
سي النف األسىاخلجل االجتماعي كمتغري منبئ بالرضا الوظيفي و
 لدى العاملني يف اجملال الصحي أثناء جائحة كورونا
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  :امللخص
طبيعة العالقة بين الخجل االجتماعي وكل من: هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة  

الرضا الوظيفي واألسى النفسي وكذلك الكشف عن إمكانية التنبؤ بالرضا الوظيفي واألسى 
( من العاملين في المجال 145النفسي من خالل الخجل االجتماعي لدى عينة قوامها )

مرضين، فنيين تحاليل الصحي أثناء جائحة كورونا بمحافظة المنيا والتي تضم )أطباء، م
مقياس الخجل االجتماعي إعداد  وأشعة، موظفين استقبال(، واستخدم الباحث األدوات التالية:

(، ومقياس األسى النفسي من 1976الباحث، ومقياس الرضا الوظيفي إعداد ويلز وآخرين )
ة دالة وجود عالقة ارتباطية عكسيإعداد الباحث، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: 

إحصائًيا بين الخجل االجتماعي والرضا الوظيفي لدى عينة الدراسة، ووجود عالقة ارتباطية 
، وكذلك ساهم الخجل طردية دالة إحصائيًا بين الخجل االجتماعي واألسى النفسي

    االجتماعي في التنبؤ بالرضا الوظيفي واألسى النفسي لدى عينة الدراسة.   
 االجتماعي، الرضا الوظيفي، األسى النفسي، جائحة كورونا.: الخجل كلمات مفتاحية
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سي اخلجل االجتماعي كمتغري منبئ بالرضا الوظيفي واألسى النف
 لدى العاملني يف اجملال الصحي أثناء جائحة كورونا

      د. رمضان حممد حممد امساعيل                                                        
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 مقدمة:
ة والتي تتضمن خبرات غير يواجه الفرد في حياته العديد من المواقف الضاغط 

مرغوب فيه، وأحداث تنطوي على الكثير من مصادر القلق، وعوامل الخطر والتهديد في 
مجاالت الحياة كافة، وقد تنعكس آثار تلك المواقف الضاغطة على معظم جوانب شخصية 

 الرعب، والقلق واالضطرابات، والهوس،األوبئة و الفرد، فالحياة في عالم اليوم هي حياة 
 . والوساوس القهرية

التي  مشكلة الخجل االجتماعي األفرادومن أهم المشكالت النفسية التي يمر بها 
، فهي من الظواهر السلبية والمرضية التي تؤثر على نمط تقف عائًقا أمام نجاحهم وتقدمهم

مسببة لهم معاناة تحول دون تحقيق التكيف مع ذاتهم ومع  العالقات السائدة بين األفراد
صيبهم فت وتداخاًل في األنشطة المرغوبة بالنسبة لهم وأهدافهم الشخصية والمهنية اآلخرين

  .(2، 2015)ريما أحمد عواد، واالنطواءبالوحدة النفسية 
ومن هنا ندرك أن الخجل أزمة عارضة، قد تصيب جميع البشر على السواء في 

البشر ال يعرف الخجل ولم مختلف مراحل العمر، ومن المستحيل أن يوجد كائن حي من 
يصاب به نتيجة تعرضه لمواقف محرجة فيستجيب لهذه المواقف باحمرار الوجه، وسرعة 

س، ضربات القلب، وتصبب العرق، وصعوبة التنفس، لذلك فالخجل ظاهرة طبيعية في األسا
   .(4، 2018إسراء مجدي يحي، ) وكل فرد لديه االستعداد للخجل

لب الناس بالخجل في وقت ما من حياتهم، مما يبرز ومن المحتمل أن يشعر أغ
أهميته وداللته في حياة األفراد في المجتمعات كافة، ويتضح هذا لدى األفراد الخجولين من 

وأيًضا عدم لق بعالقتهم مع األشخاص اآلخرين خالل إحساسهم بأنهم تحت قيود فيما يتع
 (.4، 2013لة، الرضا عن حياتهم االجتماعية والمهنية)سناء أبو عجي
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وال شك أن الخجل بصورته المرضية يعتبر من االضطرابات ذات األثر السلبي، 
جائحة كورونا مما يؤثر على  تفشي أثناء المجال الصحيخاصة على العاملين في 
نتائج سلوكية ومعرفية سيئة تسبب اإلحجام عن االتصال  إلى تواصلهن االجتماعي ويؤدي

والمشاعر، والخوف ج معهم، وعدم القدرة على التعبير عن اآلراء باآلخرين، وعدم االندما
 (.Cesare Cavalera,2020الشديد من التحدث أمام اآلخرين وعدم مواجهة المواقف)

بها، وتحقيق الرضا  لالرتقاءوالمجال الصحي من أهم المجاالت التي تسعى الدولة 
للعاملين ينعكس سلًبا أو إيجاًبا الوظيفي للعاملين فيها، حيث أن مستوى الرضا الوظيفي 

في المستشفيات والمراكز  وعلى نوعية الخدمات المقدمة للمرضىعلى أدائهم لعملهم 
رينا سعد ) وبالتالي يؤثر على نجاح أو فشل المستشفيات في تحقيق أهدافهاالصحية 
  (.2011الرحيلي، 

النفسي حيث  فعندما نشعر بالفشل في التكيف مع الظروف الصعبة يزداد األسى
عدم القدرة على تحمل الخبرات المؤسفة أو الحزينة، والشعور بعدم الراحه والكره؛ مما يؤدي 
إلى الهرب من تلك المشاعر المؤلمة، ومن هذه المشاعر الشعور بالحزن ويكون الحزن على 

العصبية درجات متفاوتة، وكذلك الشعور بالخوف وتتضمن شعوًرا بالقلق والهلع والرعب و 
وبطبيعة الحال ( Siarava E, Markoula S, ,2019)واإلحباط والشعور باليأس 

فاإلذعان للمشاعر السلبية، والعجز في مواجهة ضغوط العمل وعدم الرضا عنه سوف يؤدي 
النفسي من حزن وألم وكرب وكدر وتدني بعض سمات الشخصية  األسىإلي ارتفاع درجة 

عندما يفقدون المساندة االجتماعية من اآلخرين، المجال الصحي  اإليجابية للعاملين في
 األمر الذي ينعكس بالسلب علي سياق حياتهم.

( أرتفع القلق لدى الفرد والخوف 2019فيروس كورونا المستجد عام )منذ ظهور و  
وهذا ما يزيد من  من تعرضه لهذا الفيروس الذي لم يتم التوصل لعالج آمن له حتى اآلن،

بة به، والخوف من نقل الفيروس لألشخاص المقربين له، والذي يعتبر خوف الفرد من االصا
في بعض اآلحيان مميت للحاالت التي تعاني من أمراض مزمنة كأمراض القلب، الربو، 
السكري، وذلك ألن الفيروس قد يصيب الفرد الذي يعاني من قلق وتوتر فيضعف هذا 

 ,Wang, W., Xie, Y & Liuسية للفرد )األخير الجهاز المناعي والذي يرتبط بالحالة النف
L, 2020) 
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لذلك فإن الحجر الصحي والتباعد االجتماعي الذي الزم تطبيقه بسبب هذه الجائحة 
نتج عنه أثار مختلفة، فشعور الفرد بالقلق وضغوطات العمل في هذه اآلونة قد ينجز عنها 

المهام على أكمل وجه ونخص احساس بعدم الرضا والقدرة على القيام بالعمل أو انهاء 
بالذكر العاملين في المجال الصحي وخاصة األطباء والصيادلة والممرضين وغيرهم من 

 ,Okechukwuاألطقم الطبية الذين عملوا في الخطوط األمامية في ظل جائحة كورونا)
C., Tibaldi, L., & La Torre, G, 2020 فنظًرا لما يقدمه هؤالء العاملين من ، )

انسانية واحتكاكهم بالمرضى هذا ما قد يجعلهم عرضة لمشاكل نفسية من القلق  خدمات
واالكتئاب والتوتر تلك المرتبطة بمعاشهم المهني خاصة ما يقوم به هؤالء العاملين في 
مستشفيات العزل حيث يجدوا هؤالء العاملين أنفسهم في مواجهة مشاكل وصراعات مع 

ذلك بلومهم على متطلبات تكون خارج قدرتهم فينتهي المرضى أو حتى مع أهالي المريض و 
( ضف Delgado-Gallegos,et al,2020بهم األمر باالعتداء عليهم بالضرب والشتم )

المؤكدة أو المشتبه فيها  19-المخالطة اللصيقة ألشخاص مصابين بعدوى كوفيدعلى ذلك 
ى، مما يعني أن العاملين في ومالمسة البيئة المحيطة بهم هي الطرق الرئيسية النتقال العدو 

المجال الصحي هم األكثر عرضًة لإلصابة بالعدوى مما يؤدى إلى ظهور وصمة عار 
ما إلى جانب  بسبب وظيفتهم آمنيناجتماعية اتجاههم فأصبح ينظر إليهم على أنهم غير 

يعيشونه  األن من أوضاع عائلية صعبة بسبب اضطرارهم للحجر الصحي وعزل أنفسهم 
يستطيعون التعامل مع أسرهم وأصدقائهم خوًفا عليهم من انتقال العدوة لهم  وهذا ما  فهم ال

 ,Rimmer, MPيؤدي إلى شعورهم بالخجل والقلق والتوتر اتجاه مهنتهم وعدم الرضا عنها )
& Wyeth, 2020.) 

التعرف على ية والتي يسعى من خاللها الباحث من هنا انبثقت فكرة الدراسة الحال
 المجال الصحيسى النفسي لدى العاملين في ألالوظيفي وا بالرضاالخجل االجتماعي كمنبئ 

 .أثناء جائحة كورونا
 الدراسة: مشكلة 

األساسية المهمة في  الركائزحجر الزاوية وأهم  المجال الصحيفي  ون يمثل العامل
على أرواح البشر وأسرارهم الخاصة ورعايتهم وهم الجهة التي  تمنون المجتمع، فهم المؤ 
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 إلى 12يتطلب عملهم الكثير من الجهد والعناء فإذا كانت المنظمات الحكومية تعمل من 
 ساعة.أربع وعشرون على مدار  ساعة فإن المستشفيات هو القطاع الذي يعمل 16

من  استنتجهباحث و انطلقت مشكلة الدراسة الحالية من خالل ما الحظه الو  
من وجود عدم رضا عن عملهم وزيادة  لمظاهر  المجال الصحيالمقابالت مع العاملين في 
بسبب تعرضهم لضغوط نفسية مريرة وعصيبة مرت عليهم أثناء الخجل االجتماعي لديهم 
ذلك عليهم شعوًرا بالحزن واألسى بسبب تخلي الجميع عنهم خوًفا  فيجائحة كورونا، وقد أض

 .الصحيمجال المن االصابة بالمرض مما يجعلهم خجولين وغير راضيين عن العمل في 
عديد القد أظهرت نتائج و  .حيث يقف الخجل حائاًل أمامهم يمنعهم من التفاعل مع من حولهم

سناء أبو عجيلة ؛ 2011رانيا محمد،  ؛2011،أميرة مزهر وأحالم مهدي)من الدراسات
من االجتماعي أن الخجل  (Cesare Cavalera,2020 ؛2018صابرين هشام،  ؛2013

يقوم بها الفرد فيظهر  يعلى الوظائف المختلفة الت االضطرابات ذات األثر السلبي التي تؤثر
تحقيق  على القدرةفي العديد من مجاالت الحياة وخصوًصا االجتماعية والمهنية كعدم عجًزا 

الهروب  إلى مما يدفعه وإنجاز وتحقيق األهداف المهنية العالقات االجتماعية واستمرار
معهم والخوف الشديد من  االندماجخرين وعدم آلبا االتصالحجام عن إلوا واالنسحاب
مما يؤثر على توافقه النفسي واالجتماعي  والتحديات وعدم مواجهة المواقف أمامهم،التحدث 

 نطوي على أفكارتوالمهني، كما أظهرت نتائج هذه الدراسات أن الخجل ظاهرة نفسية 
تدور بين الشخص ونفسه، وقد تكون هذه األفكار الغير منطقية هي المسئولة عن  عقالنيةال

ل غياب الدعم في ظ من خالل الخجلالشعور بالخجل االجتماعي ومن ثم يمكن التنبؤ 
ن تنشط اآلثار السلبية لألحداث والمواقف بأ للعاملين بالمجال الصحي االجتماعية والمساندة

اختالل الصحة النفسية لديهم ومن أنواع  إلىبما يؤدي  العمال السيئة التي يتعرض لها هؤالء
ما أكدته نتائج دراسات )على  وهذا، هذا االختالل عدم الرضا الوظيفي واألسى النفسي

؛ Prathana Dodia,2020؛ 2020مها خالد، ؛2011رينا سعد، ؛2008محمد،
Leodoro J,2020 ) من أجل التعرف على الرضا الوظيفي للعاملين في المجال الصحي

أن هؤالء العاملين يواجهون ضغوًطا أثناء عملهم أكثر من غيرهم مما  إلىتوصلت  والتي
يخلف بعض اآلثار السلبية التي تؤثر على الصحة النفسية والجسمية لديهم وهذا يؤدي بدوره 

 قصور في الرضا واألداء الوظيفي لديهم. إلى
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-؛ Stephen X,2020؛ Leodoro J,2020دراسات) نتائج كما أشارت
G,2020 Delgado ) في ظل جائحة كورونا بالقلق بالمجال الصحيتأثر العاملون  إلى 

نتيجة التعرض المستمر للضغوط العالية مما يعزز لهم مجموعة من  والتوتر واالكتئاب
بالعجز وفقدان االهتمام باآلخرين  حيث يواجهون  كالشعورالعوامل السلبية المثبطة لنشاطهم 

والحزن الشديد، مما يسبب لهم األسى النفسي  االكتئاب إلىلوا مشاعر العزلة والوحدة، ويمي
الدعم النفسي، والمساندة االجتماعية لتجاوز مرحلة األسى  إلىوبالتالي يحتاج هؤالء 

 .كان عليها قبل جائحة كورونا التيالصحة النفسية  إلىللوصول 
علي ما سبق ذكره، تتحدد مشكلة الدراسة الراهنة في دراسة الدور الذي  وتأسيًسا
لدى النفسي  األسىو ، منبأ بالرضا الوظيفيمتغير الخجل االجتماعي كيمكن أن يلعبه 

، وبذلك يمكن القول أن مشكلة الدراسة أثناء جائحة كورونا المجال الصحيالعاملين في 
 -تتمحور حول التساؤل الرئيس التالي:

التنبؤ من خالل الخجل االجتماعي بالرضا الوظيفي واألسى النفسي لدى عينة هل يمكن 
 ؟ ويتفرع عنه التساؤالت التالية:البحث

هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الخجل االجتماعي وكل من الرضا  -1
 ؟الوظيفي واألسى النفسي لدى عينة البحث الحالية

 ؟من خالل الخجل االجتماعي بالرضا الوظيفي لدى عينة البحثهل يمكن التنبؤ  -2
 ؟هل يمكن التنبؤ من خالل الخجل االجتماعي باألسى النفسي لدى عينة البحث  -3

 أهداف الدراسة:
 تهدف الدراسة الراهنة إلي ما يلي:     
لرردي  النفسرري األسررى الرضررا الرروظيفيوكررل مررن  الخجررل االجتمرراعيالتعرررف علرري عالقررة  -1
 ينة البحث.ع
بالرضررررا الرررروظيفي لرررردى عينررررة وقدرترررره التنبؤيررررة  الخجررررل االجتمرررراعيالتعرررررف علرررري تررررأثير  -2

  البحث.
 لدى عينة البحث.  النفسي باألسىالتعرف علي تأثير الخجل االجتماعي وقدرته التنبؤية  -3
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 أهمية الدراسة:
 والتطبيقي كما يلي:تويين النظري تحتل الدراسة الحالية أهمية خاصة على المس    

 األهمية النظرية:أواًل: 
هرذه الدراسرة إثرراًء للمعرفرة النظريرة للبحروث التري تتعلرق بالخجرل االجتمراعي والرضرا  ُتعد -1

 .الوظيفي واألسى النفسي
تتناول الدراسة شريحة مهمة من شرائح المجتمع وهم العراملين فري المجرال الصرحي أثنراء  -2

ومرا يقرع علريهم مرن أعبراء األمرر الرذي يجعلهرم فري  خردموا الروطنجائحة كورونرا كرونهم أنراس 
 .أمس الحاجة إلى المساعدة

 من الدراسات القليلة التي تناولت العالقة -في حدود علم الباحث –ُتعد الدراسة الحالية  -3
 بين الخجل االجتماعي وكل من الرضا الوظيفي واألسى النفسي لدى عينة الدراسة.

ن ُتسهم نتائج الدراسة الحالية في تقديم فهم نظري لطبيعة العالقة بين يأمل الباحث أ -4
 الخجل االجتماعي وكل من الرضا الوظيفي واألسى النفسي لدى عينة الدراسة.

 األهمية التطبيقية:ثانًيا: 
بررررامج  السرررتحداثقرررد تفيرررد نترررائج الدراسرررة األخصرررائيين النفسرررين واالجتمررراعين والتربرررويين  -1

ل بهدف زيادة األم المجرررال الصرررحيالعررراملين فررري مع ل مدعمة بأسس علمية للتعام إرشرررادية
الناجمة عن والنفسررية والحد من المشكالت االنفعالية  وتقررديم المسرراندة االجتماعيررة لهررملررديهم 
 لمرض.هذا ا

قررد تفيررد نتررائج الدراسررة الحاليررة البرراحثين فرري مجررال علررم الررنفس بترروفير معلومررات حررول   -2
حث الحالي واالستفادة من المقياس المصمم في تحديد مستوى الخجل االجتماعي متغيرات الب

 والرضا الوظيفي واألسى النفسي لدى عينة البحث.
رشرراد النفسرري فرري وضررع لقرراءات توضررح إلقررد تفيررد الدراسررة الحاليررة العرراملين فرري مجررال ا  -3

 ائحة كورونا.كيفية التعامل مع األزمات خاصة أثناء ج المجال الصحيللعاملين في 
 حدود الدراسة:

اقتصرت الدراسة الحالية على التعرف على طبيعة العالقة بين  :الحدود الموضوعية-1
الكشف عن إمكانية  الرضا الوظيفي واألسى النفسي، وكذلك الخجل االجتماعي وكل من:
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العاملين واألسى النفسي من خالل الخجل االجتماعي لدى عينة من بالرضا الوظيفي  التنبؤ
 في المجال الصحي أثناء جائحة كورونا.

مستشفيات بمحافظة المنيا تم أخذ : اقتصرت الدراسة الحالية على عدة المكانية الحدود -2
عينة الدراسة منها وهي: مستشفى الحميات، مستشفىى القلب والصدر الجامعي، مستشفى 

 التأمين سوزان مبارك.
وامتدت فترة التطبيق خالل شهري يونيو 2020أجرى البحث خالل عام :الزمانيةالحدود  -3

 ويوليو.
العرراملين فرري المجررال الصررحي  ( مررن145)مررن وتكونررت : عينررة البحررثالحدددود الريددرية -4

داخل مستشفيات العزل بمحافظة المنيا والتي تضم )أطبراء، ممرضرين، فنيرين تحاليرل وأشرعة، 
( برانحراف معيراري قردره 41.25لحسرابي لعمرر العينرة )، وقد بلر  المتوسرط اموظفين استقبال(

(3.45 .) 
 مصطلحات الدراسة:

 social shyness الخجل االجتماعي: -1
 ال أفعال وردود ( الخجل االجتماعي بأنه " استجابات6، 2010عرف عبد ربه شعبان )يُ 
 أفعال ردود يصاحبها قد اجتماعية لمواقف ولتعرضه عن نفسه، الفرد لفكرة نتيجة إرادية

 ويصبح بنفسه الثقة فيفقد ،واالرتباك والقلق الراحة،بالشعور  وعدم وانسحاب، فسيولوجية،
 ."والتفكير اإلرادة مشلول
سمة تتسم بالتوتر والقلق المفرط والكبت  عرف الباحث الخجل االجتماعي إجرائًيا بأنه"ويُ 

البيئة  مع من المواقف االجتماعية والعجز عن التكيف واالنسحابونقص الثقة بالنفس 
مما قد يؤثر  من مواجهة اآلخرين والتفاعل معهم واالرتباكالخوف  إلىتدفع الفرد المحيطة 

من  المفحوصويستدل عليه بالدرجة التي يحصل عليه  سلًبا عل حياته االجتماعية والمهنية
 ."عد لهذا الغرضي الذي أُ خالل إجابته على فقرات مقياس الخجل االجتماع

  Job Satisfactionالرضا الوظيفي: -2
هو درجة شعور الفرد ( بأن الرضا الوظيفي "2011لرشيدي )اعبد المحسن يذكر 

بمدى اشباع الحاجات التي يرغب أن يشبعها من وظيفته من خالل قيامه بأداء وظيفة 
الرضا الوظيفي تتوقف على مقدار الحاجات التي يرغب الفرد أن معينة، حيث أن درجة 
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يشبعها وذلك خالل عمله في وظيفة معينة وما تشبعه هذه الوظيفة من حاجات للفرد 
 بالفعل".
 في المجال الصحيشعور العاملين  عرف الباحث الرضا الوظيفي إجرائًيا بأنه "ويُ 

بالرضا الذاتي عن العمل مع المرضى داخل مستشفيات العزل ورضاه عن مكانة مهنته في 
يقاس بمجموع و اإلشراف "و زمالء العمل واإلدارة و أهالي المرضى المجتمع وعالقته مع 

الدرجات التي يحصل عليها المفحوص في اختبار منسوتا للرضا الوظيفي المستخدم في 
 .الدراسة الحالية

 Psychological Distressالنفسي:  األسى -3
عرف األسى النفسي في موسوعة علم النفس: بأنه " قطب من قطبي التقسيم يُ 

الثنائي للحياة االنفعالية، فاألسى انفعال سالب في مقابل الفرح والسرور كانفعال موجب 
واألسى انفعال مركب، وليس انفعااًل نقًيا، فهو إحساس سالب يعكس جملة من المشاعر 

جمع الحزن والندم واالكتئاب، وكلها نواتج خبرات الفشل ان، فهو ياألسىالمؤلمة لدى الفرد 
 ("25،  2016، نجوى على محمدومعاناة اإلحباط النفسي )

يشعر خاللها بأنه: " شعور عميق بالمحنة  جرائًياإ األسى النفسي عرف الباحثويُ 
األفراد بعدم الرضا عن عملهم وعن أنفسهم والحياة ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها 

 " من خالل إجابته على فقرات مقياس األسى النفسي الذي أعد لهذا الغرضالمفحوص 
مجموعة من األطقم الطبية والقيادات اإلشرافية من  وهم: بالمجال الصحيالعاملون -4

 بمحافظةداخل مستشفيات العزل  استقبالنيين تحاليل وأشعة، موظفين أطباء، ممرضين، ف
 المنيا" 

 طار النظري للدراسة: إلا
 الخجل االجتماعي:أواًل: 
 الخجل االجتماعي: مفهوم

ُيعرف الخجل االجتماعي على أنه "شعور بالحرج يبدو من خالل مؤشرات فسيولوجية      
الفرد أنه تحت مالحظة من اآلخرين" )إبراهيم ومتولي، وانفعالية في المواقف التي يعتقد 

2011 :50. ) 
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الخجل االجتماعي بأنه "سمة تتسم بالتوتر (29، 2013بو عجيلة)سناء أ هعرفت كما       
والقلق والكبت في وجود األخرين، كما يحول دون التواصل بين األشخاص والقبول 

 .اص"االجتماعي وتطور العالقات البناءة بين األشخ
بأنه " نوع من أنواع القلق  ترى الخجل االجتماعي (22، 2014دينا صباح علي ) أما      

 إلىحدوث مشاعر متنوعة تتراوح بين القلق والتوتر البسيط  إلىاالجتماعي الذي يؤدي 
الوحدة واالنعزال عن المجتمع وكالهما من األسباب  إلىوهلع تذهب بالفرد مشاعر الرعب 

االكتئاب وهذا معناه بأن المصاب بالخجل الشديد سوف تطور صحته  إلىالتي تؤدي 
 " النفسية لألسوأ.

"بأنه اضطراب يعاني  ( الخجل االجتماعي2018،6ا تعرف إسراء مجدي يحي )وحديثً       
صاحبه من قلق مفرط وأفكار العقالنية عن الذات ونقص الثقة بالنفس، كما هو حالة من 

الهروب أو  إلىحاالت العجز عن التكيف مع البيئة المحيطة يمكن أن تدفع بصاحبها 
 االنسحاب من المواقف االجتماعية. "
 : النظريات المفسرة للخجل االجتماعي

 التحليل النفسي )فرويد(نظرية  -1
فسرت الخجل االجتماعي في ضوء إشغال األنا بذاته ليأخذ شكل النرجسية فضاًل  

عن أن الشخص الخجول من وجهة النظر هذه يتميز بالعدائية والعدوان وقد أكد علماء 
التحليل النفسي اهمية الخبرات األسرية وخاصة الخمس سنوات األولى من حياة الطفل والتي 

 (.27، 1999، ومدحت عبد الحميد النيالمايسة أحمد  )   اللبنة األولى لهذه الظاهرة تضع
 نظرية التعلم االجتماعي: -2

القلق االجتماعي والذي بدوره  إلىيعزو منحنى نموذج التعلم االجتماعي الخجل  
يثير أنماط متباينة في السلوك االجتماعي وعلى الرغم أن السمة الطبيعية لإلنسان يتمثل في 
خفض معدالت القلق ومن ثم الخجل إال أنه يمنح فرصة تعلم المهارات االجتماعية، كما أكد 

ن معظم السلوكيات يمكن باندورا أن الخجل سلوك متعلم من خالل المالحظة والتقليد وأكد أ
عماد عبد تعلمها من خالل النمذجة والتي تلعب دور أساسي ومهم فيتعلم هذه األنماط )

 (.152، 2003الزغلول، الرحيم 
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 النظرية السلوكية: -3
ترى هذه النظرية بأن السلوك اإلنساني ما هو إال مجموعة من العادات تعلمها  

المختلفة فهو يرون أن الشعور بالخجل ناتج عن أحد  الفرد أو اكتسبها أثناء مراحل النمو
في تعلم سلوك مناسب أو تعلم سلوكيات غير مرغوبة وربط  العوامل اآلتية وهى: الفشل

 .(93، 2001الشربيني،زكريا  جديدة الستثارة االستجابة ) بمنحنياتاستجابات الفرد 
  النظرية المعرفية السلوكية: -4

وكية المعرفية أن اإلنسان خالل تفاعله مع البيئة يرون أصحاب النظرية السل
أشكال  إلىالمحيطة به يتعرض لعدد مختلف من المثيرات فيقوم بتحليلها وتفسيرها وتأويلها 

 إلىمعرفية، ثم إدراك هذه المثيرات وتفسيرها تنشئ الشعور بالخجل، وقد لجأ بعض العلماء 
كنوع من أنواع القلق االجتماعي، واعتبر زمباردو  استخدام مصطلح الخجل االجتماعي

Zimbardo  الخجل مفهوًما متعدد األبعاد، ويتضمن الخجل االجتماعي حسب رأيه من أربع
مكونات رئيسية وهى: المكون السلوكي مثل: تجنب المواقف االجتماعية التي تثير الخوف 

التحدث أمام اآلخرين، المكون للشخص الخجول، وعدم التعبير عن مشاعره وأفكاره وصعوبة 
مثل: تسارع ضربات القلب وجفاف الفم، والخوف من فقدان السيطرة، المكون  الفسيولوجي

المعرفي: األفكار التي يحملها الفرد عن الموقف وتجعله غير قادر على التواصل مثل الفكرة 
لمكون االنفعالي مثل السلبية عن الذات وتدني الثقة واالنشغال المفرط بالذات ولومها، أما ا

، السبعاوي ) فضيلة عرفات االكتئاب القلق االنعزال الوحدة الحزن  والخزي الشعور باالرتباك 
2014) 
 :الرضا الوظيفي ثانًيا:
( بأنه حالة شعورية وجدانية 50، 2001)يُعرف على عبد السالم الرضا الوظيفي: مفهوم

يستخدم قدراته ومهاراته والتي يترتب عليها إيجابية والتي يشعر بها العامل أثناء عمله حين 
 إشباع حاجاته النفسية واالجتماعية وتتحقق ميوله وطموحاته وأهدافه المهنية .

الرضا الوظيفي يحصل لدى ( بأن "175، 2006في حين ترى سهيلة محمد عباس)  
 الفرد عندما يدرك بأن الوظيفة التي يؤديها تحقق القيم المهمة بالنسبة له "

( أن الرضا الوظيفي "يتكون من عدد 139، 2007بينما يشير أحمد صقر عاشور )  
من االتجاهات والمشاعر نحو الوظيفة، والتي تعبر عن مدى اإلشباع الذي يعتقد الفرد أن 
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كلما كانت مشاعر إيجابية ودرجة  ه كلما كان اعتقاد الفرد إيجابًيايحصل عليه من عمله، وأن
 رضاه عالية.

الموقف الفعلي من قبل األفراد تجاه "الرضا الوظيفي بأنه  Vroomروم ف عرفكما 
فقد عرف الرضا  Lockeأدوارهم في األعمال التي يؤدونها في الوقت الراهن، أما لوك 

الوظيفي بأنه حالة من االستمتاع أو المشاعر االيجابية الناجمة عن تجربة الشخص في 
الرشيدي، عبد المحسن  )"العمل وأن ارتفاع الروح المعنوية هي المؤشر عن الرضا الوظيفي

2011). 
الشعور النفسي الرضا الوظيفي بأنه"  (2020،381مها خالد محمد ) تعرفوحديًثا 

قناعة واالرتياح أو السعادة إلشباع الحاجات والرغبات والتوقعات من العمل نفسه، مع بال
 لداخلية والخارجية ذات العالقة. الثقة والوالء واالنتماء للعمل، ومع العوامل والمؤثرات البيئية ا

 مظاهر عدم الرضا الوظيفي:
الفرد عن ( أن عدم الرضا الوظيفي يمثل عجز 2008حسن حسين الخيري )يذكر 

، وهناك مظاهر متعددة لعدم عمله المادية أو االجتماعية مًعا التكيف السليم مع ظروف
نتاج من حيث الكم، اإلكثار من الحوادث ومن األخطاء الفنية، إلالرضا نذكر منها: قلة ا

إساءة استخدام اآلالت واألدوات والمواد الخام، كثرة التغيب والتمارض بعذر أو بدون عذر 
من عمل آلخر، الالمباالة والتكاسل والشعور باالكتئاب، اإلسراف في الشكوى أو  نتقالواال

 التمرد أو المشاغبة.
 : لرضا الوظيفيالمفسرة ل نظرياتبعض ال

 Maslows Needs Theoryنظرية هيكلية الحاجات لماسلو:  -1
ترى هذه النظرية أن الحاجات تنظم نفسها حسب نظام أولويات معين فإذا ما أشبع 
االنسان رغباته وحاجاته الدنيا فإنه يرتقي إلى إشباع حاجاته الكامنة على المستويات 
الوسطى والعليا، وبمعنى أخر فإن اإلنسان يؤجل عملية من شأنها محاولة إشباع حاجاته 

جاته الدنيا ويعود الفضل في وضع نظام األوليات للعالم النفسي العليا قبل إشباع جميع حا
ماسلو الذي أوضح أن الحاجات اإلنسانية تتدرج بالتوالي في خمسة مستويات هي: 
االحتياجات الفسيولوجية األساسية، احتياجات األمان، احتياجات الحب والحنان، احترام 

 (.124، 2004كامل محمد المغربي،  )وتقدير الذات، تحقيق الذات والكياسة في العمل 
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 :Harzbergنظرية العاملين لهرزبرج  -2
تسمى بنظرية العاملين وهى ترتبط  والتيمن النظريات المفسرة للرضا الوظيفي  

أصال بتطبيق نظرية ماسلو للحاجات في مواقع العمل حيث رأي "هرزبرج" أن هناك 
رضا العاملين عن أعمالهم  إلىمجموعتان من العوامل إحداهما تعتبر بمثابة دوافع تؤدي 

د مرتبطة بالوظيفة أو العمل نفسه، وقد حصرها في إحساس الفر وأطلق عليها عوامل 
باإلنجاز، وتحمل المسئولية، وتوفر فرص الترقية للوظائف األعلى والمشاركة في اتخاذ 

 إلىالقرارات المتعلقة بالعمل، أما المجموعة األخرى من العوامل فيعتبرها بمثابة دوافع تؤدى 
عدم رضا العمال عن أعمالهم، وأطلق عليها عوامل محيطة بالوظيفة أو العمل وقذ حصرها 

لظروف التي تحيط بالعمل كالرئاسة أو اإلدارة أو اإلشراف أو نمط القيادة، في تلك ا
ئه، وظروف البيئة المحيطة وطبيعية العالقات بين الفرد وزمالئه، وبينه وبين رؤسا

 .(2009،50عبد الحميد عبد المجيد،)بالعمل
 Theory of need for Achievementنظرية الحاجة لإلنجاز  -3

يرى ماكليالند صاحب هذه النظرية أن الدوافع والحاجات التي تحرك األفراد في 
المؤسسات وفي جميع الظروف هي ثالث حاجات بخالف نظرية ماسلو للحاجات، وهذه 
الحاجات، هي: الحاجة لإلنجاز ، الحاجة للنفوذ، الحاجة لالنتماء، ويرى ماكليالند ان الفرد 

اجة واحدة من هذه الحاجات أكثر من سواها، ويختلف من وقت ألخر يقع تحت تأثير ح
تأثير هذه الحاجة باختالف الظرف الذي يعيشه الفرد وهذه الحاجات تكون حاجات مكتسبة 

خبرات الفرد منذ مرحلة الطفولة المبكرة وحتى مرحلة الرجولة، ولذلك فمعظم  إلىترجع 
الحاجات في شكل هرمي، وعلى  البرامج التدريبية تقوم على هذه النظرية ولم توضح هذه

المدير أن يكشف حاجات الموظف ليضعه في المكان المناسب)محمد الحناوي، ومحمد 
 (. 225، 1997سلطان، 

 النفسي: األسى ثالًثا:
في اللغًة: ورد في لسان العرب أسيت علية أسي: حزنت، وأسي علي  ىاألس مفهوم

جل آس وأسيان: حزين، ورجل اسوان: مصيبته بالكسر  يأس، أسي مقصورة إذا حزن، ور 
 ( 35، 1414حزين )ابن منظور، 
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النفسي من قبل  األسىاصطالحًا: تعدد التعريفات التي تناولت مفهوم  ىتعريف األس
بأنه  األسىالباحثين، فرغم اختالف توجهاتهم النظرية إال أنهم أجمعوا فيما بينهم علي مفهوم 

تتضمن  انفعالية عن كونه حالة ال فضاًل ، أو شخص غشيءاستجابة مميزة لفقدان 
 استجابات عدة، منها: فسيولوجية، ونفسية، ووجدانية وغيرها. 

النفسي بأنه: "مجموعة  األسى( 7، 2015)واسالم الطهراوي  الطهراوي ويصف جميل 
 من االستجابات الوجدانية والفسيولوجية التي تصدر عن الفرد الذي فقد ما هو غال ونفيس".

( بأنه: " مجموعة من 5، 2018تعرف أماني حسن عبد السالم األسى النفسي )وحديًثا 
 األحاسيس والمشاعر الذي ينعكس سلبًيا على الفرد ناتجة من المعاناة والفشل واليأس".

( بأنه شعور عميق أو شديد بالمحنة، وهو Imogen C. Marsh,2018ويعرفه )
 شعور واسع واستجابة عاطفية نتيجة الفقدان .

 : النفسي األسىلعوامل التي تؤثر في اليعور با
 هناك العديد من العوامل المؤثرة في الشعور باألسى النفسي منها ما يلي: 
عوامل تتعلق بشخصية الفرد: تلعب شخصية الفرد ومزاجه دورًا مهمًا في تحديد شدة  -1

األسى، فالصالبة النفسية تساهم في التخفيف من حدة األسى النفسي، حيث أن الشخص 
الذي لدية قدرة علي التحمل، ولديه تحكم في سلوكياته، ويتمتع بقدر من الصبر والتسليم 

ي الذي يتمثل في قدرته على التكيف مع الفجيعة وتقبلها يخفف كل لقدر هللا، وكذلك التحد
 . (73-72، 2010عودة، محمد )ذلك من حدة األسى النفسي لديه 

عوامل تتعلق بالمحيط الخارجي للفرد: تعتمد استجابة الشخص لألسى النفسي على مدى  -2
إلحباط، وتقليل المعاناة تقديم المساندة االجتماعية له والتي تزيد من قدرته على مقاومة ا

النفسية فاألصدقاء واألهل لهما دورًا مهمًا في الشفاء من االضطرابات النفسية والتخفيف من 
(. وتتضمن المساندة االجتماعية اتجاهات عدة، 26، 1998عبد الرازق، عماد )األسى 

 األسىوأهمها: مساندة األسرة للمصاب، حيث كلما تلقي مساندة من األسرة قل تأثره ب
 . ( 52، 2010عودة محمد  والمعاناة النفسية)

  



 

 

 

) 331) 

  اخلجل االجتماعي كمتغري منبئ بالرضا الوظيفي واألسى النفسي لدى العاملني يف اجملال الصحي

 

 2021 أبريل، 1ج، 66جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 :النظريات المفسرة لألسى النفسيبعض 
 :  Freudفرويد التحليل النفسي نظرية  -1

تركز أفكار فرويد المتعلقة بالحزن على التعلق الشخصي، فتؤكد نظريته بأن حزن 
األفراد ما هو إال تعبير عن البحث عن الحب الذي ضاع، ويعرف فرويد الحداد بأنه حالة 

عن خسارة كاملة للمتعة في كل من السوداوية وعرض تقديمي عريض لالكتئاب، وهو عبارة 
 (.35، 2016، نجوى على)شيء

 النظرية البيولوجية: -2
لألسى، اعتمدت على ما قدمه إنجيل  البيولوجيالدراسات التي اهتمت بالتفسير 

أن الفجيعة مسئولة عن إثارة نظامين رئيسين  إلىمن إسهامات، فقد توصل  1962
ارة وهو مسئول عن إثfight – flight الهروب  -لالستجابة، يمثل النظام األول المواجهة

والغضب وفرط النشاط الحركي، فضاًل عن ما يحدثه من وعدم االستقرار،  أعراض القلق
تغيرات في درجات الحرارة وسرعة ضربات القلب، أما النظام  إلىتؤدي  فيزيولوجيةتنبيهات 

وينتج عن إثارته  withdrawal – conservation االنسحاب -الثاني فهو: المحافظة
وينظر "ايزنبراش"  تغيرات أيضية وحاالت عدم الحركة، وصعوبة التركيز، والالمباالة.

أهمية النظامين، والذي يسميه بالثبات االجتماعي، بمعنى أنه نشاط نظامي  إلى( 1984)
 االنسحاب، أو العزلة االجتماعية المؤقتة، والتي تعد إلىاالستجابة يدفع الشخص المكروب 

في غاية األهمية، ألنه في أثنائها يعيد الفرد تنظيم سلوكه وأفكاره ويبدأ في التخطيط ألمور 
التفسير (1992)وتناولت ليتلودد ظروف المحيطة في ظل الوضع الجديد،حياته ومواجهة ال

في حدوث تغيرات في وظائف  ى، وأشارت إلى أن هناك احتمااًل كبيًرالألس البيولوجي
بل أكثر من  Grief Acute،الغددية أثناء مرحلة األسى الحادية والتلقائية و األجهزة التنفس

 إلىما يشير   Epidemiology of Bereavementذلك فقد ورد في علم أوبئة الفجيعة 
االنخفاض، واستهداف الفرد لإلصابة بأمراض القلب، فضاًل عن  إلىتعرض مناعة الجسم 

السيما تلك المسئولة عن الدفاع، ووقاية الجسم  انخفاض نشاط بعض الخاليا لدى النساء،
 .(140-139، 1998النيال، مايسة أحمد ضد األورام، والعدوى الفيروسية )
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 النظرية االجتماعية: -3
، وقد ركز على األسىمبدأ الفروق الثقافية في التعبير عن  إلىأشار هذا التوجه 

أهمية اشتراك الفرد في مراسم الحداد، وضرورة تعبيره عن الحزن كواجب اجتماعي أكثر من 
تركيزه على الخبرة االنفعالية الحقيقية التي تعتري الفرد أثناء فجيعة الوفاة، ويرى المنظور 

ى االجتماعي في الوقت ذاته أهمية عملية الحداد وخاصة فترته حيث يشعر الفرد معن
المساندة االجتماعية، فضاًل عن كونها مرحلة إعادة تنظيم السلوك ومواجهة أحداث الحياة 

 (19، 2018، حسن عبد السالمبدون من يحب أو يرتبط به )أماني 
 الدراسات السابقة : 

 :تناولت الخجل االجتماعي دراساتأواًل: 
الكشف عن فعالية  إلى سة هدفت ابدر  (2015) صابرين هشام سليمان قامت

رشادي معرفي سلوكي في تحسين مستوى الرضا المهني وخفض الخجل االجتماعي إبرنامج 
ردن، وتكونت عينة الدراسة من أللدى عينة من طالبات القبالة القانونية والمهن الطبية با

( طالبة ضمن تخصصات القبالة القانونية والمهن الطبية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم 30)
طوير مقياس الرضا المهني ومقياس الخجل االجتماعي، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات ت

المجموعتين الضابطة والتجريبية في األداء البعدي على  متوسطيداللة احصائية بين 
 متوسطيمقياس الرضا المهني لصالح المجموعة التجريبية، وفروق ذات داللة احصائية بين 

لصالح  الخجل االجتماعيجريبية في األداء البعدي على مقياس المجموعتين الضابطة والت
 .المجموعة التجريبية

فحص العالقة بين الخجل  إلى( 2018في حين هدفت دراسة إسراء مجدي يحيي)
( طالبة، 300المراهقات وتكونت عينة الدراسة من )االجتماعي واألفكار الالعقالنية لدى 
وجود عالقة  إلى، وأسفرت نتائج الدراسة االرتباطيواستخدمت الدراسة المنهج الوصفي 

ارتباطية بين الخجل االجتماعي واألفكار الالعقالنية لدى المراهقات، ووجود عالقة ارتباطية 
مراحل المراهقة )مراهقة  باختالفبين الخجل االجتماعي واألفكار الالعقالنية لدى المراهقات 

 (.متأخرةمبكرة، مراهقة وسطى، مراهقة 
الكشف عن العالقة بين  إلى( Cesare Cavalera,2020حديًثا هدفت دراسة )و 

الخجل والشعور بالذنب لدى العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتكونت عينة الدراسة من 
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من الممرضين واألطباء والصيادلة الذين يعملون في الخطوط األمامية داخل  (260)
من العاملين يعانون من الخجل،  %46.4أن  مستشفيات العزل وأظهرت نتائج الدراسة

 العدوانية الذاتية واالنتحار. إلىيميلون  %28.75لديهم شعور بالذنب  %44.37و
 تناولت الرضا الوظيفي: دراساتثانًيا: 

التعرف على مدى  إلى( Stephen X. Zhang, et.al 2020,هدفت دراسة )
، COVID-19الذروة الوبائية لرررررعن مهنتهم أثناء  إيرانفي  أطقم الرعاية الصحيةرضا 

من موظفي الرعاية الصحية )األطباء والممرضات ( 304)تكونت عينة الدراسة من
، تم اختيارهم بطريقة عشوائية، استخدمت الدراسة استبيان للتقييم وأخصائي األشعة والفنيين(

، وأن ( ما زالوا يتمتعون بعملهم%20)علومات، وأظهرت نتائج الدراسة أن الذاتي لجمع الم
( أقل متعة مقارنة مع السنوات السابقة، ومع عبء العمل والضغط النفسي للجائحة 80%)

 غير راضون عن مهنتهم. أطقم الرعاية الصحيةأصبح الغالبية العظمى من 
التعرف على العالقة بين  إلىوالتي هدفت ( 2020دراسة مها خالد محمد) ثم تأتي

الملك عبد العزيز  بمستشفىتفكير ومستوى الرضا الوظيفي لدى عينة من األطباء أساليب ال
الملك عبد  لمستشفىطبيب من التابعين ( 100ة، وتكونت عينة الدراسة من )بجد

)الحرس الوطني بجدة(، واستخدمت الباحثة مقياس أساليب التفكير من إعداد العزيز
 ، واختبار مينوستا للرضا 2008الكريم ،  ( ترجمة وتقنين د. مجدى عبد1980)هاريسون، 

(، وأظهرت الدراسة وجود عالقة ارتباطية طردية 1967)الوظيفي الذى أعده ويلز وزمالئه
 ، وأن أكثر أساليب التفكير شيوًعاذات داللة إحصائية بين الرضا الوظيفي وأساليب التفكير

  التركيبي وأقلها المثالي. يليهالواقعي ثم العملي  يليهبين األطباء هو األسلوب التحليلي 
 إلى( Prathana Dodia, Neha Parashar,2020في حين هدفت دراسة)

التعرف على العالقة بين اإلجهاد الوظيفي والضيق النفسي والرضا الوظيفي بين موظفين 
 (60الرعاية الصحية مقارنة بالنوبة النهارية والنوبة الليلية، وتكونت عينة الدراسة من )

موظًفا مقسمة بالتساوي في كلتا الفترتين وتم اختيارهم عشوائًيا، وتم استخدام مؤشر اإلجهاد 
( لقياس الضغط GHQ-28( لقياس ضغوط العمل، استبيان الصحة العامة)OSIي )المهن

 إلى( لقياس الرضا الوظيفي، وأسفرت نتائج الدراسة JSSالنفسي، ومقياس الرضا الوظيفي )
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أن الموظفين الذين يعملون في النوبات الليلية عانوا من ضغوط وظيفية وضغوط نفسية 
 الدوام اليومي.أعلى، ورضا وظيفي منخفض مقارنة ب

 النفسي:  األسى دراسات تناولت :ثالًثا
دراسة األسى النفسي وعالقته  إلى( 2018)عبد السالمهدفت دراسة أماني حسن    

رواتبهم، وتكونت عينة بالمرونة النفسية وأساليب مواجهة الضغوط للموظفين المقطوعة 
جميع محافظات قطاع غزة، من 2018( موظًفا المقطوعة رواتبهم عام 159)الدراسة من

 هيالباحثة ثالثة مقاييس من إعدادها  واستخدمتتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، أو 
ضغوط(،وأظهرت )مقياس األسى النفسي، مقياس المرونة النفسية، مقياس أساليب مواجهة ال

النفسي تعزى  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية لألسىنتائج الدراسة أنه 
المؤهل العلمي، عدد األبناء، الحالة االجتماعية، الراتب  للمتغيرات الديمغرافية )النوع، العمر،

 .الشهري، طبيعية السكن(
 ,Siarava E, Markoula S ،(2019)مالؤهاوز سيرفيا  ثم نجد دراسة    

Pelidou SH, Kyritsis  النفسي وتصور  األسى، والتي هدفت إلي الوقوف علي أعراض
لصرع، حيث تكونت عينة الدراسة المرض النفسي لدي المرضي اليونانيين الذين يعانون من ا

يوانينا، استخدم الباحثون أدوات: قائمة مراجعة األعراض،  مستشفىفي  مراجًعا (70)من 
الحدث الضار، كانت نتائج الدراسة: أنه توجد عالقة  واستبيانالنفسي،  األسىاستبيان 

والقلق وبعض  االكتئابالنفسية المتمثلة في  واالضطراباتجوهرية بين اإلصابة بالصرع 
النفسي  األسىجوهري وقوي بين ظهور أعراض  ارتباطكان هناك  الجسدية، أيًضااألعراض 

 واإلصابة بالصرع واإلدراك.
النفسي، تأتينا الدراسة  األسىغيرات الديموغرافية و وعن العالقة بين بعض المت

 Kai Sing,Tai Pong,Kwok، (2020)الصينية التي قام بها كيا سينج وأخرون 
Fai,Hoi Yan Chan,Tak Lam Lo,David Vai Chao (1626)، علي عينة قوامها 

لدراسة عيادات حكومية، تكونت أدوات ا 6عيادة خاصة، و 13مشاركًا صينيًا يتابعون في 
النفسي، خلصت  األسى، وإستبيان اإلحباط و الديموغرافيةمن: إستبيان شامل للمتغيرات 

، ذو تأثيرالنفسي ولم يكن التعليم  األسىالدراسة إلي أن: العمر والدخل من العوامل المنبئة ب
حيث ظهرت نتائج كبار السن والمتقاعدين أفضل من صغار السن وأصحاب الدخول الكبيرة 
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إلي أن مقارنة األقران خلصت الدراسة  ي النفسي واإلجهاد الوظيفي، أيًضاعرضة لألسأقل 
 النفسي. األسىمن الشعور بالدونية والحرمان النسبي مما يزيد من الشعور ب يحدث نوًعا

التعرف ( Leodoro J. Labrague RN,2020هدفت دراسة)وفي دراسة حديثة 
على نفسية الممرضات وعن األسى النفسي  COVIED-19على التأثير النسبي للخوف من 

لديهم ومدى رضاهم عن عملهم ونيتهم على ترك مؤسستهم ومهنهم، تكونت عينة الدراسة 
 ، وكانت النتيجة المركبة لمقياس الخوف من ( ممرًضا فلبينًيا في الخطوط األمامية261من )

COVIED-19  كما ارتبط مستوى الخوف المتزايد من 19.92هي ،COVIED-19 
  .على ترك عملهم وارتفاع رغبتهمالرضا الوظيفي وزيادة األسى النفسي لديهم  بانخفاض

 تعقيب علي الدراسات السابقة: 
هدفت الدراسات السابقة ذات العالقة بالدراسة الحالية للتعرف على طبيعية العالقة 

غير أنها لم تدرس طبيعية العالقة مع الرضا ومتغيرات عديدة،  الخجل االجتماعيبين 
، وتتميز الدراسة النفسي للعاملين بالمجال الصحي أثناء جائحة كورونا األسىو الوظيفي 

 كمنبئ الخجل االجتماعيالتي تتناول  -في حدود علم الباحث –الحالية كونها األولى 
، وعليه فإن جائحة كوروناالنفسي للعاملين بالمجال الصحي أثناء  األسىو بالرضا الوظيفي 

الدراسة الحالية تأتي لمحاولة سد الفجوة في هذا المجال، واختلفت الدراسات السابقة في 
العينات التي أجريت عليها، من حيث نوعية تلك العينات وخصائصها، وتأتي الدراسة 

أطباء، العاملين في المجال الصحي بمحافظة المنيا والتي تضم )على الحالية لتلقي الضوء 
، كما اختلفت األدوات المستخدمة في (استقبالممرضين، فنيين تحاليل وأشعة، موظفين 

الدراسات السابقة من دراسة ألخرى بما يخدم هدف تلك الدراسات فمنها دراسات استخدمت 
مقاييس جاهزة ومن الباحثين من استخدم مقاييًسا من إعدادهم، وفي الدراسة الحالية قام 

للعاملين في المجال  األسى النفسيوقياس  الخجل االجتماعيد أداء لقياس الباحث بإعدا
ليكون ذلك أحد اإلسهامات في إثراء المكتبة العربية باالختبارات والمقاييس النفسية، الصحي 

كما تباينت المناهج المتبعة في الدراسات السابقة واتبع الباحث في الدراسة الحالية المنهج 
ا من المناهج واألساليب الفرعية المساعدة، واسعة ومرنة تتضمن عددً الوصفي كونه مظلة 

 بينوأسفرت نتائج الدراسات السابقة عن نتائج كثيرة، غير أنها لم تعمل على حسم الفروق 
كما النفسي للعاملين بالمجال الصحي  األسىو وعالقته بالرضا الوظيفي الخجل االجتماعي 
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النفسي  األسىو كمنبئ للرضا الوظيفي  االجتماعيالخجل  لم تهتم الدراسات السابقة بدراسة
ذلك، كما ولهذا تحاول الدراسة الحالية توضيح للعاملين بالمجال الصحي أثناء جائحة كورونا 

استفاد الباحث من الدراسات السابقة في إثراء اإلطار النظري واختيار أداة الدراسة بعد 
 ائص عينة الدراسة، وتفسير النتائج .تكييفها بما يتناسب مع موضوع وأهداف وخص

 فروض الدراسة: 
توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الخجل االجتماعي وكل من الرضا ال  -1

 الوظيفي واألسى النفسي لدى عينة البحث الحالية؟
 مكن التنبؤ من خالل الخجل االجتماعي بالرضا الوظيفي لدى عينة البحث؟يال  -2
 التنبؤ من خالل الخجل االجتماعي باألسى النفسي لدى عينة البحث ؟ يمكنال  -3

 املنهج واإلجراءات:
  سة:دارلامنهج 
االرتباطي باعتباره يتناسب مع صفي ولالمنهج الحالية اسة دارلافي ث لباحدم استخا      

أهداف وفروض الدراسة حيث يوفر فهًما عن الخجل االجتماعي وعالقتة بكل من الرضا 
 الوظيفي واألسى النفسي.

 مجتمع الدراسة: 
تكون مجتمع الدراسة من األطباء والممرضين وفنيين التحاليل واألشعة وموظفين        

االستقبال بالمستشفيات )مستشفى الحميات، مستشفىى القلب والصدر الجامعي، مستشفى 
 .( فرًدا350والبال  عددهم ) التأمين سوزان مبارك ( بمحافظة المنيا

 عينة الدراسة:
العينررة االسررتطالعية: تررم تطبيررق أدوات الدراسررة الحاليررة علررى عينررة اسررتطالعية عشرروائية  -1

( مرررن العررراملين بالمجرررال الصرررحي مرررن مجتمرررع الدراسرررة األصرررلي، وذلرررك بهررردف 100قوامهرررا )
التحقررق مررن صرردق وثبررات تلررك األدوات ومرردى صررالحية اسررتخدامها فرري التطبيررق علررى أفررراد 

 ساسية.  العينة األ
: قام الباحث باختيار عينة الدراسة األساسية بالطريقة العشوائية، وقد بلر  العينة األساسية -2

( من العاملين في المجال الصرحي داخرل مستشرفيات العرزل بمحافظرة 145عدد أفراد العينة )
المنيررررا )مستشررررفى الحميررررات، مستشررررفى القلررررب والصرررردر الجررررامعي، مستشررررفى التررررأمين سرررروزان 
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مبارك( والتي تضم )أطباء، ممرضرين، فنيرين تحاليرل وأشرعة، مروظفين اسرتقبال( بنسربة مئويرة 
( 41.25( مررن مجتمررع البحررث، وقررد بلرر  المتوسررط الحسررابي لعمررر العينررة )%41.43بلغررت )

 ( .3.45بانحراف معياري قدره )
 (1جدول )

 (145)ن =  وخصائص الوظيفة من حيث النوع والوظيفة الدراسةخصائص عينة 
 النسبة المئوية العدد التصنيف المتغيرات الديموجرافية

 النوع
 %51.72 75 ذكور
 %48.28 70 إناث

 145 اإلجمالي

 الوظيفة

 %40.00 58 أطباء
 %33.10 48 ممرضين

 %15.86 23 فنيين تحاليل وأشعة
 %11.03 16 موظفين استقبال

 145 اإلجمالي

 الوظيفةخصائص 

 %58.63 85 مباشرة مع المرضعالقة 
 %27.58 40 عالقة غير مباشرة مع المرض

 %13.79 20 االتوجد عالقة مباشرة مع المرضى تمامً 
 145 االجمالي

 %48.28مرن الرذكور و %51.72تكونرت مرن  الدراسرة( أن عينة 1يتضح من جدول )     
مررن  %33.10مرن األطبراء و %40.00مرن اإلنراث، كمرا يتبررين أن عينرة البحرث تكونرت مررن 

مروظفين اسرتقبال، ويتضرح أيًضرا  %11.03فنيين تحاليل وأشرعة و %15.86وفئة التمريض 
 %58.63أن عينة البحث تكونت من 

القرررة غيرررر مباشررررة مرررع المرضرررى و ع %27.58فئرررات ذات عالقرررة مباشررررة مرررع المرضرررى و  
 ممن ال يوجد لهم عالقة مباشرة مع المرضى تماًما 13.79%

 سة: ا: أدوات الدر ثانًيا
 :إعداد الراحث: : مقياس الخجل االجتماعيأوالً 

  :تم إعداد المقياس الحالي لألسباب التالية  
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لدى عينة  االجتماعي، وهو تحديد مستوى الخجل : تحقيق هدف الدراسة الحاليةأوألً   
 .الدراسة

التي تناولت الخجل االجتماعي  -في حدود علم الباحث –: قلة المقاييس العربية ثانًيا 
الباحث إعداد مقياس الخجل  ممما استلزم قيا للعاملين بالمجال الصحي أثناء جائحة كورونا

 .االجتماعي
العربية  الدراسات السابقةو  البحوثقام الباحث بإعداد المقياس من خالل االطالع على و      

 واألجنبية ذات الصلة بموضوع الدراسة وما بها من مقاييس واستمارات واختبارات مثل دراسة
؛ صابرين 2013عجيلة ؛ سناء أبو 2011رانيا محمد،؛ 2011) أميرة مزهر وأحالم مهدي،

طالع ، ومن خالل اال(Cesare Cavalera,2020؛ 2018؛ إسراء مجدى،2015هشام، 
، قام الباحث والتعريفات االصطالحية على اإلطار النظري المفسر للخجل االجتماعي

، ووصل العدد الكلي ، ومراجعتها علمًيا ولغوًيابصياغة عبارات مقياس الخجل االجتماعي
يقوم المفحوص باإلجابة على كل عبارة من عبارات المقياس  ( عبارة 35لعبارات المقياس )
(، وعلى 1، 2، 3(، والدرجات على الترتيب هي ))دائًما، أحياًنا، أبًداهي  وفق ثالثة بدائل

( أمام العبارة التي تتفق √المفحوص أن يحدد مدى انطباق كل عبارة عليه بوضع عالمة )
(، ويشير ارتفاع 105(، وأعلى درجة )35معه، وبهذا تكون أدنى درجة على المقياس )

 االجتماعي.ى ارتفاع مستوى الخجل الدرجة إل
 الخصائص السيكومترية للمقياس:

 :الخصائص السيكومترية للمقياس على النحو التاليقام الباحث بحساب        
 (الصدق: لحساب صدق المقياس استخدم الباحث الطرق التالية :أ) 
 ( صدق المحتوى:1)

قررام الباحررث بعرررض المقيرراس فرري صررورته المبدئيررة علررى مجموعررة مررن الخبررراء فرري 
مالءمرررة وذلرررك إلبرررداء الررررأي فررري  1.( خبرررراء7مجرررال علرررم الرررنفس والصرررحة النفسرررية قوامهرررا )

                                                           
 الخبراء:أسماء السادة 

 جامعة المنوفية -كلية األداب –د/ خالد  السيد محمد زيادة أستاذ علم النفس  أ. -1
 جامعة جنوب الوادي  -كلية األداب -د/ محمد السيد عبد الوهاب أستاذ علم النفس أ. -2
 أسوانجامعة  -كلية األداب -د/ مدحت ألطاف عباس أستاذ الصحة النفسية ورئيس قسم علم النفس أ. -3
 أ. د/ مشيرة عبد الحميد اليوسفي، أستاذ الصحة النفسية جامعة المنيا          -4
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رات ، وقرررد تراوحرررت النسرررربة المئويرررة آلراء الخبررررراء حرررول عبرررراالمقيررراس فيمرررا وضررررع مرررن أجلرررره
( عبررارات لحصررولهم علررى 3، وبررذلك تررم اسررتبعاد عرردد )(%100:  %50المقيرراس مررا بررين )

 ( عبارة .35راء لتصبح الصورة النهائية مكونة من )من اتفاق الخب %75نسبة أقل من 
 الصدق العاملي :( 2)

بطريقرررررة المكونرررررات   Factorial Analysisترررررم إجرررررراء التحليرررررل العررررراملي
( عوامررل وبأخررذ محررك 3أنررتج )المائررل  وبعررد الترردوير  Principal Componentاألساسررية
تشربعت علرى أكثرر مرن التري عبرارات ( الختيار التشبعات الدالة فقد ترم اختيرار ال0.3جيلفورد )

عامررل بقرريم غيررر متقاربررة باختيررار التشرربع األكبررر وتررم اإلبقرراء علررى العوامررل الترري تتشرربع عليهررا 
تحصرل التري ( ، كما يرتم حرذف العبرارات 0.3ثالث عبارات فأكثر بقيمة تشبع حدها األدنى )

،  1980)صرفوت فررج ، ( وهذا يضمن نقاًء عامليًا أفضل للعوامرل 0.3على تشبع أقل من )
 .( ، وفيما يلي وصف لتلك العوامل171

 (2جدول )
 التشبعات الدالة على العامل األول

 التشبع رقم العبارة 
9 0.827 
34 0.821 
19 0.814 
29 0.793 
27 0.789 
17 0.763 
12 0.754 
13 0.754 
18 0.751 
7 0.749 

                                                                                                                                        

 جامعة جنوب الوادي -كلية األداب –د/ سميرمحمود خطاب  أستاذ علم النفس  أ. -5
 جامعة المنيا –كلية التربية  -د / شعبان حسين محمود أستاذ الصحة النفسية أ. -6
 جامعة المنيا   -كلية التربية للطفولة المبكرة -د/ نبيل السيد حسن الجباص أستاذ علم نفس الطفل أ. -7
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 التشبع رقم العبارة 
33 0.746 
35 0.731 
20 0.723 
28 0.723 
4 0.687 
10 0.672 
15 0.653 
32 0.633 
22 0.548 

 (%30.59( نسبة التباين )10.71الجذر الكامن )  
( وأن 10.71من الجدول السابق يتضح أن قيمة الجذر الكامن لهذا العامل بلغرت )

يقتررح ( مفرردة . وعليره 19( وقد تشربع بهرذا العامرل )%30.59نسبة التباين العاملي المفسر )
 ( .االجتماعيتسمية هذا العامل )الباحث 

 (3جدول )
 التشبعات الدالة على العامل الثاني

 التشبع رقم العبارة 
11 0.857 
8 0.835 
1 0.772 
16 0.748 
30 0.731 
31 0.582 
2 0.562 

 (%15.78( نسبة التباين )5.52الجذر الكامن )
( وأن 5.52من الجردول السرابق يتضرح أن قيمرة الجرذر الكرامن لهرذا العامرل بلغرت )

يقترررح ( مفررردة . وعليرره 7( وقررد تشرربع بهررذا العامررل )%15.78نسرربة التبرراين العرراملي المفسررر )
 ( .    الفسيولوجيتسمية هذا العامل )الباحث 
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 (4جدول )
 التشبعات الدالة على العامل الثالث

 التشبع رقم العبارة 
26 0.901 
14 0.898 
25 0.769 
6 0.764 
23 0.761 
24 0.736 
5 0.557 
3 0.543 
21 0.400 

 (%15.30( نسبة التباين )5.36الجذر الكامن )
( وأن 5.36من الجردول السرابق يتضرح أن قيمرة الجرذر الكرامن لهرذا العامرل بلغرت )

يقترررح ( مفررردة . وعليرره 9( وقررد تشرربع بهررذا العامررل )%15.30نسرربة التبرراين العرراملي المفسررر )
( . ومن خرالل مرا توصرل إليره الباحرث مرن خرالل التحليرل النفسيتسمية هذا العامل )الباحث 

        اد المقياس من اآلتي :العاملي ، فقد تكونت أبع
 (5جدول )

 وعباراته بعد إجراء التحليل العاملي الخجل االجتماعيأبعاد مقياس 
 أرقام العبارات عدد العبارات البعد

 19 االجتماعي
4 /7  /9  /10  /12  /13 /15 /17 /18 /19 /20 /22 /27 /

28 /29 /23 /33 /34 /35 
 31/ 30/ 16/ 11/ 8/ 2/ 1 7 الفسيولوجي
 25/ 24/ 23/ 21/ 14/ 6/ 5/ 3 8 النفسي
  35 الكلي

 ( عبارة موزعة على ثالثة أبعاد هي:  35وبذلك وصل العدد الكلي لعبارات المقياس )     
: ويشير إلى قدرة الفرد على التعبير واإلقدام على أعمال مشتركة مع الرعد االجتماعي -1

لمهارات اجتماعية تؤهله على التعامل مع المواقف الجماعة والعمل الجماعي وامتالكه 
 ( عبارة.19االجتماعية والتفاعل االجتماعي الناجح مع اآلخرين، ويشتمل على )
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: ويشير إلى أعراض واستجابات جسمية تظهر على الفرد تختلف في الرعد الفسيولوجي -2
 ( عبارات.7ى )شدتها حسب المواقف االجتماعية والمهنية التي يواجهها، ويشتمل عل

: ويشير إلى المعتقدات واألفكار وردود األفعال التي يظهرها الفرد أثناء الرعد النفسي -3
المواقف والتفاعالت االجتماعية والمهنية، وتعكس الوعي بالذات والثقة بالنفس وقدرته على 

ته التعبير والتواصل اللفظي وغير اللفظي وتفسيره للمواقف واألحداث المرتبطة بمهن
  ( عبارات. 9وبتخصصه المهني، ويشتمل على )

 : الثرات (ب)
لحسرراب ثبررات المقيرراس قررام الباحررث باسررتخدام معامررل ألفررا لكرونبررا  وذلررك بتطبيقهررا 

، والجدول الترالي ع البحث ومن خارج العينة األصليةمن مجتم ( فرًدا100على عينة قوامها )
 ( يوضح ذلك . 6)

 (6جدول )
 (100معامالت الثبات باستخدام معامل ألفا لكرونبا  للمقياس )ن = 

 معامل الفا األبعاد
 **0.91 االجتماعي
 **0.90 الفسيولوجي
 **0.84 النفسي

 **0.87 الدرجة الكلية

 (0.01** دال عند مستوي )  (0.05* دال عند مستوي )      
:  0.84ألبعاد المقياس ما بين )( ما يلي: تراوحت معامالت ألفا 6يتضح من جدول )

 إلىا مما يشير ( وهى معامالت دالة إحصائيً 0.87، كما بل  معامل الفا للمقياس )(0.91
 .ثبات المقياس

 االتساق الداخلي: ( ج)
مرن  فرًدا (100لحساب االتساق الداخلي للمقياس قام الباحث بتطبيقه على عينة قوامها )

صررررلية للبحررررث، حيررررث قررررام الباحررررث بحسرررراب معررررامالت مجتمررررع البحررررث ومررررن غيررررر العينررررة األ
االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذى تنتمى إليه، وكذلك معامالت االرتبراط 

( توضرررح النتيجرررة علرررى 8( ، )7برررين درجرررة كرررل بعرررد والدرجرررة الكليرررة للمقيررراس ، والجرررداول )
 التوالي .
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 ( 7جدول )
 (100)ن =   للبعد المنتمية إليهمعامل االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية  

 النفسي الفسيولوجي االجتماعي
 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

4 0.75** 1 0.82** 3 0.65** 
7 0.78** 2 0.69** 5 0.60** 
9 0.89** 8 0.90** 6 0.75** 
10 0.77** 11 0.91** 14 0.85** 
12 0.76** 16 0.83** 21 0.44** 
13 0.83** 30 0.74** 23 0.79** 
15 0.74** 31 0.71** 24 0.79** 
17 0.75**   25 0.81** 
18 0.65**   26 0.85** 
19 0.85**     
20 0.65**     
22 0.53**     
27 0.79**     
28 0.61**     
29 0.86**     
32 0.72**     
33 0.75**     
34 0.86**     
35 0.79**     

 0.267( = 0.01)    0.205( = 0.05قيمة )ر( الجدولية عند مستوي داللة )
 (0.01** دال عند مستوي )  (0.05* دال عند مستوي )
( ما يلي: تراوحت معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية 7يتضح من جدول )
( وهرى معرامالت ارتبراط دالرة إحصرائًيا ممرا يشرير 0.91:  0.44مرا برين ) للبعد المنتميرة إليره

 إلى االتساق الداخلي للمقياس .
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 (8جدول )
 (100= معامل االرتباط بين مجموع درجات كل بعد والدرجة الكلية للمقياس)ن 

 معامل االرتباط األبعاد م
 **0.79 االجتماعي 1
 **0.55 الفسيولوجي 2
 **0.50 النفسي 3

 0.267( = 0.01)    0.205( = 0.05قيمة )ر( الجدولية عند مستوي داللة )
 (0.01** دال عند مستوي )  (0.05* دال عند مستوي )

االرتباط بين مجموع درجات كل ( ما يلي: تراوحت معامالت 8يتضح من الجدول )  
( وهررى معررامالت ارتبرراط دالررة إحصررائًيا 0.79:  0.50بعررد والدرجررة الكليررة للمقيرراس مررا بررين )

 مما يشير إلى االتساق الداخلي للمقياس .
 (.1967: إعداد ويلز وزمالئه)للرضا الوظيفيا: مقياس مينيسوتا ثانيً 

 :وصف المقياس
مينيسررروتا لدراسرررة الرضرررا الررروظيفي علرررى قطاعرررات صرررمم هرررذا المقيررراس فررري جامعرررة 

( بند ولكل بند خمسة خيرارات ولكرل خيرار تعطرى درجرة 60مختلفة من العاملين ويتكون من )
( درجرات، 4( درجرات وراضري وتعطري )5والخيارات على التوالي هري: راضري جرًدا وتعطرى )

راضررري جرررًدا  ( درجررة، غيرررر2( درجررات، غيرررر راضررري وتعطررري)3ال أسررتطيع التحديرررد تعطررري )
-121( مسرتوى رضرا مرنخفض،)120-60)رجة، بالمقارنة مرع التوزيرع االتري ( د1وتعطي )

( مسرررتوى رضرررا عرررالي فكلمرررا زادت الررردرجات زاد 300-241( مسرررتوى رضرررا متوسرررط،)240
 مستوى الرضا الوظيفي.
 :لمقياسل الخصائص السيكومترية

 للمقياس على النحو التالي: الخصائص السيكومتريةقام الباحث بحساب      
)أ( الصردق المرتبطررة بالمحررك : لحسرراب صرردق المقيراس قررام الباحررث بتطبيقرره المقيرراس المعررد 

( فرًدا من مجتمع البحث ومن غيرر العينرة األصرلية للبحرث، 100من قبله على عينة قوامها )
علري نفرس ( 1993المعرد مرن قبرل نرور الردين محمرد )ثم قام بتطبيرق مقيراس الرضرا الروظيفي 

، ثررم قررام بحسرراب معررامالت االرتبرراط بررين المقياسررين،  وقررد بلرر  معامررل االرتبرراط بينهمررا العينررة
 .( وهو معامل ارتباط دال إحصائيًا مما يشير إلى صدق المقياس0.71)
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 )ب( الثرات :
لحساب ثبات المقياس قرام الباحرث باسرتخدام معامرل ألفرا لكرونبرا  وذلرك بتطبيقهرا علرى عينرة 

( فررررًدا مرررن مجتمرررع البحرررث ومرررن خرررارج العينرررة األصرررلية، وقرررد بلررر  معامرررل الفرررا 100) قوامهرررا
 ( وهى معامالت دالة إحصائًيا مما يشير إلى ثبات المقياس .0.91للمقياس )

قرررام الباحرررث بتطبيقررره علرررى عينرررة قوامهرررا  االتسررراق الرررداخلي : لحسررراباالتسددداق الدددداخلي( ج)
من مجتمع البحث ومن غير العينة األصرلية للبحرث، حيرث قرام الباحرث بحسراب  فرًدا (100)

( االتسررراق 9معرررامالت االرتبررراط برررين درجرررة كرررل عبرررارة والدرجرررة الكليرررة للمقيررراس، والجررردول )
 الداخلي للمقياس يوضح النتيجة .

 (9جدول )
 (100)ن =  للمقياسمعامل االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية  

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط العبارة رقم
1 0.63** 16 0.54** 31 0.39** 46 0.46** 
2 0.75** 17 0.49** 32 0.53** 47 0.51** 
3 0.31** 18 0.56** 33 0.57** 48 0.63** 
4 0.57** 19 0.45** 34 0.41** 49 0.40** 
5 0.43** 20 0.55** 35 0.57** 50 0.59** 
6 0.35** 21 0.64** 36 0.64** 51 0.65** 
7 0.53** 22 0.40** 37 0.37** 52 0.59** 
8 0.58** 23 0.50** 38 0.44** 53 0.48** 
9 0.39** 24 0.48** 39 0.53** 54 0.56** 
10 0.65** 25 0.31** 40 0.71** 55 0.43** 
11 0.64** 26 0.49** 41 0.58** 56 0.65** 
12 0.30** 27 0.75** 42 0.33** 57 0.65** 
13 0.48** 28 0.33** 43 0.55** 58 0.56** 
14 0.56** 29 0.55** 44 0.41** 59 0.30** 
15 0.70** 30 0.43** 45 0.63** 60 0.47** 

 0.267( = 0.01)    0.205( = 0.05قيمة )ر( الجدولية عند مستوي داللة )
 (0.01** دال عند مستوي )  (0.05* دال عند مستوي )
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: تراوحت معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية ي( ما يل9يتضح من جدول )
 إلررررى( وهررررى معررررامالت ارتبرررراط دالررررة إحصررررائيًا ممررررا يشررررير 0.75:  0.30مررررا بررررين )للمقيرررراس 

 .االتساق الداخلي للمقياس
  :إعداد الراحث :النفسي األسى: مقياس ثالًثا

  :ياس الحالي لألسباب التاليةتم إعداد المق 
 .الدراسةلدى عينة  ، وهو تحديد مستوى األسى النفسي: تحقيق هدف الدراسة الحاليةأواًل 
النفسي  للعاملين  ىالتي تناولت األس -في حدود علم الباحث –: قلة المقاييس العربية ثانًيا

 النفسي. ىبالمجال الصحي أثناء جائحة كورونا مما استلزم قيام الباحث إعداد مقياس األس
وقام الباحث بإعداد المقياس من خالل االطالع على البحوث والدراسات السابقة العربية   

 ثل دراسةواألجنبية ذات الصلة بموضوع الدراسة وما بها من مقاييس واستمارات واختبارات م
 Prathana؛ 2020؛مها خالد،2018؛ أماني حسن، 2011؛ رينا سعد،2008)على محمد،

Dodia,2020 ؛Leodoro J,2020)  ومن خالل االطالع على اإلطار النظري المفسر
، قام الباحث بصياغة عبارات مقياس األسى والتعريفات االصطالحية له لألسى النفسي

ولغوًيا، ووصل العدد الكلي لعبارات المقياس في صورته  لمًيا، ومراجعتها عبأبعاده النفسي
( ويقوم المفحوص باإلجابة على كل عبارة من عبارات المقياس وفق ثالثة 34) النهائية

(، وعلى المفحوص 1، 2، 3بدائل هي )دائًما، أحياًنا، أبًدا(، والدرجات على الترتيب هي )
وبهذا  ( أمام العبارة التي تتفق معه√عالمة )أن يحدد مدى انطباق كل عبارة عليه بوضع 

(، ويشير ارتفاع الدرجة إلى 102(، وأعلى درجة )34تكون أدنى درجة على المقياس )
 النفسي. ىارتفاع مستوى األس

 :للمقياس الخصائص السيكومترية
 :للمقياس على النحو التالي الخصائص السيكومتريةقام الباحث بحساب   
 لحساب صدق المقياس استخدم الباحث الطرق التالية :( الصدق : أ) 
 ( صدق المحتوى :1)

قررام الباحررث بعرررض المقيرراس فرري صررورته المبدئيررة علررى مجموعررة مررن الخبررراء فرري 
مالءمرة المقيراس ( خبراء وذلك إلبرداء الررأي فري 7مجال علم النفس والصحة النفسية قوامها )

رات المقيراس مرا برين وية آلراء الخبراء حول عبرا، وقد تراوحت النسبة المئفيما وضع من أجله
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( عبرررارات لحصرررولهم علرررى نسررربة أقرررل مرررن 4، وبرررذلك ترررم اسرررتبعاد عررردد )(100%:  50%)
 ( عبارة .34من اتفاق الخبراء لتصبح الصورة النهائية مكونة من ) 75%

  الصدق العاملي:(2) 
المكونات بطريقة   Factorial Analysisتم إجراء التحليل العاملي

( عوامل وبأخذ محك 3أنتج )المائل  وبعد التدوير  Principal Componentاألساسية
( الختيار التشبعات الدالة فقد تم اختيار العبارات التي تشبعت على أكثر من 0.3جيلفورد )

عامل بقيم غير متقاربة باختيار التشبع األكبر وتم اإلبقاء على العوامل التي تتشبع عليها 
( ، كما يتم حذف العبارات التي تحصل 0.3عبارات فأكثر بقيمة تشبع حدها األدنى ) ثالث

،  1980( وهذا يضمن نقاًء عامليًا أفضل للعوامل )صفوت فرج ، 0.3على تشبع أقل من )
 ( ، وفيما يلي وصف لتلك العوامل .171

 (10جدول )
 التشبعات الدالة على العامل األول

 التشبع رقم العبارة 
17 0.846 
9 0.834 
21 0.818 
29 0.798 
10 0.773 
31 0.756 
18 0.754 
5 0.753 
15 0.734 
13 0.731 
14 0.718 
24 0.705 
11 0.675 
20 0.493 

 (%23.61( نسبة التباين )8.03الجذر الكامن )
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( وأن 8.03من الجردول السرابق يتضرح أن قيمرة الجرذر الكرامن لهرذا العامرل بلغرت )
( مفرردة . وعليره يقتررح 14( وقد تشربع بهرذا العامرل )%23.61التباين العاملي المفسر )نسبة 

              ( . االنفعاليالباحث تسمية هذا العامل )
  (11جدول ) 

 التشبعات الدالة على العامل الثاني
 التشبع رقم العبارة 

28 0.934 
26 0.918 
2 0.908 
16 0.904 
8 0.773 
19 0.767 
33 0.753 
32 0.738 
34 0.527 
12 0.485 
23 0.463 
27 0.455 

 (%20.97( نسبة التباين )7.13الجذر الكامن )
( وأن نسرربة 7.13مررن الجرردول السررابق يتضررح أن قيمررة الجررذر الكررامن لهررذا العامررل بلغررت )

الباحرث تسرمية  ( مفردة . وعليه يقترح12( وقد تشبع بهذا العامل )%20.97التباين العاملي المفسر )
    ( .الفسيولوجيهذا العامل )

 (12جدول )
 التيرعات الدالة على العامل الثالث

 التشبع رقم العبارة 
3 0.885 
7 0.881 
30 0.878 
4 0.865 
1 0.793 
22 0.776 
6 0.709 
25 0.674 

 (%16.82( نسبة التباين )5.72الجذر الكامن )
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( وأن 5.72الجرذر الكرامن لهرذا العامرل بلغرت )من الجردول السرابق يتضرح أن قيمرة 
( مفررردة . وعليرره يقترررح 8( وقررد تشرربع بهررذا العامررل )%16.82نسرربة التبرراين العرراملي المفسررر )
الباحرررث مررن خرررالل  ( . ومررن خرررالل مررا توصرررل إليررهاالجتمررراعيالباحررث تسررمية هرررذا العامررل )

      :قد تكونت أبعاد المقياس من اآلتي، فالتحليل العاملي
  (13ول )جد

 وعباراته بعد إجراء التحليل العاملي األسي النفسيأبعاد مقياس 
 أرقام العبارات عدد العبارات البعد

 14 االنفعالي
5 /9 /10 /11 /13 /14 /15 /17 /18 /20 /21 /24 /

29 /31 
 34/ 33/ 32/ 28/ 27/ 26/ 23/ 19/ 16/ 12/ 8/ 2 12 الفسيولوجي
 30/ 25/ 22/ 7/ 6/ 4/ 3/ 1 8 االجتماعي
  34 الكلي

لحسررراب ثبررررات المقيررراس قرررام الباحررررث باسرررتخدام معامرررل ألفررررا لكرونبرررا  وذلررررك   الثبرررات: (ب)
( فرررردًا مرررن مجتمرررع البحرررث ومرررن خرررارج العينرررة األصرررلية، 100بتطبيقهرررا علرررى عينرررة قوامهرررا )

 .( يوضح ذلك15والجدول التالي )
 ( 14جدول ) 

 (100معامالت الثبات باستخدام معامل ألفا لكرونبا  للمقياس )ن = 
 معامل الفا األبعاد
 **0.94 االنفعالي
 **0.92 الفسيولوجي
 **0.92 االجتماعي
 **0.85 الدرجة الكلية

 (0.01** دال عند مستوي )  (0.05* دال عند مستوي )
:  0.92( مررا يلرري: تراوحررت معررامالت ألفررا ألبعرراد المقيرراس مررا بررين )14يتضررح مررن جرردول )

 إلرى( وهرى معرامالت دالرة إحصرائًيا ممرا يشرير 0.85( ، كما بل  معامل الفا للمقياس )0.94
 ثبات المقياس . 

(االتسررراق الرررداخلي: لحسررراب االتسررراق الرررداخلي للمقيررراس قرررام الباحرررث بتطبيقررره علرررى عينرررة ج)
مجتمرع البحرث ومرن غيرر العينرة األصرلية للبحرث، حيرث قرام الباحرث  ( فرردًا مرن100قوامهرا )
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بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذى تنتمرى إليره، وكرذلك 
( 16( ، )15، والجرررداول )ة كرررل بعرررد والدرجرررة الكليرررة للمقيررراسمعرررامالت االرتبررراط برررين درجررر
 توضح النتيجة على التوالي .

 (15جدول )
 (100)ن =   للبعد المنتمية إليهمعامل االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية  
 االجتماعي الفسيولوجي االنفعالي

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة
5 0.78** 2 0.89** 1 0.80** 
9 0.86** 8 0.75** 3 0.88** 
10 0.79** 12 0.62** 4 0.86** 
11 0.69** 16 0.87** 6 0.74** 
13 0.75** 19 0.73** 7 0.87** 
14 0.69** 23 0.59** 22 0.80** 
15 0.73** 26 0.90** 25 0.72** 
17 0.86** 27 0.57** 30 0.87** 
18 0.75** 28 0.91**   
20 0.53** 32 0.75**   
21 0.83** 33 0.67**   
24 0.68** 34 0.62**   
29 0.83**     
31 0.77**     

 0.267( = 0.01)    0.205( = 0.05قيمة )ر( الجدولية عند مستوي داللة )
 (0.01** دال عند مستوي )  (0.05* دال عند مستوي )
( مررا يلرري: تراوحررت معررامالت االرتبرراط بررين درجررة كررل عبررارة والدرجررة 15يتضررح مررن جرردول ) 

( وهرى معرامالت ارتبراط دالرة إحصرائيًا ممرا 0.91:  0.53مرا برين ) المنتمية إليرهللبعد الكلية 
 يشير إلى االتساق الداخلي للمقياس .
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 ( 16جدول )
 (100معامل االرتباط بين مجموع درجات كل بعد والدرجة الكلية للمقياس )ن = 

 معامل االرتباط األبعاد م
 **0.53 االنفعالي 1
 **0.54 الفسيولوجي 2
 **0.57 االجتماعي 3

 0.267( = 0.01)    0.205( = 0.05قيمة )ر( الجدولية عند مستوي داللة )
يتضرررح مررررن الجرررردول . (0.01** دال عنرررد مسررررتوي )  (0.05* دال عند مستوي )

رجررررة الكليررررة ( مرررا يلرررري: تراوحرررت معررررامالت االرتبررراط بررررين مجمرررروع درجرررات كررررل بعرررد والد16)
وهى معامالت ارتباط دالة إحصائًيا مما يشير إلى االتسراق ( 0.57: 0.53للمقياس ما بين )
 الداخلي للمقياس .

 األسلوب اإلحصائي المستخدم :
، ولحسراب نترائج البحرث اسرتخدم ت وجردولتها ترم معالجتهرا إحصرائًيابعد جمع البيانرا

 معامررررل االرتبرررراطالتحليررررل العرررراملي، : النسرررربة المئويررررة، لباحررررث األسرررراليب اإلحصررررائية اآلتيررررةا
قرد ارتضرى الباحرث مسرتوى داللرة ، التردريجي حليل االنحردارت، معامل الفا لكرونبا ، لبيرسون 

لحسرررررراب بعررررررض  Spss، كمررررررا اسررررررتخدم الباحررررررث برنررررررامج (0.01،  0.05) ييعنررررررد مسررررررتو 
 المعامالت اإلحصائية .

 عرض وتفسري النتائج:
 للتحقق من صحة الفرض األول والذي ينص على اآلتي: 

ارتباطيررة ذات داللررة إحصررائية بررين الخجررل االجتمرراعي وكررل مررن توجررد عالقررة  ال "
 األسى النفسي لدى عينة الدراسة"الرضا الوظيفي و 

 (17جدول )
 بين الخجل االجتماعي وكل من الرضا الوظيفي واألسى النفسي معامالت االرتباط  

 (145لدى عينة الدراسة )ن = 

 المقياس
 األسى النفسي

 الرضا الوظيفي
 الدرجة الكلية االجتماعي الفسيولوجي االنفعالي

الخجل 
 االجتماعي

 **0.36- **0.36 **0.24 **0.52 *0.19 االجتماعي
 **0.39- **0.48 **0.42 **0.43 **0.36 الفسيولوجي
 **0.45- **0.54 **0.46 **0.50 **0.40 النفسي

 **0.51- **0.57 **0.46 **0.62 **0.39 الدرجة الكلية
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   0.228( = 0.01) 0.174( = 0.05قيمة )ر( الجدولية عند مستوى )
 (0.01** دال عند مستوي )  (0.05* دال عند مستوي )
وجود عالقة ارتباطية عكسية ذات داللة إحصائية بين ( ما يلي: 17يتضح من جدول)

الخجل االجتماعي والرضا الوظيفي لدى عينة الدراسة، وجود عالقة ارتباطية طردية ذات 
ويري الباحث داللة إحصائية بين الخجل االجتماعي واألسى النفسي لدى عينة الدراسة، 

نه من الطبيعي كلما ارتفعت الحالي أن هذه النتيجة متسقة مع السياق النفسي، حيث أ
مظاهر الخجل االجتماعي لدى األشخاص كلما انخفضت لديهم مستوى الرضا الوظيفي 
وارتفعت عندهم مشاعر األسى النفسي، ما بالنا بأن يكون هؤالء األشخاص عاملين بالمجال 

 نتائج دراسة وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إلية جائحة كورونا، الصحي أثناء تفشي
(Rimmer,MP, 2020؛ Cesare, Cavalera, 2020 ؛ Prathana, Dodia,2020 
؛ 2018؛ إسراء مجدي،2018أماني حسن، ؛ Delgado-Gallegos&et al,2020 ؛

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى ما يواجه العالم اليوم من تحديات  (،2015صابرين هشام، 
صعبة في مواجهة جائحة كورونا وما نتج عن هذا الفيروس من أثار اقتصادية واجتماعية 
وصحية ونفسية، وانتشار الوصمة المرتبطة باإلصابة بفيروس كورونا والتي ال تؤثر فقط 

المرض ولكن أيضًا على مقدمي الرعاية الصحية لهم على األفراد الذين تم تشخيصهم حديثًا ب
الذين هم في الصفوف األولى في مواجهة هذا الفيروس من خالل احتكاكهم الدائم مع 
المرضى والمخالطة اللصيقة ألشخاص مصابين بهذا الفيروس أو مشتبه في إصابتهم، 

تجاههم، والنظر  ومالمسة البيئة المحيطة بهم مما يؤدي إلى ظهور وصمة عار اجتماعية
إليهم على أنهم غير آمنين بسبب وظيفتهم،  وبذلك يصبحون ضحايا للسلوكيات التجنبية، 
مما يعني أن العاملين في المجال الصحي هم األكثر عرضًة لإلصابة بالعدوى، وهذا ما 

  يؤدي إلى شعورهم بالخجل والقلق والتوتر تجاه مهنتهم وعدم الرضا عنها.
( بأن اإلصابة 2018هذه النتيجة إلى ما أشارت إليه إسراء مجدي )رجع الباحث ويُ  

باضطراب الخجل راجع إلى األفكار السلبية والخاطئة  لدى الفرد مما يزيد من شعوره بالقلق 
والضغوطات المستمرة، فقد نجد العاملين بالمجال الصحي تراودهم أفكار غير عقالنية 

حة كورونا وهذا ما يؤدي بهم إلى زيادة مظاهر تشاؤمية بسبب أعباء مهنتهم أثناء جائ
الخجل االجتماعي لديهم وهذا ما تفسره النظرية المعرفية، كما قد يكتسبون سلوكيات خاطئة 
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ومتعلمة ما يجعلهم غير قادرين على التكيف مع البيئة والعوامل المؤثرة فيها وهذا ما تؤكده 
سلوك خاطئ ومتعلم وبالتالي فهو سلوك النظرية السلوكية  وذلك في اعتبارها أن الخجل 

غير سوي، ولهذا فإنه من الضرورة االهتمام بمشكلة الخجل وما تتركه من نتائج وخيمة على 
 الصحة النفسية والجسمية والمعرفية وخاصة في الظروف االستثنائية مثل جائحة كورونا.

(على أن 2014إلية فضيلة عرفات السبعاوي) توتتفق هذه النتيجة مع ما أشار 
الخجل ُيعد بمثابة قوة داخلية تمنع األفراد من بناء عالقات اجتماعية مع اآلخرين أو 
االستمرار فيها فيظهر عجًزا  في العديد من مجاالت الحياة وخصوًصا االجتماعية والمهنية 

ة واألهداف المهنية. وبما أن كعدم القدرة على تحقيق واستمرار العالقات الشخصية الوثيق
العاملين بالمجال الصحي ال بد أن تكون لديهم المهارات االجتماعية التي تساعدهم على 
التواصل والعمل االجتماعي في تطبيق العملية العالجية بشكلها الصحيح فاضطراب الخجل 

ونوا راضيين عن سيقف عائًقا أمام إيفاء هؤالء العاملين بمتطلبات مهنتهم وبالتالي فلن يك
 أنفسهم وعن هذه المهنة التي ُتظهر ضعف قدراتهم وُتعرضهم لمواقف ضاغطة باستمرار.

-Delgadoمع ما أشار إليه )وتتفق نتائج هذه الدراسة إجمااًل  
Gallegos,et.al,2020) عن حجم المعاناة التي يعيشونها العاملين بالمجال الصحي من

طاقم الطبي الذين عملوا في الخطوط األمامية في مواجهة الممرضين واألطباء وغيرهم من ال
جاءحة كورونا من أعراض خجل وقلق واكتئاب وصعوبة في النوم، فهم معرضون لخطر 
اإلصابة بالصدمات أو االضطرابات األخرى المرتبطة بالتوتر والحزن الشديد بسبب مخاوف 

 من االصابة بالمرض وعدم معرفة ما سيحدث في المستقبل. 
 التحقق من صحة الفرض الثاني والذي ينص على  اآلتي: 

 لرضا الوظيفي لدى عينة الدراسة" يمكن التنبؤ من خالل الخجل االجتماعي باال  "         
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 (  18جدول ) 
 (145)ن =        نتائج تحليل االنحدار التدريجي بين أبعاد الخجل االجتماعي والرضا الوظيفي لدى عينة الدراسة

 (0.01** دال عند مستوي )  (0.05مستوي )* دال عند 
 :(18 يتضح من الجدول )

 :ىالخطوة األول
يمكرن التنبرؤ بالرضرا الروظيفي مررن خرالل بعرد )النفسري( مررن أبعراد الخجرل االجتمراعي ، حيررث 
جاء بعد )النفسي( في الترتيب األول من حيث إسهامه في الرضا الوظيفي ، كمرا بلغرت قيمرة 

( وهري تمثرل إسرهام المتغيرر المسرتقل فري المتغيرر 0.45بين المتغيرين )( Rاالرتباط المتعدد )
( %20( وذلرك بنسربة إسرهام )0.20( وقيمتره تسراوى ) R2التابع ، وقد أحردث تباينرًا مقرداره )

( ، ممرا يردل 0.01( وهري دالرة عنرد مسرتوى )35.39في المتغير التابع ، وبلغت قيمة )ف( )
من أبعاد الخجل االجتماعي والرضا الوظيفي ، وبالتالي  على وجود ارتباط بين بعد )النفسي(

يمكن التنبؤ بالرضا الوظيفي من خالل بعرد )النفسري( مرن أبعراد الخجرل االجتمراعي ، ويمكرن 
 صياغة المعادلة االنحدارية التنبؤية على النحو التالي: 

    )درجات العينة فى بعد النفسي( 8.18-+  339.56= الرضا الوظيفي 
 :الخطوة
( مرن أبعراد الخجرل االجتمراعي االجتمراعييمكن التنبؤ بالرضا الوظيفي من خرالل بعرد )     

( في الترتيب الثاني من حيث إسهامه في الرضرا الروظيفي، كمرا االجتماعي، حيث جاء بعد )
( وهري تمثرل إسرهام المتغيرر المسرتقل 0.51( برين المتغيررين )Rبلغت قيمة االرتبراط المتعردد )

( وذلك بنسبة إسرهام 0.26( وقيمته تساوى ) R2التابع، وقد أحدث تباينًا مقداره ) في المتغير
(، 0.01( وهرري دالرة عنررد مسررتوى )25.38( فري المتغيررر الترابع ، وبلغررت قيمرة )ف( )26%)

( مررن أبعرراد الخجررل االجتمرراعي االجتمرراعيممررا يرردل علررى وجررود ارتبرراط بررين بعرردي )النفسرري، 
مكرررررن التنبرررررؤ بالرضرررررا الررررروظيفي مرررررن خرررررالل بعررررردي )النفسررررري، والرضرررررا الررررروظيفي، وبالترررررالي ي

 رقم
 الخطوة

 البعد
االرتباط المتعدد 

R 
التباين 
 R2المشترك 

 قيمة الثابت
 قيمة
B 

 قيمة
Beta 

النسبة الفائية 
F 

 قيمة ت

 **5.95 **35.39 0.45- 8.18- 339.56 0.20 0.45 النفسي 1

2 
 النفسي

 االجتماعي
0.51 0.26 446.43 

-6.92 
-3.08 

-0.38 
-0.26 

25.38** 
5.05** 
3.54** 
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( من أبعاد الخجل االجتماعي ، ويمكن صرياغة المعادلرة االنحداريرة التنبؤيرة علرى االجتماعي
 النحو التالي: 

)درجات  3.08-+  )درجات العينة فى بعد النفسي( 6.92-+  446.43= الرضا الوظيفي 
      العينة فى بعد االجتماعي(

دراسرررررررررررررررررررررة  هرررررررررررررررررررررذه النتيجرررررررررررررررررررررة مرررررررررررررررررررررع مرررررررررررررررررررررا توصرررررررررررررررررررررلت إليرررررررررررررررررررررة وتتفرررررررررررررررررررررق
(PrathanaDodia,NehaParashar,2020 ؛StephenX.Zhang,et.al,2020 ؛ مهررا

حيث يمثل الرضرا الروظيفي المرنخفض النسربة األعلرى ،(2015؛ صابرين هشام، 2020خالد،
، لررردى أفرررراد العينرررة، فررري حرررين اختلفرررت نترررائج الدراسرررة الحاليرررة مرررع نترررائج دراسرررة )إينررراس فرررؤاد

( حيررث يتمتررع أفررراد العينررة برضررا وظيفرري مرتفررع وذلررك بخررالف الدراسررة الحاليررة ويرجررع 2008
الباحث هذه النتيجرة إلرى طبيعيرة عمرل العراملين بالمجرال الصرحي عرن غيررهم، فهرم يواجهرون 
الكثيرررر مرررن الصرررعوبات والضرررغوط فررري العمرررل، ويتحملرررون مسرررئولية أكبرررر مرررن غيررررهم ويعرررزو 

أفراد العينة إلرى طبيعيرة عملهرم التري تحرتم علريهم مخالطرة المرضرى  الباحث هذه النتيجة لدى
ووجودهم في بيئة غير آمنة من الناحية الصحية فهم معرضون للعدوى وخاصرة أثنراء جائحرة 
كورونررا ويتفررق هررذا مررع مررا أشررارت إليرره نظريررة العرراملين لهرزبرررج إلررى عرردد مررن العوامررل الترري 

رضا العمال عن أعمرالهم، وأطلرق عليهرا عوامرل محيطرة اعتبرتها بمثابة دوافع تؤدي إلى عدم 
بالوظيفرة أو العمرل وقررد حصررها فرري تلرك الظررروف التري تحرريط بالعمرل كالرئاسررة أو االدارة أو 
االشراف وطبيعية العالقات بين الفرد وزمالئه، وبينه وبرين رؤسرائه، وظرروف البيئرة المحيطرة 

ظرروف البيئرة المحيطرة بالعراملين بالمجرال (، ومما الشرك فيره أن 2009بالعمل)عبد الحميد، 
تجعلهرررم األكثرررر عرضرررًة الصرررحي أثنررراء جائحرررة كورونرررا وتعررراملهم مرررع المرضرررى بشررركل يرررومي 

مرا يعيشرونه  األن مرن أوضراع عائليرة صرعبة بسربب اضرطرارهم إلى جانب  لإلصابة بالعدوى 
للحجر الصرحي وعرزل أنفسرهم فهرم ال يسرتطيعون التعامرل مرع أسررهم وأصردقائهم خوًفرا علريهم 

وقد تكون هذه العوامرل هري المسرئولة عرن الشرعور بالخجرل االجتمراعي من انتقال العدوة لهم  
ومرن ثرم يمكرن التنبرؤ مرن رضراهم عرن عملهرم وتعتبر من الدوافع التي ترؤدي إلرى عردم لديهم  

خرررالل الخجرررل االجتمررراعي فررري ظرررل غيررراب الررردعم والمسررراندة االجتماعيرررة للعررراملين بالمجرررال 
الصحي بأن تنشرط اآلثرار السرلبية لألحرداث والمواقرف السريئة التري يتعررض لهرا هرؤالء العمرال 

 .ل عدم الرضا الوظيفيهذا االختالبما يؤدي إلى اختالل الصحة النفسية لديهم ومن أنواع 
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 التحقق من صحة الفرض الثالث والذي ينص على اآلتي : 
 يمكن التنبؤ من خالل الخجل االجتماعي باألسى النفسي لدى عينة الدراسة" .ال "         

 ( 19جدول ) 
 (145= نتائج تحليل االنحدار التدريجي بين أبعاد الخجل االجتماعي واآلسي النفسي لدى عينة الدراسة )ن 

رقم 
االرتباط  البعد الخطوة

 Rالمتعدد 
التباين 
 قيمة قيمة الثابت R2المشترك 

B 
 قيمة
Beta 

النسبة الفائية 
F قيمة ت 

 **7.65 **58.51 0.54 1.69 47.25 0.29 0.45 النفسي 1

 النفسي 2
 1.50 31.24 0.34 0.58 االجتماعي

0.46 
0.48 
0.23 36.65** 6.78** 

3.28** 

 (0.01** دال عند مستوي )  (0.05مستوي )* دال عند 
 :(19يتضح من الجدول )

 الخطوة األولي :
ررر يمكررن التنبررؤ باآلسرري النفسرري مررن خررالل بعررد )النفسرري( مررن أبعرراد الخجررل االجتمرراعي، حيررث 
جاء بعد )النفسري( فري الترتيرب األول مرن حيرث إسرهامه فري اآلسري النفسري، كمرا بلغرت قيمرة 

( وهري تمثرل إسرهام المتغيرر المسرتقل فري المتغيرر 0.45ن المتغيرين )( بيRاالرتباط المتعدد )
( %29( وذلرك بنسربة إسرهام )0.29( وقيمتره تسراوى ) R2التابع ، وقد أحردث تباينرًا مقرداره )

( ، ممرا يردل 0.01( وهري دالرة عنرد مسرتوى )58.51في المتغير التابع ، وبلغت قيمة )ف( )
ن أبعراد الخجرل االجتمراعي واآلسري النفسري ، وبالترالي على وجود ارتباط بين بعد )النفسي( م

يمكن التنبرؤ باآلسري النفسري مرن خرالل بعرد )النفسري( مرن أبعراد الخجرل االجتمراعي ، ويمكرن 
 صياغة المعادلة االنحدارية التنبؤية على النحو التالي: 

    )درجات العينة فى بعد النفسي( 1.69+  47.45= الرضا الوظيفي 
 ية:الخطوة الثان

ررر يمكررن التنبررؤ باآلسرري النفسرري مررن خررالل بعررد )االجتمرراعي( مررن أبعرراد الخجررل االجتمرراعي ، 
( فري الترتيرب الثراني مرن حيرث إسرهامه فري اآلسري النفسري ، كمرا االجتمراعيحيث جراء بعرد )

( وهري تمثرل إسرهام المتغيرر المسرتقل 0.58( برين المتغيررين )Rبلغت قيمة االرتبراط المتعردد )
( وذلك بنسبة إسرهام 0.34( وقيمته تساوى ) R2لتابع، وقد أحدث تباينًا مقداره )في المتغير ا

( ، 0.01( وهري دالرة عنرد مسرتوى )36.65( في المتغير التابع ، وبلغت قيمرة )ف( )34%)
( مررن أبعرراد الخجررل االجتمرراعي االجتمرراعيممررا يرردل علررى وجررود ارتبرراط بررين بعرردي )النفسرري، 
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( االجتمراعين التنبؤ باآلسي النفسي من خالل بعردي )النفسري، واآلسي النفسي، وبالتالي يمك
 من أبعاد الخجل االجتماعي ، ويمكن صياغة المعادلة االنحدارية التنبؤية على النحو التالي: 

)درجررررات  0.46+  )درجررررات العينررررة فررررى بعررررد النفسرررري( 1.50+  31.24= الرضررررا الرررروظيفي
     . العينة فى بعد االجتماعي(

في البداية وجد الباحث غرابة عند مطالعته نتيجة الفرض الثالث، وكيف يمكن من 
خالل الخجل االجتماعي التنبؤ باألسى النفسي؟ ولكن بعد اطالعه علي الدراسات التي 
اهتمت بتلك العالقة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بدأت الصورة تتضح، نعم يمكن 

فأثناء الدراسة عن الدراسات السابقة خجل االجتماعي، التنبؤ باألسى النفسي في ضوء ال
لألسى النفسي وعالقته بعينة العاملين بالمجال الصحي لم يجد الباحث أي دراسة تتحدث 
عن  األسى النفسي لدى العاملين بالمجال الصحي، فاألسى النفسي يحمل في طياته فقدان 

حدث عن فقدان األوالد ولكن لم يتم العزيز، فهناك دراسات تحمل فقدان الزوج ودراسات تت
ل الصحي أثناء العثور على دراسات سابقة تتعلق باألسى النفسي لدى  عينة العاملين بالمجا

، فاألسى النفسي هنا يتضمن ُجرًحا وعجًزا نفسًيا وضغوطات وأمراًضا نفسية  جائحة كورونا
ووفاة شخص عزيز، ألن وحزنًا شديدًا من الصعب تحمله ولذلك فهو هنا أعمق من فقدان 

هؤالء العاملين فقدوا كيانهم الشخصي ومستقبلهم وصحتهم النفسية والجسمية أثناء هذه 
 Kai؛ G,2020 Delgado) الجائحة. كما تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إلية دراسة

Sing,et.al,2020 ؛Siarava E,2019،ويمكن تفسير هذا على  (2018؛ أماني حسن
بالمجال الصحي يعانون من األسى النفسي أثناء هذه الجائحة ويرجع ذلك إلى أن العاملين 

مواجهتهم الدائمة لللمرضى المصابين بفيروس كورونا فهم يواجهون ظروف يومية صعبة 
ومحبطة سواء ظروف مهنية متمثلة في كثرة متطلبات المرضى والعمل المضطرب واالجهاد 

يان وقوع مشاجرات وحاالت من العنف اللفظي بين في العمل، وهذا ما يسبب في بعض األح
عينة الدراسة والمرضى إلى جانب ظروف حياتهم الشخصية وتعاملهم المستمر مع كل ما 

 هو سلبي من موت، مآسي، مرض ، خوف وهذا ما يجعلهم يشعرون باألسى النفسي .
 Prathana؛ Leodoro J,2020)ويتفق ما سبق مع ما أشارت إلية دراسة 

Dodia,2020)  من تأثر العاملون بالمجال الصحي في ظل جائحة كورونا بالقلق والتوتر
واالكتئاب نتيجة التعرض المستمر للضغوط العالية مما يعزز لهم مجموعة من العوامل 
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السلبية المثبطة لنشاطهم كالشعور بالعجز والخجل وفقدان االهتمام باآلخرين  حيث يواجهون 
 ويميلوا إلى االكتئاب والحزن الشديد، مما يسبب لهم األسى النفسيمشاعر العزلة والوحدة، 

ومن ثم يمكن التنبؤ من خالل الخجل االجتماعي في ظل غياب الدعم والمساندة االجتماعية 
 لهم. للعاملين بالمجال الصحي أثناء جائحة كورونا باألسى النفسي 

 توصيات الدراسة:
 الحالية من نتائج، يمكن صياغة التوصيات التالية:من خالل ما أسفرت عنه الدراسة 

وضع برامج ارشادية تهدف إلى خفض مستوى الخجل االجتماعي لدى العاملين بالمجال  -
الصحي من أجل رفع درجة قدرتهم على التعامل مع المواقف الضاغطة وبالتالي الرقي 

 بمستقبلهم العملي وزيادة رضاهم الوظيفي.
للعاملين بالمجال الصحي لزيادة وعيهم بدور المتغيرات االيجابية في  عمل دورات ارشادية -

 إقبالهم على العمل وكيفية التعايش مع الضغوط المهنية وتحملهم عناء العمل والرضا عنه.
تصميم برامج ارشادية وعالجية لمساعدة العاملين بالمجال الصحي التصدي لمشكلة  -

 األسى النفسي.
نية التنبؤ بالرضا الوظيفي واألسى النفسي من خالل الخجل اظهرت النتائج امكا -

االجتماعي لذا يوصي الباحث باالستفادة من معادلة التنبؤ التي تم التوصل اليها لمساعدة 
 األفراد في تحقيق أكبر قدر من الرضا الوظيفي والرضا عن الحياة بشكل عام.

 البحوث والدراسات املقرتحة:
لتي توصلت إليها هذه الدراسة اقتراح بعض البحروث والدراسرات يمكن من خالل النتائج ا

 المستقبلية كما يلي:
الخجل االجتماعي وعالقته بالصمود النفسري لردى العراملين بالمجرال الصرحي أثنراء جائحرة  -

 كورونا.
األسرررى النفسررري وعالقتررره بالرضرررا الررروظيفي لررردى العررراملين بالمجرررال الصرررحي أثنررراء جائحرررة  -

 كورونا.
برنررامج ارشرررادي انتقررائي فرري خفرررض الخجررل االجتمرراعي وتحسرررين مسررتوى الرضرررا فاعليررة   -

 الوظيفي لدى العاملين بالمجال الصحي أثناء جائحة كورونا.
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برنامج ارشادي معرفي سلوكي في خفرض الخجرل االجتمراعي واألسرى النفسري لردى فاعلية  -
 العاملين بالمجال الصحي أثناء جائحة كورونا.

  



 

 

 

) 360) 

 عيلد. رمضان حممد حممد إمسا

 2021 أبريل، 1ج، 66جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 ع:املراج
 .. بيروت. دار صادرلسان العربه(. 1414ابن منظور، محمد بن علي بن مكرم )

 . القاهرة: دار المعرفة الجماعية.السلوك اإلنساني في المنظمات(. 2007أحمد صقر عاشور)
(.الخجررررل االجتمرررراعي وعالقترررره بررربعض األفكررررار الالعقالنيررررة لرررردى 2018إسرررراء مجرررردي يحيررررى إمرررام)

 .21-1(،19) 3، العلمي في اآلدابمجلة البحث المراهقات، 
(.األسى النفسي وعالقتره بالمرونرة النفسرية وأسراليب مواجهرة الضرغوط 2018أماني حسن عبد السالم)

 ، كلية التربية، الجامعة اإلسالميةرسالة ماجستيرللموظفين المقطوعة رواتبهم، 
طالبرات  يل الدراسي لدى(.الخجل االجتماعي وعالقته بالتحص2011أميرة مزهر حميد وأحالم مهدي)

 .154-134(،1، )مجلة الفتحمعهد إعداد المعلمات،  
الرضرررا الررروظيفي وعالقتررره برررااللتزام التنظيمررري لررردى المشررررفين التربرررويين (.2008إينررراس فرررؤاد نرررواوي)

، جامعة أم رسالة ماجستير، والمشرفات التربويات بإدارة التربية والتعليم بمدينة مكة المكرمة
 القرى.

(. األسرى النرراتج عرن فقردان المنررزل وعالقتره بقلرق المسررتقبل 2015الطهرراوي وإسررالم الطهرراوي)جميرل 
ر لمررررؤتمر التربيرررة الخررررامس مررر، بحررررث مقد2014لررردل طلبرررة الجامعررررة اإلسرررالمية بعررررد حررررب

، كلية التربيرة، الجامعرة التداعيات التربوية والنفسية للحرب علي غزة، الواقع وأفاق المستقبل
 . فلسطين.اإلسالمي بغزة
الرضررا الرروظيفي ودافعيررة االنجرراز لرردى عينررة مررن المرشرردين المدرسررين (.2008حسررن حسررين الخيررري)

، كليررة التربيررة ، جامعررة أم رسررالة ماجسررتير، بمراحررل التعلرريم العررام بمحررافظتي الليررث والقنفررذة
 القرى.
رة القررد لرردى (.الخجررل اجتمرراعي وعالقترره بررأداء بعررض المهررارات األساسررية بكرر2014دنيررا صررباح علررى)

-219(، 2)14، مجلررة القادسررية لعلرروم التربيررة الرياضررريةطالبررات كليررة التربيررة الرياضررية، 
234. 

الخجررررل االجتمرررراعي وعالقترررره بالدافعيررررة لإلنجرررراز واألفكررررار الالعقالنيررررة (.2011رانيررررا محمررررد رفعررررت)
، كليرررة البنرررات جامعرررة عرررين رسرررالة ماجسرررتير، والتحصررريل الدراسررري لررردى طالبرررات الجامعرررة

 مس.ش
 أثررر برنررامج عالجرري معرفرري سررلوكي فرري مرضررى الرهرراب االجتمرراعي،(.2004رضررية علررى شمسرران)

 ، جامعة صنعاء، اليمن.رسالة دكتوراه 
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، فاعليررة السرريكودراما لخفررض مسررتوى الخجررل فرري مرحلررة الطفولررة المتررأخرة(. 2015ريمررا أحمررد عررواد)
 ، كلية البنات، جامعة عين شمس.رسالة دكتوراه 

الرضرررا الررروظيفي لررردى األطبررراء السرررعوديين العررراملين فررري المستشرررفيات (.2011رينرررا سرررعد الرحيلررري) 
 ، كلية اآلداب والعلوم االنسانية، جامعة الملك عبد العزيز، جدة.رسالة ماجستير، الحكومية

 ، دار الفكر العربي، القاهرة.المشكالت النفسية عند األطفال(. 2001زكريا الشربيني)
فاعلية الذات واالترزان االنفعرالي كمتغيررين معردلين العالقرة برين (. 2013سناء أبو عجيلة عبد السالم)

 ، جامعة القاهرة، كلية اآلداب.رسالة دكتوراه  الخجل والكفاءة االجتماعية،
 . عمان. دار وائل للنشر.ادارة الموارد البشرية مدخل استراتيجي(: 2006سهيلة محمد عباس)

فاعليررة برنررامج ارشررادي جمعرري معرفرري سررلوكي فرري تحسررين مسررتوى (. 2015م سررليمان)صررابرين هشررا
الرضا الوظيفي وخفض الخجل االجتماعي لردى عينرة مرن طالبرات القبالرة القانونيرة والمهرن 

 ، كلية الدراسات العليا، جامعة العلوم اإلسالمية.رسالة دكتوراه ، الطبية المساندة في األردن
(.الرضررا الررروظيفي لرردى معلمرري التعلرريم العررام ومعلمرري الفئرررات 2009عبررد الحميررد عبررد المجيررد حكرريم)

، كليررة التربيررة، جامعررة عررين مجلررة القررراءة والمعرفررةالخاصررة مررن الجنسررين دراسررة مقارنررة، 
 .94-30(، 15شمس.)

لروظيفي لردى العوامل الوظيفية والشخصرية المرؤثرة فري درجرة الرضرا ا(. 2011عبد المحسن الرشيدي)
، كليرررة العلررروم االجتماعيرررة، ماجسرررتير رسرررالة، المررروظفين المررردنيين برئاسرررة الحررررس الررروطني

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. الرياض.
، الخجرل وعالقتره بتقردير الرذات ومسرتوى الطمروح لردى المعراقين بصررًيا(.2010عبد ربه على شرعبان)

 االسالمية بغزة. ، كلية التربية، الجامعةرسالة ماجستير
(.المسرراندة االجتماعيررة كمتغيررر وسرريط بررين المعانرراة االقتصررادية والخالفررات 1998عمرراد عبررد الرررازق)
 .39-13(،:1)8. مجلة دراسات نفسيةالزوجية. 

 . دار الكتاب الجامعي. اإلمارات.مدخل إلى علم النفس (.2004عماد عبد الرحيم الزغلول)
. عمران: دار الوالديرة لخجرل االجتمراعي وعالقتره بأسراليب الرعايرةا(. 2014فضيلة عرفات السبعاوي)

 صفاء.
. السلوك التنظيمي: مفراهيم وأسرس سرلوك الفررد والجماعرة فري التنظريم(: 2004كامل محمد المغربي) 

 عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع.
مقارنرة فري  الخجرل وبعرض أبعراد الشخصرية دراسرة(. 1999مايسة أحمرد النيرال ومردحت عبرد الحميرد)

 ، االسكندرية، دار المعرفة الجامعية.ضوء عوامل الجنس والعمر والثقافة
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. اإلسرركندرية. مركررز التنميررة السررلوك التنظيمرري(: 1997محمررد صررالح الحنرراوي، محمررد سررعيد سررلطان)
 االدارية.

(.الخبرررررة الصررررادمة وعالقتهررررا بأسرررراليب التكيررررف مررررع الضررررغوط والمسرررراندة 2010محمررررد محمررررد عررررودة)
، رسرالة ماجسرتيرطراع غرزة، قتماعية والصالبة النفسية لردي أطفرال المنراطق الحدوديرة االج

 الجامعة اإلسالمية، غزة.
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Abstract: 

              The present study aimed to determine the nature of the 

relationship between social shyness and each of: job satisfaction and 

psychological distress, As well as revealing the possibility of 

predicting job satisfaction and psychological distress through social 

shyness in a sample of (145) health workers during the Corona 

pandemic in Minya Governorate, which includes (doctors, nurses, 

analysis and radiology technicians, reception staff), and the researcher 

used the following tools: the Social shyness Scale (Prepared by the 

researcher), the Job Satisfaction Scale (Prepared Wells and colleagues, 

(1976) and the Psychological distress Scale (Prepared by the 

researcher), and The study reached several results, the most important 

of which are: The presence of an inverse statistically significant 

correlation between social shyness and job satisfaction in the study 

sample, the existence of a statistically significant positive correlation 

between social shyness and psychological distress, as well as 

contributed to social shyness in predicting job satisfaction and 

psychological distress in the study sample.                                     

Key words: Social shyness, job satisfaction, psychological distress, 

Corona pandemic. 

 


