611) الدعفس، وفاء -
 .=8;-16;( ، 9):6ات التربوية والنفسية، والممرضين، مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراس

(. ضغوط الحياة وعالقتيا بتباين الثقافة، وغياب األب، والجنس لدى طالب =611زايد، أحمد ) -
 .;>1-::1، 7>، 6>، 66الجامعة، مجمة عمم النفس، 

(. تأثير البرنامج المنزلي لتدريب األميات عمى خفض الضغوط النفسية وذلك :611الرواشدة ) -
 أميات األطفال المعاقين عقميا في األردن. رسالة ماجستير، األردن، جامعة عمان العربية.بين 

(. تأثير الفعالية الذاتية في خفض مستوى القمق، مجمة عممية مدارة، 2008رضوان، سامر جميل ) -
 (، الجزائر. 7)
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أزمة كورونا (. مدى تأثر بعض جوانب اإلجراءات االحترازية لمواجية 6161سعيد، خالد سعيد ) -
 عمى األمن النفسي واالجتماعي لألفراد من وجية نظر الممارسين الصحيين بمدينة الممك عبد

 .699-=61(، 8) ;>1العزيز الطبية، مجمة التربية بجامعة األزىر، 
(. مستوى الشعور باألمن النفسي وعالقتو ببعض المتغيرات في 6161) ناصرسعيد، سالم  -

، مجمة الحكمة لمدراسات التربوية والنفسية، =1-كوفيدائحة كورونا المجتمع العماني في ظل ج
61 ،<-7<. 

الكفاءة الذاتية المدركة وعالقتيا بالضغوط النفسية لدى الطالبات المعممات  (;611) أسماء سيد، -
-::6(،11)9،بقسم تربية الطفل بكمية التربية بالوادي الجديد، مجمة المعرفة التربوية، مصر

71;. 
(. الضغط النفسي: طبيعتو وأسبابو والعون الذاتي والعالج. الطبعة 2003، سمير )شيخاني -

 األولى، دار الفكر العربي، بيروت، لبنان. 
(. الضغوط النفسية بين طمبة التوجييية في القدس. كمية التربية، 6118شقير، عبد اليادي )  -

   (، الجزء الثالث. >7)1>:جامعة عين شمس، 
(. مستويات الضغط النفسي والقمق واالكتئاب بين عينة من أميات األطفال 6111الشامي، مجد ) -

مصابين بالتوحد في مدينة عمان وفقا لبعض المتغيرات الديموغرافية. رسالة ماجستير، جامعة 
 األردن، عمان.

( الكفاءة الذاتية وعالقتيا بالضغوط النفسية التي يعاني منيا أفراد المؤسسة :611الشوا، أحمد ) -
 .>>19-:199(،>)71، مجمة جامعة النجاح لألبحاث )العموم اإلنسانية( ، األمنية الفمسطينية

( الكفاءة الذاتية وعالقتيا بالتحصيل الدراسي: دراسة ميدانية لدى عينة من :611ضاىر، حنان) -
 -=16( ، :8)>7طمبة الصف الثالث الثانوي العام، مجمة جامعة البعث لمعموم اإلنسانية،  

1;6.   
، دار وائل لمنشر 7(. السموك التنظيمي في منظمات األعمال، ط 6119العميان، محمود سممان ) -

 .=19والتوزيع، عمان، األردن، ص 
والتفاؤل،  (. الفاعمية الذاتية في مواجية الضغوط لمتميز بين األمل >611عبدالمحسن، دغيم ) -

 .191-9>، 1، العدد ;دراسات عربية في عمم النفس، مجمد 
أ(. إسيام الصمود النفسي في جودة الحياة في ظل جائحة 6161عامر، عبدالناصر السيد ) -

 .16-1، :;، المجمة التربوية بجامعة سوىاج، 19-يدكوف
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ب(. النمذجة السببية لمعالقات بين جودة الحياة والخوف من 6161عامر، عبدالناصر السيد ) -
التدين والعوامل الخمسة الكبرى لمشخصية ( والصمود النفسي والخوف االجتماعي و 19-كورونا )

في المجتمع العربي، المجمة الدولية لمبحوث في العموم التربوية، المؤسسة الدولية آلفاق المستقبل، 
8(7 ،)7<=-871. 

(. المساندة االجتماعية وأحداث الحياة الضاغطة وعالقتيا بالتوافق 6111عمي، عبدالسالم عمي ) -
، 97مجمة عمم النفس، العدد الب الجامعة المقيمين في المدن الجامعة، مع الحياة الجامعة لدى ط

 .116-9>،الييئة العامة لمكتاب
( في المجتمع 19(. المشکالت النفسية لجائحة کورونا )6161عامر، عبدالناصر السيد ) -

 .16-1(، 1>)1>المصري. المجمة التربوية لکمية التربية بسوىاج، 
(. المشكالت النفسية المترتبة عمى جائحة فيروس كورونا 6161دمحم )الفقي، آمال، أبو الفتوح،  -

المستجد، بحث وصفي استكشافي لدى عينة من طالب وطالبات الجامعة بمصر، المجمة التربوية 
 . ;118 -=>11(، 8;بكمية التربية بسوىاج، العدد)

رات الشخصية (. مواجية الضغوط وعالقتيا ببعض المتغي6119قنطوش، أميمة عبدالمقصود ) -
والمينية لدى عينة من معممي التعميم األزىري، رسالة ماجستير، كمية التربية بدمنيور، جامعة 

 اإلسكندرية. 
(. االضطرابات النفسية 6161القحطاني، عبدهللا؛ البيشي، حنين؛ دييميروز، ياسين؛ سعد، سامي ) -

المنشآت والمحاجر الصحية، ودور فريق الصحة النفسية في  19- أثناء جائحة كرونا المستجد
المممكة العربية السعودية: مطبوعات المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، مكتبة الممك فيد 

 .>7الوطنية 
(. تصور مقترح لدور الخدمة االجتماعية في مجال األزمات والكوارث: 6161دمحم، الجوىرة دمحم ) -

بالخدمة االجتماعية، مجمة شئون  دراسة مطبقة عمى أعضاء ىيئة التدريس من المختصين
 .:7-=(، 79);17اجتماعية بجمعية االجتماعيين بالشارقة، 

( الكفاءة الذاتية واساليب مواجية الضغوط =611المازني، جييان ؛حسن، عزه؛ حنور، قطب) -
–والمرونة النفسية كمنبئات بالرضا الوظيفي لدى معممات التربية الخاصة، مجمة كمية التربية 

 .>;-;9(، 6)=1كفر الشيخ ،جامعة 
(. الكفاءة الذاتية المدركة والممارسات التعميمية الكفؤة 6117الوائمي، سعد؛ وعالء الدين، جمعة ) -

 .>1;1->>:1(، 6) 8كمتنبئات بالرضا الوظيفي لممعممين. دراسات العموم التربوية، 
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ية الذاتية المدركة (. الميارات االجتماعية وعالقتيا بالفعال6117اليوسف، رامي محمود ) -
والتحصيل المدرسي العام. مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية، المجمد الواحد 

 (، جامعة حائل، المممكة العربية السعودية.1والعشرين، العدد )
(. عموم الصحة النفسية: األسس النفسية والسموكية لمصحة. دار الثقافة، 6111يخمف، عثمان. ) -

 حة، قطر.الدو 
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