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   أثر برامج صيانة املوارد البشرية يف رفع الروح املعنوية من خالل التغلب 

 1 دراسة تطبيقية :على اآلثار النفسية لوباء الكورونا
 
 

 2السعداوي  فيصل إميان د. 

 طنطا   جامعة – التجارة كلية 

 

 الدور  تحليل خالل من  الطبية  للطواقم  املعنوية  الروح رفع ف   البرشية  املوارد  صيانة  برامج  أثر قياس  الدراسة هذه  إستهدفت

 بالقطااا  العاااملن من مفردة  360  قوامها   عينة  عىل  الدراسة  طبقت  وقد  الكورونا،  لوباء  النفسية  اآلثار  عىل  للتغلب  الوسيط

 من للتأكد( التوكيدي  العاميل  التحليل)  الهيكلية  املعادالت  منوذج تطبيق  تم  وقد  القاهرة،  مبحافظة  العزل مبستشفيات  الطبي

 وقد. البحث متغريات بن املبارشة وغري املبارشة العالقات تحليل وكذلك املتغريات قياس ف  املستخدمة  املؤرشات  صدق  مدى

 التغلب  ف   البرشية  املوارد صيانة  لربامج  إيجايب  معنوي  تأثري  وجود ف   أهمها   تتمثل  النتائج من  مجموعة  إىل  الدراسة  توصلت

 املااوارد  صاايانة  لااربامج  مبااارش  إيجااايب  معنااوى  تااأثري  ووجود  الطبي،  بالقطا   العاملن  عىل  الكورونا   لوباء  النفسية  اآلثار  عىل

 ف  البرشااية املااوارد صيانة  لربامج  مبارش  غري  معنوي  تأثري  وجود  إىل  باإلضافة  الطبية،  للطواقم  املعنوية  الروح  رفع  ف   البرشية

 باارامج أكاار أن كام ،الكورونا  لوباء النفسية اآلثار عىل للتغلب الوسيط الدور خالل من الطبية للطواقم املعنوية الروح رفع

 النفساا  الاادعم ويلياا  السالمة  برامج  ثم  الصحية  الرعاية:  هو  الطبية  للطواقم  املعنوية  الروح  ف   تأثريا    البرشية  املوارد  صيانة

 .الرتفيهية الوسائل  وأخريا  

 .النفسية  اآلثار  ،املعنوية  الروح ،الكورونا  وباء ،البرشية  املوارد صيانة :املفتاحية   الكلامت 
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ا غااري عادلااة  -وف حالااة   يشااهدوها ماان قباال -العااا   يواج  األطباء وأطقم التمريض بجميع أنحاء   حرباا 
بإمكانيات ضعيفة، والحقيقة املؤكدة أن عليهم البقاء أليام ممتاادة ف املستشاافيات مااع ماارن يصااارعون 

الوباء، إىل جانب خوفهم من العودة لألهل واألبناء خشية العدوى، وشعورهم باإلحبااايف ف مواجهااة عاادو 
واجهت  دون جدوى، ويبقى الشعور باملسؤولية امللقاة عىل عاتقهم، دون مقدرة عااىل يقف العا  كل  ف م
 التخيل عن الواجب.

 
   .27/7/2020، وتم قبول  للنرش ف 20/7/2020تم تقديم البحث ف  1
 (eman_fesal@yahoo.com) طنطا  جامعة – التجارة كلية - األعامل إدارة بقسم مدرس2
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حالة اإلهتامم التي أولتها معظم الدول لألطباء، من التصفيق من الرشفات، وتحية رجال الجيش والرشااطة، 

ف بعااض الاابالد تحيااة للجاايش   ثانيااة  45واملنح املالية املستحقة، فضال  عن توقف البااث التلفزيااوة ملاادة  
األبيض، وإضاءة املزارات السياحية املهمة بإسم الجيش األبيض، كلهااا أشااياء   تااؤتا اارهااا املرجااوة عااىل 
الحالة النفسية املنهكة لألطباء من: )إنهيارات نفسية، وشعور مفريف بالذنب والتقصري، وإسترشاف للنهايااة 

 (2020، خل املستشفيات، ال يهمهم ماذا يحدث خارجها.)عبد الل املتوقعة(، فأغلب من يقضون لياليهم دا

سؤال ينساه الجميع، إىل متى سيبقى الجيش األبيض مرابطا ، وإىل متى يتحماال أفااراده األطباااء كاال هااذه 
وباااألخد داخاال مستشاافيات   ،الضغويف النفسية والعصبية، وكيف يسااتطيعون بثبااات مواجهااة املجهااول

لالزمة لصيانة املوارد البرشية سواء من حيث قلة اإللتزام مبعااايري السااالمة والصااحة التتوافر فيها الوسائل ا

وعدم وجود أي ضامنات للحصول عىل الرعاية الصااحية  ،املهنية, وعدم تقديم الدعم النفس الكاف لألطباء
 مام يؤثر عىل الروح املعنوية الخاصة بالطاقم الطبي. ،الكاملة ف حال اإلصابة باملرض

2

يعترب عدم وجود برامج لصيانة املوارد البرشية من أكر املشاااكل خطااورة عااىل العاااملن بالقطااا  الصااحي 
وباألخد ف الفرتة الحالية نتيجة للحالة النفسية السيئة التى يعيشها األطقم الطبيااة، وبعااد عماال دراسااة 

تم التوصاال إىل   ،1العاملن بالطاقم الطبي ف مستشفيات العزل  إستطالعية من خالل إرسال إمييالت لبعض
مجموعة من الظواهر السلبية التى تؤثر عىل الروح املعنوية للعاملن بالقطا  الطبي ميكن تلخيصااها عااىل 

 النحو التايل:

ائية ماان عددا  ليس بالقليل من األطباء واملمرضن يعملون من دون أن يتوفر لهم أبسط املستلزمات الوق  -
قفازات وكاممات، "مستلزمات الوقاية تكون غالبا  تكون من نصيب كبار األطباء بينام يتعن عااىل صااغار 

 األطباء رشاء تلك املتطلبات الرضورية عىل نفقتهم الخاصة".

تترصف كافة املستشفيات ف مرص، ورغم الظروف الصعبة التي متر بها البالد بسبب إنتشار وباء الكورونا   -
فمستشفيات وزارة الصحة تعمل بالئحة، واألخاارى التابعااة للتااأمن الصااحي تعماال   ،دون الئحة موحدة

بالئحة أخرى، واملستشفيات الجامعية تعمل بالئحة ثالثة، وهكذا دون تناغم، ما يااؤدي لتساااقط املزيااد 
 .من الطواقم الطبية فريسة سهلة للفريوس

 .بي املصابن بفريوس كورونا إىل مستشفيات العزلالتأخري ف نقل أعضاء الفريق الط -

يخضع األطباء لعبء عمل هائل يضاف إلي  اإلرهاق العاطفي، فهاام يأخااذون قاارارات تااؤثر عااىل حياااة   -
 .أشخاص، ويتملكهم إحساس باليأس بسبب نقد املعدات الطبية الالزمة للعالج

ر مصاااعب أخاارى ات والصدر والعاازل ف مصاا واج  الطواقم الطبية العاملة خاصة ف مستشفيات الحميا  -
(، مااام 19  –تتمثل ف نظرة بعض أفراد املجتمع لهم كأنهم مصدر لنقل فريوس كورونا املستجد )كوفيااد  

 يعرضهم ملضايقات تصل إىل حد اإلضطهاد )التنمر(.

 
 ممرض يعملون ف عرش مستشفيات للعزل ف القاهرة الكربى.  37طبيب و  25تم التواصل مع     1
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رفض وزارة الصحة املرصية إجراء مسح طبي عىل الطواقم الطبية أو التحليل لهم إال بعد ظهور األعراض   -
 عليهم. 

عدم القدرة عىل السيطرة عىل مشاعر بعض األطباء واملمرضن ف املواقف الصعبة داخل العنايااة املركاازة   -
 أو مع الحاالت الحرجة.

 اية الصحية مع عدم اإلهتامم بالدعم النفس للطواقم الطبية.إفتقار معظم املستشفيات لتدابري الرع -
 فقر اإلمكانيات ووسائل املعيشة املفرتض توفريها للطاقم الطبي املقيم مبستشفيات العزل.  -
 شعور الطواقم الطبية باإلحبايف الشديد أمام بعض الحاالت. -
 ضعف املقابل املادى الذي يحصل علي  الطاقم الطبي.  -

شااك أن تلااك املظاااهر قااد تااؤثر ساالبا  ف مسااتوى الااروح املعنويااة لاادى الطااواقم الطبيااة العاملااة وال     
 مبستشفيات العزل، وف ضوء ماسبق ميكن صياغة مشكلة البحث ف التساؤل الرئيىس التاىل:

ن خالل "إىل أي مدى تؤثر برامج صيانة املوارد البرشية ف رفع الروح املعنوية للعاملن بالقطا  الطبي م
 التغلب عىل اآلثار النفسية لوباء الكورونا". 

 لإلجابة عىل التساؤالت التالية: وبصورة أكر تفصيال  يسعى البحث

 ماأثر برامج صيانة املوارد البرشية ف التغلب عىل اآلثار النفسية لوباء الكورونا؟ -

 للطواقم الطبية؟هل تؤثر اآلثار النفسية لوباء الكورونا عىل الروح املعنوية  -

 ماهو التاثري املبارش لربامج صيانة املوارد البرشية ف الروح املعنوية للعاملن بالقطا  الطبي؟ -

رية اماهو أثر التغلب عىل اآلثار النفسية لوباء الكورونا ف العالقة بن باارامج صاايانة املااوارد البشاا  -
 ورفع الروح املعنوية للطواقم الطبية.

3

رية ف الااروح املعنويااة اي للبحث ف محاولة معرفة أثاار باارامج صاايانة املااوارد البشاا ايتمثل الهدف الرئيس
قيااق للعاملن بالقطا  الطبي من خالل التغلب عىل اآلثار النفسية لوباااء الكورونااا , وذلااك ماان خااالل تح

 :األهداف الفرعية التالية

 النفسية لوباء الكورونا عىل الطواقم الطبية.التعرف عىل اآلثار  .1
دراسة التأثري املبارش لربامج صيانة املوارد البرشية ف كال  من )التغلب عىل اآلثار النفسية لوباء الكورونا  .2

 عىل العاملن بالقطا  الطبي( و)الروح املعنوية لهم(.
املن بالقطااا  الطبااي ف الااروح املعنويااة تحديد أثر التغلب عىل اآلثار النفسية لوباء الكورونا عىل الع .3

 لهم.
الكشف عن التأثري غري املبارش لربامج صيانة املوارد البرشية ف الروح املعنوية للعاملن بالقطا  الطبااي  .4

 من خالل تحليل الدور الوسيط للتغلب عىل اآلثار النفسية لوباء الكورونا. 
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التأثري ف الروح املعنوية للطواقم الطبية ماان خااالل  ترتيب برامج صيانة املوارد البرشية من حيث قوة .5

 الدور الوسيط للتغلب عىل اآلثار النفسية لوباء الكورونا إستنادآ إىل الدراسة امليدانية.
الخروج بنتائج وتوصيات توضح ملديرى املستشفيات محل الدراسة دور وأهمية باارامج صاايانة املااوارد  .6

سية لوباء الكورونا عىل العاااملن بالقطااا  الطبااي مااام يااؤدى لرفااع البرشية ف التغلب عىل اآلثار النف
 الروح املعنوية لهم.

4

تنبع أهمية هذا البحث من أهمية دراسااة مشااكلة إنخفاااض مسااتوى الااروح املعنويااة للعاااملن بالقطااا  
وقع أن يقدمها عىل املسااتوين العلمااي الطبي، لذا يستمد هذا البحث أهميت  من خالل اإلضافات التي يت

 عىل النحو التايل:والتطبيقي وذلك 

 حرص أهم برامج صيانة املوارد البرشية ذات التأثري ف الروح املعنوية للطواقم الطبية. -

 إن هذا البحث يعد مكمآل ملا سبق  من دراسات ف هذا املجال الحيوي. -

يتوقع الوصول إليها والتي تعد ذات فائدة ف مجال املوارد كام يستمد البحث أهميت  من النتائج التي   -
البرشية والسلوك التنظيمي من خالل الربط بن برامج صيانة املوارد البرشية والروح املعنوية للطواقم 
الطبية من خالل الدور الوسيط للتغلب عااىل اآلثااار النفسااية لوباااء الكورونااا عااىل العاااملن بالقطااا  

 الطبي.

ى اآلن )عىل حد علم الباحثة( أي  دراسات عربية تناولت تأثري برامج صيانة املوارد البرشية التوجد حت -
 اآلثااار النفسااية لوباااء ف رفع الروح املعنوية للطواقم الطبية من خالل الاادور الوساايط للتغلااب عااىل

 ، لذا يعد هذا البحث إضافة للمكتبة العربية ف هذا املجال.الكورونا

ولن ف املجال الطبي إطارآ علميآ ميكن من خالل  اإلملام باادور باارامج صاايانة املااوارد أن  يقدم للمسئ  -
البرشية ف التغلب عىل اآلثار النفسية لوباااء الكورونااا عااىل العاااملن بالقطااا  الطبااي وماان ثاام رفااع 

 مستوى الروح املعنوية لهم.

5

إىل ثالثة أقسام رئيسية، حيث يتناول القساام األول باارامج صاايانة املااوارد ينقسم اإلطار النظري للبحث     
البرشية )كمتغري مستقل للدراسة( من حيث املفهوم، واألبعاد. أما القسم الثاة فقد تم تخصيصاا  لعاارض 

عاااملن اآلثار النفسية لوباء الكورونا )كمتغري وسيط( أما ف القسم الثالث تتناول الباحثة الروح املعنوية لل
 )كمتغري تابع( للدراسة.

           

يحتاج املورد البرشي لإلهتامم من قبل إدارة املنظمة حتى ميكناا  إسااتكامل مهاماا  املطلوبااة مناا  باانفس 
 لذلك وجااب عااىل إدارة املاانظامت أن تهااتم بعماال صاايانة للمااوارد  ،القدر من الحافز واإلقبال عىل العمل
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( صيانة املوارد البرشية بأن  اإلهتامم باملنااافع املاديااة وغااري shah, 2019ويعرف ) ،البرشية داخل املنظمة
( Berman et al., 2019كام يعاارف ) ،املادية الالزمة للعنرص البرشي داخل املنظامت والعمل عىل توفريها

 Pham)   كام وضع،وأمن العاملن باملنظمةرية عىل أنها مجموعة برامج تضمن سالمة اصيانة املوارد البش
et al., 2019)   ركة إىل ارية بأنهااا مجموعااة باارامج تسااعى إدارة الشاا اتعريف شااامل لصاايانة املااوارد البشاا

 ،تطبيقها وذلك للحفاظ عىل العاملن واإلهتامم بهم ومن هذه الااربامج )باارامج للسااالمة والصااحة املهنيااة
 ،الربامج الرتفيهية( وذلك للنهوض باملستوى العام للمنظامت  ،برامج الرعاية الصحية  ،الدعم النفس للعامل

وف تلااك الدراسااة  ،تعددت برامج صيانة املوارد البرشية الالزمااة لتااوفري كافااة ساابل الراحااة للعاااملن  وقد
إتباعهااا ف أثناااء فاارتة إنتشااار وباااء   ستتعرض الباحثة لتلك الربامج مع الرتكيز عااىل أهاام الااربامج الواجااب

 الكورونا كام ييل:

 السالمة والصحة املهنية 5-1-1

ري ماان ا( السالمة والصحة املهنية بأنها نظام يهدف إىل وقاية وحامية املورد البشاا Goetsch, 2010يعرف)
األخطار املرتتبة عن مامرست  للعمل والتي تجسد مفهوم حوادث العمل. ويعترب الحفاظ عىل أمن وسااالمة 

ومن الربامج املفرتض املوارد البرشية أحد الواجبات اإلنسانية للمنظمة، الذي قد يضمن لها املعاملة باملثل، 
 ييل: إتباعها لحامية األطباء ف توقيت إنتشار وباء الكورونا ما

 وضع بروتوكوالت لألطباء للتعامل مع الوباء, مع العمل عىل تطبيقها. -

 وضع إجراءات وقائية حاسمة للتعامل. -

 توفري املعدات واألدوات الالزمة للوقاية. -

 توفري نظام للمناوبات بن األطباء. -

 السامح باألجازات ف حالة اإلشتباه باإلصابة. -

 للعاملنالدعم النفس  5-1-2

أولعوامل خارجية يتعرض لها  ،يتعرض العاملن للضغط النفس أثناء العمل, رمبا يرجع ذلك لضغويف العمل
العامل لذلك يجب عااىل اإلدارة أن تراعااي الحالااة النفسااية للعاماال وتقاادم لاا  الاادعم ف حالااة إحساساا  

م بدعم العاملن ومساندتهم بصفة ويجب عىل اإلدارة اإلهتام  ،Idris, 2012)) باإلحتياج للمساندة والدعم
ي الواجب إتباعها ماان قباال اإلدارة اوميكن إستعراض طرق الدعم النفس  ،خاصة ف حالة األزمات والطوارئ

 ((wang, 2020للعاملن بالقطا  الطبي:

التعرض للضغط النفس ف ظل وجود ذلك الوباء أمر طبيعي, يجب التعامل مع  وعاادم اإلستسااالم  -
 إلي .

 اإلستام  جيدا  للطلبات والشكاوى والتعامل معها. -

 تعزيز حالة من الثقة ف الطاقم الطبي. -
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 ترك مساحة من الحرية ف يد الطاقم الطبي إلتخاذ القرارات الطارئة والرضورية. -

 برامج الرعاية الصحية 5-1-3

نظااام الرعايااة الصااحية بأناا : يجب عىل كل منظامت األعامل توفري برامج رعاية صحية للعاملن, ويعاارف 
 ،تحديااد املصااادر ،النظام الذي يصل ف النهاية باألفراد إىل الصااحة السااليمة ماان خااالل تااوافر اإلمكانيااات

 & Albrich)تقااديم التسااهيالت والتيسااريات الالزمااة  ،معرفة القواعااد النظاميااة والتعاماال معهااا مبرونااة
Harbarth, 2008)  وينبغي توفري الرعاية الصحية املتكاملااة للعاااملن بالقطااا  الطبااي ماان خااالل: تااوفري

تقااديم املسااتلزمات الطبيااة  ،أماكن للرعاية للمصابن من القطا  الطبي ف حال تعرض أحد منهم لإلصااابة
 (Cheungm, et al., 2020وعمل التحاليل املطلوبة.)

 الوسائل الرتفيهية للعاملن 5-1-4

الكثري من العاملن من ضغط العمل الكبري، خاصااة  بعااد قضاااء وقاات  طوياال ف العماال، حيااث يباادأ عاة  
العامل بالشعور بامللل الشديد، وميكن أن يؤثر ذلك عىل أدائ  للعمل، لذا يجب عااىل اإلدارة إيجاااد أفكااار 

 (2005، أحمدو  )فوزي للرتفي  عن العاملن وكرس روتن العمل.

حرص الوسائل الرتفيهية املقرتحة للعاملن بالقطا  الطبي ف توافر وسائل للراحة والرتفي  ف الوقت الحايل تن
ر احيث تعترب تلك الوسائل مبثابة عنصاا  ،أثناء فرتة اإلسرتاحة لفريق العمل الطبي املقيم مبستشفيات العزل
ة أفكار إسعاد العاملن من وبصفة عام  ،هام لرفع الروح املعنوية للعاملن بالقطا  الطبي ف الوقت الحايل

قبل اإلدارة ال تنتهي وينبغي عىل اإلدارة اإلهتامم بها ألن فكرة بسيطة ميكاان أن تساااهم ف تغيااري الحالااة 

 (2020 ،)سمري املزاجية للعاملن مام يؤثر عىل مصلحة املنظمة بشكل عام.

منذ بدايااة ظهااور وباااء كورونااا املسااتجد وحتااى اآلن، يعتاارب األطباااء واملمرضااات خااط الاادفا  األول عاان 
املجتمعات، بسبب التعامل مع املرن والحاالت الحرجة بحكم مهنتهم، ومع زيادة انتشار املرض ف عاادد 

 كبري من دول العا ، وارتفا  أعداد اإلصابات والوفيات.

متثل ضغوطات متزايدة عىل الصحة النفسية لهؤالء الذين يتعاملون مع األزمات الصحية   كل هذه العوامل
 التي تواج  مرضاهم، كام أن تعاملهم مع املرن أبعدهم عن عائالتهم.

 وميكن حرص تلك اآلثار النفسية فيام ييل:

 إضطراب الوسواس القهري5-2-1

األطقاام الطبيااة بإضااطراب الوسااواس القهااري، وخاصااة فاايام كان هناك قلق متزايد من إصابة بعض أفراد 

يتعلق بالعواقب ذات املدى الطويل مثل املخاوف من اإلصابة بااالفريوس، والتطبيااق املبااالل فياا  لنصااائح 
( كذلك ف إطار طرح املبادئ التوجيهية Liu et al., 2020الصحة العامة بخصوص غسل اليدين والتعقيم )
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عي والحجر الصحي، وباإلضافة إىل تفاقم الشعور باإلنفصال والعزلة، يشهد بعااض بخصوص اإلبعاد االجتام 
 ((Fineberg, 2020األفراد زيادة ف حدوث األفكار املتدخلة، التي ال ميكن السيطرة عليها.

 لصدمة النفسيةإضطراب الكرب مابعد ا 5-2-2

ضااطراب الكاارب التااايل للصاادمة ( أن  كان هناك قلااق خاااص ملاان يعااانون ماان اLiu et al., 2020أوضح )
النفسية، باإلضافة إىل وجود إحتامالت بأن يتطااور لاادى العاااملن بالقطااا  الطبااي أعااراض تشااب  أعااراض 

ف دراسة تم إجراؤها بالصن فيام يتعلااق  Lee, 2020)وقد وجد ) ،إضطراب الكرب التايل للصدمة النفسية
شخد من ضاامنهم   714باضطراب الكرب التايل للصدمة النفسية إستناد ا إىل قامئة إستقصاء تم تقدميها لا  

% من هؤالء األشخاص يعانون من أعراض إضااطراب الكاارب التااايل 96.2يعملون بالقطا  الطبي، كان    390
أي أن تأثري هذه األعراض يتاادخل بشااكل كبااري ف مسااار حياااتهم للصدمة النفسية بصورة جدية وسائدة،  

ومن هذه األعراض: )اإلكتئاب,الدوار,الصاادا , الدوخااة, صااعوبةالرتكيز, نوبااات ماان   ،بحيث ان  ساد عليها
 عدم القدرة عىل التعبري عن املشاكل(. ،الغضب

 إضطراب القلق العام 5-2-3

وفسيولوجية ترتكب من تضافر عنارص إدراكيااة وجساادية  ( القلق بأن  حالة نفسيةBarlow, 2000يعرف)
وسلوكية. لخلق شعور غري سار يرتبط عادة بعدم اإلرتياح والخوف أو الرتدد. غالبا  ما يكون القلق مصحوبا  
بسلوكيات تعكس حالة من التوتر وعدم االرتياااح مثاال الحركااة بخطااوات ثابتااة ذهابااا  وإيابااا ، أو أعااراض 

( القلق بأناا  الشااعور غااري السااار املصااحوب بااالخوف والجااز  ماان Davison, 2008جسدية. كام يعرف)
( أن Barker, 2017أحداث متوقعة، مثل الخوف من املوت، أو الخااوف ماان وقااو  حااادث , بياانام ياارى )

القلق هو حالة مزاجية عامة تحدث من دون التعرف عىل آثار تحفيزها. عىل هذا النحااو، يختلااف القلااق 
الخوف، الذي يحدث ف وجود تهديد ملحوظ. وباإلضافة إىل ذلك، يتصل الخااوف بساالوكيات محااددة عن  

من الهرب والتجنب، ف حن أن القلق هو نتيجة لتهديدات ال ميكاان الساايطرة عليهااا أو ال ميكاان تجنبهااا. 

الغااة ف رد حيث يكون الشعور بالخوف والقلق وعدم االرتياح معمام  ف حالة القلق تظهاار عااىل شااكل مب
 ،قد يصحب القلق تشاانج عضاايل، األرق، التعااب واإلرهاااق ومشاااكل ف الرتكيااز   ،الفعل تجاه موقف معن

( أن القلق هو"حالااة مزاجيااة موجهااة نحااو املسااتقبل وفياا  يكااون Stolker et al., 2001) يقول رأي آخر 
بأن ذلك هو التمييااز باان  الشخد عىل إستعداد ملحاولة التعامل مع األحداث السلبية القادمة" مام يوحي

 األخطار املستقبلية مقابل األخطار الحالية الذي يفرق بن القلق والخوف.

ويعترب القلق رد فعل طبيعي للضغط، عىل سبيل املثال ضغويف العمل، وعندما يصبح القلق مفرطااا ، فإناا  
ص الااذين يعااانون حيث يتجنب األشخا ،(Sylvers etal.,2011) قد يندرج تحت تصنيف إضطرابات القلق

يظهر القلق عىل عاادة أنااوا  مثاال: القلااق  ،من القلق جميع املواقف التي أثارت حالة من القلق ف املايض
والقلق اإلجتامعي حيث يشعر الشخد بالتوتر وعدم اإلرتياح عند اإلخااتاليف بالغرباااء أو الناااس   الوجودي

ر لفرتة قصرية من الاازمن، أو "صاافة" تااالزم بشكل عام. قد يكون القلق الذي يعاني  الشخد "حالة" تستم
أن إضااطرابات (smith, 2008) كااام يوضااح  ،(Rynn, & Brawman, 2004الشخد لفرتة زمنية طويلة. )
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القلق مرتبطة إىل حد ما بالجينات وقد تاارتبط أيضااا  بإسااتخدام بعااض األدويااة، ف معظاام األحيااان تظهاار 

ضطرابات العقلية مثاال اإلكتئاااب، بعااض أنااوا  إضااطرابات إضطرابات القلق مصحوبة  بأنوا  أخرى من اإل 
 من أبرز طرق العالج للقلق هي تغيري منط الحياة، العالج النفس واألدوية. ،الشخصية

وبالطبع ف وقت إنتشار وباء الكورونا يتعرض املجتمع بأكمل  لحالة كباارية ماان إضااطرابات القلااق وذلااك 
الشخد سواء عىل نفس  أو عىل املقربن ل  وأكر فئااة معرضااة   نتيجة لحالة التوتر والخوف التى تصاحب

للقلق هم الطاقم الطبي الذي يتعاارض ملخالطااة حاااالت مرضااية عااىل أرض الواقااع ياارى ويشااعر بااآالمهم 
ومخاوفهم وليس لدية ف الوقت الحاىل عالج مؤكد لذلك الوباء مااام يتساابب ف إنتشااار حالااة ماان القلااق 

 ي.والتوتر لدى الفريق الطب

تتمثل الروح املعنوية عىل مستوى املنظمة ف مدى شعور العامل بالرضا تجاه الظروف التااي يعملااون بهااا 
 ،وإقتناعهم بأهمية وجدوى النشاطات التي يقومون بها وإعتزازهم باإلنتامء إىل املنظمة التي يعملون بهااا

       ( الااروح املعنويااة بأنهااا قاادرة الفريااق عاايل التكاااتف بااإرصار Weakliem & Frenkel, 2006وقد عرف )
ومن هذا التعريف نري أن الروح املعنوية ترتبط بخمسة   ،ثبات من أجل تحقيق هدف مشرتك  و مثابرة و

الكفاااءة ، ثقة املوظفن ف بعضااهم الاابعض ،ثقة املوظفن ف القيادة ،عوامل هي: )ثقة املوظفن ف الهدف
ويعترب إرتفا  الروح املعنوية للعاااملن  ،الحالة العاطفية والنفسية والذهنية للموظفن(  ،التنظيمية للفريق

باملنظمااة ماان أهاام املظاااهر التااي تاادل عااىل شااعورهم بالرضااا ووالئهاام للمنظمااة التااي ينتمااون إليهااا 
ف حن يشري إنخفاض الروح املعنوية لدى   ،من أجل تحقيق أهدافها  وإستعدادهم لبذل املزيد من الجهود

العاملن إىل شعورهم باإلستياء وعدم الرضا تجاه املنظمة التي يعملون بهااا وعاادم تحمسااهم للعماال ماان 
 (bhat, 2019أجل نجاحها.)

و اإلجااراءات أو أثبتت الدراسات أن قوة املنظامت الحقيقية تكمن ف أفرادها أكر مااام تكماان ف الاانظم أ 
األصول أو املوارد أوالخدمات، إن املنظمة القادرة عيل رفع الروح املعنوية للعاملن تكون أكاار قاادرة عاايل 

وتخااتد  ،(2005،دياابس & تدعيم مركزها و مقابلة التحديات و تنمية روح اإلنجاز وتطوير األداء. )الحريب
ري وتنمااي التعاااون ا حيااث أنهااا تاادير الساالوك البشاا وظيفة التوجي  أساسا  برفع الروح املعنوية للعاااملن

اإلختياري بن العاملن لتحقيق أهدافهم وأهداف املنظمة. ويعترب رفع الروح املعنويااة للعاااملن باملنظمااة 
ركيزة أساسية للتوجي  الفعال بجانب ركيزيت االتصال و القيادة. ويكون القائد مسئوال عاان حفااز العاااملن 

لية، وضااامن إرتبااايف أهاادافهم بأهااداف املنظمااة، وذلااك ماان خااالل رفااع معنوياااتهم للعمل بكفاءة وفاع
(Neely,1999:وميكن اللجوء إىل أسلوب أو أكر من األساليب التالية لرفع معنويات العاملن باملنظمة ،) 

العامل أو فاألجر يجب أن يشبع حاجات العامل الفسيولوجية. ويجب أن يكون تقييم أجر    األجر:  5-3-1

املوظف عىل أساس علمي موضوعي. والكثري من العاملن ال يهمهم األجاار نفساا  بقاادر مااا يهمهاام 
( أن طرق دفع األجر قد تسبب رضا أو عدم رضااا Breza, et al., 2018العدالة ف األجر. كام أوضح )
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ولكاان هااذه   ،العاملن عن العمل. فمثال  األجر الشااهري الثاباات قااد ياارن عناا  قلااة ماان املااوظفن
 الطريقة ف دفع األجر ال تريض مجموعة من العامل املهرة املخلصن ف عملهم.

ولعل من أهم األمور التي تسبب الرضا الوظيفي للعاماال :وضع العامل ف الوظيفة التي تناسب   5-3-2

أن يجد نفس  يقوم بعمل يناسب قدرات  وميول  وخربات  وشخصيت  وظروف . فالعاماال أو املوظااف 
 ميكن  ف هذه الحالة النجاح ف عمل  والتقدم في  وإثبات وتحقيق ذات .

فكل فرد لدي  حاجة للتقدم والنجاح، لذلك عادة ما يكون العاااملون أكاار فرص التقدم والرتقية:    5-3-3

 (Aidoo, 2018رضا عن األعامل التي تضمن لهم فرصة التقدم والرتقي.)

بيئة العمل املادية واالجتامعية لها تأثريهااا الكبااري عااىل رضااا العاااملن عاان بيئة العمل املناسبة:    5-3-4

 العمل، وكلام كانت هذه البيئة مناسبة للعامل كلام حقق ل  هذا قدرا  من الرضا الوظيفي.

6

موعااات، تتناااول املجموعااة األوىل تم تقسيم الدراسات السابقة ذات الصلة مبوضو  البحااث إىل ثااالث مج
رية، أمااا املجموعااة الثانيااة فقااد تناولاات الدراسااات االدراسات السابقة الخاصة بربامج صيانة املوارد البشاا 

املتعلقة باآلثار النفسية لوباء الكورونا عىل العاملن بالقطا  الطبي، أمااا املجموعااة الثالثااة فهااى دراسااات 
 للعاملن.خاصة بالروح املعنوية 

 ،رية ف تحساان األداء العااام للماانظامت بالاادمناركاف محاولة للتعرف عىل دور برامج صيانة املااوارد البشاا 
( إىل أن إجااراء بعااض التحسااينات عااىل بيئااة العماال املاديااة Buhai & Nielsen, 2008توصاالت دراسااة )

ركات ملااا لاا  ماان تااأثري كبااري ف االصحة والسالمة املهنية تؤثر تأثريا  معنويا  إيجابيااا  ف أداء الشاا ومامرسات  
وأن مشاكل بيئة العمل الداخلية لها تأثري سلبي عىل إقبااال املااوظفن عااىل العماال مااام ،  مستوى اإلنتاجية

 يقلل من مستوى األداء العام للرشكة.

( هدفت إىل التعرف عىل تأثري إتبا  إجراءات السالمة والصحة املهنيااة (Katsuro, et al., 2010أما دراسة 

مصنع مواد  16موظف ف  124وقد طبقت الدراسة عىل عينة قوامها   ،ف بيئة العمل عىل إنتاجية العاملن
وتوصاالت الدراسااة إىل أن إتبااا  إجااراءات السااالمة ف العماال يااؤدى إىل تقلياال معاادالت  ،غذائيااة بكناادا

 وادث بن العاملن مام يؤثر تأثريا  معنويا  إيجابيا  ف حجم اإلنتاجية.الح

رية عااىل أداء العاااملن بالجامعااات ا( أثاار باارامج صاايانة املااوارد البشاا 2012، وقااد بيناات دراسااة )عااودة
 ،رية وهى: باارامج الرفاهيااة اإلجتامعيااةاوركزت الدراسة عىل ثالثة برامج لصيانة املوارد البش  ،الفلسطينية

موظااف بااثالث جامعااات  297وطبقاات الدراسااة عااىل  ،باارامج الرعايااة الصااحية ،باارامج السااالمة املهنيااة
رية عىل مستوى اوقد توصلت الدراسة إىل وجود تأثري معنوى إيجايب لربامج صيانة املوارد البش  ،فلسطينية
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برامج الرفاهية اإلجتامعية  ،يةمرتبة حسب قوة التأثري ف األداء كام ييل: برامج الرعاية الصح  ،أداء العاملن

 وأخريا  برامج السالمة املهنية.

( إىل التعرف عىل أثر برامج صيانة املوارد البرشية Nekoie-Moghadam et al., 2013وقد سعت دراسة )
منظمااة  62ماادير وموظااف يعملااون ف  320وقد طبقت تلك الدراسة عىل  ،ف اإللتزام التنظيمي للعاملن

 ،رية ف اإلجااراءات الوقائيااة للعاااملناومتثلت برامج صاايانة املااوارد البشاا  ،حكومية ف عدة مجاالت بإيران
تابع أما املتغري ال ،وإجراءات التقاعد  ،إجراءات التأمن  ،خدمات الرعاية اإلجتامعية  ،إجراءات الرعاية الطبية

ومتثلت نتائج الدراسة ف وجااود تااأثري معنااوي إيجااايب لااربامج صاايانة املااوارد   ،فتمثل ف اإللتزام التنظيمي
و تعترب اإلجراءات الوقائية للعاملن أكاار العواماال تااأثريا  معنويااا  إيجابيااا  ف   ،البرشية ف اإللتزام التنظيمي

 ة ثم إجراءات التأمن وأخريا  إجراءات التقاعد.اإللتزام التنظيمي يليها خدمات الرعاية اإلجتامعي

رية ا( أوضحت تلك الدراسة تأثري برامج صيانة املااوارد البشاا (Beheshtifar & Safarian, 2013أما دراسة 
موظااف   288وقد طبقت الدراسااة عااىل    ،ف التطوير التنظيمي من خالل الدور الوسيط لإللتزام التنظيمي

رية االنشايف بالواليات املتحدة األمريكية ومتثلت برامج صيانة املااوارد البشاا منظمة مختلفة    35يعملون ف  

إجااراءات التقاعااد   ،إجااراءات التااأمن  ،اإلجراءات الوقائيااة  ،الخدمات الرتفيهية  ،ف: إجراءات الرعاية الطبية
توصلت الدراسااة إىل و  ،ومتثل املتغري الوسيط ف اإللتزام التنظيمي واملتغري التابع متثل ف التطوير التنظيمي

رية ف التطوير التنظيمااي ماان خااالل الاادور الوساايط اوجود تأثري معنوي إيجايب لربامج صيانة املوارد البش
وتعترب إجراءات الرعاية الطبية هي األكر تااأثريا  معنويااا  إيجابيااا  ف التطااوير التنظيمااي   ،لإللتزام التنظيمي

 إجراءات التأمن وأخريا  الخدمات الرتفيهية.  ،يليها, اإلجراءات الوقائية

رية ف دافع اإلنجاااز لاادى ا( هدفت إىل التعرف عىل أثر برامج صيانة املوارد البشLin, 2019بينام دراسة )
ومتثلاات   ،رشكة تعمل ف مجااال التكنولوجيااا ف الصاان  64موظف ف    434وقد طبقت الدراسة عىل    ،الفرد

 ،الرعاية الصحية  ،الخدمات اإلجتامعية  ،خدمات وقائية  ،ية ف: الخدمات الرتفيهيةبرامج صيانة املوارد البرش 
وتوصلت النتائج إىل وجود تأثري معنوى  ،ومتثل املتغري التابع ف دافع اإلنجاز لدى الفرد  ،اإلستقرار الوظيفي

الصحية واإلستقرار الوظيفي   إيجايب لربامج صيانة املوارد البرشية ف دافع اإلنجاز لدى الفرد وتعترب الرعاية
أكر العوامل تأثريا  معنويا  إيجابيا  ف دافع اإلنجاااز لاادى الفاارد يلياا  الخاادمات اإلجتامعيااة ثاام الخاادمات 

 الرتفيهة.

رية ف تطااوير ا( بالتعرف عىل تأثري برامج صيانة املوارد البشاا Ybema et al., 2020ف حن قامت دراسة ) 
ومتثلاات   ،رشكة صناعية بالواليات املتحاادة األمريكيااة  41مدير وموظف ف    312وقد طبقت عىل  ،  العاملن

نظااام ساااعات   ،نظام أجااازات ماارن  ،برامج صيانة املوارد البرشية ف تطبيق قواعد السالمة والصحة املهنية
إستقصاااء وبعد جمع البيانات من خالل قامئة ، تقديم الدعم النفس  ،تقديم خدمات إجتامعية،  عمل مرنة

 ،توصلت الدراسة إىل وجود تأثري معنوى إيجايب لربامج صيانة املوارد البرشية ف تطوير العاملن باملنظامت
ويعترب تقديم الخدمات اإلجتامعية أكر تأثريا  معنويا  إيجابيا  ف تطوير العاملن يلي  نظام األجااازات املرنااة 

 العمل املرنة.ثم تطبيق قواعد السالمة وأخريا  نظام ساعات 
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رية ف الرشاااقة ا( التعرف عىل تأثري برامج صيانة املوارد البشet al., 2020Al-Taii وقد أستهدفت دراسة )
ومتثل املتغري املسااتقل  ،جامعة خاصة بالعراق  11  عضو ف مجالس  91  وقد طبقت الدراسة عىل،  التنظيمية

خاادمات اإلسااتقرار ، الخاادمات اإلجتامعيااة ،اية الطبيةالرع ،ف برامج صيانة املوارد وهى: األنشطة الوقائية
ومتثل املتغري التااابع ف الرشاااقة التنظيميااة وتوصاالت النتااائج إىل وجااود تااأثري   ،خدمات التقاعد  ،الوظيفي

معنوى إيجايب لربامج صيانة املوارد البرشية ف الرشاقة التنظيمية وتعترب الخدمات اإلجتامعيااة هااي األكاار 
 ا  ف الرشاقة التنظيمية.تأثريا  معنوي

وقد طبقت عىل مجموعة ماان األفااراد  ،( اآلثار الكلية لوباء الكوروناLima, et al., 2020أوضحت دراسة )

مااواطن  130ويبلاال عاادد املاارن  ،مااواطن 220 يبلل عدد األفراد األصااحاء ،األصحاء ومجموعة من املرن
وقد توصلت تلك الدراسة إىل أن فريوس كورونا ال يؤثر عىل الصحة الجساادية  ،بالواليات املتحدة األمريكية

تلك  وتظهر  ،للمريض فقط بل يؤثر تأثريا  معنويا  سلبيا  عىل الصحة النفسية أيضا  لكل من املرن واألصحاء
التأثريات ف شكل خوف وقلق وتوتر وعدم إستقرار مام يؤثر سلبيا  عااىل الحالااة العامااة لكاال ماان املاارن 

( إىل التعرف عااىل العواماال النفسااية الناتجااة عاان Dubey, et al., 2020ف حن سعت دراسة ) ،واألصحاء
وقااد طبقاات تلااك   ،ساالوكيات العاااملنتفيش فريوس كورونا للعاملن باملنظامت وتأثري تلك العوامل عااىل  

عامل ومتثلت تلك العوامل  1200الدراسة عىل عينة من العاملن ف مختلف القطاعات بالصن بلل عددها 

، القلااق ،الااذعر  ،الوسواس القهااري ،الربانويا ،اإلكتئاب ،النفسية التى يعانون منها هؤالء العاملن ف الخوف
جود تأثري معنوي سلبي لتلك العوامل عىل الحالة املزاجية للعاملن مااام وقد توصلت الدراسة إىل و   ،التوتر 

 يؤدى إىل إنخفاض اإلرتبايف الوظيفي للعاملن وإنخفاض مستوى األداء.

( تااأثري الضااغويف النفسااية الناتجااة عاان فااريوس كورونااا ف مامرسااة Cao et al., 2020كام بينت دراسااة )
طالااب تاام التواصاال  7143الصن, وقااد متثلاات عينااة الدراسااة ف    األنشطة األكادميية لطالب الجامعات ف

وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن القلق والخوف ماان أهاام الضااغويف النفسااية الناتجااة عاان  ،معهم إلكرتونيا  
تفيش وباء الكورونا ويؤثر كال  من القلق والخوف تأثريا  معنويا  سلبيا  ف مامرسة األنشطة األكادميية لهااؤالء 

وبينت النتائج أيضا  أن الدعم اإلجتامعى واإلستقرار األرسي من أهاام العواماال التااى تساااعد عااىل  ،بالطال 
( التعاارف عااىل العواقااب (Rajkumar, 2020وقد إسااتهدفت دراسااة ،تخطى القلق والخوف لدى الطالب

طااا  الطبااي فاارد ماان العاااملن بالق 180النفسية لتفيش فريوس كورونا ف الحالااة املعنويااة لعينااة قوامهااا 
وتوصلت الدراسة إىل أن تلك العواقب النفسية لتفيش الوباء متثلت ف: القلق واإلكتئاب والضااغط   ،بالصن

وتؤثر تلك العواقب تأثريا  معنويااا  ساالبيا  ف الحالااة املعنويااة لألفااراد العاااملن   ،العصبي والوسواس القهري
 ام بالعمل.بالقطا  الطبي, مام يؤثر سلبا  عىل قدرتهم عىل القي

( تأثري الدعم النفس عىل اآلثار النفسية الناتجااة عاان تفيشاا وباااء Tan, et al., 2020وقد تناولت دراسة )
فاارد ماان  470وقد طبقت تلااك الدراسااة عااىل عينااة قوامهااا  ،الكورونا للعاملن بالقطا  الطبي بسنغافورة

ومتثلت اآلثار النفسية لفريوس كورونا عااىل العاااملن   ،مستشفى بسنغافورة  35العاملن بالقطا  الطبي ف  
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ومتثلت نتائج الدراسة ف وجود تأثري   ،التوتر   ،اإلكتئاب  ،القلق  ،بالقطا  الطبي ف: إضطراب ما بعد الصدمة

 للدعم النفس ف تقليل اآلثار النفسية السلبية للعاملن بالقطااا  الطبااي مااام يااؤثر إيجابيااا  معنوي إيجايب
 عىل مستوى األداء العام للعاملن.

( مجموعة العوامل النفسية املؤثرة عىل العاملن بالقطا  الطبااي Dai et al., 2020ف حن قدمت دراسة )
وقد طبقت تلك الدراسة   ،عىل كيفية التغلب عىل تلك العوامل  والتعرف  ،بعد تفيش وباء الكورونا ف الصن

ومتثلت العوامل النفسية املؤثرة عااىل العاااملن  ،فرد من العاملن بالقطا  الطبي بوهان بالصن 4357عىل 
الخااوف ماان مخاااطر  ،العنااف الطبااي ،الخوف من إصااابة الاازمالء ،بالقطا  الطبي ف: الخوف عىل أرسهم

وقد توصلت تلك الدراسة إىل أن أكاار العواماال املااؤثرة إيجابيااا  عااىل نفسااية العاااملن   ،اإلكتئاب  ،العدوى

 بالقطا  الطبي هو الدعم النفس من قبل املجتمع للعاملن بالقطا  الطبي.  

ي للعاملن مبجال الرعايااة الصااحية ا( إىل وضع برامج تدعيم نفسBlake et al., 2020كام هدفت دراسة )
فرد من مقدمي الرعاية الصااحية  162وطبقت تلك الدراسة عىل ،  حدة بعد تفيش وباء الكووناباململكة املت

ومتثلت اآلثار النفسية السيئة عىل العاااملن مبجااال الرعايااة الصااحية ف: القلااق والتااوتر   ،باململكة املتحدة

مجموعااة باارامج وتوصاالت تلااك الدراسااة إىل وضااع    ،واإلكتئاب والخوف واألرق والحالة املزاجيااة الساايئة
تااوفري  ،للقضاء عىل اآلثار النفسية السيئة ومتثلت تلك الربامج ف: إجراءات للسالمة يتخذها قائد كل فريق

الاادعم   ،القاادرة عااىل إدارة العواطااف  ،توفري منط الحياة الصحية  ،العمل بنظام املناوبات  ،فرتات لإلسرتاحة
 النفس.

فقد تناولت أثر تفيش وباء الكورونا عىل الصحة النفسية للعاااملن ( Badahdah et al., 2020أما دراسة ) 
 ،شخد من العاملن بالقطا  الطبي 194وقد طبقت تلك الدراسة عىل عينة قوامها   ،بالقطا  الطبي بعامن

 ،ي وباااء الكورونااا ماان الرجااالاوتوصلت تلك الدراسة إىل أن النساء أكر عرض  لإلصابة النفسية من تفشاا 
 الخوف. ،التوتر  ،اإلكتئاب ،اإلجهاد الذهني ،ك اآلثار ف: القلقومتثلت تل

وقد طبقت تلااك  ،( إىل التعرف عىل أثر الروح املعنوية للعاملن عىل إنتاجيتهم2007،هدفت دراسة)عايص
وقد تاام دراسااة العواماال املااؤثرة عااىل  ،عامل يعملون ف الصناعات النسيجية ف العراق  150الدراسة عىل  

الروح املعنوية متثلت ف: الرواتب واألجور، اإلحتفاظ بالعمل والفخر بأدائاا ، الشااعور باااإلنتامء للمنظمااة، 
، مالمئااة ظااروف ومتطلبااات العماال، وضااع الفاارد ف كفاءة اإلدارة والثقة بها، كفاءة طرق ووسائل اإلتصال

املكان املناسب لقدرات  ومؤهالت ، فرص التقدم والرتقية، املكافااآت املاديااة واملعنويااة، فاعليااة وموضااوعية 
 ،نظام اإلرشاف، توافر عالقات طيبة بن العاااملن ف املنظمااة، تااوافر الخاادمات واملزايااا اإلضااافية للعاااملن

فتؤثر الااروح املعنويااة   ،ان هناك عالقة واضحة بن الروح املعنوية للعاملن واإلنتاجية  خلصت الدراسة إىل
 .املرتفعة للعاملن تأثريا  معنويا  إيجابيا  ف إنتاجية العاملن

العالقة بن بيئة العمل الصااحية والااروح املعنويااة للعاااملن, وقااد  (Akintayo, 2012) كام تناولت دراسة
عامل بأربع مصانع كربى ف نيجرييااا, وتاام قياااس ماادى صااحة بيئااة العماال  311عىل  طبقت تلك الدراسة



   2020 اكتوبر – خامسالعدد ال -(  57املجلد )  –  ©جامعة اإلسكندرية للعلوم اإلداريةمجلة 
 

 

13 

وتاام   ،ووجود برامج للتنمية والتدريب, ومراعاة ظروف العاملن باملنظمااة  ،بوجود برامج الدعم التنظيمي
 ،شااعور األفااراد باإلرتبااايف الااوظيفي  ،شعور األفراد بااالفخر تجاااه العماال  قياس الروح املعنوية للعاملن با:

وقد توصلت الدراسة إىل وجااود  ،إعتدال الحالة املزاجية للعاملن ،شعور الفرد بالتقدير من القادة والزمالء
 تأثري معنوي إيجايب لبيئة العمل الصحية ف إرتفا  الروح املعنوية للعاملن.

توى املعنويااات املرتفعااة للعاااملن ف تحقيااق ( إىل التعرف عىل أثر مس(Tiwari, 2014كام هدفت دراسة
عامل بأحد مصانع األسمنت بالهند وإختلفت تلك  150وقد طبقت تلك الدراسة عىل    ،األهداف التنظيمية

حيااث إعتماادت تلااك الدراسااة  ،الدراسة عن الدراسة السابقة ف كيفية قياس الروح املعنوية لدى العاملن
نظيمي ومعدل دوران العمل ف قياس الروح املعنوية للعاااملن حيااث أناا  عىل الرضا الوظيفي واإللتزام الت

كلام كان مستوى الرضا الوظيفي واإللتزام التنظيمي عايل لدى العاااملن ومسااتوى دوران العماال ماانخفض 
 .كلام كانت الروح املعنوية للعاملن عالية ويؤثر ذلك تأثريا  معنويا  إيجابيا  ف تحقيق األهداف التنظيمية

( سعت إىل التعرف عىل أثاار تقلاايد حجاام العاملااة عااىل الااروح املعنويااة Eruemegbe, 2016أما دراسة)
وتوصاالت الدراسااة إىل أن  ،عاماال بإحاادى املصااانع بنيجرييااا  189وقد طبقت تلك الدراسة عااىل    ،للعاملن

يؤدى تقليد حجم العاملة  حيث ،تقليد حجم العاملة يؤثر تأثريا  معنويا  سلبيا  ف الروح املعنوية للعاملن
عاادم وجااود روح تعاونيااة   ،وعدم التاادخل ف الشاائون التنظيميااة  ،إىل فقدان اإلحساس باإلنتامء للمنظمة

 باملنظمة بن العاملن.

 ،( فقد فحصت تأثري تدىن الروح املعنوية للعاااملن ف إنتاجيااة العاااملنShaban, et al., 2017) أما دراسة
وتاام قياااس الااروح  ،رشكة تعمل ف مجاااالت مختلفااة ف األردن  64عامل ف    295وقد طبقت الدراسة عىل  

وقااد توصاالت الدراسااة إىل   ،كمية الفاقد أو التالف(  ،معدالت الغياب  ،)معدالت دوران العمل  ا:املعنوية ب
ووضااعت تلااك الدراسااة  ،وجود تأثري معنوى ساالبي لتاادىن الااروح املعنويااة للعاااملن ف إنتاجيااة العاااملن

ي امجموعة توصيات لرفع الروح املعنوية للعاملن مام يؤدى إىل زيادة اإلنتاجيااة وتحساان املركااز التنافساا 
 للمنظامت.

(التعاارف عااىل أثاار إرتفااا  الااروح M.Kanimozhi & A.Vinothkumar, 2018كااام إسااتهدفت دراسااة )
موظااف ماان العاااملن برشااكة  100وطبقت الدراسااة عااىل  ،املعنوية لدى العاملن عىل الفعالية التنظيمية

اإلنااتامء  ،الثقااة بااالنفس  ،وتم قياااس الااروح املعنويااة للعاااملن بااا: اإلعتاازاز باملنظمااة  ،ميتسوبييش بالهند
وقد توصلت الدراسة إىل وجااود تااأثري معنااوي إيجااايب   ،الحالة املزاجية املرتفعة،  التفاؤل  ،التفاىن  ،للمنظمة

 إلرتفا  الروح املعنوية لدى العاملن عىل الفعالية التنظيمية

وقااد  ،( أثر عبء العمل ف الروح املعنوية للعاااملن(VKumar& Velmurugan, 2020وتناولت دراسة  
وتاام قياااس الااروح   ،أستاذ مساعد يعملون بإحدى الجامعات الكربى بالهنااد  240طبقت تلك الدراسة عىل  

الشااعور باااإلنتامء   ،القاادرة عااىل التكيااف  ،القدرة عىل إتخاذ قرارات  ،املعنوية للعاملن با: )اإلتزان النفس
الروح املعنوية ألعضاء هيئة  وقد توصلت الدراسة إىل وجود تأثري معنوى سلبي لعبء العمل ف  ،للجامعة(

 التدريس.
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( التعاارف عااىل أثاار مجموعااة عواماال عااىل مسااتوى الااروح Mallik, et al., 2020أما الغرض من دراسااة) 

ومتثلاات   ،عامل ف خمس مصانع مختلفة النشايف بالهند  360وطبقت تلك الدراسة عىل    ،املعنوية للعاملن
 ،وقاات العماال  ،التوافق بن األفراد داخل املنظم  ،م ف املنظمةالوضع العا  ،تلك العوامل ف: الرضا الوظيفي

شااعور ، وتم قياس الروح املعنوية للعاملن عن طريق: مدى شعور الفاارد إلرتباطاا  بالعماال  ،طبيعة العمل
وقااد توصاالت الدراسااة إىل وجااود تااأثري معنااوي  ،شعور الفرد بالعدالة ف العماال  ،الفرد بكرامت  ف العمل

إيجايب للعوامل السابقة ف مستوى الروح املعنوية للعاملن ويعترب الرضا الوظيفي أكاار العواماال تااأثريا  ف 
مستوى الروح املعنوية يلي  مدى شعور الفرد بإرتباط  بالعمل ثم طبيعة العمل وشعور الفرد بالعدالااة ف 

بكرامت  ف العمل وأخريا  وقاات العماال,كام أشااارت الدراسااة إىل أناا  كلااام إرتفعاات  العمل ثم شعور الفرد
 الحالة املعنوية للعاملن كلام تحقق النجاح التنظيمي.

رية وأهميااة تااوافر تلااك اأبرزت الدراسات األجنبية والعربية مفهوم وأهمية برامج صيانة املوارد البشاا  -
 الربامج للتغلب عىل اآلثار النفسية لوباء الكورونا عىل العاملن بالقطا  الطبي.

بينت الدراسات السابقة أثر برامج صيانة املوارد البرشية ف اإلنتاجية، اآلداء التنظيمى، الدافعيااة نحااو  -
 العمل، التنافسية.

رية بصاافة عامااة، وعالقتهااا االبشاا  ندرة الدراسات العربية واألجنبية التى تناولت برامج صاايانة املااوارد -
 بالروح املعنوية بصفة خاصة.

رية ف الااروح اتختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة ف أنها تقيس أثر برامج صيانة املوارد البشاا  -
املعنوية للعاملن وذلك من خالل توسيط اآلثار النفسية لوباء الكورونا عىل العاملن بالقطا  الطبي ف 

 هذه العالقة. 

تختلف تلك الدراسة عن الدراسات السابقة من حيث مجال التطبيق الذي أختري بعناية وهااو الطاااقم  -
 تتجسد فيها مشكلة البحث.الطبي مبستشفيات العزل والتي تعترب أرضا  خصبة 

7

ف ضوء مشكلة البحث وأهداف  من خالل اإلطار النظرى والدراسات السابقة والنموذج املقاارتح للدراسااة، 
 فإن  ميكن صياغة فروض الدراسة عىل النحو التاىل:

تؤثر برامج صيانة املوارد البرشية تأثريا  معنويا   ف التغلب عىل اآلثار النفسية لوباااء   الفرض الرئيس األول:
 الكورونا عىل العاملن بالقطا  الطبي.

 وإلختبار مدى صحة هذا الفرض الرئيس تم تقسيم  إىل مجموعة من الفروض الفرعية التالي :
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يا  ف التغلب عااىل اآلثااار النفسااية لوباااء الكورونااا عااىل تؤثر برامج السالمة والصحة املهنية تأثريا  معنو  -  
 العاملن بالقطا  الطبي .

يؤثر الدعم النفس تأثريا  معنويا  ف التغلب عىل اآلثار النفسية لوباااء الكورونااا عااىل العاااملن بالقطااا    -  
 الطبي.

لوباء الكورونا عااىل العاااملن بالقطااا  تؤثر الرعاية الصحية تأثريا  معنويا  ف التغلب عىل اآلثار النفسية    -  
 الطبي. 

 تؤثر الوسائل الرتفيهية للعاملن تأثريا  معنويا  ف التغلب عىل اآلثار النفسية لوباء الكورونا عليهم. -  

يؤثر التغلب عىل اآلثار النفسية لوباء الكورونا عىل العاملن بالقطااا  الطبااي تااأثريا    الفرض الرئيس الثاة:

 معنويا  ف الروح املعنوية لهم.

تؤثر برامج صيانة املوارد البرشية تأثريا  معنويا  مبارشا  ف الروح املعنويااة للعاااملن   الفرض الرئيس الثالث:
 بالقطا  الطبي.

 الفرض الرئيس تم تقسيم  إىل مجموعة من الفروض الفرعية التالي :وإلختبار مدى صحة هذا  

 تؤثر برامج السالمة والصحة املهنية تأثريا  معنويا  ف الروح املعنوية للعاملن بالقطا  الطبي . - 
 يؤثر الدعم النفس تأثريا  معنويا  ف الروح املعنوية للعاملن بالقطا  الطبي. - 
 ية تأثريا  معنويا  ف الروح املعنوية للعاملن بالقطا  الطبي. تؤثر الرعاية الصح -
 تؤثر الوسائل الرتفيهية للعاملن تأثريا  معنويا  ف الروح املعنوية لهم. -
تؤثر برامج صيانة املااوارد البرشااية تااأثريا  معنويااا  غااري مبااارش ف الااروح املعنويااة    الفرض الرئيس الرابع: 

للعاملن من خالل التغلب عىل اآلثار النفسية لوباء الكورونا عىل العاملن بالقطااا  
 الطبي.

 وإلختبار مدى صحة هذا الفرض الرئيس تم تقسيم  إىل مجموعة من الفروض الفرعية التالي :
رامج السالمة والصحة املهنية تأثريا  معنويا  ف الروح املعنوية للعاملن بالقطااا  الطبااي ماان خااالل تؤثر ب  -

 الدور الوسيط للتغلب عىل اآلثار النفسية لوباء الكورونا عىل العاملن. 

وساايط يؤثر الدعم النفس تأثريا  معنويا  ف الروح املعنوية للعاملن بالقطا  الطبااي ماان خااالل الاادور ال  - 
 للتغلب عىل اآلثار النفسية لوباء الكورونا عىل العاملن. 

تؤثر الرعاية الصحية تأثريا  معنويا  ف الروح املعنوية للعاملن بالقطا  الطبي ماان خااالل الاادور الوساايط   -
 للتغلب عىل اآلثار النفسية لوباء الكورونا عىل العاملن. 

ا  معنويا  ف الروح املعنوية لهم من خالل الدور الوسيط للتغلب عىل تؤثر الوسائل الرتفيهية للعاملن تأثري   -
 اآلثار النفسية لوباء الكورونا عىل العاملن. 
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التغلب عىل 
 اآلثار النفسية
لوباء الكورونا 
عىل العاملن 

الطبي بالقطا   

تنقسم متغريات قياس برامج صيانة املوارد البرشية املستنتجة من الدراسات السااابقة إىل: باارامج السااالمة 
أمااا متغااريات قياااس ،  الرعاية الصحية وأخريا  الوسائل الرتفيهيااة للعاااملن  ،ياوالصحة املهنية ,الدعم النفس

التغلب عىل اآلثار النفسية لوباء الكورونا عىل العاملن بالقطا  الطبي تتمثاال ف: التغلااب عااىل الوسااواس 
 وقااد تاام اإلسااتعانة ،وأخريا  تخطااي إضااطراب القلااق العااام ،تخطي مرحلة الكرب ما بعد الصدمة،  القهري

( لقياااس باارامج صاايانة املااوارد Ybema et al., 2020ودراسااة ) (Lin, 2019)باملقاييس املوضحة بدراسااة 
   لقياااس التغلااب ( Tan,et al., 2020)و دراسااة ( (Rajkumar, 2020رية كام تم اإلسااتعانة بدراسااة االبش

          اإلسااتعانة بدراسااة  عااىل اآلثااار النفسااية لوباااء الكورونااا عااىل العاااملن بالقطااا  الطبااي وأخااريا  تاام

(Mallik, et al., 2020( ودراسة )M.Kanimozhi & A.Vinothkumar, 2018 ) لقياس الااروح املعنويااة
الحالة املزاجيااة  ،التفاؤل ،شعورالفرد بكرامت  ف العمل ،باألبعاد التالية:)مدى شعور الفرد إلرتباط  بالعمل

 املرتفعة(. 

 ( العالقة بن متغريات البحث املختلفة:1ويصور الشكل رقم )

 املتغري التابع                             املتغري الوسيط                                               املتغري املستقل                     

 

        H1                                                                                   H2                         

    

     H4                                                      
 

   H3                                                   

 

 األساسية للبحث منوذج مقرتح للعالقة بن املتغريات  1: شكل        

سؤاال  وكلها من األسئلة املغلقة واملحددة اإلجابة حتى يسهل عىل أفراد العينة   46تتضمن قامئة اإلستقصاء  

تسجيل تقديراتهم بدقة، كام يساعد عىل تحليل ومعالجة البيانات إحصائيا .وتنقساام قامئااة اإلستقصاااء إىل 
 ثالث أقسام رئيسية وهي:

رية والتي تتمثل ف ا( وذلك لقياس برامج صيانة املوارد البش20 –1( عبارة، من )20القسم األول: ويشمل )
 الوسائل الرتفيهية(.  –الرعاية الصحية  –الدعم النفس  –)برامج السالمة والصحة املهنية 

ب عىل اآلثااار النفسااية ( وذلك لقياس متغريات التغل33-21( عباراة ، من )13القسم الثاة: ويحتوي عىل )
 -لوباء الكورونا عىل العاملن بالقطا  الطبي كمتغري وسيط  واملتمثلة ف: )التغلب عااىل الوسااواس القهااري

 التغلب عىل إضطراب القلق العام(.–تخطى إضطرابات الكرب ما بعد الصدمة 

الروح املعنوية 

 للعاملن

 

 

السالمة برامج  
 الدعم النفس
 الرعاية الصحية

الرتفيهية الوسائل  
 

برامج صيانة 
 املوارد البرشية
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املعنوية كمتغري تابع واملتمثلااة ف: ( وذلك لقياس الروح 46 -34( عبارة،  من )13القسم الثالث: ويحتوي )
الحالة املزاجية(, وقد تم إستخدام  -التفاؤل -شعور الفرد بكرامت  ف العمل  -)شعور الفرد بإرتباط  بالعمل

( لتحقيق أكرب قدر من التباااين وتقلياال 5-0مقياس ليكرت "الخاميس" بعد تعديل  إىل سدايس يرتاوح بن )
وقد تم وضع املسميات عند طرف املقياس , حيااث   ،ة إىل التوسط ف التقديراتامليل التقليدي ألفراد العين

( أن األهمية بالغااة 5( عدم األهمية أو اإلقتنا  أو الحدوث عىل اإلطالق, بينام يعنى الرقم )0يعني الرقم )
د ( ترميااز ملتغااريات البحااث وعنااارص قياسااها وحاادو 1أو اإلقتنا  تام أو الحدوث مؤكااد. ويوضااح جاادول )

 األسئلة وذلك عىل النحو التاىل:

 ترميز متغريات البحث وعنارص قياسها وحدود األسئلة :  1  جدول 

 مبحافظة القاهرة.تقترص الدراسة التطبيقية عىل مستشفيات العزل حدود تطبيقية:  7-4-1

 ميثل جمهور البحث عينة من األطباء واملمرضن العاملن مبستشفى العزل.حدود برشية:  7-4-2

رية التي ركزت اركزت هذه الدراسة عىل مجموعة من برامج صيانة املوارد البش حدود موضوعية:  7-4-3

ل لدراسات مستقبلية رمبااا عليها معظم الدراسات السابقة املتاحة تاركة عوامل أخرى قد تكون مجا
 يكون لها إرتباطا  بربامج صيانة املوارد البرشية وتؤثر ف الروح املعنوية للعاملن.

وتاام إختيااار   ،متثل مجتمع البحث ف األطباااء واملمرضاان العاااملن مبستشاافيات العاازل مبحافظااة القاااهرة
 محافظة القاهرة تحديدا  ألنها أكرب املدن من حيث نسبة اإلصابة بفريوس كورونا.

 حدود األسئلة  رمز  عنارص قياس املتغريات  متغريات البحث 

 X1 1-5 برامج السالمة والصحة املهنية 

 املتغري املستقل
 (Xبرامج صيانة املوارد البرشية )

 X2 6-10 الدعم النفس

 X3 11-15 الرعاية الصحية

 X4 16-20 الوسائل الرتفيهية

 املتغري الوسيط
التغلب عىل اآلثار النفسية لوباء الكورونا 

 (Mعىل العاملن بالقطا  الطبي )

 التغلب عىل الوسواس القهري
 تخطى إضطراب الكرب بعد الصدمة

 التغلب عىل القلق العام

M1 
 

M2 
M3 

21- 25 
26-29 
30-33 

 Y1 34-36 مدى شعور الفرد بإرتباط  بالعمل Y)املتغري التابع الروح املعنوية للعاملن)

 Y2 37-39 شعورالفرد بكرامت  ف العمل 

 Y3 40-43 التفاؤل 

 Y4 44-46 الحالة املزاجية 
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حيااث بلاال  ،مستشفى عزل بالقاهرة 27يعملون ف  15850بلل مجتمع البحث اإلجاميل )أطباء وممرضن( 

د بلغاات وقاا   ،تم تطبيق معادلة حساب العينااة  ،ممرض  11138وعدد املمرضن    ،طبيب  4712عدد األطباء  
وتم تطبيق معادلة العينة الطبقية لكال من األطباء واملمرضن كال عىل حاادة   ،مفردة  375العينة اإلجاملية  
 كام ييل: وجاءت النتيجة

 حجم العينة :  2  جدول 

 اإلدارات التعليمية 
 اإلجاميل  املمرضن  األطباء 

112 264 376 

 264مفااردة والخاصااة باملمرضاان وصاال   112باألطباء وصاال إىل  ومام سبق يتضح أن حجم العينة الخاصة  
مفردة وبعد توزيع قوائم اإلستقصاء عن طريق الربيد اإللكرتوىن وتجميعها كانت القوائم الصالحة للتحليل 

 %.96من كال  من األطباء واملمرضن أي وصل معدل اإلستجابة إىل 360اإلحصايئ قامئة

 ق وثبات املقاييسصد 1–6 -7

رية، والتغلااب عااىل اآلثااار النفسااية لوباااء اتم التأكد من صدق مقاييس كآل من برامج صيانة املوارد البشاا 
الكورونا عىل العاملن بالقطا  الطبي، والروح املعنويااة للعاااملن عاان طريااق إسااتخدام التحلياال العااامىل 

، ووفقا  لهذا األسلوب يتم تقييم جودة املطابقااة (AmosV.21)وذلك بإستخدام برنامج    (CFA)التوكيدى  
ة عىل جودة املطابقة والتى يتم ف ضوئها قبول أو رفض النمااوذج. عن طريق مجموعة من املؤرشات الدال

 ( مؤرشات جودة التوفيق وذلك عىل النحو التاىل:3ويوضح جدول رقم )

 واملدى املثايل لها   CFAاملؤرشات النهائية إلختبار  :  3  جدول 

 قيم اإلختبار  مؤرشات إختبار جودة األسلوب 
املدى املثايل الدال عىل جودة  

 النموذج 

 CMIN/Df 2.874 CMIN/DF ≤ 5/ درجة الحرية  2قيمة إختبار كا 

 NFIمؤرش جودة التوفيق الطبيعي 

Normed of fit Index 
0.948 NFI ≥ 0.9 

 IFIمؤرش جودة التوفيق املتزايد 
Incremental Fit Index 

0.966 IFI ≥ 0.9 

 TLIلويس  –مؤرش تاكر 

Tucker-lewis index 
0.954 TLI ≥ 0.9 

 CFI مؤرش جودة التوفيق املقارن
Compare Fit index 

0.966 CFI ≥ 0.9 

  RMSEA  الجذر الرتبيعي ملتوسط مربعات الخطأ  
Root Mean Square error of Approximation 

0.074 RMSEA ≥ 0.05  ≤0.8 
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وهو مايعني أن املقاييس املستخدمة مالمئة لتقييم املتغريات   CFAيتضح مام سبق الجودة العالية إلختبار  
الااذي يعنااي أن  Convergent Validityمحل البحث )صدق املحتااوى(. أمااا بالنساابة للصاادق التطااابقي 

 & Anderson) عنارص املقياااس التااي تقاايس مفهومااا  واحاادا  بياانهام إرتبااايف قااوي موجااب، حيااث يشااري

Gerbing, 1988) مكن التحقق من ذلك من خالل أربعة معااايري أولهااا أن معاماال التحمياال أن  من امل إىل
Factor Loading FL  ≥ 0.7)قيمة معامل اإلنحدار املعياري املرجح( لكل عنرص من عنارص قياس املتغري 

 Average Variance Extracted AVE، ثانيها أن متوسط التباين املستخلد 0.5وعند مستوى معنوية ≥ 
 FLوأخااريا  أن Construct Reliability  ≥0.5ثالثها أن إعتامديااة املقياااس  0.5املتغريات ≤  لكل متغري من

( (S.E)معامل اإلنحدار املعياري املرجح لكل عنرص من عنارص القياس( أكرب ماان ضااعف الخطااأ املعياااري 

 ( النتائج التي أستخدمت لتقييم تلك املعايري.4املقابل لهذا العنرص ويظهر الجدول )

 النتائج املستخدمة ف تقييم الصدق التطابقي للمقاييس   : 4جدول  

لكل متغااري  C.Rوكذلك قيمة  AVEوبإستخدام البيانات الوارد ذكرها ف الجدول السابق تم حساب قيمة 
 ( هذه القيم كام يىل:5ول )ويوضح الجد 1وفقا  ملعادالت حسابهم

 

 
=    AVEمتوسط التباين املستخلد  1

مجمو   معامالت  اإلنحدار املعيارية املرجحة  لكل عنرص من  عنارص القياس

عدد  العنارص املستخدمة ف قياس  املتغري
 

 = Construct Reliability إعتامدية املقياس  

    
مربع  مجمو   معامالت  اإلنحدار املعيارية للعنارص  املستخدمة لقياس املتغري

مربع  مجمو   معامالت  اإلنحدار املعيارية للعنارص  املستخدمة لقياس املتغري+مجمو   األخطاء  املقدرة  املقابلة لكل عنرص من  عنارص القياس
 

 ملتغريات ا 

Fl 
 معامل التحميل 

)معامالت اإلنحدار  
 املعيارية( 

S.E 
الخطأ  
 املعياري 

c.r 
 zقيمة  

Error 
 األخطاء 

قيمة الخطأ  
 املقدرة 

باارامج صاايانة املااوارد       السالمة والصحة املهنية         
 البرشية

0.741 0.048 11.875 e1 0.772 

 e2 0.201 16.94 0.051 0.880 املوارد البرشيةبرامج صيانة       الدعم النفس        

 e3 0.213 7.902 0.028 0.736 برامج صيانة املوارد البرشية الرعاية الصحية           
 e4 0.465 اااااااااااا  ااااااااااااا  0.751 برامج صيانة املوارد البرشية   الوسائل الرتفيهية      

التغلااب عااىل      التغلااب عااىل الوسااواس القهااري       
اآلثااار النفسااية لوباااء الكورونااا عااىل العاااملن بالقطااا  

 الطبي
0.797 0.081 14.061 e5 0.473 

التغلب عااىل اآلثااار           تخطي الكرب بعد الصدمة  
 النفسية لوباء الكورونا عىل العاملن بالقطا  الطبي

0.933 0.088 16.224 e6 0.142 

التغلب عىل إضطراب القلق           التغلب عىل اآلثااار 
 e7 0.350 ااااااااااا  ااااااااااا  0.706 النفسية لوباء الكورونا عىل العاملن بالقطا  الطبي

 e8 0.125 23.114 0.041 0.885 الروح املعنوية           اإلرتبايف بالعمل
 e9 0.164 19.817 0.048 0.810 شعور الفرد بكرامت  ف العمل            الروح املعنوية

 e10 0.427 اااااااا  ااااااااااا  0.921 الروح املعنوية التفاؤل            
 e11 0.232 793.4 0.061 0.764 الروح املعنوية  الحالة املزاجية        
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 حساب قيمة متوسط التباين املستخلد وإعتامدية املقياس :  5  جدول 

 متغريات البحث 
متوسط التباين  

     AVE  املستخلد 
 C.Rإعتامدية املقياس 

 0.858 0.777 برامج صيانة املوارد البرشية

اآلثااار النفسااية لوباااء التغلااب عااىل 
 الكورونا عىل العاملن بالقطا  الطبي

0.812 0.860 

 0.547 0.845 الروح املعنوية

)معامل اإلنحاادار املعياااري املاارجح( لعنااارص املتغااريات   FL( أن  4ويتضح من البيانات الواردة ف جدول )
ر من الكل عنص FLكام أن قيم معامل التحميل  0.05وعند مستوى معنوية أقل من  0.70جميعا  أكرب من 

 AVE( إىل أن قاايم 5، كااام تشااري النتااائج الااواردة ف جاادول )S.Eعنارص قياااس املتغااري أكاارب ماان ضااعف 
وهااو مااايعني  0.50لكاال املتغااريات أكاارب ماان C.R   قيم إعتامدية املقياااس)متوسط التباين املستخلد( و 

 تطابق املعايري األربعة مع القيم السابق توضيحها مبا يعكس الصدق التطابقي ملتغريات البحث. 

الذي يشري أن عنارص املقياس التااي تقاايس مفهومااا   Discriminant Validityوبالنسبة للصدق التمييزي 
 &Croweley)ويوضااح  ،تااي تقاايس مفهومااا  نظريااا  آخاار نظريااا  معينااا  تختلااف عاان عنااارص املقياااس ال

Fan,1997)   أن  ميكن التحقق من ذلك من خالل معيارين أولها: أن معامل ألفا كرونباخ لكل متغااري أعااىل

وثانيها: أن الجزر الرتبيعي ملتوسط التباين املستخلد   ،من معامالت اإلرتبايف هذا املتغري باملتغريات األخرى
AVE  ( النتااائج 6ويظهاار جاادول رقاام )  ،من معامالت إرتبايف هذا املتغري باااملتغريات األخاارى  للمتغري أكرب

 املستخدمة لتقييم تلك املعايري:

 معايري التأكد من الصدق التمييزي ملتغريات البحث :  6جدول  

 املتغريات 
معامل ألفا  
 كرونباخ 

ر الرتبيعي  ذ الج 
ملتوسط التباين  

AVE 

X M Y 

   X      0.896 0.881 1    ريةااملوارد البشبرامج صيانة 

التغلب عىل اآلثار النفسية لوباء الكورونااا 

  M عىل العاملن بالقطا  الطبي
0.894 0.901 0.889 1  

 Y    0.903 0.919 0.629 623,0 1   الروح املعنوية 

لكاال  AVEويالحظ من الجدول السابق أن معامل ألفا كرونباخ لكل متغري وكااذلك قاايم الجاازر الرتبيعااي 
متغري أعىل من معامالت إرتبايف كل متغري باملتغريات األخرى وهااو مااايعكس الصاادق التميياازي ملقاااييس 
املتغريات. وخالصة القول أن  وفقا  لإلختبارات السابق ذكرها فااإن املقاااييس املسااتخدمة لقياااس متغااريات 

 الصدق التمييزي. ،الصدق التطابقي ،البحث تتصف بصدق املحتوى
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 دراسةختبار فروض الإ  6-2 -7

 يتناول هذا الجزء نتائج التحليل اإلحصاىئ إلختبار فروض الدراسة وذلك عىل النحو التاىل:

 إختبار صحة الفرض األول-

رية تااأثريا  ا" تااؤثر باارامج صاايانة املااوارد البشاا  والذي يند عىل تم صياغة الفرض األول من فروض الدراسة
وإلختبار هذه الفرضية ."، النفسية لوباء الكورونا عىل العاملن بالقطا  الطبيمعنويا  ف التغلب عىل اآلثار  

ماان فااروض الدراسااة تاام تحلياال بيانااات الدراسااة امليدانيااة ماان خاااالل حااازمة التحليااال اإلحصائاااى 
(Amos,V.21) وبإستخدام أسلاوب تحليل املسارPath analysis وجاااءت النتااائج عااىل النحااو الااوارد ف .

 كام يىل: (7) جدول رقم
 نتائج العالقة بن برامج صيانة املوارد البرشية والتغلب عىل اآلثار النفسية لوباء الكورونا  :  7جدول  

 عىل العاملن بالقطا  الطبي 

 املتغريات 

معامل اإلنحدار  

 املعيارى املرجح 
S.R.W 

معامل اإلنحدار  

 الجزىئ 
Estimate 

الخطأ  

 املعيارى 
S.E 

 قيمة )ت( 
C.R 

مستوى  

 الداللة 
P.Value 

 الرتتيب 

 (X1)   برامج السالمة    
 (X2)      الدعم النفس  

               (X3)    الرعاية الصحية 

 X4)الوسائل الرتفيهية  )

0.111 
0.123 

0.333 

0.197 

0.088 
0.094 

0.230 

0.144 

0.039 
0.037 

0.034 

0.036 

2.246 
2.509 

6.748 

4.001 

0.025 
0.012 

0.000 

0.000 

4 
3 

1 

2 

 الفرعى األول إختبار مدى صحة الفرض -

" تؤثر برامج السالمة والصحة املهنية تأثريا  معنويا  ف التغلب عىل اآلثار النفساية لوبااء الكوروناا عاىل 

 العاملن بالقطا  الطبي."

وقيمااة معلماا  املسااار   2.246قااد بلغاات    C.R( إىل أن قيمة  7تشري النتائج اإلحصائية الواردة ف جدول ) 
. وهذه النتائج تثبت معنوية تأثري تطبيق برامج السالمة والصحة P.value  0.025، كام بلغت قيمة  0.111

  ا  الطبااي ومبسااتوى داللااة املهنية ف التغلب عىل اآلثار النفسية لوباء الكورونا عىل العاااملن بالقطاا 

 ، وهذه النتائج تدعم صحة الفرض الفرعى األول.0.05

 إختبار الفرض الفرعى الثاىن -

يؤثر الدعم النفس تأثريا  معنويا  ف التغلب عىل اآلثار النفسية لوباء الكوروناا عاىل العااملن بالقطاا  "
 الطبي"

، وقيمااة معلمااة املسااار 2.509قااد بلغاات    C.R( إىل أن قيمة  7تشري النتائج اإلحصائية الواردة ف جدول )
وهذه النتائج تؤكد عىل معنويااة تااأثري الاادعم النفساا ف التغلااب عااىل   P.value    =0.012، وقيمة  0.123
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، وهذا ياادعم صااحة     0.05اآلثار النفسية لوباء الكورونا عىل العاملن بالقطا  الطبي ومبستوى داللة  

 الفرض الفرعى الثاىن.

 إختبار الفرض الفرعى الثالث -

"تؤثر الرعاية الصحية تأثريا  معنويا  ف التغلب عىل اآلثار النفسية لوباء الكورونا عىل العااملن بالقطاا  
 الطبي"

، 0.333، وقيمة معلمة  املسار  6.748قد بلغت    C.R( أن قيمة  7من النتائج الواردة ف جدول رقم )  يتضح
، وهذه النتائج تثبت معنوية تأثري الرعاية الصحية ف التغلب عىل اآلثار P.value   =0.000كام بلغت قيمة  

، مام يؤكد صااحة الفاارض       0.05النفسية لوباء الكورونا عىل العاملن بالقطا  الطبي ومبستوى داللة  

 الفرعى الثالث.

 إختبار الفرض الفرعى الرابع  -

"تؤثر الوسائل الرتفيهية تأثريا  معنويا  ف التغلب عىل اآلثار النفسية لوباء الكورونا عىل العاملن بالقطا  
 الطبي"

، كااام 0.197وقيمااة معلمااة املسااار 4.001قد بلغت  C.R( أن قيمة 7يتضح من النتائج الواردة ف جدول )
، مام يدل عىل معنوية تأثري الوسائل الرتفيهية ف التغلب عىل اآلثار النفسية P.value   =0.000بلغت قيمة  

، مام يؤكااد صااحة الفاارض الفرعااى     0.05لوباء الكورونا عىل العاملن بالقطا  الطبي ومبستوى داللة  

 الرابع.

 من منوذج تحليل املسار، وذلك عىل النحو التاىل:( الخطوة األوىل 2شكل )ويوضح 

 

 نتائج الخطوة األوىل من منوذج تحليل املسار :  2شكل  

ف ضوء النتائج والتحليالت السابقة يتضح صحة الفرض األول من فروض الدراسة، والذى يدل عااىل وجااود 
تأثري معنوى إيجاىب لربامج صيانة املوارد البرشية ف التغلب عىل اآلثار النفسية لوباء الكورونا عىل العاملن 
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هي أكر األبعاد تأثريا  ف التغلااب عااىل اآلثااار بالقطا  الطبي. كام تشري النتائج أيضا  إىل أن الرعاية الصحية 
ي وأخااريا  االنفسية لوباء الكورونا عىل العاملن بالقطا  الطبي، يلي  الوسااائل الرتفيهيااة ثاام الاادعم النفساا 

 برامج السالمة والصحة املهنية.

 إختبار صحة الفرض الثاىن-

للكشف عن طبيعة العالقة بن التغلب عىل اآلثار النفسية لوباء الكورونااا عااىل العاااملن بالقطااا  الطبااي 
)كمتغري وسيط( و الروح املعنوية للطواقم الطبية )كمتغري تااابع(، تاام صااياغة الفاارض الثاااة ماان فااروض 

عىل العاملن بالقطا  الطباي والذى يند عىل "يؤثر التغلب عىل اآلثار النفسية لوباء الكورونا الدراسة،  
وإلختبار هذه الفرضية ماان فااروض الدراسااة، تاام إسااتخدام إساالوب   تأثريا  معنويا  ف الروح املعنوية لهم"

 ( كام يىل:8الوارد ف جدول )وجاءت النتائج عىل النحو  Path analysisتحليل املسار 

 النفسية لوباء الكورونا عىل العاملن بالقطا  الطبي والروح املعنوية لهم نتائج العالقة بن التغلب عىل اآلثار  :  8  جدول 

 ري اااااا املتغ 
معامل اإلنحدار  
 املعيارى املرجح 

معامل  
اإلنحدار  
 الجزىئ 

الخطأ  
 املعيارى 

 قيمة )ت( 
مستوى  
 الداللة 

التغلب عىل اآلثار النفسية لوباء الكورونا 
الروح             العاملن بالقطا  الطبي    عىل

 املعنوية لهم
0.319 0.278 0.045 6.219 0.000 

( إىل أن هناك تأثري معنوى وفقا  لنموذج تحليل املسار عند مستوى داللة 8تشري النتائج الواردة ف جدول )

    0.05   للتغلب عىل اآلثار النفسية لوباء الكورونااا عااىل العاااملن بالقطااا  الطبااي ف الااروح املعنويااة

ك النتائج صحة الفرض الثاة من ، وتؤكد تل0.319وقيمة معلمة املسار    C.R  6.219لهم،حيث بلغت قيمة  
فروض الدراسة والذى يعنى أن التغلب عىل اآلثار النفسية لوباء الكورونااا عااىل العاااملن بالقطااا  الطبااي 

( العالقة بن التغلب عىل اآلثار النفسااية 3يؤثر تأثريا  معنويا  إيجابيا  ف الروح املعنوية لهم. ويوضح شكل )
 بالقطا  الطبي والروح املعنوية لهم وفقااا  لنتااائج تحلياال املسااار، وذلااك عااىل لوباء الكورونا عىل العاملن

 النحو التاىل:
 

 

 

 

 العالقة بن التغلب عىل اآلثار النفسية لوباء الكورونا عىل العاملن بالقطا  الطبي  :  3كل  ش 
 ة لهم وفقا  لنتائج تحليل املسار والروح املعنوي 

 

التغلب عىل اآلثار النفسية لوباء 
 الروح املعنوية للعاملن الكورونا عىل العاملن بالقطا  الطبي

0,09خ=   

319.0  
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 إختبار صحة الفرض الثالث- 

لقياس التأثريات املبارشة لربامج صيانة املااوارد البرشااية ف الااروح املعنويااة للعاااملن بالقطااا  الطبااي، تاام 
الذي يند عىل : "تؤثر برامج الساالمة والصاحة املهنياة تاأثريا  صياغة الفرض الثالث من فروض الدراسة  

لفرضااية ماان فااروض الدراسااة، تاام وإلختبااار هااذه امعنويا  ف الروح املعنوية للعاملن بالقطاا  الطباي "
 ( كام يىل:9الوارد ف جدول )وجاءت النتائج عىل النحو  Path analysisإستخدام أسلوب تحليل املسار 

 نتائج العالقة بن برامج صيانة املوارد البرشية والروح املعنوية للعاملن بالقطا  الطبي :  9جدول  

 S.D.E املتغريات 

معامل اإلنحدار  

 الجزىئ 

Estimate 

الخطأ  

 املعيارى 

S.E 

 قيمة )ت( 

C.R 

مستوى  

 الداللة 

P.Value 

طبيعة  

 التأثري 

   (X1)         برامج السالمة
   (X2)الدعم النفس         
 (X3)   الرعاية الصحية    

  X4)الوسائل الرتفيهية     )

0.197 
0.163 
0.136 
0.096 

0.136 
0.108 
0.082 
0.061 

0.032 
0.030 
0.030 
0.030 

4.296 
3.544 
2.739 
2.055 

 صفر
 صفر
0.006 
0.040 

 مبارش
 مبارش
 مبارش
 مبارش

  ى األول من الفرض الرئيس الثالثإختبار الفرض الفرع -

تشااري  بالقطاا  الطباي" للعااملن  تؤثر برامج السالمة والصحة املهنية تأثريا  معنويا  ف الروح املعنوية"  -
، 0.197وقيمااة معلماا  املسااار  4.296قد بلغاات  C.R ( إىل أن قيمة9النتائج اإلحصائية الواردة ف جدول )

صفر. وهذه النتائج تثبت معنوية التأثري اإليجايب لربامج السالمة والصحة املهنية   P.valueكام بلغت قيمة  

 ، وهذه النتائج تدعم صحة الفرض الفرعى األول.  0.05ف الروح املعنوية للعاملن ومبستوى داللة 

 الثاىن من الفرض الرئيس الثالث إختبار الفرض الفرعى

 ف الروح املعنوية للعاملن بالقطا  الطبي" "يؤثر الدعم النفس تأثريا  معنويا  

، وقيمااة معلمااة املسااار 3.544قااد بلغاات    C.R( إىل أن قيمة  9تشري النتائج اإلحصائية الواردة ف جدول )
ي ف الااروح ا= صفر وهذه النتائج تؤكد عىل معنوية التأثري اإليجايب للدعم النفساا   P.value، وقيمة  0.163

 ، وهذا يدعم صحة الفرض الفرعى الثاىن.  0.05املعنوية للعاملن ومبستوى داللة 

 الثالث من الفرض الرئيس الثالث إختبار الفرض الفرعى

 املعنوية للعاملن"تؤثر الرعاية الصحية تأثريا  معنويا  ف الروح "

، كااام 0.136، وقيمة معلمة  املسار 2.739قد بلغت  C.R( أن قيمة 9يتضح من النتائج الواردة ف جدول )
، وهذه النتائج تثباات معنويااة التااأثري اإليجااايب للرعايااة الصااحية ف الااروح P.value    =0.006بلغت قيمة  

  يؤكد صحة الفرض الفرعى الثالث.، مام   0.05املعنوية للطواقم الطبية ومبستوى داللة 
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 الرئيس الثالثإختبار الفرض الفرعى الرابع من الفرض   -

 "تؤثر الوسائل الرتفيهية تأثريا  معنويا  ف الروح املعنوية للعاملن"

، كااام 0.096وقيمااة معلمااة املسااار 2.055قد بلغت  C.R( أن قيمة 9يتضح من النتائج الواردة ف جدول )

، مام يدل عىل معنوية تأثري الوسائل الرتفيهيااة ف الااروح املعنويااة للعاااملن   P.value    =0.04بلغت قيمة  

 ، مام يؤكد صحة الفرض الفرعى الرابع.  0.05ومبستوى داللة 

 اىل:( الخطوة الثالثة من منوذج تحليل املسار، وذلك عىل النحو الت4ويوضح الشكل )

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 نتائج الخطوة الثالثة من منوذج تحليل املسار   :  4شكل  

ف ضوء النتائج والتحليالت السابقة يتضح صحة الفرض الثالث الرئيس من فااروض الدراسااة، والااذى ياادل 
عىل وجود تأثري معنوى إيجاىب لربامج صيانة املوارد البرشية  ف الروح املعنوية للعاملن من األطقم الطبية 

ائج أيضا  إىل أن برامج السالمة هو أكر األبعاد تأثريا  ف الااروح املعنويااة لألطقاام الطبيااة ، . وأخريا  تشري النت
 .يليها الدعم النفس ثم الرعاية الصحية وأخريا  الوسائل الرتفيهية

 إختبار صحة الفرض الرابع -

لقياس التأثريات غري املبارشة لربامج صيانة املوارد البرشية ف الروح املعنوية للعاملن بالقطااا  الطبااي ماان 
خالل الدور الوسيط للتغلب عىل اآلثار النفسية لوباء الكورونا )كمتغااري وساايط( لااذا تاام صااياغة الفاارض 

ية تأثريا  معنويا  غاري مباارش ف الاروح راتؤثر برامج صيانة املوارد البشالرابع من فروض الدراسة عىل أن   
".  املعنوية للعاملن من خالل التغلب عىل اآلثار النفسية لوباء الكورونا عاىل العااملن بالقطاا  الطباي

وإلختبار هذه الفرضية من فروض الدراسة. تم االستعانة بأسلوب تحليل املسار، وجاءت النتائج عىل النحو 
 ام يىل:( ك10لوارد ف جدول رقم )ا

 برامج السالمة

لدعم النفسا  

 الوسائل
 الرتفيهية

الروح املعنوية 

 للعاملن

09.0خ=  
0.197 

0.163 

0.136 

096.0  

 الرعاية الصحية
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 التأثريات املبارشة وغري املبارشة واإلجاملية ملتغريات النموذج :  10جدول  

 قيمة االنحدار املعيارى املرجح  العالقة بن متغريات البحث 
  التأثريات املبارشة   *

 X1     برامج السالمة  
 X2      الدعم النفس  
 X3     الرعاية الصحية

 X4   الوسائل الرتفيهية 
 X1    برامج السالمة   
 X2    الدعم النفس   
 X3  الرعاية الصحية   

 X4الوسائل الرتفيهية  

 
 
 
 
 
 
 

 (M) التغلب عىل اآلثار النفسية لوباء الكورونا عىل العاملن بالقطا  الطبي
 (M)الطبي  التغلب عىل اآلثار النفسية لوباء الكورونا عىل العاملن بالقطا 

 (M) التغلب عىل اآلثار النفسية لوباء الكورونا عىل العاملن بالقطا  الطبي
 (M) التغلب عىل اآلثار النفسية لوباء الكورونا عىل العاملن بالقطا  الطبي

 (Y)     الروح املعنوية للعاملن بالقطا  الطبي
 (Y)     الروح املعنوية للعاملن بالقطا  الطبي
 (Y)    الروح املعنوية للعاملن بالقطا  الطبي 
 (Y)    الروح املعنوية للعاملن بالقطا  الطبي 

0.111 ** 
0.123 ** 
0.333 *** 
0.197 *** 
0.197 *** 
0.163 *** 
0.136 ** 
0.096 ** 

  *التأثريات غري املبارشة
 X1       برامج السالمة

 
 X2    الدعم النفس  

 
 X3   الرعاية الصحية 

 
 X4الوسائل الرتفيهية  

 

 
 

 
 

 
 

 
    
 

( Mالتغلب عىل اآلثار النفسية لوباء الكورونا عىل العاملن بالقطا  الطبي )

  الروح املعنوية               ((Y  
 (M)التغلب عىل اآلثار النفسية لوباء الكورونا عىل العاملن بالقطا  الطبي  

  الروح املعنوية للعاملن      ((Y 
 (M)التغلب عىل اآلثار النفسية لوباء الكورونا عىل العاملن بالقطا  الطبي  

    الروح املعنوية للعاملن     ((Y 
 (M)العاملن بالقطا  الطبي    التغلب عىل اآلثار النفسية لوباء الكورونا عىل

  الروح املعنوية للعاملن    ((Y 

0.035 *** 
 
0.039 *** 
 
0.106  *** 
 
0.063  *** 

    التأثري الكىل  *
 X1      برامج السالمة
 X2    الدعم النفس  
 X3    الرعاية الصحية

 X4الوسائل الرتفيهية  

 
 
 
 

 (Yبالقطا  الطبي)الروح املعنوية للعاملن  

 (Yالروح املعنوية للعاملن بالقطا  الطبي )

 (Yالروح املعنوية للعاملن بالقطا  الطبي )

 (Yالروح املعنوية للعاملن بالقطا  الطبي )

0.232  *** 
0.202  *** 
0.242*** 
0.159  *** 

معنويااة عنااد مسااتوى ***، (Amos, V.21)املصدر: من إعداد الباحثة ف ضوء نتائج التحلياال اإلحصاااىئ باسااتخدام برنااامج 

<0.05 

( أن هناك تأثري إيجايب غري مبارش ناتج عن التغلب عااىل 10يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة ف جدول )
العاملن بالقطا  الطبي )كمتغري وساايط( ف العالقااة باان باارامج صاايانة اآلثار النفسية لوباء الكورونا عىل  

املوارد البرشية والروح املعنوية للعاااملن باااألطقم الطبيااة، حيااث زادت قااوة تااأثري باارامج صاايانة املااوارد 
 البرشية ف الروح املعنوية للعاملن، وذلك عىل النحو التاىل:

 0.197عد السالمة والصحة املهنية ف الروح املعنوية للعاملن ماان زاد مقدار التأثري اإليجايب املعنوي لب -

والتى متثل مقدار التأثري غري املبارش لبعد السالمة والصحة املهنية ف الروح  0.035أى بنسبة   0.232إىل 
املعنوية للعاملن من خالل التغلب عىل اآلثار النفسية لوباء الكورونااا عااىل العاااملن بالقطااا  الطبااي 

 متغري وسيط.ك

إىل  0.163ي ف الااروح املعنويااة للعاااملن ماان ازاد مقدار التأثري اإليجايب املعنوي لبعااد الاادعم النفساا  -
ي الااروح املعنويااة اوالتى متثل مقدار التااأثري غااري املبااارش لبعااد الاادعم النفساا  0.039أى بنسبة 0.202

ىل العاااملن بالقطااا  الطبااي كمتغااري للعاملن من خالل التغلب عىل اآلثار النفسية لوباء الكورونااا عاا 
 وسيط.
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إىل  0.136زاد مقدار التأثري اإليجايب املعنوى لبعااد الرعايااة الصااحية ف الااروح املعنويااة للعاااملن ماان  -
والتى متثل مقدار التأثري غري املبارش لبعد الرعاية الصااحية ف الااروح املعنويااة  0.106أى بنسبة  0.242

 اآلثار النفسية لوباء الكورونااا عااىل العاااملن بالقطااا  الطبااي كمتغااري للعاملن من خالل التغلب عىل
 وسيط.

إىل  0.096زاد مقدار التأثري اإليجايب املعنوي لبعد الوسائل الرتفيهيااة ف الااروح املعنويااة للعاااملن ماان  -
الرتفيهية ف الروح املعنويااة والتى متثل مقدار التأثري غري املبارش لبعد الوسائل   0.063أى بنسبة    0.159

للعاملن من خالل التغلب عىل اآلثار النفسية لوباء الكورونااا عااىل العاااملن بالقطااا  الطبااي كمتغااري 
 وسيط.

مام سبق يتضح أن دخول التغلب عىل اآلثار النفسية لوباء الكورونا عىل العاملن بالقطا  الطبي )كمتغااري 
املوارد البرشية والروح املعنوية للعاملن قد أدى إىل زيادة درجة تااأثري وسيط( ف العالقة بن برامج صيانة  

وتم ترتيب املحددات حسب قوة تأثريها ف الروح   ،برامج صيانة املوارد البرشية ف الروح املعنوية للعاملن
الوسااائل  ي وأخااريا  ااملعنوية للعاملن كام ييل:)الرعاية الصااحية ثاام باارامج السااالمة ويلياا  الاادعم النفساا 

 الرتفيهية(.مام سبق نجد أن النتائج اإلحصائية السابقة تدعم صحة الفرض الرابع من فروض الدراسة.

عااىل بيانااات الدراسااة  (Amos, V.21)وبغرض إختبار النمااوذج املقاارتح للدراسااة، تاام إسااتخدام برنااامج  
 ذلك عىل النحو التاىل:( و 5امليدانية وقد تم التوصل إىل النموذج النهاىئ كام يوضح  شكل رقم )

 
 النموذج النهايئ للدراسة   : 5 شكل 
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8

"تؤثر برامج صيانة  أوضحت النتائج صحة الفرض الرئيس األول ف الدراسة الذي يند عىل: 8-1-1

لوبااء الكوروناا عاىل العااملن بالقطاا  املوارد البرشية تأثريا  معنويا   ف التغلب عىل اآلثار النفسية 
وجاءت تلك األبعاد مرتبة من حيث قوة التأثري ف التغلب عىل اآلثار النفسية لوباااء الكورونااا   ،"الطبي

عىل العاملن بالقطا  الطبي كام ييل: )الرعاية الصحية هو أكاار األبعاااد تااأثريا  ف التغلااب عااىل اآلثااار 
ي وأخااريا  اية ثم الدعم النفسالنفسية لوباء الكورونا عىل العاملن بالقطا  الطبي، يلي  الوسائل الرتفيه

( جزئيااا  ماان Tan, et al., 2020وقد إتفقت تلك الدراسة مع دراسة ) ،برامج السالمة والصحة املهنية(
 ي ف اآلثار النفسية السيئة عىل العاملن.احيث التأثري السلبي للدعم النفس

يؤثر التغلب عىل اآلثار  "عىلبينت النتائج صحة الفرض الرئيس الثاة ف الدراسة الذي يند   8-1-2

وقد إتفقت  ،"النفسية لوباء الكورونا عىل العاملن بالقطا  الطبي تأثريا  معنويا  ف الروح املعنوية لهم
( التى أوضحت التأثري املعنااوى الساالبي لآلثااار (Rajkumar, 2020نتيجة ذلك الفرض جزئيا  مع دراسة
 الحالة املعنوية للعاملن.النفسية لتفيش فريوس كورونا عىل 

تؤثر برامج   "أثبتت النتائج صحة الفرض الثالث الرئيس من فروض الدراسة، والذى يدل عىل    8-1-3

. وأخريا  تشااري   صيانة املوارد البرشية تأثريا  معنويا  مبارشا  ف الروح املعنوية للعاملن بالقطا  الطبي"
أكر األبعاد تأثريا  ف الروح املعنوية لألطقم الطبية، يليهااا الاادعم النتائج أيضا  إىل أن برامج السالمة هو 

وقااد إتفقاات جزئيااا  تلااك الدراسااة مااع دراسااة   ،النفس ثم الرعاية الصحية وأخااريا  الوسااائل الرتفيهيااة
(Mallik, et al., 2020 ف وجود تأثري معنوي إيجايب لطبيعة العمل والوضع العااام للمنظمااة ف رفااع )

 الروح املعنوية للعاملن.

رية تاأثريا  اتؤثر برامج صيانة املاوارد البشا   "  بينت النتائج صحة الفرض الرابع الذي يند عىل  8-1-4

معنويا  غري مبارش ف الروح املعنوية للعاملن من خالل التغلب عىل اآلثار النفسية لوباء الكورونا عىل 

التأثري املعنوي اإليجااايب غااري املبااارش لااربامج صاايانة املااوارد " حيث زادت قوة العاملن بالقطا  الطبي
البرشية ف رفع الروح املعنوية للطواقم الطبية بعد إدخال التغلب عىل اآلثار النفسية لوباااء الكورونااا 

رية اوجاءت باارامج صاايانة املااوارد البشاا  ،عىل العاملن بالقطا  الطبي كمتغري وسيط ف العالقة بينهام 
قوة التأثري ف الروح املعنوية للعاملن كام ييل: )الرعاية الصحية ثم برامج السالمة ويلياا    مرتبة حسب

وال توجد دراسة سابقة )عىل حد علم الباحثة( درست تااأثري   ،الدعم النفس وأخريا   الوسائل الرتفيهية(
يط للتغلااب عااىل اآلثااار برامج صيانة املوارد البرشية ف الروح املعنوية للعاملن من خالل الدور الوساا 

 النفسية السيئة من تفيش وباء الكورونا.

 ،ترى الباحثة منطقية النتائج التى توصلت إليها الدراسة ف ظل أوضا  وباء الكورونا الحايل  8-1-5

رية ف رفع الااروح املعنويااة للعاااملن احيث بينت النتائج التأثري اإليجايب لتطبيق برامج صيانة املوارد البش
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األخذ ف اإلعتبار اآلثار النفسية السيئة لوباء الكورونا وكانت أكر الربامج تأثريا  ف رفع الروح املعنوية   بدون
هو برامج السالمة ثم الدعم النفس وتأيت الرعاية الصحية ف املرتبة الثالثة من حيث درجااة التااأثري وأخااريا  

ب عىل اآلثااار النفسااية لوباااء الكورونااا كااان أكاار باارامج الوسائل الرتفيهية, أما عند األخذ ف اإلعتبار التغل
مام يؤكد عىل أهمية تطبيق باارامج  ،صيانة املوارد البرشية تأثريا  ف رفع الروح املعنوية هو الرعاية الصحية

حتى يتوفر إحساس األمان والثقة لدى الطواقم الطبية حيث أنهاام أكاار   ،الرعاية الصحية ف الوقت الحايل
ثم جاءت برامج السالمة ف املرتبة الثانية من حيااث درجااة التااأثري ف رفااع الااروح   ،الفئات تعرضا  للعدوى

املعنوية حيث يبحث الطاقم الطبي داخل أى مستشفى بعد الحصول عااىل الرعايااة الصااحية عاان تطبيااق 
ل السالمة والصحة املهنية وجاءت ف املرتبة الثالثة باارامج الاادعم النفساا ماان حيااث درجااة برامج ووسائ

التأثري حيث أن الدعم النفس ميثل أهمية كبرية للطواقم الطبية ولكن وجود الدعم النفس يأيت بعد توافر 
رتبااة الرابعااة ماان حيااث درجااة برامج الرعاية والسالمة وأخريا  ف الفرتة الحالية تأىت الربامج الرتفيهيااة ف امل

 التأثري ف رفع الروح املعنوية.

سم الدراسة  ا 

 السابقة 
 نتيجة الدراسة السابقة 

 مدى اإلتفاق 

 أو اإلختالف   
 السبب 

(Buhai & Nielsen, 

2008) 

توصااالت تلاااك الدراساااة إىل أن 

مشاااكل بيئااة العماال الداخليااة 

وعدم اإلهاتامم باربامج الساالمة 

لااا  تاااأثري سااالبي عاااىل إقباااال 

ل املوظفن عىل العمال ماام يقلا

 من مستوى األداء العام للرشكة.

إتفقاااات نتااااائج 

الدراسااة الحاليااة 

جزئياااا  ماااع تلاااك 

 النتائج.

حيث أن مشاكل بيئة العمل املادية ترجع إىل عدم اإلهتامم باربامج 

السالمة والصحة املهنية ف الدراساة الساابقة ومان ثام ياؤثر عادم 

اإلهتامم بربامج السالمة سلبيا  عىل إقبال املوظفن عىل العمال ماام 

يدل عىل ضعف إرتبايف املوظفن بالعمل ماام يانعكس عاىل الاروح 

حيث أن أحد أبعاد قياس الاروح املعنوياة هاو مادى   ،املعنوية لهم

هااذا مااا أوضااحت  الباحثااة ف نتااائج تلااك و  ،إرتبااايف الفاارد بعملاا 

الدراسة من حيث التأثري اإليجايب لربامج السالمة ف الروح املعنوياة 

 للعاملن.  

Dubey, et al., 

2020) ) 

توصلت تلك الدراساة إىل وجاود 

تااأثري معنااوي ساالبي للعواماال 

النفسااية لتفيشاا وباااء الكورونااا 

عىل الحالة املزاجية للعاملن مام 

إىل إنخفااااض اإلرتباااايف ياااؤدى 

الاااوظيفي للعااااملن وإنخفااااض 

 مستوى األداء

إتفقت نتائج تلاك 

الدراسة جزئيا  ماع 

نتااااائج الدراسااااة 

 السابقة

إتفقت نتائج تلك الدراسة ماع النتاائج الساابقة مان حياث التاأثري 

السلبي للعوامل النفسية لوباء الكورونا ف الحالاة املزاجياة السايئة 

ملنظمة حيث إعتربت الباحثة الحالاة املزاجياة ومدى إرتبايف الفرد با

وماادى إرتبااايف الفاارد باملنظمااة ماان أبعاااد قياااس الااروح املعنويااة 

للعاملن وأثبتت الدراسة الحالية التأثري اإليجايب للتغلب عىل اآلثاار 

 النفسية ف الروح املعنوية للعاملن.

(Cao et al., 2020 ) 

توصاالت نتااائج الدراسااة إىل أن 

القلاااق والخااااوف مااان أهاااام 

الضااغويف النفسااية الناتجااة عاان 

 تفيش وباء الكورونا

إتفقاااات نتااااائج 

الدراسااة الحاليااة 

جزئيااا  مااع نتااائج 

 الدراسة السابقة.

إتفقاات فقااط تلااك الدراسااة مااع نتااائج الدراسااة السااابقة ف أن 

إضطراب القلق من أحاد أبعااد اآلثاار النفساية الناجماة عان وبااء 

 الكورونا.  
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سم الدراسة  ا 

 السابقة 
 نتيجة الدراسة السابقة 

 مدى اإلتفاق 

 أو اإلختالف   
 السبب 

Rajkumar, 2020) ) 

توصلت نتاائج تلاك الدراساة إىل 

ي اأن العواقااب النفسااية لتفشاا

الوباء متثلت ف: القلق واإلكتئاب 

والضاااغط العصااابي والوساااواس 

القهااري, وتااؤثر تلااك العواقااب 

تااأثريا  معنويااا  ساالبيا  ف الحالااة 

املعنوية لألفراد العاملن بالقطا  

الطبااي, مااام يااؤثر ساالبا  عااىل 

 القيام بالعمل. قدرتهم عىل

إتفقاااات نتااااائج 

الدراسااة الحاليااة 

جزئياااا  ماااع تلاااك 

 النتائج.

إتفقت نتائج تلك الدراسة مع نتاائج الدراساة الساابقة مان حياث 

عىل إضطراب القلق ف رفع الحالة املعنوياة   للتغلبالتأثري اإليجايب  

 للعاملن.

(Tan, et al., 2020 ) 

متثلات نتااائج الدراساة ف وجااود 

معناااوي إيجاااايب للااادعم تاااأثري 

النفس ف تقليل اآلثاار النفساية 

السلبية للعاملن بالقطا  الطباي 

ماام يااؤثر إيجابياا  عااىل مسااتوى 

 األداء العام للعاملن.

إتفقاااات نتااااائج 

الدراسااة الحاليااة 

جزئيااا  مااع نتااائج 

 الدراسة السابقة.

إتفقت نتائج تلك الدراسة جزئيا  حيث أن الدعم النفس أحد برامج 

انة املوارد البرشية وقد أثبتت الباحثة وجود تأثري إيجايب للادعم صي

 النفس ف التغلب عىل اآلثار النفسية لتفيش وباء الكورونا.

(Dai et al., 2020 ) 

توصلت تلك الدراسة إىل أن أكار 

العواماال املااؤثرة إيجابيااا  عااىل 

بالقطاا  الطباي  العاملن  نفسية 

 ي ماان قباالاهااو الاادعم النفساا

املجتمااااع للعاااااملن بالقطااااا  

 .  الطبي

 

إختلفااات نتاااائج 

الدراسااة الحاليااة 

جزئيااا  مااع نتااائج 

 الدراسة السابقة.

إختلفت نتائج الدراسة الحالية جزئيا  ماع نتاائج الدراساة الساابقة, 

حيث أثبتت الدراسة الحالياة أن أكار األبعااد تاأثريا  ف رفاع الاروح 

وجاء الدعم النفسا ف املرتباة الثالثاة املعنوية هو الرعاية الصحية  

من حيث التاأثري وترجاع الباحثاة ذلاك إلخاتالف بعاض األبعااد ف 

 الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة .

 

(Blake et al., 2020 ) 

توصلت نتاائج تلاك الدراساة إىل 

وضااع مجموعااة باارامج للقضاااء 

عاااىل اآلثاااار النفساااية السااايئة 

راءات ومتثلت تلك الربامج ف: إجا

 ،للسالمة يتخذها قائد كل فرياق

تااوفري فاارتات لإلساارتاحة, العماال 

تااوفري منااط  ،بنظااام املناوبااات

القدرة عىل إدارة   ،الحياة الصحية

 الدعم النفس.  ،العواطف

إتفقت نتائج تلاك 

الدراسة مع نتاائج 

 الدراسة السابقة.

إتفقااات نتاااائج الدراساااة الحالياااة جزئياااا  ماااع نتاااائج الدراساااة 

السااابقة ماان حيااث إعتبااار إجااراءات السااالمة والاادعم النفساا 

ماان الااربامج التااى تااؤثر تااأثريا  معنويااا  إيجابيااا  ف التغلااب عااىل 

 اآلثار النفسية لوباء الكورونا.

 

ن النتااائج تااويص بعد العرض السابق ملشكلة البحث وأهداف  وفروض  ومتغريات  والتوصاال ملجموعااة ماا   
 الباحثة مبا ييل:

 آلية التنفيذ  التوصيات 

اإلهتامم بوضع برامج للسالمة 
 والصحة املهنية 

 وضع أسس واضحة ومكتوبة لقواعد السالمة والصحة املهنية. -

 أعضاء الطاقم الطبي مع تغيرية بشكل دوري.توفري أدوات وقائية لكافة  -

 وضع خطط للتعامل مع أي ظروف طارئة. -

 التعقيم الدوري واملستمر ملناطق اإلصابات. -
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 آلية التنفيذ  التوصيات 

 الدعم النفس للطاقم الطبي

 التواصل املستمر بن اإلدارة والطاقم الطبي. -

 اإلستام  ألي شكوى أو مطلب من أعضاء الطاقم الطبي. -

ألعضاء الطاقم الطبي بإتخاااذ القاارارات الرضااورية دون الرجااو  إتاحة الفرصة   -
 لإلدارة.

يجب عىل اإلدارة أن تشااعر العاااملن بالطاااقم الطبااي أنهاام أساااس الحياااة ف  -
 الوقت الحايل والميكن اإلستغناء عنهم  .

 الرعاية الصحية 

 إجراء مسحات طبية ملن يشك بإصابت  باملرض. -

 صابن من الطواقم الطبية.وجود أماكن مخصصة إلستقبال امل -

 إستمرار رصف العوائد املادية ف حالة اإلصابة . -

 توفري أماكن لعزل الطواقم الطبية املشتب  ف إصابتهم. -

 الوسائل الرتفيهية

 توفري وسائل وأدوات ترفيهية ف أماكن مبيت األطباء وقت الراحة. -

للطااواقم الطبيااة كفيلااة بتقلياال اآلثااار لفتات بسيطة تطبقها اإلدارة ف معاملتها  -
 النفسية السيئة من تفيش الوباء.

 إعطاء راحة ملن يشعر باإلرهاق الشديد وعمل مناوبات. -

 توفري وجبات غذائية جيدة للعاملن بالطواقم الطبية. -

التغلب عىل إضطراب الوسواس  
 القهري

 التوقف عن الشك ف حتمية إصابة كل من حوىل. -

 وية أو مهدئات دون الحاجة.عدم اللجوء ألد -

 التوقف عن املبالغة املرضية ف إستخدام اإلجراءات الوقائية. -

 تخطى مرحلة الكرب ما بعد الصدمة

 أخذ قسط كاف من الهدوء والراحة. -

 السيطرة عىل إنفعاالىت الشخصية. -

 اإلحرتازية.محاولة اإلندماج وسط أفراد العمل وتجنب العزلة مع أخذ اإلجراءات  -

 التغلب عىل إضطراب القلق العام 

 التعامل مع املرض بأن  فريوس ميكن عالجة. -

 عدم الخوف أو الرتدد من إتخاذ قرارات مصريية. -

 الثقة ف شفاء عدد كبري من املرن. -

9

 أثر برامج صيانة املوارد البرشية ف تطوير القدرة التنافسية للمنظامت.  -

 أثر التغلب عىل العوامل النفسية السيئة ف تطوير الصحة النفسية للعاملن. -

 العوامل املؤثرة ف رفع الروح املعنوية للعاملن وأثرها عىل األداء التنافس. -
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1

فيام ييل قامئة تضم بعض العبارات التي صيغت بغرض تحديد أثر باارامج صاايانة املااوارد البرشااية ف رفااع 
الروح املعنوية للطواقم الطبية من خالل الدور الوسيط للتغلب عىل اآلثار النفسية السيئة لوباء الكورونااا 

وإىل يسار كل منها ستة خيارات وفقا  ملقياااس رقمااي متاادرج حسااب درجااة   ،العاملن بالقطا  الطبيعىل  
( عاادم الحاادوث أو 0حيااث يعنااي الاارقم )  ،(5( إىل )0حدوثها أو توافرها أو اإلقتنا  بها أو تطبيقها ماان )

وم أو املتغري مؤكااد الحاادوث ر أو املفها( أن هذا العنص5بينام يعني الرقم )  ،التوافر أو اإلقتنا  أو التطبيق
 فعال  أو متوافر أو مطبق بدرجة تامة.

حول الرقم املناسب لبيااان تقااديرك لدرجااة الحاادوث أو التااوفري أو اإلقتنااا  أو          من فضلك ضع دائرة
 التطبيق للعنارص التالية:

 مدى الحدوث/اإلقتنا   العبارات 

 5 4 3 2 1 0 والصحة املهنية.توجد نرشات واضحة لقواعد السالمة -1

 5 4 3 2 1 0 .املرن  مع  التعامل ف  الوقائية  اإلجرءات  تطبق-2

 5 4 3 2 1 0 .الطبي الطاقم  لحامية الالزمة  واملعدات  اإلمكانيات  تتوافر -3

 5 4 3 2 1 0 .الطارئة األزمات  مع  للتعامل  خطط اإلدارة  تضع-4

 5 4 3 2 1 0 .املهنية  والصحة السالمة  إجراءات يخالف  من عىل عقوبات  تفرض-5

 5 4 3 2 1 0 .الطبي  للطاقم النفسية الحالة  اإلدارة تقدر-6

 5 4 3 2 1 0 .يقدمون  الذي العمل  وأهمية بخطورة  الطبية  الطواقم  اإلدارة تشعر-7

 5 4 3 2 1 0 .الطبية  الطواقم  من  يحتاج ملن نفس إرشاد  برامج اإلدارة  تقدم-8

 5 4 3 2 1 0 .حولهم  ممن  للتنمر  الطبية  الطواقم  من  األفراد بعض  يتعرض-9

 5 4 3 2 1 0 .  الطبية  للطواقم  املناسب النفس الدعم  املجتمع  يقدم-10

 5 4 3 2 1 0 .بالفريوس اإلصابة ف الشك  عند مبسحات  بعمل اإلدارة  تقوم-11

 5 4 3 2 1 0 .بسيطة بأعراض الشعور  حن نفس  أعزل-12

 5 4 3 2 1 0 .اإلصابة  إشتباه حالة ف  الطبية  الطواقم  لعزل  مخصصة  أماكن  توجد-13

 5 4 3 2 1 0 .لألطباء  الالزمة الصحية الرعاية  لتقديم  مخصصة  مستشفيات  توجد-14

 5 4 3 2 1 0 .                                 اإلصابة حالة ف الكامل املادى املقابل  عىل أحصل  -15

 5 4 3 2 1 0 .املبيت حالة ف  الكاملة  لإلقامة  مناسبة  أماكن اإلدارة  توفر  -16

 5 4 3 2 1 0 .يتوفر الوقت الكاف للراحة  -17

 5 4 3 2 1 0 .                                العمل  وقت  ف  الطبية  للطواقم  بسيطة ترفيهية وسائل  تقديم  اإلدارة  تحاول-18

 5 4 3 2 1 0 .للراحة مناسب  وقت لقضاء  مناسبة إسرتاحات  توجد-19

 5 4 3 2 1 0 .العمل  أثناء  للعاملن  مالمئة  غذائية  وجبات  تتوافر-20

 5 4 3 2 1 0 .بالوباء  تتعلق التى  السيئة  األفكار عىل  التغلب عىل القدرة  لدى-21

 5 4 3 2 1 0 .بالفريوس  الحتمية إصابتى  فكرة  عىل  التغلب  أستطيع-22

 5 4 3 2 1 0 .املرضية املبالغة  وعدم  الوقاية  إجراءات  ف  الوسطية-23

 5 4 3 2 1 0 .حوىل  من كل إصابة  إحتاملية ف الشك  عدم-24

 5 4 3 2 1 0 .مصاب  غري أىن  طاملا الفريوس عالج  ف  املستخدمة  األدوية إىل  ألجأ  ال-25

 5 4 3 2 1 0 .والرتكيز النوم  ف  صعوبة  الأجد-26

 .إنفعاالىت  عىل السيطرة  أستطيع-27

 .املهدئة  األدوية لتناول  ألجأ  ال-28

 .الراحة  وقت  للعزلة  أميل  ال-29

0 

0 

0 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

5 

5 

5 



   2020 اكتوبر – خامسالعدد ال -(  57املجلد )  –  ©جامعة اإلسكندرية للعلوم اإلداريةمجلة 
 

 

39 

 مدى الحدوث/اإلقتنا   العبارات 

 5 4 3 2 1 0 لدى ثقة ف شفاء عدد كبري من املرن.-30

 5 4 3 2 1 0 أنظر لذلك املرض عىل أن  مرض خطري وهو مجرد فريوس ميكن عالج .ال  -31

 5 4 3 2 1 0 لدى القدرة عىل إتخاذ قرارات مصريية دون خوف أو تردد.-32

 5 4 3 2 1 0 الأشعر باإلرهاق الشديد إال مبرور وقت طويل ف القيام بعميل.  -33

 5 4 3 2 1 0 أشعر بأىن جزء من مكان عمىل.-34

 5 4 3 2 1 0 أشعر أن ما أقوم ب  واجب وطني يستحق التقدير.-35

 5 4 3 2 1 0 أحاول جاهدا  تقديم أفضل طرق للرعاية الصحية.-36

 5 4 3 2 1 0 ميكننى الحصول عىل قسط من الراحة حن الشعور باإلرهاق من العمل.-37

 5 4 3 2 1 0 البت فيها .إدارة املستشفى تستمع إىل الشكاوى املقدمة مع  -38

 5 4 3 2 1 0 اليوجد تفريق ف املعاملة بن صغار وكبار األطباء واملمرضن.-39

 5 4 3 2 1 0 أشعر بأننا قادرون عىل تخطى األزمة.-40

 5 4 3 2 1 0 أفرتض دامئا  إرتفا  حاالت الشفاء.-41

 5 4 3 2 1 0 أحيانا .أقاوم لحظات اليأس واإلحبايف التى تنتابنى  -42

 5 4 3 2 1 0 أساعد املرن ف تجاوز الحالة النفسية السيئة.-43

 5 4 3 2 1 0 أشعر بالسعادة ف حالة تعاف معظم الحاالت .-44

 5 4 3 2 1 0 إحسايس بالسعادة من تعاف بعض الحاالت يغلب إحساس الحزن عند وفاة البعض.-45

 5 4 3 2 1 0 للمتعافن كفيلة بتحسن حالتى املزاجيةالحالة املزاجية    -46

                                                                                         
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
     

 برامج السالمة

 الدعم النفس

 الوسائل الرتفيهية

 الرعاية الصحية

التغلب عىل اآلثار النفسية 
الكورونا عىل العاملن لوباء 
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Abstract  

This study aimed to measure the impact of human resource 

maintenance strategies in raising the morale of medical staff by 

analyzing the mediating role to overcome the negative psychological 

effects of the outbreak of the Corona virus, and the study was applied to 

a sample of 360 individual workers in the medical sector in isolation 

hospitals in Cairo Governorate, and a model was applied. Structural 

equations (confirmatory factor analysis) to ensure the extent of validity 

of the indicators used in measuring variables as well as analysis of 

direct and indirect relationships between research variables, The study 

reached a set of results, the most important of which is the presence of 

a positive moral effect of human resource conservation strategies in 

overcoming the negative psychological effects of medical sector 

workers, and the presence of a direct positive moral effect of human 

resource maintenance strategies in raising the morale of the medical 

staff, in addition to a non-moral effect Direct strategies for the 

maintenance of human resources in raising the morale of medical teams 

through the mediating role to overcome the negative psychological 

effects of the outbreak of the Corona virus, and that the most important 

program for the maintenance of human resources affecting the morale 

of medical teams is: health care, then a safety program followed by 

psychological support and finally means Recreational. 

Key words: human resources maintenance, corona pandemic, morale, 

psychological effects. 
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