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مال النفسي فى العالقة بین اإلجھاد لرأس ال ھدفت الدراسة التعرف على الدور الوسیط
المھنى واالرتباط الوظیفى لفریق العمل بقطاع البرید، وطبقت الدراسة على العاملین بقطاع 

مفردة، وبلغ عدد اإلستمارات ) ٢٧٧(البرید بمحافظتي القاھرة والجیزة، وبلغت عینة الدراسة 
 تأثیر  وجود:من أھمھاالنتائج وقد توصلت الدراسة إلى العدید من . مفردة) ٢٦٤(المرتدة 

معنوي لرأس المال النفسي كإجمإلى فى العالقة المباشرة بین اإلجھاد المھنى كمتغیر مستقل 
االھتمام بالعمل، والحماس (وبین كل بعد من أبعاد االرتباط الوظیفى لفریق العمل المتمثل فى 

 ج أن رأس المال النفسي یلعب دوركما أوضحت النتائ. كمتغیر تابع) للعمل، واالنھماك فى العمل
 أبعاده مع من اإلجھاد المھنى واالرتباط الوظیفى لفریق العمل إجماًال، وكذا كل بین الوساطة
وأوصت الدراسة بتفعیل دور رأس المال النفسي بقطاع البرید محل الدراسة والتي من . تفصیًال

وظفین وبث روح التفاؤل واألمل لدیھم شأنھا تصمیم البرامج التى تعمل رفع الكفاءة الذاتیة للم
 . وتزید من المرونة فى العمل

   االرتباط الوظیفى لفریق العمل - اإلجھاد المھنى –رأس المال النفسي  - 
 . رفع الكفاءة الذاتیة- قطاع البرید 

 

ھا، حیث تركز المنظمات الحدیثة جھودھا لالرتقاء المستمر بمستوى أداء العاملین فی
یسعى المسئولون إلى أن یصل العاملون في أدائھم إلى أقصى كفاءة ممكنة، ولتحقیق ھذا الھدف 
تعمل ھذه اإلدارات على توفیر العمالة الجیدة والمؤھلة وإكسابھم المھارات المطلوبة للقیام 

ییر وألن العنصر البشري یعد أھم مورد من بین موارد المؤسسة، فإن إدارة وتس. بأعمالھم
الموارد البشریة أصبحت تمثل مھمة ومسؤولیة جد صعبة، ھذا ألن تحقیق المؤسسة ألھدافھا 
وعلى رأسھا تحسین أدائھا المرتبط بشكل كبیر بتحسین أداء العاملین، ألن التركیز على أداء كل 

أن ولبلوغ ھذه الغایة البد من إدارة المؤسسة . موظف ھو السبیل لتحسین وزیادة نجاح المؤسسة
  .تعمل على تنمیة قدرات ومھارات ومواھب األفراد وكذا خلق المناخ المالئم لإلبداع البشري

  Valaei, etal., 2016) ; ٢٠١٩مصطفى، (
 مزیدًا من التعقید مما دفع المنظمات للتركیز على -  تدریجیًا –ھذا االھتمام قد خلق 

وینظر . ن أجل استغالل طاقات األفرادوالذي یمثل األساس لالعتماد المتبادل، م العمل الجماعي
إلى أنشطة بناء فرق العمل واالرتباط الوظیفى على أنھا طریقة للتأثیر اإلیجابي في العالقات بین 
األفراد بھدف رفع أدائھم نحو األفضل وتوحید جھودھم نحو المھام الموكلة إلیھم للوصول 

 أثر كبیر وفعال علي نجاح المنظمات بكل والقادة اإلداریین لھم .ألھداف المنظمة بأفضل الطرق
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أنواعھا من خالل التأثیر اإلیجابي على العاملین واالھتمام بالجوانب السلوكیة لھم وخلق روح 
الفریق فیما بینھم من أجل تحسین أدائھم حسب ما أشارت إلیة العدید من الكتب والدراسات في 

  Li, et al., 2009)( ھذا المجال والتي منھا على سبیل المثال ما أورده
 من المتغیرات الھامة التى تؤثر على المھني أن االرتباط )Azril, 2010(   ویرى 

نھ على الرغم من أن العاملین أالعالقة بین رأس المال النفسي واألداء الوظیفي للعاملین، حیث 
د إذا لم یتم الوفاء أكثر ثقة بالنفس، واألمل، والتفاؤل، والمرونة، فإن أداءھم المھني قد ال یزدا

بقیمھم واتجاھات عملھم المتوقعة من المنظمة، لذلك فمن المھم معرفة تأثیر رأس المال النفسي 
  . على االرتباط الوظیفى واألداء الوظیفي للعاملین

 

یعد موضوع االرتباط الوظیفى من الموضوعات المھمة التي حظیت بإھتمام الباحثین 
كر االداري، حیث اھتم المفكرون باالرتباط الوظیفى بالشكل الذي یحقق الكفایة منذ ظھور الف

ً لمساوئ لألسلوب اآللي الذي تم اعتماده لمدة طویلة في تصمیم  اإلنتاجیة للمنظمة، ونظرا
األعمال فقد حاول المفكرون البحث عن أسالیب جدیدة كبدیل لألسلوب اآللي وبما یحقق رضا 

خالل االعتماد على مایسمى بأسلوب خصائص العمل والذي أستند على العاملین، وذلك من 
 والذي یھدف إلى تجاوز سلبیات أسلوب إثراء Herzbergماجاءت بھ النظریة والتي وضعھا 

تنوع المھارات، أھمیة العمل، التحقق (العمل، عن طریق تضمین العمل لبعض الخصائص وھي 
، وتعد طبیعة العمل وما یتضمنھ من خصائص )لعكسیةمن ھویة العمل، االستقاللیة والتغذیة ا

أحد المصادر المھمة والمسببة لإلجھاد الوظیفي للعاملین، إذ ان الكثیر منھم یعاني من اإلجھاد 
المھني بسبب األعمال التي یكلفون بھا من حیث كمیتھا، نوعیتھا وغموض أو صراع الدور، كما 

خل بھا العاملون مع غیرھم إلنجاز العمل، فإن یمكن ان یكون من جراء العالقات التي ید
إستمرار شعور العاملین باإلجھاد المھني والخارج عن حدوده المطلوبة یؤدي إلى نتائج سلبیة، 
مما یؤدي في النھایة إلى إنخفاض أداء العاملین وارتفاع معدالت الغیاب واآلثار السلبیة على 

 ; ٢٠٠٩ الحداد، ; ٢٠١٩خلیل،  (. حملھا المنظمةسالمة العاملین، وارتفاع التكالیف التي تت
(Luthans, 2015 

وتتطلب بیئة األعمال الیوم المرونة واإلبتكار والتطویر الفعال للمعارف وخبرات 
، ولقد حصل رأس "رأس المال البشري"ومھارات العاملین، والتي یطلق علیھا بصورة مجتمعة 

حثین والممارسین، والذین یدركون الیوم لیس فقط المال النفسي على إھتمام كبیر من قبل البا
أھمیة األصول الملموسة والموارد المادیة ولكن أیضا رأس المال البشري والذي أصبح العامل 
الرئیسي لتحسین أداء المنظمات، ومع تزاید االھتمام بالموارد البشریة كمصدر لتحقیق المیزة 

 من رأس المال النفسي أصبح موضوع فقد ھذال (Avey, etal., 2010) .التنافسیة للمنظمات
 محصلة یمثل التنظیمي الذي السلوك مجاالت في باالھتمام الكبیر تخص التي الموضوعات

 متعلقة بجماعة ومتغیرات بالفرد متعلقة متغیرات: المتغیرات من مستویات ثالثة بین التفاعل
المحددات  من یعتبر ال النفسيمتكاملة، ورأس الم كوحدة بالمنظمة متعلقة ومتغیرات العمل

 واألفكار القیم على النظریة وتركیزھا نجاح بین تربط حیث فشلھا، أو المنظمة لنجاح الرئیسة
 وتتكون عمل عالقات فتنشأ بینھم الجاد، والعمل لتزاماال إلى العمل جماعة تدفع والمفاھیم التي

 من یتكون بدوره رسمي والذي تنظیم منھم فیتكون وإجتماعیة، وصالت شخصیة روابط بینھم
 مجموعة والمتمثل في رسمي غیر تنظیم بداخلھ والعالقات یوجد الوظائف من مجموعات
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السلوكیة  واألنماط األتجاھات تبلور ھذه المختلفة، ومع والعالقات واإلجراءات القواعد
 ستطیعی بعضھا من العوامل بعدد عام بشكل سیتأثر الذي العمل أداء أسلوب على وسیطرتھا
 ھذا في عوامل مھمة ثالثة وھناك السیطرة، ھذه عن اآلخر یخرج بینما فیھا یتحكم العامل أن

 ودوافع نحو واتجاھات وقیم وإھتمامات ومھارات معرفة من یمتلكھ وما  العامل:وھي المجال
. للترقیة فرص من تقدمھ وما وتحدیات وصعوبات متطلبات من بھ تتصف وما الوظیفة عملھ،
 واألنظمة الموارد ووفرة واإلشراف العمل مناخ مثل التنظیمیة البیئة بھ تتصف وما فالموق

  )James, etal., 2011  ;٢٠١٦جمال،  ; ٢٠١٥حسن، ( .اإلداریة والھیكل التنظیمي
   وھناك أدلة كثیرة في مجاالت مختلفة على عالقة علم النفس اإلیجابي بالرضا 

األداء الوظیفي، واالرتباط الوظیفى، والرفاھیة، وااللتزام الوظیفي، والتحفیز، واإلنتاجیة، و
التنظیمي، والعاطفیة اإلیجابیة، والتقییمات الذاتیة األساسیة، والمواطنة التنظیمیة، والدافع 

 ,.Martin, etal., 2011; Carver, etal).  الجوھري، وتقریر المصیر والعدالة التنظیمیة
2003)  

تباط الوظیفة یوضح سبب رغبة العاملین في االحتفاظ ان ار) Phan, 2017(وأشار 
بھم من قبل المنظمة وأن دمج العمل ھو بناء جدید تم تطویره إللتقاط رؤیة أكثر شمولیة لعالقة 

. العامل بصاحب العمل أكثر مما ینعكس عادًة من خالل التدابیر السلوكیة مثل الرضا أو االلتزام
وھو یمثل األسباب . كة التي تمنع الناس من ترك وظائفھمإنھ بناء شامل یأسر القوى المشتر

 . النفسیة والشخصیة والمھنیة المتراكمة إلبقاء العامل في وظیفة
مفرده، ) ٥٠( بإجراء دراسة إستطالعیة على عینة میسره قوامھا قامت الباحثة وقد

بین اإلجھاد وذلك بھدف التعرف على الدور الوسیط ألبعاد رأس المال النفسي فى العالقة 
قوى ضاغطة، إدراك الفرد وتقییمھ لھذه القوى، االستجابة الفردیة للقوى : (المھنى، المتمثلة فى

االھتمام بالعمل، والحماس للعمل، :(واالرتباط الوظیفى لفریق العمل، والمتمثلة فى) الضاغطة
 وقد استخدمت .، من وجھة نظر العاملین فى قطاع البرید محل الدراسة)واالنھماك فى العمل

  : تبین من خاللھا ما یليالدراسة في إجرائھا المالحظة والمقابلة الشخصیة،
عن خصائص % ٤٥ إنخفاض درجة االرتباط الوظیفى لفریق العمل لدى العاملین بنسبة -

وظائفھم نظرًا لما یعتریھا من قصور في نواحي االھتمام بالعمل، والحماس للعمل، 
میم أو التنوع والتحدي والتجدید والتحدیث مما یشیر إلى التفكك واالنھماك فى العمل التص

بین العاملین بسبب ارتفاع تلك الضغوط مثل زیادة معدالت الشكاوى بین الزمالء أو 
  . المشكالت بین العاملین أو زیادة معدالت الغیاب أو ترك العمل

نتیجة % ٧٥نسبة والتطویر لدى بعض الفئات العاملة ب التدریب  إنخفاض إستراتیجیة -
  . إلنخفاض األجور والمكافآت والمزایا والعوائد التي یحصلون علیھا

في توفیر بیئة عمل آمنة وصحیة طبقًا لمعاییر السالمة والصحة % ٣٩ یوجد قصور بنسبة-
  .المھنیة الدولیة والتى تدعو إلى االھتمام برأس المال النفسي للعاملین

على عملیة اتخاذ القرارات حتى تلك التي تمس % ٨٥  السیطرة الكاملة للرؤساء بنسبة-
العاملین بشكل مباشر ووظائفھم دون االستعداد لإلنصات إلى آرائھم، وتجاھل ردود 

  . أفعالھم حیال أي قرار
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 إنخفاض االھتمام بالدور الدور الوسیط ألبعاد رأس المال النفسي فى العالقة بین اإلجھاد -
  %.٦٤فریق العمل بنسبة المھنى واالرتباط الوظیفى ل

فإن مشكلة الدراسة تتمثل في التعرف على دور رأس المال النفسي كمتغیر  :وبناء على ذلك
وسیط في العالقة بین اإلجھاد المھنى واالرتباط الوظیفي لفریق العمل وبتطبیق ذلك على قطاع 

میًا، لفحصھ وتوصیفة البرید المصري، األمر الذي دفعني لدراسة ھذا الدور وتحلیلھ تحلیًال عل
  .والتعرف على دینامیكیة تطبیقھ

  :مما سبق یمكن صیاغة مشكلة الدراسة فى التساؤالت التالیة
قوى ضاغطة، إدراك : (ما ھى طبیعة العالقة بین أبعاد اإلجھاد المھنى، المتمثلة فى -١

 الوظیفى وأبعاد االرتباط) الفرد وتقییمھ لھذه القوى، االستجابة الفردیة للقوى الضاغطة
، )االھتمام بالعمل، والحماس للعمل، واالنھماك فى العمل:(لفریق العمل، والمتمثلة فى

  من وجھة نظر العاملین فى قطاع البرید محل الدراسة؟
قوى ضاغطة، إدراك : (ما ھى طبیعة العالقة بین أبعاد اإلجھاد المھنى، المتمثلة فى -٢

وأبعاد رأس المال النفس، ) یة للقوى الضاغطةالفرد وتقییمھ لھذه القوى، االستجابة الفرد
  بقطاع البرید محل الدراسة؟) الكفاءة الذاتیة، التفاؤل، األمل، والمرونة: (المتمثلة فى

الكفاءة الذاتیة، التفاؤل، : (ما ھى طبیعة العالقة بین أبعاد رأس المال النفس، المتمثلة فى -٣
االھتمام بالعمل، :(یق العمل، والمتمثلة فىوأبعاد االرتباط الوظیفى لفر) األمل، والمرونة

  بقطاع البرید محل الدراسة؟) والحماس للعمل، واالنھماك فى العمل
 قوة أو أتجاه العالقة بین اإلجھاد المھنى واالرتباط الوظیفى لفریق العمل، نتیجة لوجود ھىما  -٤

كمتغیر وسیط ) ألمل، والمرونةالكفاءة الذاتیة، التفاؤل، ا: (أبعاد رأس المال النفسي، المتمثلة فى
  على المسار المباشر لھذه العالقة؟

 الھدف من الدراسة: 
  :كما یليبالنظر إلى مشكلة الدراسة وتساؤالتھا، یمكن صیاغة األھداف، 

قوى ضاغطة، إدراك الفرد : (دراسة وأختبار العالقة بین أبعاد اإلجھاد المھنى، المتمثلة فى -١
وأبعاد االرتباط الوظیفى لفریق ) ابة الفردیة للقوى الضاغطةوتقییمھ لھذه القوى، االستج

، من وجھة )االھتمام بالعمل، والحماس للعمل، واالنھماك فى العمل:(العمل، والمتمثلة فى
  .نظر المدیرین العاملین فى قطاع البرید محل الدراسة

اغطة، إدراك الفرد قوى ض: (دراسة وأختبار العالقة بین أبعاد اإلجھاد المھنى، المتمثلة فى -٢
وأبعاد رأس المال النفسي، ) وتقییمھ لھذه القوى، االستجابة الفردیة للقوى الضاغطة

  .بقطاع البرید محل الدراسة) الكفاءة الذاتیة، التفاؤل، األمل، والمرونة: (المتمثلة فى
یة، التفاؤل، الكفاءة الذات: (دراسة وأختبار العالقة بین أبعاد رأس المال النفسي، المتمثلة فى -٣

االھتمام بالعمل، :(وأبعاد االرتباط الوظیفى لفریق العمل، والمتمثلة فى) األمل، والمرونة
  .بقطاع البرید محل الدراسة). والحماس للعمل، واالنھماك فى العمل

اختبار وساطة رأس المال النفسي كمتغیر وسیط فى العالقة بین أبعاد اإلجھاد المھنى،  -٤
 ضاغطة، إدراك الفرد وتقییمھ لھذه القوى، االستجابة الفردیة للقوى قوى: (المتمثلة فى

االھتمام :(كمتغیر مستقل وأبعاد االرتباط الوظیفى لفریق العمل، والمتمثلة فى) الضاغطة
كمتغیر تابع من وجھة نظر المدیرین ) بالعمل، والحماس للعمل، واالنھماك فى العمل

  .ةالعاملین فى قطاع البرید محل الدراس
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 :فیما یلي    تتمثل أھمیة الدراسة، 
   :الجانب األكادیمي -١

تستمد أھمیة ھذا الموضوع باعتبار رأس المال النفسي واإلجھاد المھنى واالرتباط  -
الوظیفى لفریق العمل من أحد الموضوعات المستجدة المھمة التي حظیت والتزال تحظى 

 المجال وحجم التأثیر الذي تملكھ في مجمل البیئة التي بإھتمام بالغ من قبل المھتمین بھذا
عولجت فیھا على أرض الواقع حیث أن تقدم المجتمعات وتطور منظماتھا واستمرارھا 

  . یعتمد بشكل رئیسي على العاملین بھا
تحاول ھذه الدراسة التوصل لنتائج تفسیر ھذه العالقة في قطاع البرید محل الدراسة  -

 . ھذه العالقھوتحدید أتجاه ونوع
لتصرف المرؤوسین وكثرة القیود المفروضة % ٥١نقص وجود ثقافة تحفیزیة بنسبة -

 . علیھم مما یحد من انطالقاتھم اإلبداعیة في العمل
 الدور السلبي للرؤساء في تكوین وتنمیة األفراد لتكوین قیادات المستقبل، وعدم ظھور -

 . جازتوفر أسلوب اإلشراف الفعال الدافع للعمل واإلن
  : الجانب العملي -٢

یتمثل في كون البحث یتعلق برصد وتحلیل ظـاھرة إنتـشار اإلجھاد المھنى فى بعض  -
 .المنظمات الحكومیة وتأثیرھا على االرتباط الوظیفى لفریق العمل داخل ھذه المنظمات

كما أن النتائج التي سوف تتوصل إلیھا ھذه الدراسة، والتوصیات التي ستقدمھا سوف  -
في تحسین العالقة المباشرة بین اإلجھاد المھنى واالرتباط الوظیفي لفریق العمل تسھم 

إجماًال في قطاع البرید المصري محل الدراسة، وذلك من خالل األسالیب واألدوات التي 
 .سوف تقوم نتائج الدراسة وتوصیتھا بطرحھا

طاع البرید ویمكن من خالل النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة، تمكین مسئولي ق -
المصري، من وضع الخطط واالستراتجیات المتعلقة بتحسین اإلنتاجیة وذلك من خالل 

 .تقدیم الدلیل األرشادي لتفسیر توصیات ھذه الدراسة

  

النحو یعرض ھذا الجزء اإلطار والمفاھیم للدراسات السابقة المتعلقة بمتغیرات الدراسة على 
  :ليالتا

  :اإلجھاد المھنى: المتغیر المستقل
  :مفھوم اإلجھاد المھنى: اوًال

اإلجھاد المھنى ھو   أن(Luthans, etal., 2014; Yip, etal., 2016)ویري كًال من 
وبأنھ یتسم بثالثة . متالزمة تنجم عن إجھاد مزمن في مكان العمل لم یتم التعامل معھ بنجاح

استنزاف الطاقة، وزیادة التباعد النفسي للفرد عن وظیفتھ أو شعور دائم بإستنفاذ أو ( :أبعاد
وتتفق الدراسة مع  ).شعوره بالسلبیة أو التشاؤم فیما یتعلق بھذه الوظیفة، وتدني الفعالیة المھنیة
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اإلجھاد المھنى ھي حالة تصیب واحد أو أكثر من العاملین في شركتك  )٢٠١٨خلیل، ( تعریف
السابق، ولكن لم یعودوا كسابق عھدھم من ناحیة جودة عملھم والذین أثبتوا جدارتھم في 

 أن اإلجھاد المھنى ھو حالة توتر مزمن (Ben, 2018)ویرى . وإنتاجیتھم وشغفھم في العمل
غالبًا ما یعاني منھا األشخاص المتفوقون والناجحون بسبب طول ساعات العمل وكثرة أعباء 

ویمكن أن تؤثر ھذه الحالة بشكل . قیق التفوق والتمیزالعمل والضغط الھائل الذي یشعرون بھ لتح
خطیر على الصحة، إذ تسبب اإلرھاق الجسدي والنفسي والتشاؤم واإلنعزال اإلجتماعي وسرعة 

  .االنفعال والشعور بعدم الرضا عن النفس
 :مؤشرات رئیسة لإلجھاد المھنى: ثانیًا

یزھا، لكن من أھم المؤشرات یبدأ ظھور أعراض اإلجھاد المھنى ببطء بحیث یصعب تمی
  ) :Ben, 2018; Lamara, 2013نقًال عن ٢٠١٦لطفي، (ه الحالة الجسمانیة والنفسیة لھذ

یبدأ األمر بشعور .  ویشمل ذلك الشعور المستمر بالخمول والتعب:التعب المزمن واألرق -١
 مع بسیط بنقص الطاقة، لكن كلما تفاقم الشعور بالتعب، بات النوم أصعب، وھذا یؤدي

 .الوقت إلى استنزاف الشخص جسدیًا ونفسیًا
یبدأ األمر بتخطي بعض الوجبات أحیانًا، ثم یتحول في مرحلة  :عدم انتظام الشھیة

 ,.Luthans, etal) .ناإلجھاد إلى فقدان االھتمام بتناول الطعام وحدوث خسارة كبیرة في الوز
2015; Sony, etal., 2016) .  

ویبدأ األمر . ا من أسوأ مؤشرات اإلصابة باإلجھاد المھنىویعد ھذ :القلق واإلكتئاب -٢
بالقلق أو التوتر بشكل دائمًا بشأن الیوم التالي، ثم یتطور تدریجیًا إلى الشعور الدائم 

 .بالحزن والیأس
یسبب اإلجھاد المھنى عدم الرغبة في الذھاب إلى العمل  :اإلنعزال وفقدان الحماس -٣

حتى مقابلة أشخاص جدد، ویؤدي بالتالي إلى اإلنعزال وتولي مسؤولیة مھام جدیدة أو 
 .عن البیئة اإلجتماعیة

 إلى جانب القلق والتوتر، یسبب اإلجھاد موجات الغضب :حدة المزاج وسرعة االنفعال -٤
 ,Carver) (والمیل إلى إثارة المشاكل والخوض في جداالت حول مسائل ال قیمة لھا

etal., 2003; Scheier, etal., 2003.  
  :مكونات ظاھرة اإلجھاد المھنى: ثالثًا

أن ھناك ثالث عناصر مترابطة ھى المكونة )  ;٢٠١٦Ben, 2018لطفى،  (یرى كل من
  :لظاھرة اإلجھاد المھنى، تتمثل فى

 وھي تتمثل فى متطلبات موقفیة تحتاج الى التكیف :قوى ضاغطة أو عوامل مجھدة -١
  .إلخ...وض، والمخاطر، الملل العمل الزائد، الصراع، الغم: الفردى معھا مثل

 وذلك لقدرتھ على :إدراك الفرد وتقییمھ لھذه القوى وطبیعتھا ودینامكیتھا وأثارھا -٢
  .التعامل معھا والسیطرة علیھا واحتوائھا

 فغالبًا ما تكون االستجابة الفردیة للقوى الضاغطة حسب طبیعة إدراكھا وتقییمھا، -٣
  .سیة وجسمیةھذه االستجابة مزیجًا من ردود أفعل نف
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 أن ھناك ثالث عناصر مترابطة ھى المكونة لظاھرة اإلجھاد المھنى، )٢٠١٥حسین،(ویرى
  :تتمثل فى

  .وھو عبارة عن القوى التى تبدأ بھا حالة اإلجھاد لدى الفرد ومصدرھا البیئة: المثیر -١
وھي عبارة عن ردود الفعل النفسیة والسلوكیة، والمتمثلة فى اإلحباط : االستجابة -٢

  .لقلقوا
وتعنى التفاعل بین عوامل المثیرات واإلستجابات، ویاتى ذلك من العوامل : التفاعل -٣

  .التنظیمیة فى العمل ومن المشاعر االنسانیة
  )Khuong, etal., 2016( :عالج اإلجھاد المھنى: رابعًا

األنتباه إلى حدوث أي تغیرات في : رصد المؤشرات التحذیریة لإلجھاد الوظیفي -١
دیة والنفسیة، وطلب مساعدة األخصائیین عند مالحظة وجود حالة من الصحة الجس

  .القلق أو تغیر المزاج أو فقدان الشھیة أو غیرھا من مؤشرات اإلجھاد
دراسة بنود الجدول الیومي وإعطاء األولویة لألشیاء المھمة أوًال،  :ترتیب األولویات -٢

على توفیر الوقت الكافي  ساعات للعمل، والحرص ١٠-٨مع تحدید فترة ال تتجاوز 
للنوم وممارسة الریاضة، ومحاولة تخصیص بعض الوقت للعادات والھوایات 

 .الشخصیة، مثل المطالعة أو التأمل أو الیوغا، على سبیل المثال
الحرص دومًا على تقدیر الوقت والجھد الالزمین للقیام : رسم حدود لما یمكن القیام بھ -٣

قد ال یكون من .  بالعمل أم ال، قبل التعھد بااللتزام بھبأي شيء، سواء أكان ذلك یتعلق
السھل رفض طلبات اآلخرین، خاصة إذا كانوا من رؤساء العمل أو األصدقاء 
المقربین، لكن من الضروري رسم حدود لما یمكن القیام بھ، وسرعان ما سیحترم 

 .اآلخرون ذلك
ما نقوم بھ واالستمتاع بھ، فذلك من المھم جدًا الشعور بالحماس ل: االستمتاع واالمتنان -٤

لذلك، یجب األبتعاد عن النشاطات التي . یمنح اإلحساس بأن لحیاتنا معنى وھدف
 .تستنزف الطاقة بقدر اإلمكان والتركیز على الشعور باالمتنان لما نمتلكھ

 دقائق أم لعدة ٥تساعد فترات االستراحة، سواء كانت لمدة : تخصیص وقت لالستراحة -٥
فإذا كانت اآلالت تحتاج إلى .  تجدید الطاقة والقدرة على االستمرار بالعملأیام، على

  وقت للتوقف والراحة والتزود بالوقود، فما بالك بنا نحن البشر؟
  :العالقة بین االرتباط الوظیفى واإلجھاد المھنى: رابعًا

اط  التي تناولت العالقة بین االرتب(Yip, etal., 2016; Ben, 2018)تشیر دراسة 
الوظیفى واإلجھاد المھني بأن مصادر شعور العاملین باإلجھاد المھني متعددة، منھا ما یرتبط 
بالعمل واألخر یرتبط بظروف خارج نطاق العمل، ویختلف العاملین في التعامل مع ھذه 
المصادر، بین متكیف ومستفید منھا كوسیلة للوصول إلى األھداف المحددة وبین من یفشل في 

معھا بأن تؤدي بھ إلى مشكالت صحیة ونفسیة، وأن خصائص العمل یمكن أن تعد من التعامل 
ً  قد  ً أو كثیرة جدا مسببات شعور العاملین باإلجھاد المھني، فإحتواء العمل على مھام قلیلة جدا
یؤدي إلى األحساس باإلجھاد المھني، كما أن تنوع المھارات التي یحتاجھا العمل أو عندما تكون 

اللیة محدودة أو واسعة جداً قد یزید من معاناة العاملین، كما أن قلة المعلومات التي یحصل االستق
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علیھا العاملین عن نتائج أعمالھم أو عدم شعورھم بأھمیة العمل الذي یقومون بھ قد یؤدي إلى 
  .نوع من القلق والتوتر مما یؤدي إلى شعورھم باإلجھاد المھني

  :النفسيرأس المال : المتغیر الوسیط
  :مفھوم رأس المال النفسي: اوًال

رأس المال النفسي بأنھ حالة الفرد النفسیة اإلیجابیة  (Avey, etal., 2010)عرف 
: رأس المال النفسي (Chen, etal., 2012)وعرفھ . والتي لھا صلة بسلوكیاتھ وأدائھ في العمل

 ,.Poon, etal)ویعرف .  للحیاةبأنھ متعلق بقوة األفراد وموقفھم تجاه العمل والنظرة العامة
بأنھا القدرة النفسیة اإلیجابیة للفرد التي تبني على غرار األمل، : رأس المال النفسي (2013

  .والثقة والمرونة، والتفاؤل
رد       : ومما سبق تعرف الدراسة رأس المال النفسي     ورة للف ة متط سیة إیجابی ة نف ھ حال بأن

ساھمات اإلیجابی       ى        یعبر عنھا من خالل الم سعي إل ستقبلي، وال ت الحالى والم ي الوق ة ف ة الناجح
  .تحقیق األھداف، وبذل الجھد لتحقیق األداء المتمیز، والتغلب على جمیع صعوبات العمل والحیاة

  :أبعاد رأس المال النفسي: ثانیًا
شمل      (Luthans, etal., 2006)تعد األبعاد التي وضعھا  ي ت سي والت ال النف رأس الم  ل

د    ) ة، المرونة، التفاؤل  األمل، الثق ( وث والدراسات، وق ھي أكثر األبعاد إستخداما وتداوًال في البح
  :دراسة كَال منإستخدمت ھذه األبعاد وأختبرت في دراسات كثیرة وحدیثة ومنھا 

(Avey, etal., 2010; le, etal., 2015; Corner, 2015; Poon, etal., 2013; 
Quisenberry, 2015; Bockorny, 2015; Fuming, etal., 2007; Lentz, 2013)  

ائال            ھ وسیصبح متف ي عمل ة ف أن نتیجة لطبیعة تفاعل ھذه األبعاد فإن العامل سیشعر بالثق
ة       ى المنظم ود عل ا یع ا، مم ابرة علیھ وة والمث داف المرج ى األھ ل إل ى یتوص الي سیثابر حت بالت

ة  )outcomes(بالمخرجات  ة المطلوب ك     (Cole, etal., 2010)  اإلیجابی ى بتل ا أن من یتحل  كم
ؤثر بمن             ستطیع أن ی ساعدة اآلخرین، وسی ب م اون ویح روح التع سم ب الصفات اإلیجابیة عادة یت

ة    ة إیجابی ھ بطریق صفات      (Corner, 2015)حول ذه ال ع بھ ذي یتمت شخص ال إن ال الي ف  وبالت
اج عمل    شجع   اإلیجابیة سیستطیع أن یكون فریقا ناجحا یسعى إلى التطور في العمل وإنت دع وی  مب

  .(Chen, etal., 2012) على النجاح
  :ویمكن استعراض تلك المكونات األربعة بشيء من التفصیل على النحو التالي

  ): Self – efficacy) (الثقة(الكفاءة الذاتیة  -١
واء    ن األج ر ع ض النظ ا بغ اح بھ ة والنج ھ الخاص ھ ومھارات شخص بقدرات ان ال ھى إیم

درات        (Avey, etal., 2010)المحیطة بھ  ك الق ل تل ة والنجاح ونق ي بالثق وھي القدرة على التحل
وم    دف المرس ق الھ از لتحقی زة لإلنج ة ومحف ة دافع ذا (Chen, etal., 2012)بطریق ن ھ  وم

ل         ة وأداء العم ین الثق ة ب ة إیجابی اك عالق ستنتج أن ھن وھي أیضا    (Luthans, etal., 2017)ن
ا   (Lima, etal., 2015)أرائھم دون خوف أو شك تفاعل العاملین في المنظمة والتعبیر عن  كم

ز         ذي یحف اس ال و األس ذا ھ ھ وھ ى حیات ة عل ذه الثق تنعكس ھ ھ س ق بقدرات ذي یث شخص ال أن ال
ستطیع                ھ ی رد بأن ق الف دما یث ھ إذ عن د تحقیق ذي یری دف ال ى الھ ھ إل ذي یوجھ شخص والسلوك ال ال

الفرد إذا    تحقیق الھدف فسیكون لدیھ الدافع للمثابرة والوصول إل        ة الصعوبات، ف ى مبتغاه ومواجھ
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دد    دف المح وغ الھ الي بل ر وبالت ة والتغی وة للمواجھ ھ الق تكون لدی ة س ھ الثق ت لدی  ,Lentz) كان
2013 ; Seligman, etal., 2011).  ة  ال شك أن للثقة تأثیرًا على نظرة العامل لعملھ والمنظم

ا   ذلك األشخاص ا   (Lima, etal., 2015) التي یعمل بھ دیھم خمس       ل د ل ذا البع ون بھ ذي یتمتع ل
ا ا ذكرھ صائص كم ي(Phan, 2017 ; Corner, 2015) خ ة : ( وھ دافًا عالی ضعون أھ ی

ت المحدد             زام بالوق ة، وااللت ع ذاتی دیھم دواف ون عن التحدي، ول المستوى ومھامًا للتحدي، ویبحث
 ). لتحقیق األھداف، والمثابرة للوصول إلى الھدف عند مواجھة العوائق

 أن ثقة الفرد بنفسھ مھمة جدًا، ألنھا أساس تمیزه عن األخرین في جوانب ترى الدراسةو
  .قبول التحدي والمثابرة وااللتزام الذاتي

  Optimism :التفاؤل -٢
ي                  ستقبلیة الت ع األحداث الم ًا م رتبط ارتباطًا إیجابی ھ ی سي إذ إن ھو أساس رأس المال النف

ة حدوثھا،           تشمل المشاعر اإلیجابیة والتحفیز بوج     دى إمكانی ك األحداث عن م یم واقعي لتل ود تقی
اؤل إذ     (Seligman, etal., 2011)مما یزید من فاعلیة الشخص وأملھ  ة التف ك لطبیع ویعود ذل

 ,Luthans)إنھ دائم التغیر، وھو التكلم عن الحاضر والمستقبل بأسلوب ناجح، مشرق وإیجابي 
etal., 2006).    دة أن ات عدی رت دراس ستوى األداء        وأظھ ع م ي رف ًا ف رًا إیجابی اؤل أث للتف

دة  االت ع ق     (Corner, 2015)بمج ي یحق شاطھ، لك لة ن ابرة ومواص وم بالمث رد یق أي أن الف
دیره لآلخرین          (Poon, etal., 2013) أھدافھ المرجوة رد عن تق ر الف ك من خالل تعبی تم ذل  وی

و             تعلم من األخطاء واتخاذ الخط داف المراد     لیحققوا النجاح من خالل ال ق األھ ات المناسبة لتحقی
ة       وح تجاه التجارب اإلیجابی  ,.Seligman, etal)الوصول لھا من خالل البحث واألمل والطم

ى    . (2011 ر إل ل ینظ شخص المتفائ شل، فال داث بنجاح أو ف شخص لألح رة ال س نظ اؤل یعك التف
المتشائم فھو الذي یعزو األحداث بنجاح ویعزو سبب ھذا النجاح إلى عوامل داخلیة، أما الشخص      

وبالطبع ال یستطیع الفرد التحكم . (Bockorny, 2015)سبب النجاح إلى عوامل خارجیة مؤقتة 
ى           ز عل ل یرك شخص المتفائ ن ال دف، ولك ى الھ ول إل ن الوص د م ي تح ة الت ل الخارجی بالعوام

ا  .  اإلمكانیات والفرص لتحقیق تلك األھداف    ر واقعي  ویقسم التفاؤل إلى تفاؤل واقعي وتف . ؤل غی
ى                  ز عل ستقبل والتركی ي الم ور ف ة لألم ى النظرة اإلیجابی اظ عل فالتفاؤل الواقعي یكون نتیجة الحف
ر          ز أكث النواحي اإلیجابیة النابعة من خبرة الفرد، وترك األحداث التي حدثت في الماضي والتركی

ا       ستقبل الغتنامھ ي الم ة ف ى   (Luthans, etal., 2017)على الحاضر والبحث عن الفرص وعل
ا     رد رؤیتھ د الف ي ال یری ات الت ض المعلوم ي عن بع و التغاض واقعي وھ ر ال اؤل الغی نقیضھ التف
واالحتفاظ بمعلومات أخرى من خالل معتقدات معینة وذلك قد یؤدى لعدم تحقیق األھداف المراد       

  (Corner, 2015 ; Kazan, 2013) .تحقیقھا
 أخر للتفاؤل مفترضین أن األفراد المتفائلین تفسیرًا (Carver, etal., 2003) ولقد قدم

یتوقعون أن األشیاء الجیدة ستحدث لھم والتي بدورھا سیكون لھا إنعكاسات سلوكیة ومعرفیة 
ھامة، ومن المھم أن نالحظ أن رأس المال النفسي یأخذ بعین األعتبار قیمة التفاؤل الذي یرتبط 

ف اإلیجابیة وقدرًا كبیرًا من الواقعیة التي تحدد بالمخرجات اإلیجابیة ویتضمن الدوافع والعواط
ما الذي یستطیع الفرد إنجازه في موقف محدد، وما الذي ال یستطیع الفرد إنجازه في موقف ما، 

أن التفاؤل ) ٢٠١٠إبراھیم، ( وذلك ألن التفاؤل غیر الواقعي سیؤدى لنتائج سلبیة، حیث أوضح
ر بدرجة كبیرة، وأن األفراد الذین لدیھم تفاؤل واقعي یكون الواقعي عملیة دینامیكیة وقابلة للتغیی

 ,Quisenberry) وقد أوضح   .لدیھم التزامًا مما یؤدى إلى تحقیقھم لمستوى أداء مرتفع
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أن كون المتفاؤلون یركزون على المستقبل وعلى أن األحداث المستقبلیة ستكون إیجابیة  (2015
على األداء حیث أن األفراد ذوى النمط المتفاؤل یتحسن بطبیعتھا، فإن مكونات التفاؤل ستؤثر 

أداؤھم بعد تعرضھم للفشل والذي یعتبر بالنسبة لھم بمثابة فرصة تمكنھم من التحسین وتحقیق 
إمكانیة   (Luthans, etal., 2017)النجاح، بینما األفراد المتشائمین ال یحدث لھم ذلك، كما أكد

  .تطویر التفاؤل داخل الفرد
  Hope :مل  األ-٣

رد              ھ إدراك الف ل بأن ة، یعرف األم سیة اإلیجابی ب النف    وفقًا لألدبیات التي تناولت الجوان
ستنتج        ي ت سارات إلمتالكھ القدرات الت ة،          الم داف المرغوب ق األھ ى تحقی ؤدي إل ي ت  والوسائل الت

ذه ال        تخدام ھ دف إلس ة بالھ ر الموجھ ة التفكی وة وطاق الل ق ن خ ھ م رد لذات ز الف سارات وتحفی م
(Çavuş, 2015) ،أعتمادًا على -ولقد تم تعریف مفھوم األمل في السلوكیات التنظیمیة اإلیجابیة 

ین          -ورفاقھ  Snyder ما قام بھ ى التفاعل ب د عل ي تعتم ة والت ة اإلیجابی ة من الدافعی  باعتباره حال
ة المو     ، و األھداف (:ثالثة عوامل ھي   وافر الطاق ي    قوة التفكیر والتي تتمثل في ت ة بالھدف والت جھ

وة اإلرادة  ة ق ا بمثاب ن إعتبارھ داف   willpowerیمك ق األھ ا تحقی ن خاللھ ن م ي یمك ،  الت
سارات و داف pathwaysالم ق األھ تخدامھا لتحقی ن أس ى یمك ائل إل د الوس یط لتحدی ) ، أي التخط

ي  وینطلق األفراد إلنجاز أھدافھم من خالل إحساسھم وإدراكھم لقدراتھم والتي تمدھم بتصم        یم ذات
تم      وقوة إرادة إلستثمار الطاقة الضروریة لتحقیق أھدافھم، فاألفراد الذین یمتلكون األمل غالبًا ما ی
ي       ون ف ا یرغب ى م ول إل رق للوص ویر الط درات لتط إمتالكھم الق عورھم ب الل ش ن خ زھم م حف

دث            ا ح دافھم إذا م ق أھ ة تجاه تحقی سارات بدیل ات  تحقیقھ والتي تمدھم بالقدرة على خلق م ت معوق
ھ       م تبنی ذي ت سي ال سارھم الرئی د أوضح    .ضد م ل  (Avolio & Luthans, 2006)وق  أن األم

سم      داف، وأن تت ع األھ ي وض شاركة ف ل الم ات مث ن الممارس د م الل العدی ن خ ویر م ل للتط قاب
ى  .األھداف بالمرونة، وأن یتم إحتواء العاملین وغیرھا      توجد بعض الدراسات التي تقدم دالئل عل

ذه الدراسات أن األشخاص         أن ا  رح ھ ث تقت ألمل لھ تأثیر إیجابي على األداء في مكان العمل، حی
نھم     ة م ام المطلوب ام بالمھ ى القی درتھم عل ي ق رة ف ة كبی ة وثق دیھم دافعی ون ل ل یك دیھم أم ذین ل ال

ع           ھ أداء مرتف تج عن ا ین ات مم د التعرض للعقب ة عن سارات بدیل دیھم م ة   ، ول ا أوضحت دراس  كم
(Avey, etal., 2010)            ،الي ى األداء الم وي عل أثیر إیجابي معن ھ ت ادة ل دى الق ود أمل ل أن وج

 .ورضا العاملین
 Resiliency :المرونة-٤

ي األدب       ام ف ى إھتم صلت عل ي ح سي الت ال النف ر رأس الم ل عناص ة أق ر المرون تعتب
د م         ة المخاطر أو   التنظیمي، حیث تعرف في مجال الصحة النفسیة بأنھا التكیف اإلیجابي عن واجھ

ل      ان العمل من قب ي مك صطفى، ( المعوقات وتم تطبیقھا ف درات     ) ٢٠١٩ م ا ق ا بأنھ ذي عرفھ وال
ل                 شل، ب د، والصراع، والف ات، وعدم التأك نفسیة إیجابیة لإلرتداد أو العودة مرة أخرى من العقب

 .قاة على عاتقةوحتى التغیرات اإلیجابیة والتقدم الذي یحرزه الفرد، وزیادة المسؤولیات المل
، توصف المرونة باالستجابة اإلیجابیة لیس فقط لألحداث المعاكسة ولكن   وفي ضوء ما سبق

أیضًا لألحداث اإلیجابیة التي یمكن أن تسبب ردود أفعال معاكسة من قبل الفرد، وأیضًا في شكل 
  .زیادة الضغوط التي یتعرض لھا الفرد
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ال   ن عناصر رأس الم ة ع ف المرون ر     وتختل ا تعتب رًا ألنھ ة األخرى نظ سي الثالث  النف
بمثابة رد فعل ولیس مبادرة كما ھو الحال بالنسبة للكفاءة الذاتیة، واألمل، والتفاؤل، وبمعنى أخر     
ھ          دما یواج یس صنع األحداث، فعن ا ول ة منھ فإن المرونة تمثل إستجابة لألحداث وبخاصة المعوق

م         اء أدائھ ات أثن ود          األفراد أو الجماعة معوق ده یع ذي عن دى ال إن الم ا، ف وب إنجازھ ام المطل  للمھ
ة      اتج المرون و ن ون ھ ة یك سرعة وبفاعلی رة أخرى ب راد م ، (Fuming, etal., 2007)  األف

اة             رات الحی ي خب اءة ف ر كف وا أكث ون ألن یكون ة یمیل ون المرون ذین یمتلك األفراد ال الي ف وبالت
د         المتنوعة بما في ذلك إمكانیة التطویر في العدی  ي ظل ظروف ق ة ف اة المتنوع رات الحی د من خب

أن المرونة تعتبر قدرات نفسیة یمتلكھا ) ٢٠١٦جمال، (وقد أوضح . ) یتعرضون فیھا إلى تھدید
شخص،                   ة بال راد المحیط ة واألف أثر من خالل البیئ ت وتت ر بمرور الوق كل شخص یمكن أن تتغی

ا، كم         ان لھ ویر وإطالق العن اج للتط ا تحت الي فإنھ ي      وبالت ل ف ة تتمث وة المرون ضًا أن ق ا أوضح أی
ي      وا ف كونھا ال تسمح فقط لألفراد بإمكانیة اإلرتداد والعودة مرة أخرى، وإنما تسمح لھم بأن یكون
ین                   ذلك التكامل ب ة وك ویر المرون الي فمن خالل تط سابقة، وبالت ة ال حالة توازن أفضل من الحال

إن   رى ف سي األخ ال النف ر رأس الم ة وعناص ى  المرون ب عل ن أن تتغل شریة یمك وارد الب الم
 .الضغوط وعدم التأكد سواء تلك التي یواجھونھا أو مستقبًال

ون من             افع كل مك وق من د إضافیة تف   وقد تم التوصل إلى أن رأس المال النفسي لھ فوائ
ؤازرة          ًا من الم ات تعطى نوع تلك المكونات األربعة على حدة، وذلك ألن العالقة بین تلك المكون

ا     ل بعضھا البعض عندما تتجمع معًا لتعضد بعضھا البعض ومن ثم تفوق الفوائد الناتجة عن ذلك م
  .یتم الحصول علیھ دون تجمیع ھذه العناصر معًا

  :العالقة بین رأس المال النفسي وبین اإلجھاد المھنى
رى  اتھم   )Rus, 2012(وی اه منظم دة تج شاعر جی ن م ھ م ا یكنون املین وم راد الع  األف

شعوریة   كاإل ة ال ًا الجاذبی ر إھتمام ل وأكث ي العم رام، ف اءل واألحت ل والتف ة، واألم  عجاب، الثق
Appeal Emotional           ي ة الت ة العمل المالئم ة، فبیئ شطة التنظیمی ة باألن ر رغب سیكونون أكث

وعیة                 ة الموض ة، والرؤی ادة الفعال املین، القی راد الع ة تجاه األف توفرھا اإلدارة والممارسات العادل
المنتجات ذات الجودة العالیة والسیاسة السعریة الكفء ستسھم في بناء الثقة بخصوص المنظمة      و

  .وھذا بدوره سیسھم بشكل ملحوظ في تقلیل اإلجھاد المھني
  :االرتباط الوظیفي لفریق العمل: المتغیر التابع

  :االرتباط الوظیفى -١
تأث       ى أس ة الت د المجاالت المھم وظیفى أح اط ال شكل االرتب اء اإلدارة،    ی ام علم رت بإھتم

ل       ن أج ستھ م ل لمؤس اء العام یم أنتم تراتیجیة، وتعظ رؤى األس داف وال ى األھ وغ أرق ك لبل وذل
ة     داف النفعی ن األھ ستوى م ى م ق أعل و تحقی ى، نح یط العمل ى المح ھ عل ة وأنفتاح ویره وتنمی تط

ؤسسة والعامل وذلك من  المردودیة والكیفیة، واالرتباط الوظیفى ھو عالقة ثابتة وراسخة بین الم  
ا، من خالل                  ى ینتمى لھ سة الت صالح المؤس د ل خالل زرع الوالء لدى العامل لبذل قصارى الجھ
ویر وإدارة             ل والتط دریب والتأھی شجیع والت األستثمار البشرى فى دمج كل وسائل المبادرات والت

شجیع رو      النفع وت ود ب ى تع ل الت ا من العوام ة األداء، وغیرھ ب وثقاف ة  المواھ اون والزمال ح التع
  )٢٠١٢المغربي، (. والوالء، والتوازن فى محیط بیئة العمل
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  :مفھوم االرتباط الوظیفى: اوًال
  :ومنھا ما یلي ھناك العدید من المفاھیم الخاصة باالرتباط الوظیفى رغم الحداثة لھذا المفھوم، 

وظیفى   (Sony, etal., 2016)   یعرف   اط ال وم لتحف  : االرتب ھ مفھ راد ألداء   بان ز األف ی
وظیفى  (Scheier, etal., 2003) ویعرف. األعمال المرتبطة بالوظیفة بشكل فعال اط ال :  االرتب

ة، ویمكن وصفھا من             أن العمل یتملك رد ب ا الف شعر من خاللھ بأنھ حالة ایجابیة مرتبطة بالعمل ی
  ). الحیویة، التفانى، واألستغراق: (خالل ثالث أبعاد رئیسیة ھى

  .(Scheier, etal., 2003) مع مفھوم االرتباط الوظیفى الدراسة الحالیةوتتفق    
  :أھمیة االرتباط الوظیفى وطرق تحسینھ: ثانیًا

ر     (Kazan, 2013)      توصلت دراسة  وا أكث م یكون إلى أن العاملین المرتبطین بعملھ
ة   وأن ارتباط العامل یشمل االلت . إنتاجیة من نظرائھم غیر المرتبطین بعملھم  زام والحماس والطاق

والتركیز على الجھد الممیز ویتم وضع االرتباط على انھ نموذج یحتضن النفسیة والسلوك فى آن        
د ار     . واح یة واإلیث روح الریاض ادرة وال ل المب صیة مث سمات الشخ ى ال افة إل سمات  باالض وال

دة ة. الفری رى دراس ى،( وت و ) ٢٠١٢ المغرب م یكون رتبطین بعملھ املین الم ر والء أن الع ا أكث
وظیفى            اط ال ین االرتب ة ب ة قوی ود عالق ى وج افة إل ل، باالض رك العم ة لت ل عرض الي أق وبالت

  .والربحیة وكذلك زیادة اإلنتاجیة والمبیعات ورضاء العمالء والحفاظ على حقوق العاملین
أثر االرتباط الوظیفى والدعم التنظیمى  )٢٠١٦عبد السالم واخرون، (  وقد تناولت دراسة 

وقد توصلت الدراسة إلى ان درجة شعور . المدرك على األداء الوظیفى فى المؤسسات األكادیمیة
كادیمیة مرتفعة، وأن إدراكھم للدعم التنظیمى الذى العاملین باالرتباط الوظیفى بمؤسساتھم األ

  .تقدمة تلك المؤسسات جاءت متوسطة
ة  ت دراس ا تناول سین، (  كم ة ال )٢٠١٥ح ى طبیع رف عل ل التع صیم العم ین ت ة ب عالق

ى        ال ف ى أن األعم ة ال صت الدراس ة، وخل شفیات الخاص ى المست املین ف وظیفى للع اد ال واإلجھ
المستشفیات الخاصة مصممة بشكل جید وأنھا تتضمن أغلب خصائص العمل من تنوع للمھارات     

  .وأھمیة العمل والتحقق من ھویة العمل واالستقاللیة والتغذیة العكسیة
ر  )٢٠١٧، الكرداوي(اسة   وجاءت در ار  للتعرف على أث وظیفي  اإلنطم ي  ال ة  ف  العالق

ومي  بالقطاع العاملین لدى التنظیمي باإلحتقان ومستوى الشعور النفسي المال رأس بین ي  الحك  ف
ة ة محافظ ة      الدھقلی اطة الجزئی ب دور الوس وظیفي یلع ار ال ى أن اإلنطم ة إل صت الدراس  وخل

ین رأس ة ب ي العالق ة ف ود  الداخلی ي، وأن وج ان التنظیم شعور باإلحتق ستوي ال سي وم ال النف  الم
دي      ي ل ان التنظیم شاعر اإلحتق سلبي لم أثیر ال ن الت ف م ة یلط ك العالق ي تل وظیفي ف ار ال اإلنطم

  .العاملین
ل       وترى الدراسة    داف والعم  الحالیة أن االرتباط الوظیفى لھ أھمیة بالغة فى تحقیق األھ

سة     بروح التعاون والحماس، ك   ا العامل والمؤس ى یحتاجھ ما أن االرتباط الوظیفى من الجوانب الت
ق           ى تحقی اًال ف ى عضوًا فع لنقل عالقتھما إلى مستوى أعلى من كونھ عضوًا فى جماعة العمل، إل

  .أھداف المؤسسة



 

 ٥٩٥  
 

––  

 
 

ال       ومما سبق من عرض مبسط لمراجعة الدراسات التوجد دراسة تناولت دور رأس الم
یط ف  ر وس سي كمتغی ا    النف ل، مم ق العم وظیفى لفری اط ال ى واالرتب اد المھن ین اإلجھ ة ب ى العالق

  .الفجوة البحثیةویظھر  یضیف أھمیة لدراسة ھذا الدور
  :نموذج وفروض الدراسة

 ,Lima, etal., 2015; Quisenberry)  أعتمد البحث في بناء نموذجھ على دراسة 
نفس، المتمثل  (2015 ال ال اد رأس الم ددون أبع ذین یح ىال ل، : (ة ف اؤل، األم ة، التف اءة الذاتی الكف

ة ة ) والمرون د،(ودراس ى  )٢٠١٧ محم ة ف ي، المتمثل اد المھن ن اإلجھ ل م اد ك ى أبع وى : ( ف ق
ضاغطة         وى ال ة للق تجابة الفردی وى، االس ذه الق ھ لھ رد وتقییم اغطة، إدراك الف اط  ) ض واالرتب

ى العمل    االھتمام بالعمل، وا: (الوظیفى لفریق العمل، والمتمثلة فى    اك ف ). لحماس للعمل، واالنھم
ات            ات مباشرة وعالق ى عالق وي عل وفى ضوء ما سبق أمكن صیاغة نموذج الدراسة والذي یحت

  :العالقات التالیةوسیطة ویمكن توقع 
واالرتباط الوظیفى لفریق العمل ) كمتغیر مستقل( العالقة المباشرة بین اإلجھاد المھنى -

  )كمتغیر تابع(
  .ة بین اإلجھاد المھنى وأبعاد رأس المال النفسي عالقة موجب-
  . عالقة موجبة بین رأس المال النفسي واالرتباط الوظیفى لفریق العمل-

 دور الوساطة التداخلیة ألبعاد رأس المال النفسي فى العالقة بین اإلجھاد المھنى، واالرتباط -
  :على النحو التاليسة وفروضھا بناء على ذلك تم اقتراح نموذج الدرا. الوظیفى لفریق العمل
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  :    تم تحدید أربعة فروض رئیسیة، قامت الدراسة الحالیة علیھا، وھي
 الفرض الرئیسى األول:  

قوى : (یختبر ھذا الفرض العالقة المباشرة بین اإلجھاد المھنى بأبعاده المتمثلة فى
كمتغیر مستقل، ) ة الفردیة للقوى الضاغطةضاغطة، إدراك الفرد وتقییمھ لھذه القوى، االستجاب

االھتمام بالعمل، والحماس للعمل، : (واالرتباط الوظیفى لفریق العمل بأبعاده والمتمثلة فى
توجد عالقة تأثیر :" وقد تم صیاغة الفرض على النحو التالي. كمتغیر تابع) واالنھماك فى العمل

قوى ضاغطة، إدراك : (بأبعاده المتمثلة فىموجبة ذات داللة إحصائیة بین اإلجھاد الوظیفى 
، واالرتباط الوظیفى لفریق )الفرد وتقییمھ لھذه القوى، االستجابة الفردیة للقوى الضاغطة

بقطاع ) االھتمام بالعمل، والحماس للعمل، واالنھماك فى العمل: (العمل بأبعاده والمتمثلة فى
  :لفروض الفرعیة التالیةسى اوینبثق من ھذا الفرض الرئی". البرید محل الدراسة

قوى : ( توجد عالقة تأثیر موجبة ذات داللة إحصائیة بین اإلجھاد المھنى بأبعاده المتمثلة فى-١
، كإجمإلى، )ضاغطة، إدراك الفرد وتقییمھ لھذه القوى، االستجابة الفردیة للقوى الضاغطة

مل بقطاع البرید محل وبعد االھتمام بالعمل كأحد أبعاد االرتباط الوظیفى لفریق الع
  ".الدراسة

قوى : ( توجد عالقة تأثیر موجبة ذات داللة إحصائیة بین اإلجھاد المھنى بأبعاده المتمثلة فى-٢
، كإجمإلى، )ضاغطة، إدراك الفرد وتقییمھ لھذه القوى، االستجابة الفردیة للقوى الضاغطة

مل بقطاع البرید محل وبعد الحماس للعمل كأحد أبعاد االرتباط الوظیفى لفریق الع
  ".الدراسة

قوى : ( توجد عالقة تأثیر موجبة ذات داللة إحصائیة بین اإلجھاد المھنى بأبعاده المتمثلة فى-٣
، كإجمإلى، )ضاغطة، إدراك الفرد وتقییمھ لھذه القوى، االستجابة الفردیة للقوى الضاغطة

ق العمل بقطاع البرید محل وبعد االنھماك فى العمل كأحد أبعاد االرتباط الوظیفى لفری
  .الدراسة

 الفرض الرئیسى الثانى:  
قوى ضاغطة، : (  یختبر ھذا الفرض العالقة بین اإلجھاد المھنى بأبعاده المتمثلة فى

وأبعاد رأس المال النفس، ) إدراك الفرد وتقییمھ لھذه القوى، االستجابة الفردیة للقوى الضاغطة
وقد تم صیاغة الفرض على النحو ). تفاؤل، األمل، والمرونةالكفاءة الذاتیة، ال: (المتمثلة فى

: توجد عالقة تأثیر موجبة ذات داللة إحصائیة بین اإلجھاد المھنى بأبعاده المتمثلة فى:" التالي
) قوى ضاغطة، إدراك الفرد وتقییمھ لھذه القوى، االستجابة الفردیة للقوى الضاغطة(

) الكفاءة الذاتیة، التفاؤل، األمل، والمرونة: (متمثلة فىكإجمإلى، وأبعاد رأس المال النفس، ال
  :الفروض الفرعیة التالیة وینبثق من ھذا الفرض الرئیسى ".بقطاع البرید محل الدراسة

قوى : (توجد عالقة تأثیر موجبة ذات داللة إحصائیة بین اإلجھاد المھنى بأبعاده المتمثلة فى -١
كاجمإلى، ) ى، االستجابة الفردیة للقوى الضاغطةضاغطة، إدراك الفرد وتقییمھ لھذه القو

  .وبین الكفاءة الذاتیة كأحد أبعاد رأس المال النفسي بقطاع البرید محل الدراسة
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قوى : (توجد عالقة تأثیر موجبة ذات داللة إحصائیة بین اإلجھاد المھنى بأبعاده المتمثلة فى -٢
كاجمإلى، ) لفردیة للقوى الضاغطةضاغطة، إدراك الفرد وتقییمھ لھذه القوى، االستجابة ا

  .وبین التفاؤل كأحد أبعاد رأس المال النفسي بقطاع البرید محل الدراسة
قوى : (توجد عالقة تأثیر موجبة ذات داللة إحصائیة بین اإلجھاد المھنى بأبعاده المتمثلة فى -٣

كاجمإلى، ) ضاغطة، إدراك الفرد وتقییمھ لھذه القوى، االستجابة الفردیة للقوى الضاغطة
  .وبین األمل كأحد أبعاد رأس المال النفسي بقطاع البرید محل الدراسة

قوى : (توجد عالقة تأثیر موجبة ذات داللة إحصائیة بین اإلجھاد المھنى بأبعاده المتمثلة فى -٤
كاجمإلى، ) ضاغطة، إدراك الفرد وتقییمھ لھذه القوى، االستجابة الفردیة للقوى الضاغطة

  .حد أبعاد رأس المال النفسي بقطاع البرید محل الدراسةوبین المرونة كأ
 الفرض الرئیسى الثالث:  

یھدف ھذا الفرض إلى أختبار العالقة بین المتغیر الوسیط التداخلى وھو رأس المال 
وقد تم صیاغة الفرض على . النفسي، والمتغیر التابع وھو االرتباط الوظیفى لفریق العمل إجماًال

 موجبة ذات داللة إحصائیة بین رأس المال النفس، المتمثلة تأثیرجد عالقة تو:" النحو التالي
كإجمإلى، واالرتباط الوظیفى لفریق العمل ) الكفاءة الذاتیة، التفاؤل، األمل، والمرونة: (فى

بقطاع البرید ) االھتمام بالعمل، والحماس للعمل، واالنھماك فى العمل: (بأبعاده والمتمثلة فى
  :الفرعیة التالیةوینبثق من ھذا الفرض الرئیسى الفروض . "محل الدراسة

:  توجد عالقة تأثیر موجبة ذات داللة إحصائیة بین أبعاد رأس المال النفس، المتمثلة فى-١
كاجمإلى، وبعد االھتمام بالعمل كأحد أبعاد ) الكفاءة الذاتیة، التفاؤل، األمل، والمرونة(

  .ع البرید محل الدراسةاالرتباط الوظیفى لفریق العمل بقطا
:  توجد عالقة تأثیر موجبة ذات داللة إحصائیة بین أبعاد رأس المال النفس، المتمثلة فى-٢

كاجمإلى، وبعد الحماس للعمل كأحد أبعاد ) الكفاءة الذاتیة، التفاؤل، األمل، والمرونة(
  .االرتباط الوظیفى لفریق العمل بقطاع البرید محل الدراسة

:  تأثیر موجبة ذات داللة إحصائیة بین أبعاد رأس المال النفس، المتمثلة فى توجد عالقة-٣
كاجمإلى، وبعد االنھماك فى العمل كأحد ) الكفاءة الذاتیة، التفاؤل، األمل، والمرونة(

  .أبعاد االرتباط الوظیفى لفریق العمل بقطاع البرید محل الدراسة
 الفرض الرئیسى الرابع:  

 اختبار الوساطة لمتغیر رأس المال النفسي كمتغیر وسیط فى    یھدف ھذا الفرض إلى
العالقة المباشرة بین اإلجھاد المھني واالرتباط الوظیفى لفریق العمل بقطاع البرید محل 

یؤثر رأس المال النفسي المتمثل :"وقد تم صیاغة الفرض على النحو التالي. الدراسة
كاجمالى كمتغیر وسیط فى العالقة بین اإلجھاد ) ونةالكفاءة الذاتیة، التفاؤل، األمل، والمر:(فى

قوى ضاغطة، إدراك الفرد وتقییمھ لھذه القوى، :(المھنى كمتغیر مستقل بأبعاده المتمثلة فى
بشكل اجمالي، واالرتباط الوظیفى لفریق العمل كمتغیر ) االستجابة الفردیة للقوى الضاغطة

بقطاع ) ل، والحماس للعمل، واالنھماك فى العملاالھتمام بالعم: (تابع بأبعاده المتمثلة فى
  :الفروض الفرعیة التالیةوینبثق من ھذا الفرض الرئیسى ". البرید محل الدراسة
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توجد عالقة تأثیر موجبة ذات داللة إحصائیة بین اإلجھاد المھنى بشكل اجمالى كمتغیر  -١
رید محل مستقل على رأس المال النفسي بشكل إجمإلى كمتغیر وسیط بقطاع الب

  . الدراسة
توجد عالقة تأثیر موجبة ذات داللة إحصائیة اإلجھاد المھنى بشكل اجمالى كمتغیر  -٢

مستقل على االرتباط الوظیفى لفریق العمل بشكل اجمالى كمتغیر تابع بقطاع البرید 
 .محل الدراسة

توجد عالقة تأثیر موجبة ذات داللة إحصائیة بین رأس المال النفسي بشكل اجمالى  -٣
كمتغیر وسیط على االرتباط الوظیفى لفریق العمل بشكل اجمالى كمتغیر تابع واإلجھاد 

 .المھنى بشكل اجمالى كمتغیر مستقل بقطاع البرید محل الدراسة
  :منھج الدراسة

   في ھذه الدراسة، تم استخدام المنھج الوصفي التحلیلي، لدراسة دور رأس المال 
ین اإلجھاد المھنى واالرتباط الوظیفى لفریق العمل بقطاع النفسي كمتغیر وسیط فى العالقة ب

البرید محل الدراسة، نظرا لمالئمتھ لمثل ھذه النوعیة من الدراسات، وتم االعتماد في ھذه 
   : ھماالدراسة على نوعین من الدراسات،

نات وتتجھ الدراسة في معالجة اإلطار النظري للبحث، إلي مصادر البیا: الدراسة المكتبیة -١
الثانویة، والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربیة واألجنبیة ذات العالقة بموضوع 

والدوریات والمقاالت والتقاریر، والوثائق والنشرات واإلحصائیات التي لھا ، الدراسة
عالقة بموضوع الدراسة، واألبحاث والدراسات السابقة والتي تناولت موضوع الدراسة، 

في التقاریر الصادرة عن الجھات المسئولة عن البرید ومواقع والدراسة والمطالعة 
  .األنترنت المختلفة

لمعالجة الجوانب التحلیلیة لموضوع الدراسة، تم جمع البیانات األولیة : الدراسة المیدانیة -٢
  . الالزمة للدراسة من المیدان محل الدراسة

قطاع البرید داخل القاھرة الكبرى یمثل مجتمع وعینة الدراسة من مكاتب :  مجتمع الدراسة-٣
  .والجیزة

   :تحدید حجم العینة بدون أخذ مجتمع الدراسة في األعتبار، ویتم ذلك بإستخدام المعادلة التالیة
n = t2p (1-p)/ d2  

  :حیث أن
n  =  حجم العینة بدون أخذ مجتمع الدراسة في األعتبار.  
 t  =   عدد الوحدات المعیاریة وھى٩٥ ثقة  لمستوى١٫٩٦.%  
p =    ٥٠نسبة عدد المفردات التي یتوافر فیھا الخصائص موضوع الدراسة وھى.%  
d =    ٩٥لمستوى ثقة % ٥حدود الخطأ وھى.%  

ة     م العین ون حج ة یك ذه المعادل ي ھ التعویض ف = ٢)٠٫٠٥/ (٠٫٥٠×٠٫٥٠×٢)١٫٩٦= (n :وب
  مفردة٣٨٤

: ذلك بإستخدام المعادلة التالیةتحدید حجم العینة بأخذ مجتمع الدراسة في األعتبار، و
n/(1+n/N)=n/    
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  :حیث أن
 n/   = عتبارحجم العینة المطلوب للدراسة بأخذ حجم مجتمع الدراسة في اإل.  

   n = حجم العینة بدون أخذ مجتمع البحث في االعتبار.  
  N   = حجم مجتمع الدراسة.  

) = ٣٨٤/٩٩١+١/ (٣٨٤=/n: وبالتالي یكون حجم العینة المطلوب للدراسة كالتالي
  . مفردة٢٧٧

وأعتمدت الدراسة على أسلوب العینة العشوائیة الطبقیة في اختیار مفردات العینة من 
مجتمع العاملین بمكاتب البرید بالقاھرة والجیزة محل الدراسة، وقد تم توزیع العینة على 

باإلضافة لنسبة الردود التوزیع ) ١(، ویوضح الجدول رقم العاملین، بطریقة التوزیع المتناسب
  :المتحصل علیھا

  )١(جدول رقم 
  مجتمع وعینة الدراسة

التوزیع المتناسب 
  التوزیع المتناسب للعینة ونسبة الردود  لمجتمع الدراسة

  المناطق البریدیة  م
عدد 

القوائم   % النسبة  العاملین
  )*(الموزعة

القوائم 
  المفقودة

القوائم 
  المستلمة

نسبة 
  %الردود

  ٩٦  ٧٩  ٣  ٨٢  ٢٨٫٩  ٢٨٦ ب برید العتبةمكات  ١
  ٩٤  ١٦  ١  ١٧  ٧٫٤  ٧٣ مكاتب برید المعادى ٢
  ٩٤  ١٥  ١  ١٦  ٦٫٤  ٦٣ مكاتب برید الھرم  ٣
  ٩٣  ١٤  ١  ١٥  ٥٫٥  ٥٥ مكاتب برید المھندسین ٤
  ٩٤  ٢٩  ٢  ٣١  ١١٫٢  ١١١ مكاتب برید رمسیس  ٥
 ٩٦  ٢٧  ١  ٢٨  ١٠  ٩٩ مكاتب برید الجیزة ٦
 ٩٣  ١٤  ١  ١٥  ٦  ٦٠ ةمكاتب برید شبرا الخیم  ٧
 ١٠٠  ١٠  -  ١٠  ٣٫٥  ٣٥ مكاتب برید الدراسة ٨
  ٩٥  ٢٠  ١  ٢١  ٧  ٦٩ مكاتب برید العباسیة  ٩

 ١٠٠  ١٢  -  ١٢  ٤  ٤٠ مكاتب برید بین السریات ١٠

والق    ١١ د ب ب بری مكات
 الدكرور

١٠٠  ١٠  -  ١٠  ٣٫٤  ٣٤ 

  ٩٠  ١٨  ٢  ٢٠  ٦٫٧  ٦٦ مكاتب برید السیدة زینب ١٢
  ٩٥  ٢٦٤  ١٣  ٢٧٧  ١٠٠  ٩٩١ اإلجمالي

صدر ة      : الم ة القومی میة بالھیئ املین الرس جالت الع ى س ادًا عل ة، إعتم داد الباحث ن إع دول م الج
  ٢٠١٩للبرید، 

                                                
  ) .حجم العینة  ×  جمالينسبة العاملین الى اإل ( =حجم العینة لكل وظیفة (*)  



 

 ٦٠٠  
 

 
  

 
 

 عراقة :ما یليمن األسباب التي أدت إلى اختیار الھیئة القومیة للبرید كمجال للدراسة، 
نقل (لفة باإلتصاالت المنقولة تعد الھیئة الوحیدة المك. ومكانة الھیئة القومیة للبرید منذ أثاثھا

تعتبر من أوائل الھیئات بقارة أفریقیا، فضًال عن تمتعھا بأمكانیات وموارد . ع.م.بـ ج) الرسائل
  . ألف موظف بمختلف المجاالت٦٠بشریة تقدر بنحو 

  : أختبار الفروض-٢
  : توصیف عینة الدراسة-١

 اإلستقصاء السلیمة المرتدة مفردة، وبلغ عدد أستمارات) ٢٧٧( الدراسة عینة   بلغت 
وقامت الباحثة بوصف كل خاصیة من الخصائص الدیموجرافیة لعینة ) ٢٦٤(بعد إستیفائھا 

  :ویوضح الجدول التالي خصائص عینة الدراسةالدراسة، 
  )٢(جدول رقم 

  خصائص عینة الدراسة
  %النسبة   العدد  الخصائص

 %٥٧٫٣ ١٥٢ ذكور
  النوع

 %٤٢٫٧ ١١٢ أناث
 %١٥٫٢ ٤١ ٣٠ل من أق
  السن %٥٥ ١٤٥ ٥٠<  إلى٣٠من 

 %٢٩٫٨ ٧٨  سنة فأكثر٥٠

 %١٤٫٤ ٣٨  سنوات٥أقل من 

  الخبرة %٢٨٫٨ ٧٦  سنوات١٠<  : ٥من 

 %٥٦٫٨  ١٥٠  سنوات فأكثر١٠
  %٣٠٫٣ ٨٠ تعلیم متوسط
 %٦٣٫٦ ١٦٨ تعلیم جامعي

 %٦٫١ ١٦ تعلیم فوق الجامعي
  التعلیم

 %١٠٠  ٢٦٤ اإلجمالي

  نیةاقائمة اإلستقصاء، نتائج اجابات القسم األول من قائمة إستقصاء الدراسة المید: المصدر
  :ما یلي) ٢(یتضح من الجدول السابق رقم  

من توصیف خصائص عینة الدراسة، إلى تمثیل عینة الدراسة لكافة الفئات  نخلص
 سنة إلى أقل من ٣٠من المحددة، وأن نسبة كبیرة من مفردات عینة الدراسة تتراوح أعمارھم 

 سنة، وغالبیتھم من الذكور، وأن مستواھم التعلیمي من الحاصلین على المؤھالت الجامعیة، ٥٠
وھذا یوضح أن معظم العاملین بقطاع البرید محل الدراسة على درایة كافیة بأھمیة دور رأس 

وظیفى لفریق العمل، المال النفسي كمتغیر وسیط فى العالقة بین اإلجھاد المھنى واالرتباط ال
مما سبق یتبین أن خصائص . ویرجع ذلك لمستواھم التعلیمي وخلفیاتھم الثقافیة المترتبة على ذلك

عینة الدراسة متمشیة مع المنطق، ومع التوزیع الطبیعي، ومتناسبة مع خصائص مجتمع 
  .الدراسة، مما یجعل العینة ممثلة لمجتمع الدراسة
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  : توصیف متغیرات الدراسة-٢
  :صدق وثبات اإلستقصاء

 طریقة حساب الثبات وھي طریقة الفا كرونباخ وذلك إلیجاد معامل ثبات قائمة استخدم
اإلستقصاء لتقییم إعتمادیة مجموعة العبارات التى تقیس متغیرات الدراسة، حیث حصل على 

 )٣(حیث یوضح الجدول رقم على حدة، وكذلك لإلستقصاء ككل  قیمة معامل الفا لكل محور
  :ذلك) ٤(و

  )٣(جدول رقم 
  نتائج معامالت الثبات لمحاور اإلستقصاء 

  معامالت الثبات  عدد العبارات  البیان
  ٠،٨٣٥  ٥٠  الفا كرونباخ

  الجدول من إعداد الباحثة: المصدر
    ویتضح من الجدول السابق صالحیة اإلستقصاء لإلستخدامھا، كما أشارت النتائج إلى تمتع 

تفع حیث أن معامل الثبات الناتج وصل إلى مستوى الداللة اإلحصائیة اإلستقصاء بثبات مر
)٠،٥٠.(%  

  )٤(جدول رقم 
  نتائج معامالت ثبات عبارات محاور اإلستقصاء 

رقم 
عدد   المحور  المحور

  العبارات

معامل 
ثبات 

  الفا للبعد

معامل 
الصدق 

  للبعد

معامل 
ثبات 

  اإلستقصاء

معامل 
صدق 

  اإلستقصاء

 ٠٫٩٢  ٠٫٨٥  ١٧  :اإلجھاد الوظیفى: ولالبعد اال  األول
 ٠٫٩٥  ٠٫٩١  ٦  .قوى ضاغطة: العنصر االول  

إدراك الفرد : العنصر الثانى  
 ٠٫٨٤  ٠٫٧١  ٥  .وتقییمھ لھذه القوى

االستجابة الفردیة : العنصر الثالث  
 ٠٫٩٢  ٠٫٨٥  ٦  .للقوى الضاغطة

 ٠٫٩٦  ٠٫٩٢  ١٨  :يرأس المال النفس: البعد الثأنى   الثأنى
 ٠٫٨٩  ٠٫٧٩  ٥  .الكفاءة الذاتیة: العنصر االول  
 ٠٫٨٥  ٠٫٧٢  ٥  .التفاؤل: العنصر الثانى  
 ٠٫٩٢  ٠٫٨٥  ٤  .األمل: العنصر الثالث  
 ٠٫٨٧  ٠٫٧٦  ٤  .المرونة: العنصر الرابع  

االرتباط الوظیفى : البعد الثالث  الثالث
 ٠٫٩١  ٠٫٨٣  ١٥  :لفریق العمل

 ٠٫٨٧  ٠٫٧٦  ٦  .االھتمام بالعمل: العنصر االول  
 ٠٫٩٥  ٠٫٩١  ٤  .الحماس للعمل: العنصر الثانى  

  
  

٠٫٨٤٥  

  
  

٠٫٩١٥  

االنھماك فى : العنصر الثالث  
     ٠٫٨٤  ٠٫٧١  ٥  .العمل

  الجدول من إعداد الباحثة: المصدر
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   ویتضح من الجدول السابق أن قیم معامالت ثبات عبارات قائمة اإلستقصاء  قیم أكبر 
مما یدول على ثبات العبارات وذلك یعنى أعتمادیة مقبولة یتمتع بھا ) ٠،٩٢(حتى ) ٠،٧١(من 

یعنى الحد األدنى المقبول لمعامل ألفا وذلك یدل على ارتفاع درجة ) ٠،٥(كل محور حیث أن 
األتساق الداخلى بین محتویات كل محور، كما أن معامالت ثبات عبارات كل محور على حدة 

الثبات الكلى الذى تنتمى الیھ كل العبارات، مما یدل على أن خذف أى عبارة یؤثر أقل من معامل 
مما یدل على ثبات ) ٠،٨٣٥(سلبًا على المحور، وقد بلغ معامل الثبات الكلى لإلستقصاء  

اإلستقصاء ككل وبالتالي تمتعھ بدرجة عالیة من الثبات، أما بخصوص معامالت الصدق لألبعاد 
فھى عالیة الصدق، وبلغ معامل ) ٠،٧(وحیث أنھا أكبر من ) ٠،٩٦(و ) ٠،٨٤(فتراوح بین 

  .مما یدل على صدق اإلستقصاء ككل) ٠،٩١٤(الصدق الكلى 
  ):المقاییس اإلحصائیة الوصفیة لمحاور قائمة اإلستقصاء( تحلیل البیانات -ب

كثر     تم أستخدام مقیاس لیكرت لألجابة على بنود قائمة اإلستقصاء باعتبارھا أ
المقاییس شیوعًا فى البحوث اإلجتماعیة واألنسب ألسئلة االختیار من متعدد، وقد تدرجت 
األجابة على عبارات المقیاس من خالل تدرج خماسى كما ذكر سلفا، كما تم إستخدام مقیاس 

 یوضح قیم المتوسطات )٥جدول رقم (المتوسط واألنحراف المعیارى، والجدول التالي 
ارى لكل بعد من عناصر تكنولوجیا المعلومات وإدارة المواھب واإلستدامة واألنحراف المعی

  . البیئیة التشغیلیة
  )٥(جدول رقم 

  نتائج متوسطات األبعاد واألنحراف المعیارى لكل بعد

األنحراف   المتوسط  العدد  األبعاد
  *النتیجة  المعیارى

  موافق  ٠٫٩٥  ٤٫٢٦  ٢٦٤  :اإلجھاد المھنى: البعد االول

 موافق  ٠٫٩٣  ٣٫٩٧ ٢٦٤  .قوى ضاغطة: االولالعنصر 
 موافق  ٠٫٩٩  ٣٫٨٧ ٢٦٤  .إدراك الفرد وتقییمھ لھذه القوى: العنصر الثانى
االستجابة الفردیة للقوى : العنصر الثالث

 موافق  ٠٫٨٧  ٣٫٨٣ ٢٦٤  .الضاغطة

 موافق  ٠٫٨٥  ٤٫٢١  ٢٦٤  :رأس المال النفسي: البعد الثأنى
 موافق  ٠،٩٩  ٣٫٨٧ ٢٦٤  .یةالكفاءة الذات: العنصر االول
 موافق  ٠٫٨٢  ٣٫٧٤ ٢٦٤  .التفاؤل: العنصر الثانى

 موافق  ٠٫٨٧  ٣٫٨٣ ٢٦٤  .األمل: العنصر الثالث
        ٢٦٤  .المرونة: العنصر الرابع

 موافق  ٠٫٧٦  ٣٫٧٨  ٢٦٤  .االرتباط الوظیفى لفریق العمل: البعد الثالث
 وافقم  ٠٫٩٣  ٣٫٩٧ ٢٦٤  .االھتمام بالعمل: العنصر االول
 موافق  ١٫٠١  ٣٫٣ ٢٦٤  .الحماس للعمل: العنصر الثانى
  موافق  ٠٫٩٤  ٤٫٢٥ ٢٦٤  .االنھماك فى العمل: العنصر الثالث

        ٢٦٤  االجمإلى

  من مقیاس لیكرت، الجدول من إعداد الباحثة بإستخدام برنامجspss 
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  : أختبار الفروض-٣
  :نتائج أختبار مدي صحة الفرض الرئیسي األول -

 والفروض الفرعیة المنبثقة منھ، تم استخدام مدي صحة الفرض الرئیس األول،ألختبار 
 Stepwiseأسلوب اإلنحدار متعدد المتغیرات ومتعدد المراحل، والمعروف إحصائیا باسم

Multiple Regression Analysis قوى ضاغطة، (، ألختبار العالقة بین اإلجھاد المھنى
، كمتغیر مستقل، االرتباط )الستجابة الفردیة للقوى الضاغطةإدراك الفرد وتقییمھ لھذه القوى، ا

قوى (الوظیفى لفریق العمل إجماًال وبأبعاده كمتغیر تابع، وتحدید أكثر أبعاد اإلجھاد الوظیفى 
أھمیة في تأثیرھا ) ضاغطة، إدراك الفرد وتقییمھ لھذه القوى، االستجابة الفردیة للقوى الضاغطة

االھتمام بالعمل، والحماس للعمل، ( فریق العمل إجماًال وبأبعادهعلى االرتباط الوظیفى ل
وتحدید أفضل األبعاد المفسرة للتباین في المتغیر التابع، وذلك كما ھو مبین ) واالنھماك فى العمل

  ):٧(، )٦(الجدولین التالیین في 
 )٦(جدول رقم 

ماال وأبعاده على االرتباط الوظیفى نتائج تحلیل اإلنحدار المتعدد لعالقة تأثیر اإلجھاد المھنى اج
 لفریق العمل إجماًال وأبعاده  بقطاع البرید من وجھة نظر العاملین

 R   F Sig.f  المتغیرات
  ٠٫٠٠٠* ٧٩٣.٧٨٣   ٠٫٧٢٢ ٠٫٨٥٠  :االرتباط الوظیفى لفریق العمل إجماال

  ٠٫٠٠٠*  ٢٨٠٫١٣٢  ٠٫٤٢٤  ٠٫٤٢٤  ٠٫٦٥١  .قوى ضاغطة
  ٠٫٠٠٠*  ٢٦٫٥٩٦  ٠٫١٩١  ٠٫٦١٥  ٠٫٧٨٤  .ه القوىإدراك الفرد وتقییمھ لھذ

  ٠٫٠٠٠*  ١٨٫٧٥٨  ٠٫٠١٨  ٠٫٦٣٣  ٠٫٧٩٦  .االستجابة الفردیة للقوى الضاغطة
            :أبعاد االرتباط الوظیفى لفریق العمل

            :االھتمام بالعمل
  ٠٫٠٠٠*  ١٣٨٫٤٤٦  ٠٫٢٦٧  ٠٫٢٦٧  ٠٫٥١٦  .قوى ضاغطة

  ٠٫٠٠٠*  ٢٠٫٧٧٥  ٠٫١١٨  ٠٫٣٨٥  ٠٫٦٢٠  .إدراك الفرد وتقییمھ لھذه القوى
  ٠٫٠٠٠*  ٢٢٫٧٣٨  ٠٫٠٣٥  ٠٫٤٢٠  ٠٫٦٤٨  .االستجابة الفردیة للقوى الضاغطة

            :الحماس للعمل
  ٠٫٠٠٠*  ٥٧٫٠٨٧  ٠٫١٣٠  ٠٫١٣٠  ٠٫٣٦١  .قوى ضاغطة

  ٠٫٠٠٠*  ١٢١٫٤٢٣  ٠٫٢١١  ٠٫٣٤١  ٠٫٥٨٤  .إدراك الفرد وتقییمھ لھذه القوى
  ٠٫٠٠٠*  ٧٠٫٠٦٢٥  ٠٫١٤٦  ٠٫٤٨٧  ٠٫٦٩٨  .االستجابة الفردیة للقوى الضاغطة

            :االنھماك فى العمل
  ٠٫٠٠٠*  ٤٠٠٫٣٦٦  ٠٫٥١٢  ٠٫٥١٢  ٠٫٧١٦  .قوى ضاغطة

  ٠٫٠٠٠*  ٤٩٫٠٥٣  ٠٫٠٥٦  ٠٫٥٦٨  ٠٫٧٥٤  .إدراك الفرد وتقییمھ لھذه القوى
  ٠٫٠٠٠*  ٩٫٩٨٠  ٠٫٠٣٥  ٠٫٦٠٣  ٠٫٧٧٧  .االستجابة الفردیة للقوى الضاغطة

صدر  صا :الم ل اإلح ة، ن    التحلی ة المیدانی ات الدراس ستوى  *    ٢٦٤ =ئي لبیان د م ة عن دال
 B=0.875 ٠٫٠٥معنویة 
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  :ما یلي) ٦(ویالحظ من الجدول رقم 
 تشیر نتائج تحلیل اإلنحدار الى وجود عالقة تأثیر موجبة ذات داللة إحصائیة لجمیع أبعاد -١

لوظیفى لفریق العمل اإلجھاد المھنى كمتغیر مستقل وكبعد اجمالى من جانب واالرتباط ا
من جانب آخر ) االھتمام بالعمل، والحماس للعمل، واالنھماك فى العمل(إجماال، وأبعاده 

إلى ) %٥١٫٦( ما بین Rحیث تتراوح معامالت االرتباط . بقطاع البرید محل الدراسة
  %).٧٩٫٦(حیث بلغ معامل االرتباط . )٧٩٫٦(

لمھنى كمتغیر مستقل واالرتباط الوظیفى كمتغیر  ما بین اإلجھاد اR2یشیر معامل التحدید  -٢
الى انھ یمكن االعتماد على نموذج اإلنحدار المعنوى في تفسیر ) %٧٢٫٢(تابع اجماال بلغ 

 ومعامل. )%٧٢٫٢(والتنبؤ بالتباین في المتغیر التابع من خالل المتغیر المستقل بما نسبتھ 
B (0.875)  بوحدة واحده إنعكس إیجابیا على توضح انھ كلما تحسن اإلجھاد الوظیفى

  .وھو معامل عالي لتفسیر التباین بھ) %٨٧٫٥(احتمال تحسن االرتباط الوظیفى بنسبة 
الشكل النھائي لنتائج معادلة اإلنحدار المتعدد لعالقة تأثیر اإلجھاد المھنى اجماال وأبعاده  )٦(جدول رقم 

  بقطاع البرید من وجھة نظر العاملینعلى االرتباط الوظیفى لفریق العمل إجماًال وأبعاده
المعامل  T  Sig.tقیمة  B Beta  المتغیرات

 F Sig.f  الثابت

ق    وظیفى لفری اط ال االرتب
                :العمل إجماال

        ٠٫٠٠٠  ٦٫٩٩٦  ٠٫٢٦٤  ٠٫٣٥٥  .قوى ضاغطة
ذه     ھ لھ رد وتقییم إدراك الف

        ٠٫٠٠٠  ٤٫٨٤١  ٠٫٢٠٠  ٠٫١٨٨  .القوى

وى   ة للق تجابة الفردی  االس
  .الضاغطة

-
٠٫١٤١  

-
٠٫٠٠٠*  ١٤١٫٢٦٧  ٠٫٧٤٤  ٠٫٠٠٠  ٤٫٥٣٤-  ٠٫١٦١  

وظیفى    اط ال اد االرتب أبع
                :لفریق العمل

                :االھتمام بالعمل
        ٠٫٠٠٠  ١٠٫٠٦٦  ٠٫٥٤٢  ٠٫٤٥٠  .قوى ضاغطة

ذه     ھ لھ رد وتقییم إدراك الف
  .القوى

-
٠٫٣٠١  

-
٠٫٠٠٠  ٥٫١٩١-  ٠٫٢٧٤        

وى    ة للق تجابة الفردی االس
  .لضاغطةا

-
٠٫٢٥٠  

-
٠٫٠٠٠*  ٥٨٫٩٦١  ١٫٩٣٦  ٠٫٠٠٠  ٣٫٦٠٢-  ٠٫١٥٩  

                :الحماس للعمل
        ٠٫٠٠٠  ١٠٫٦١٦  ٠٫٤٦٠  ٠٫٤٧٣  .قوى ضاغطة

ذه     ھ لھ رد وتقییم إدراك الف
  .القوى

-
٠٫٣٥٧  

-
٠٫٠٠٠  ٨٫٤٤٠-  ٠٫٣٤٥        

وى    ة للق تجابة الفردی االس
  ٠٫٠٠٠*  ٧٣٫٦٤٧  ٤٫١٤٥  ٠٫٠٠٠  ٢٫٣٢٣  ٠٫١٠٥  ٠٫١٩٢  .الضاغطة

                :االنھماك فى العمل
        ٠٫٠٠٠  ١٥٫٥٣٨  ٠٫٥٨٤  ٠٫٥٩٠  .قوى ضاغطة

ذه     ھ لھ رد وتقییم إدراك الف
  .القوى

-
٠٫١٢٣  

-
٠٫٠٠٠  ٣٫٣٩١-  ٠٫١٢٠        

وى    ة للق تجابة الفردی االس
  ٠٫٠٠٠*  ١١٦٫٨٧١  ٠٫٥١٩  ٠٫٠٠٠  ٢٫١٦٢  ٠٫٠٨٥  ٠٫١١٩  .الضاغطة

  الجدول من إعداد الباحثة: المصدر



 

 ٦٠٥  
 

––  

 
 

  :ما یلي) ٧(جدول رقم ویالحظ من ال
 وجود نوعین من العالقات، عالقة مباشرة موجبة ومعنویة بین :تؤكد إشارات المعلمات

أبعاد اإلجھاد المھنى من جانب االرتباط الوظیفي إجماًال وأبعاده من جانب آخر، ووجود عالقة 
 وبأبعاده من جانب مباشرة سالبة ومعنویة بین أبعاد اإلجھاد الوظیفى واالرتباط الوظیفي مجمًال

 .آخر
 إلى معنویة معممات النموذج، كما یشیر معامل جوھریة )T-Value( تشیر نتائج 

 ).٠٫٠٥(إلى معنویة ھذه النتائج عند مستوى معنویة قدره  (Sig. f)النموذج 
 یمكن قبول صحة الفرض الرئیسى الثاني والذي أثبت بناء على ما تقدم من نتائج،  

قوى (أنھ توجد عالقة تأثیر موجبة ذات داللة إحصائیة بین اإلجھاد المھني التحلیل اإلحصائي 
كإجمالي، ) ضاغطة، إدراك الفرد وتقییمھ لھذه القوى، االستجابة الفردیة للقوى الضاغطة

  .واالرتباط الوظیفي إجماًال بقطاع البرید
 :نتائج أختبار مدي صحة الفرض الرئیسي الثاني

قوى ضاغطة، إدراك الفرد (ار العالقة بین اإلجھاد المھنى یھدف ھذا الفرض إلى أختب
كإجمالي، ورأس المال النفسي إجماًال ) وتقییمھ لھذه القوى، االستجابة الفردیة للقوى الضاغطة

   .وبأبعاده، بقطاع البرید محل الدراسة
 على اإلجھاد نتائج تحلیل اإلنحدار المتعدد لعالقة تأثیر أبعاد رأس المال النفسي )٨(جدول رقم 

 المھنى بقطاع البرید المصري محل الدراسة
 R   F Sig.f  المتغیرات

            :رأس المال النفسي إجماًال
  ٠٫٠٠٠*  ٣١١٫٧٠٤  ٠٫٤٥٠  ٠٫٤٥٠  ٠٫٦٧١  .قوى ضاغطة

  ٠٫٠٠٠*  ٤٥٫٠٢٠  ٠٫٣٥٦  ٠٫٨٠٦  ٠٫٨٩٨  .إدراك الفرد وتقییمھ لھذه القوى
  ٠٫٠٠٢*  ٩٫٣٥٩  ٠٫٠٢١  ٠٫٨٢٧  ٠٫٩٠٩  .االستجابة الفردیة للقوى الضاغطة

            :أبعاد رأس المال النفسي
            .الكفاءة الذاتیة
  ٠٫٠٠٠*  ١٨٧٫٧٤٤  ٠٫٣٣٠  ٠٫٣٣٠  ٠٫٥٧٥  .قوى ضاغطة

  ٠٫٠٠٠*  ٤٨٫١٤٥  ٠٫٢٦٩  ٠٫٥٩٩  ٠٫٧٧٤  .إدراك الفرد وتقییمھ لھذه القوى
  ٠٫٠١٥*  ٥٫٩٧٧  ٠٫٠٧٤  ٠٫٦٧٣  ٠٫٨٢٠  .االستجابة الفردیة للقوى الضاغطة

            .التفاؤل
  ٠٫٠٠٠*  ١٦٣٫٠٨٩  ٠٫٣٠٠  ٠٫٣٠٠  ٠٫٥٤٧  .قوى ضاغطة

  ٠٫٠٠٠*  ٦٢٫١٢٦  ٠٫٢٨٢  ٠٫٥٨٢  ٠٫٧٦٣  .إدراك الفرد وتقییمھ لھذه القوى
  ٠٫٠٠٠*  ٨٩٫٢٩٣  ٠٫٠٨  ٠٫٦٦٢  ٠٫٨١٤  .االستجابة الفردیة للقوى الضاغطة

            .األمل
  ٠٫٠٠٠*  ٣٦٠٫٤٣٨  ٠٫٤٨٦  ٠٫٤٨٦  ٠٫٦٧٩  .قوى ضاغطة

  ٠٫٠٠٠*  ١٠٣٫٨٥٧  ٠٫٢١٣  ٠٫٦٩٩  ٠٫٨٣٦  .فرد وتقییمھ لھذه القوىإدراك ال
  ٠٫٠٤٢*  ٤٫١٧٤  ٠٫٠١٦  ٠٫٧١٥  ٠٫٨٤٥  .االستجابة الفردیة للقوى الضاغطة

            .المرونة
  ٠٫٠٠٠*  ٢٨٢٫٠٥٢  ٠٫٤٢٥  ٠٫٤٢٥  ٠٫٦٥٢  .قوى ضاغطة

  ٠٫٠٠٠*  ٢٢٫٢٧٨  ٠٫٢٠٣  ٠٫٦٢٨  ٠٫٧٩٣  .إدراك الفرد وتقییمھ لھذه القوى
  ٠٫٠٢٦*  ٤٫٩٦٦  ٠٫٠١١  ٠٫٦٣٩  ٠٫٧٩٩  .ة الفردیة للقوى الضاغطةاالستجاب

 ٠٫٠٥دالة عند مستوى معنویة * ٢٦٤=  التحلیل اإلحصائي لبیانات الدراسة المیدانیة، ن:المصدر



 

 ٦٠٦  
 

 
  

 
 

  : ما یلي) ٨(ویالحظ من الجدول 
 إلى وجود عالقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائیة بین Rتشیر معامالت االرتباط  -١

المھنى ذات التأثیر المعنوي من جانب ورأس المال النفسي إجماَال وأبعاده اإلجھاد 
كما یوضح أن . بقطاع البرید محل الدراسة) الكفاءة الذاتیة، التفاؤل، األمل، المرونة(
ھو أھم بعد یفسر للتباین في رأس المال النفسي إجماًال، حیث بلغ ) بعد قوى ضاغطة(

  %).٩٠٫٩(معامل االرتباط 
إلى أن مراحل إدخال اإلجھاد المھنى محل الدراسة طبقَا  R2معامل التحدید المعدل یشیر  -٢

من التباین في رأس المال النفسي إجماال %) ٨٢٫٧(ألھمیتھا النسبیة في تفسیر حوالي 
 .بقطاع البرید محل الدراسة) الكفاءة الذاتیة، التفاؤل، األمل، المرونة(وبأبعاده 

  )٩(ویوضح الجدول التالي رقم 
الشكل النھائي لنتائج معادلة اإلنحدار المتعدد لعالقة تأثیر اإلجھاد المھنى على رأس المال 

 النفسي بقطاع البرید المصري محل الدراسة
المعامل  T Sig.tقیمة  B Beta  المتغیرات

 F Sig.f  الثابت

                رأس المال النفسي جماًال
        ٠٫٠٠٠  ١٧٫٤٥٣  ٠٫٤٤٦  ٠٫٤٥٣  .قوى ضاغطة

إدراك الفرد وتقییمھ لھذه 
        ٠٫٠٠٠  ١٤٫٢٥٥  ٠٫٣٤٣  ٠٫٣٠٣  .القوى

االستجابة الفردیة للقوى 
  ٠٫٠٠٠*  ٢٩٩٫٠٧٤  ٠٫٢٢٦-  ٠٫٠٠٢  ٣٫٠٥٩-  ٠٫٠٩٠-  ٠٫٠٩٨-  .الضاغطة

                :أبعاد رأس المال النفسي
                :الكفاءة الذاتیة
        ٠٫٠٠٠  ١٢٫١٢٢  ٠٫٤٢٦  ٠٫٥٤٢  .قوى ضاغطة

ییمھ لھذه إدراك الفرد وتق
        ٠٫٠٠٠  ٧٫٦٠٠  ٠٫٢٥١  ٠٫٢٧٨  .القوى

االستجابة الفردیة للقوى 
  ٠٫٠٠٠*  ١٢٩٫٠٧٨  ١٫٢٦٤-  ٠٫٠١٥  ٢٫٤٤٥-  ٠٫٠٩٨-  ٠٫١٣٤-  .الضاغطة

                :التفاؤل
        ٠٫٠٠٠  ١٤٫٦٧٧  ٠٫٦١٣  ٠٫٧٢٨  .قوى ضاغطة

إدراك الفرد وتقییمھ لھذه 
        ٠٫٠٠٠  ٩٫٦١٣-  ٠٫٣٩١-  ٠٫٦١٥-  .القوى

ة الفردیة للقوى االستجاب
  ٠٫٠٠٠*  ١٨٥٫٠٢٢  ٠٫٧١٢-  ٠٫٠٠٠  ٩٫٤٥٠  ٠٫٣١٦  ٠٫٤٠٤  .الضاغطة

                .األمل
        ٠٫٠٠٠  ١٧٫٤٢١  ٠٫٥٣٨  ٠٫٤٦١  .قوى ضاغطة

إدراك الفرد وتقییمھ لھذه 
        ٠٫٠٤٠  ٢٫٠٥٦  ٠٫٠٧٩  ٠٫٠٦٣  .القوى

االستجابة الفردیة للقوى 
  ٠٫٠٠٠*  ١٥٦٫٨٥٠  ٠٫١٧٢-  ٠٫٠٤٢  ٢٫٠٤٣-  ٠٫٠٧٠-  ٠٫١٠٦-  .الضاغطة

                .المرونة
        ٠٫٠٠٠  ١١٫٧٨٦  ٠٫٤٣٥  ٠٫٤٦٣  .قوى ضاغطة

إدراك الفرد وتقییمھ لھذه 
        ٠٫٠٠٠  ٦٫٨٤٧-  ٠٫٢٦٣-  ٠٫٤٣١-  .القوى

االستجابة الفردیة للقوى 
  ٠٫٠٠٠*  ١١٠٫٩٤٥  ٠٫٩٦٨  ٠٫٠٢٦  ٢٫٢٢٨  ٠٫٠٧٧  ٠٫٠٧٢  .الضاغطة

 ٠٫٠٥دالة عند مستوى معنویة  * ٢٦٤=میدانیة، ن التحلیل اإلحصائي لبیانات الدراسة ال:المصدر



 

 ٦٠٧  
 

––  

 
 

 :ما یلي) ٩(ویالحظ من الجدول رقم 
توضح نتائج الجدول ألختبار اإلنحدار وجود عالقة تأثیر موجبھ ذات داللة إحصائیة 

 وجود نوعین :تؤكد إشارات المعلمات. ألبعاد اإلجھاد المھنى وأبعاد رأس المال النفسي إجماًال
قة مباشرة موجبة ومعنویة بین أبعاد اإلجھاد المھنى من جانب ورأس المال من العالقات، عال

النفسي إجماًال وأبعاده من جانب آخر، ووجود عالقة مباشرة سالبة ومعنویة بین أبعاد اإلجھاد 
 .المھنى ورأس المال النفسي مجمًال وبأبعاده من جانب آخر

ج، كما یشیر معامل جوھریة  إلى معنویة معممات النموذ)T-Value( تشیر نتائج 
 ).٠٫٠٥(إلى معنویة ھذه النتائج عند مستوى معنویة قدره  (Sig. f)النموذج 

یمكن قبول صحة الفرض الرئیس الثاني والتي أثبت   بناء على ما تقدم من نتائج، 
قوى (التحلیل اإلحصائي أنھ توجد عالقة موجبة ذات داللة إحصائیة بین اإلجھاد المھنى 

كإجمالي، ورأس ) إدراك الفرد وتقییمھ لھذه القوى، االستجابة الفردیة للقوى الضاغطةضاغطة، 
  .المال النفسي إجماال بقطاع البرید

 :نتائج اختبار مدى صحة الفرض الرئیسي الثالث
الكفاءة الذاتیة، (  ھدف ھذا الفرض إلى اختبار العالقة بین أبعاد رأس المال النفسي 

االھتمام (كإجمالي، واالرتباط الوظیفى لفریق العمل إجماًال وأبعاده ) ونةالتفاؤل، األمل، المر
  .بقطاع البرید محل الدراسة) بالعمل، والحماس للعمل، واالنھماك فى العمل

 )١٠(جدول رقم 
نتائج تحلیل اإلنحدار المتعدد لعالقة تأثیر أبعاد رأس المال النفسي على االرتباط الوظیفى 

  البرید محل الدراسة لفریق العمل بقطاع
  R   F Sig.f  المتغیرات

           :االرتباط الوظیفى لفریق العمل إجماًال
  ٠٫٠٠٠*  ٦٧٫٧٥٥  ٠٫١٥١  ٠٫١٥١  ٠٫٣٨٩  .الكفاءة الذاتیة

  ٠٫٠٠٠*  ١٢٠٫٦٢٦  ٠٫٠٨٩  ٠٫٢٤٠  ٠٫٤٩٠  .التفاؤل
  ٠٫٠١٤*  ٦٫١٣١  ٠٫٠١٣  ٠٫٢٥٣  ٠٫٥٠٣  .األمل

  ٠٫٠٤١*  ٤٫٠٢٠٥  ٠٫٠٠٨  ٠٫٢٦١  ٠٫٥١١  .المرونة
            :أبعاد االرتباط الوظیفى لفریق العمل

            االھتمام بالعمل
  ٠٫٠٠٠*  ٣٠٦٫٢٧٥  ٠٫٤٤٦  ٠٫٤٤٦  ٠٫٦٨٨  .الكفاءة الذاتیة

  ٠٫٠٠٠*  ٧١٫٠٣٠  ٠٫٠٨٧  ٠٫٥٣٣  ٠٫٧٣٠  .التفاؤل
  ٠٫٠٠٠*  ٧١٫٢٤٢  ٠٫٠٧٤  ٠٫٦٠٧  ٠٫٧٧٩  .األمل

  ٠٫٠١٤*  ٦٫١٣١  ٠٫٠٤٦  ٠٫٦٥٣  ٠٫٥٠٣  .المرونة
            ملالحماس للع

  ٠٫٠٠٠*  ١٤٫٦٤٤  ٠٫٠٣٧  ٠٫٠٣٧  ٠٫١٩٢  .الكفاءة الذاتیة
  ٠٫٠٠٠*  ١٦٫٦١٧  ٠٫٠٤٠  ٠٫٠٧٧  ٠٫٢٧٨  .التفاؤل
  ٠٫٠٠٠*  ٦٧٫٧٥٥  ٠٫٠٧٤  ٠٫١٥١  ٠٫٣٨٩  .األمل

  ٠٫٠٢٤*  ٥٫١٦٨  ٠٫٠١١  ٠٫١٦٢  ٠٫٤٠٣  .المرونة
            :االنھماك فى العمل

  ٠٫٠٠٠*  ٤٨٫١٣٠  ٠٫١١٢  ٠٫١١٢  ٠٫٣٣٥  .الكفاءة الذاتیة
  ٠٫٠٠٠*  ٢٨٫٠٦٥  ٠٫٠٦١  ٠٫١٧٣  ٠٫٤١٦  .التفاؤل
  ٠٫٠٤٧*  ٣٫٩٧٠  ٠٫٠٠٩  ٠٫١٨٢  ٠٫٤٢٦  .األمل

  ٠٫٠٠٢*  ٩٫٧٨٤  ٠٫٠٢٠  ٠٫٢٠٢  ٠٫٤٥٠  .المرونة
 ٠٫٠٥دالة عند مستوى معنویة . * ٢٦٤= التحلیل اإلحصائي لبیانات الدراسة المیدانیة، ن :المصدر



 

 ٦٠٨  
 

 
  

 
 

  :مایلي) ١٠(ویالحظ من الجدول رقم 
 إلى وجود عالقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائیة بین أبعاد Rت االرتباط تشیر معامال -١

رأس المال النفسي كإجمالي ذات التأثیر المعنوي من جانب، واالرتباط الوظیفى لفریق 
من جانب ) االھتمام بالعمل، والحماس للعمل، واالنھماك فى العمل(العمل إجماًال وأبعاده 

 %).٥١(سة، حیث بلغ معامل االرتباط آخر بقطاع البرید محل الدرا
 إلى أن مراحل إدخال رأس المال النفسي محل الدراسة R2یشیر معامل التحدید المعدل  -٢

من التباین في االرتباط الوظیفى إجماَال %) ٢٦٫١(طبقَا ألھمیتھا النسبیة في تفسیر حوالي 
بقطاع البرید محل ) االھتمام بالعمل، والحماس للعمل، واالنھماك فى العمل( وبأبعاده
 .الدراسة

 )١١(جدول رقم 
الشكل النھائي لنتائج معادلة اإلنحدار المتعدد لعالقة تأثیر أبعاد رأس المال النفسي على 

  االرتباط الوظیفى لفریق العمل بقطاع البرید محل الدراسة

المعامل  T Sig.tقیمة  B Beta  المتغیرات
  F Sig.f  الثابت

االرتباط الوظیفى 
                :ق العمل إجمااللفری

  ٠٫٠٠٠  ٩٫١٢٧  ٠٫٥٨٦  ٠٫٥٢٢  .الكفاءة الذاتیة
  ٠٫٠٠٠  ١١٫٢٩٣  ٠٫٤٣٢  ٠٫٤٥١  .التفاؤل

      

        ٠٫٠٠٣  ٣٫٠٢٤-   ٠٫٢٠٤-   ٠٫١٦٨-   .األمل
  ٠٫٠٠٠*  ٤٤٫٥٥٦  ٢٫٣٠٤  ٠٫٠٤١  ٢٫٠٥١  ٠٫١٠٩  ٠٫٠٦٥  .المرونة

أبعاد االرتباط الوظیفى 
                لفریق العمل

                :لاالھتمام بالعم

  ٠٫٠٠٠  ٥٫٨٠٤  ٠٫٣٢٢  ٠٫٣٨٢  .الكفاءة الذاتیة

  ٠٫٠٠٠  ١٥٫٩٤٦  ٠٫٨٠٣  ٠٫٥٦١  .التفاؤل
      

        ٠٫٠٠٠  ١١٫٢٩٣  ٠٫٤٣٢  ٠٫٤٥١  .األمل
  ٠٫٠٠٠*  ١٩٤٫٩٩٧  ١٫١٤٧  ٠٫٠٠٠  ٠٨٫٤٤١-   ٠٫٤٤٣-   ٠٫٣٥٧-   .المرونة

                :الحماس للعمل
        ٠٫٠٠٠  ٥٫٤٧٣-   ٠٫٣١٨-   ٠٫٢٩٧-   .الكفاءة الذاتیة

  ٠٫٠٠٠*  ١٥٫٩٣١  ٣٫٥٢٠  ٠٫٠٠٠  ٤٫٠٧٦  ٠٫٢٣٧  ٠٫٢٨٧  .التفاؤل
                :االنھماك فى العمل

        ٠٫٠٠٠  ٥٫٨٠٤  ٠٫٣٢٢  ٠٫٣٨٢  .األمل
  ٠٫٠٠٠*  ٣٦٫٨٣٢  ٢٫٢٤٢  ٠٫٠٢٤  ٢٫٢٧٣  ٠٫١٢٦  ٠٫١١٦  .المرونة

 ٠٫٠٥ دالة عند مستوى معنویة * ٢٦٤=  التحلیل اإلحصائي لبیانات الدراسة المیدانیة، ن :المصدر
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 : ما یلي)١١(ویالحظ من الجدول رقم 
 تشیر نتائج اإلنحدار وأشارات المعلمات الى وجود نوعین من العالقات، عالقة مباشرة 
موجبة ومعنویة بین أبعاد رأس المال النفسي كإجمالي من جانب، واالرتباط الوظیفى لفریق 

اشرة سالبة ومعنویة بین أبعاد رأس العمل إجماال وبأبعاده من جانب آخر، وكذلك وجود عالقة مب
المال النفسي كإجمالي من جانب، واالرتباط الوظیفى لفریق العمل إجماًال وبأبعاده من جانب 

 .آخر
إلى معنویة معلمات النموذج، كما یشیر معامل جوھریة )  (T-Value  تشیر نتائج

وأھم المعلمات وفقًا ). ٠٫٠٥( إلى معنویة ھذه النتائج عند مستوى معنویة قدره (Sig.f)النموذج 
 ھو الكفاءة الذاتیة یلیھاالتفاؤل ، حیث أن تحسین الكفاءة الذاتیة للعامل بوحده B(0.522)لقیمة 

  % .٥٢٫٢واحده ینعكس إیجابیا على االرتباط الوظیفى بما یقدر ب 
 یمكن قبول صحة الفرض الرئیس الثالث بصورة جزئیة   وبناء على ما تقدم من نتائج،

النسبة لألبعاد التي أثبت التحلیل اإلحصائي وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائیة بین أبعاد ب
رأس المال النفسي كإجمالي، واالرتباط الوظیفى لفریق العمل إجماال، ورفضھ بالنسبة لبعد رأس 

 التي أثبت التحلیل اإلحصائي عدم وجود عالقة موجبة ذات داللة )المرونة(المال النفسي 
  .حصائیة بینھا وبین االرتباط الوظیفى إجماًلاإ

  :نتائج اختبار مدى صحة الفرض الرئیسي الرابع
 الفرض الرئیسى الرابع:  

   یھدف ھذا الفرض إلى اختبار الوساطة لمتغیر رأس المال النفسي كمتغیر وسیط فى 
 البرید محل العالقة المباشرة بین اإلجھاد المھني واالرتباط الوظیفى لفریق العمل بقطاع

یؤثر رأس المال النفسي المتمثل :"وقد تم صیاغة الفرض على النحو التالي. الدراسة
كاجمالى كمتغیر وسیط فى العالقة بین اإلجھاد ) الكفاءة الذاتیة، التفاؤل، األمل، والمرونة:(فى

لقوى، قوى ضاغطة، إدراك الفرد وتقییمھ لھذه ا(المھنى كمتغیر مستقل بأبعاده المتمثلة فى 
بشكل اجمالى، واالرتباط الوظیفى لفریق العمل كمتغیر ) االستجابة الفردیة للقوى الضاغطة

بقطاع البرید ) االھتمام بالعمل، والحماس للعمل، واالنھماك فى العمل(تابع بأبعاده المتمثلة فى 
  :الفروض الفرعیة التالیةھذا الفرض الرئیسى  وینبثق من ".محل الدراسة

 تأثیر موجبة ذات داللة إحصائیة بین اإلجھاد المھنى بشكل إجمالى كمتغیر توجد عالقة -١
  . مستقل على رأس المال النفسي بشكل إجمإلى كمتغیر وسیط بقطاع البرید محل الدراسة

توجد عالقة تأثیر موجبة ذات داللة إحصائیة اإلجھاد المھنى بشكل إجمالى كمتغیر  -٢
لعمل بشكل إجمالى كمتغیر تابع بقطاع البرید محل مستقل على االرتباط الوظیفى لفریق ا

 .الدراسة
توجد عالقة تأثیر موجبة ذات داللة إحصائیة بین رأس المال النفسي بشكل اجمالى  -٣

كمتغیر وسیط على االرتباط الوظیفى لفریق العمل بشكل اجمالى كمتغیر تابع واإلجھاد 
 .الدراسةالمھنى بشكل إجمالى كمتغیر مستقل بقطاع البرید محل 

 Baron&Kenny 1986ألختبار نموذج الوساطة تم االعتماد على نموذج وساطة بطریقة 
  :للمعادالت الثالث كما یلي) ١٢( ھو موضح في الجدول رقم كما
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رأس المال (على المتغیر الوسیط ) اإلجھاد المھنى( تأثیر المتغیر المستقل ):١(معادلة 
  .بإستخدام اإلنحدار البسیط) النفسي

االرتباط (على المتغیر التابع ) اإلجھاد المھنى( تأثیر المتغیر المستقل ):٢(عادلة م
  .بإستخدام اإلنحدار البسیط) الوظیفى لفریق العمل

االرتباط (على المتغیر التابع ) رأس المال النفسي( تأثیر المتغیر الوسیط ):٣(معادلة 
كمتغیر رقابى بإستخدام ) اد المھنىاإلجھ(بوجود المتغیر المستقل ) الوظیفى لفریق العمل

  .اإلنحدار المتعدد
  )١٢(جدول رقم 

نموذج الوساطة لرأس المال النفسي كمتغیر وسیط للعالقة بین اإلجھاد المھنى كمتغیر مستقل 
 واالرتباط الوظیفى لفریق العمل كمتغیر تابع بقطاع البرید محل الدراسة  

  T Sig.fقیمة  R R2 B  المتغیرات

  )١(ة المعادل
عالقة المتغیر المستقل 

  والمتغیر الوسیط
٠٫٠٠٠*  ١٧٫٩٣٠ ٠٫٦٤٢ ٠٫٥٤٤ ٠٧٤٤  

  )٢(المعادلة 
عالقة المتغیر المستقل 

  والمتغیر التابع
٠٫٠٠٠*  ٢٥٫٩١٩  ٠٫٨٧٥  ٠٫٧٢٢  ٠٫٨٥٠  

  )٣(المعادلة 
عالقة المتغیر الوسیط 
والمتغیر التابع بوجود 

  المتغیر المستقل

٠٫٨٠٥  ٠٫٨٩٧  
  )مھنىإجھاد (٠٫٥٤٤

راسمال (٠٫٥١٥
  )نفسي

١٢٫٨٣٣  
١٠٫٤٨٥  

*٠٫٠٠٠  

  ٠٫٥معنویة عند * ،       SPSS V.25 مخرجات البرنامج اإلحصائي: المصدر
 : ما یلي)١١(ویالحظ من الجدول رقم 

ان ارتباط اإلجھاد المھنى كمتغیر مستقل برأس المال النفسي كمتغیر وسیط بعالقة تأثیر  -
ومعامل %) ٧٤٫٤( یالحظ من معامل االرتباط الذي یبلغ موجبھ ذات داللھ إحصائیة كما

أى تحقق الشرط األول ) ١(كمعادلة رقم ) ٠٫٦٤٢( ھو Bوان %). ٥٤٫٤(تحدید 
 .للوساطة

ان ارتباط اإلجھاد المھنى كمتغیر مستقل باالرتباط الوظیفى لفریق العمل كمتغیر تابع  -
 معامل االرتباط الذي یبلغ بعالقة تأثیر موجبھ ذات داللھ إحصائیة كما یالحظ من

) ٢(لألثر الكلى بمعادلة رقم ) ٠٫٨٧٥( ھو Bوان %). ٧٢٫٢(ومعامل تحدید %) ٨٥٫٥(
 .أى تحقق الشرط الثانى للوساطة

إن تأثیر رأس المال النفسي كمتغیر وسیط باالرتباط الوظیفى لفریق العمل كمتغیر تابع مع  -
ابى یوضح عالقة تأثیر موجبھ ذات داللھ وجود اإلجھاد المھنى كمتغیر مستقل كمتغیر رق

%). ٨٠٫٥(ومعامل تحدید %) ٨٩٫٧(إحصائیة كما یالحظ من معامل االرتباط الذي یبلغ 
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. أى تحقق الشرط الثالث للوساطة) ٣(لألثر المباشر بمعادلة رقم ) ٠٫٥٤٤( ھو Bوان 
 :یمكن توضیحھا في الشكل التالى

  
لوساطة أن المعادالت الثالث عالقات تأثیر یتضح من الشكل تحقق الشروط الثالث ل

أى أن رأس المال النفسي یتوسط العالقة ) ٠٫٥(ذات داللة إحصائیة عند مستوى معنویھ 
  . المباشرة بین اإلجھاد المھنى كمتغیر مستقل واالرتباط الوظیفى بفریق العمل كمتغیر تابع

) ٠٫٨٧٥ ( B أقل من قیمة٣لة  في معاد)٠٫٥٤٤( B ونظرا الن األثر المباشر أقرب للصفر-
 لرأس المال أن الوساطة جزئیة وان ھذا المعامل معنوى وذات داللة إحصائیة أى ٢في معادلة 

  . كمتغیر تابعالنفسي بین العالقة المباشرة بین اإلجھاد المھنى كمتغیر مستقل واالرتباط الوظیفى
 

  :لدراسةفیما یلي أھم النتائج التي توصلت إلیھا ا
بین اإلجھاد المھنى وبین كل بعد من أبعاد االرتباط  معنویة موجبة عالقة ارتباط وجود -١

  .)االھتمام بالعمل، والحماس للعمل، واالنھماك فى العمل (الوظیفى لفرق العمل
بین اإلجھاد المھنى وبین كل بعد من أبعاد رأس  معنویة موجبة عالقة ارتباط وجود -٢

  .)الكفاءة الذاتیة، التفاؤل، األمل، المرونة(ة فى المال النفسي المتمثل
الكفاءة (بین أبعاد رأس المال النفسي، المتمثلة في  معنویة موجبة عالقة ارتباط وجود -٣

وبین أبعاد االرتباط المھنى لفریق العمل، المتمثل فى ) الذاتیة، التفاؤل، األمل، المرونة
  ). فى العملاالھتمام بالعمل، والحماس للعمل، واالنھماك(

معنوي لرأس المال النفسي كإجمإلى فى العالقة المباشرة بین اإلجھاد  تأثیر وجود -٤
الوظیفى كمتغیر مستقل وبین كل بعد من أبعاد االرتباط المھنى لفریق العمل المتمثل 

  .كمتغیر تابع) االھتمام بالعمل، والحماس للعمل، واالنھماك فى العمل(فى 
من اإلجھاد المھنى واالرتباط  كل بین الوسیط نفسي دورمتغیر رأس المال ال أدى -٥

 الثالث الشروط لتوافر نتیجة تفصیًال، أبعاده مع الوظیفى لفریق العمل إجماًال، وكذا
 .للوساطة
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  :وتفسیر نتائج أختبار مدى صحة الفرض الرئیسى االول مناقشة -١
إلجھاد الوظیفى كمتغیر مستقل وبین االرتباط بین ا المباشرة العالقة الفرض أختبر ھذا

الوظیفى لفریق العمل كمتغیر تابع، وأسفر التحلیل عن وجود عالقة ارتباط موجبة معنویة بین 
اإلجھاد المھنى واالرتباط الوظیفى لفریق العمل، وان البعد االنھماك فى العمل كأحد أبعاد 

وھذه النتیجة تتفق مع .  تأثیر فى اإلجھاد المھنىاالرتباط الوظیفى لفریق العمل ھو أكثر األبعاد
 وذلك دعوة للتكیف واإلستفادة من كل ،)Ben, 2018 ;٢٠١٧ محمد،( ما توصلت إلیة دراسة

الظروف في نطاق العمل كوسیلة للوصول إلي األھداف المحددة وعبور المشكالت النفسیة 
  .والصحیة إلتي تسبب الشعور باإلجھاد المھنى

  :سیر نتائج أختبار مدى صحة الفرض الرئیسى الثانىوتف مناقشة -٢
أختبر ھذا الفرض مدى وجود عالقة معنویة بین اإلجھاد المھنى وبین أبعاد رأس المال 
النفسي، أسفرت نتیجة ھذا الفرض والذي تم أختبارة بواسطة التدرج فى تحلیل اإلنحدار المتعدد، 

د المھنى ورأس المال الفسى، حیث ان بعد عن وجود عالقة ترابط موجبة معنویة بین اإلجھا
ن اإلجھاد الوظیفى یخفض من الكفاءة الذاتیة أالتفاؤل یفسر التباین فى اإلجھاد المھنى، و

 )٢٠١٧ محمد، Ben, 2018 ; (  منوھذه النتیجة تتفق مع ما توصلت إلیة دراسة كًال. للعاملین
 الثقة بین اإلدارة والعاملین والقیادة الفعالة وبذلك یكونون أكثر رغبة لألنشطة التنظیمیة بعد بناء

  .والرؤیة الموضوعیة لتقلیل اإلجھاد المھنى
  :وتفسیر نتائج أختبار مدى صحة الفرض الرئیسى الثالث مناقشة -٣

الكفاءة الذاتیة، (بین أبعاد رأس المال النفسي  المباشرة العالقة الفرض ھذا   أختبر
االھتمام بالعمل، (، واالرتباط الوظیفى لفریق العمل إجماًال كاجمإلى) التفاؤل، األمل، المرونة

بقطاع البرید محل الدراسة، أسفرت نتیجة ھذا الفرض )  فى العملواالنھماكوالحماس للعمل، 
والذي تم أختبارة بواسطة التدرج فى تحلیل اإلنحدار المتعدد، عن وجود عالقة ترابط موجبة 

 اإلنحدار تحلیل نتاج أسفرت كما.  ن االرتباط الوظیفىمعنویة بین رأس المال النفسي وبی
معنوي للمرونة، وبذلك یشكل زیادة للضغوط التي یتعرض لھا  تأثیر ھناك أن عن المتعدد،

الفرد، وھذا یحتاج إلى تطویر وإطالق العنان لھم حتى تحدث حالة من التوازن لدیھم للتغلب 
  .على الضغوط التي یواجھونھا حالیًاومستقبًال

  :وتفسیر نتائج أختبار مدى صحة الفرض الرئیسى الرابع مناقشة -٤
وھو رأس المال النفسي فى العالقة  التداخلى الوسیط المتغیر دور الفرض ھذا   أختبر

االھتمام بالعمل، (المباشرة بین اإلجھاد المھنى ومتغیر واالرتباط الوظیفى لفریق العمل إجماًال 
 دور على التعرف تم وقد. بقطاع البرید محل الدراسة) العمل فى واالنھماكوالحماس للعمل، 

المستقل  المتغیر بین المباشرة العالقة على التعرف: التالیة وفقَا لإلجراءات التداخلیة، الوساطاة
، والتعرف على عالقة بین )المتغیر التابع(واالرتباط الوظیفى لفریق العمل ) اإلجھاد المھنى(

 غیر الوسیط، وأختبار تاثیر المتغیر الوسیط التداخلى، أسفرت النتائج عنالمتغیر المستقل والمت
معنوي لرأس المال النفسي كاجمإلى فى العالقة المباشرة بین اإلجھاد المھنى  تأثیر وجود

، )Khuong, etal.,2016 (واالرتباط الوظیفى لفریق العمل، وھذه النتیجة تتفق مع دراسة
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ة والمبیعات ورضاء العمالء والحفاظ علي حقوق العاملین نتیجة وبھذا یتحقق زیادة لألنتاجی
  .لالرتباط والوالء لدیھم وبذل قصاري الجھد لصالح المؤسسة التي ینتمون إلیھا

 

  على ضوء النتائج التي تم التوصل إلیھا من خالل ھذه الدراسة، تقترح الدراسة 
من الممكن أن تساھم فى تعزز دور رأس المال النفسي مجموعة من التوصیات، التي ترى إنھا 

فى تقلیل ضغوط اإلجھاد المھنى وزیادة االرتباط الوظیفى لفریق العمل بقطاع البرید محل 
   :وذلك على النحو التاليالدراسة، 

تفعیل دور رأس المال النفسي بقطاع البرید محل الدراسة والتي من شأنھا تصمیم البرامج  -١
ع الكفاءة الذاتیة للموظفین وتبث روح التفاؤل واألمل لدیھم وتزید من المرونة التى تعمل رف

  . فى العمل، لتقلیل القوي الضاغطة علیھم
ضرورة وضع منھجیة علمیة واضحة المعالم للمحافظة على المناخ المالئم للعمل وتوفیر  -٢

لعاملین، لكي تحدث المبالغ المادیة المناسبة سواء كانت مرتبات شھریة أو حوافز متنوعة ل
  .أستجابة فردیة موجبة للقوي الضاغطة

ضرورة وضوح السیاسات واألرشادات المتعلقة بالعمل، وأسنادھا إلى عاملین لدیھم  -٣
 .مھارات وقدرات ومبادئ تتفق معھم وذلك حتى ال یشعر بقوي ضاغطة علیھا

في مكان العمل ولیزید االھتمام باألمن الصناعي حتى یشعر العاملین بتوافر األمن والسالم  -٤
  .من إدراكة وتقیمة لھذة القوي الضاغطة

 منح العاملین بقطاع البرید تدریبات ترفع من مھاراتھم في إدارة مواقف العمل الیومیة -٥
  .والمشكالت حتى تزید من الكفاءة الذاتیة لدیھم

 یشعر منح العاملین فرص للتفكیر واألبداع للوصول من خاللھا إلى أھداف عملیة حتى -٥
  .بالتفاؤل واألمل

  :  الدلیل اإلرشادي المقترح لتنفیذ توصیات الدراسة
 على بقطاع البرید محل الدراسة   لمساعدة المسئولین والقائمین على اتخاذ القرارات 

تنفیذ ھذه التوصیات، قدمت الدراسة دلیل ارشادي، وذلك من خالل تحدید المسئول عن التنفیذ، 
  :یذ، ومبررات التوصیة، وذلك على النحو التاليواإلطار الزمني للتنف
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  الدلیل اإلرشادي لتنفیذ توصیات الدراسة )١٤(جدول رقم 
المسئول عن   التوصیة  م

  اإلطار الزمنى  الیات التنفیذ  التنفیذ
  المطلوب

١  

تفعیل دور رأس المال النفسي 
بقطاع البرید محل الدراسة والتي 

تى من شأنھا تصمیم البرامج ال
تعمل رفع الكفاءة الذاتیة للعاملین 
وتبث روح التفاؤل واألمل لدیھم 

  .وتزید من المرونة فى العمل

إدارة البرید 
ومراكز 
التدریب 
  .والتطویر

من خالل إعداد برامج 
من شأنھا بث روح األمل 
والتفاؤل لدى العاملین، 
وعقد اجتماعات بین 

اإلدارة والمشاركة في 
  القرارات

الجل، خطط طویلة ا
وتنقسم لخطط 

متوسطة وقصیرة 
األجل في ھذا الصدد 

مع البدء من األن 
  .وبإستمرار

٢  
إدراك قطاع البرید أھمیة تطبیق 
األسالیب الحدیثة والتى تعمل 

على خلق األمن والسالمة وتقیل 
  .ضغوط العمل لدى العاملین

  .إدارة البرید

من خالل االھتمام 
بالعنصر البشرى من 

التشجیع حیث التحفیز و
وبث روح األمل والتفاؤل 

واالھتمام بالصحة 
  .الجسدیة للعاملین

خطط طویلة االجل 
وتنقسم لخطط 

متوسطة وقصیرة 
األجل في ھذا الصدد، 

مع البدء من اآلن 
  .وبصفة مستمرة

٣  

ضرورة وضع منھجیة علمیة 
واضحة المعالم للمحافظة على 
المناخ المالئم للعمل وتوفیر 

المناسبة سواء المبالغ المادیة 
كانت مرتبات شھریة او حوافز 

  .متنوعة للعاملین

اإلدارات 
المعنیة 
بالتنمیة 

والتطویر، في 
البرید 

بالتعاون مع 
المدیرین 

  .باإلدارة العلیا

وذلك من خالل إعطاء 
العاملین الحریة في تنفیذ 
األعمال الیومیة المطلوبة 
منھم بالشكل الذي یرونھ 

مناسب ویحقق الغرد 
لوب وبكفاءة عالیة، المط

وأن تكون ھناك عملیات 
إتصاالت من أعلي ألسفل 
والعكس وال یكون ھناك 
  .جمود في تنفیذ األعمال

خطط طویلة االجل 
وتنقسم لخطط 

متوسطة وقصیرة 
االجل في ھذا الصدد 

مع البدء من االن 
  .وبصفة مستمرة

٤  

من الضروري لقطاع البرید 
محل الدراسة تحدید نقاط قوة 

صر البشرى والعمل على العن
تعزیزھا، وتحید نقاط الضعف 

والعمل على معالجتھا والنھوض 
بأداء القطاع، ویكون ذلك بالتقییم 
المستمر للعنصر البشرى بھدف 
متابعة الحالة النفسیة للموظفین 

داخل العمل بشكل فاعل یسھم في 
تحقیق أھداف قطاع البرید محل 

  .الدراسة

إدارة البرید 
ومراكز 

ریب التد
  .والتطویر

وذلك من خالل القیام 
بعمل تقییم شھرى 

  .للموظفین

خطط طویلة االجل 
وتنقسم لخطط 

متوسطة وقصیرة 
األجل في ھذا الصدد 

مع البدء من األن 
  .وبإستمرار

٥  
بناء فریق عمل داخل بقطاع 

البرید متنوع القدرات والمھارات 
  إلنجاز المھام الصعبة

  .إدارة البرید

تحدید وذلك من خالل 
خصائص العاملین 

ومھاراتھم وقدراتھم، 
وتبنى سیاسات 

واجراءات لتكوین فریق 
عمل بناًء على طبیعة 
خصائص العاملین 
ومھاراتھم وقدراتھم 

وطبیعة المھام المنوطة 
  .بھم

خطط طویلة األجل 
وتنقسم لخطط 

متوسطة وقصیرة 
األجل في ھذا الصدد 

مع البدء من اآلن 
  .وبصفة مستمرة

 الجدول من إعداد الباحثة اعتمادآ على نتائج الدراسة :المصدر
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 بسم اهللا الرحمن الرحیم
  

  تحیة طیبة وبعد،،،،
 دور رأس المال النفسي كمتغیر وسیط فى العالقة بین :بدراسة تحت عنوان      تقوم الباحثة 

نیة على قطاع البرید بمحافظتي دراسة میدا" اإلجھاد المھني واالرتباط الوظیفى لفریق العمل
وقد تم إعداد األستقصاء المرفق، للحصول على البیانات المتعلقة بدور رأس ". القاھرة والجیزة 

وبصفتكم أحد . المال النفسي في تحقیق االرتباط الوظیفى وتقلیل اإلجھاد المھني على العاملین
 دقة ووضوح وموضوعیة، سوف یسھم ستقصاء بكلالعاملین بقطاع البرید، فإن قیامكم بملئ األ

ونحیط سیادتكم علما بأن البیانات التي سیتم الحصول علیھا، سوف . في تحقیق أھداف الدراسة
تعامل بسریة تامة، ولن تستخدم إال في أغراض البحث العلمي فقط، وسوف نوافیكم بنتائج 

  .الدراسة فور االنتھاء منھا
  :البیانات الشخصیة

 : في المكان المناسب) √( اعطاء البیانات التالیة بوضع عالمة الرجاء من سیادتكم
    : النوع  - أ

  ذكر -
  انثى -

 
(       )  
(       )  

  :  السن- ب
       سنة ٣٠ أقل من -
   ٥٠ إلى أقل من ٣٠ من -
   سنة فأكثر٥٠ من -

  
(       )  
(       )  
(       )  

  :  الخبرة- جـ
       سنوات ٥ أقل من -
  نوات    س١٠ إلى أقل من ٥ من -
     سنوات فأكثر١٠ من -

  
(       )  
(       )  
(       )  

  :  التعلیم-د

  تعلیم متوسط -
    تعلیم جامعي -
 تعلیم فوق الجامعي  -

 
(       )  
(       )  
(       )  

  
  

  نشكركم لحسن تعاونكم معنا
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  درجة الموافقة

موافق   التساؤل  المحور
غیر   محاید  موافق  تمامًا

  موافق

غیر 
موافق 
  تمامًا

أشعر بأني اعمل فى ظل سیاسات وارشادات 
  .متعارضة

          

أشعر بالحاجة الى المزید من الوقت ألنھا العمل 
  .الموكل الى

          

            .أشعر بصعوبة وتعقید المھام المسندة الى
أشعر بأن نوعیة العمل الموكل الى یحتاج الى 

  .افر لدىقدرات ومھارات اعلى مما ھو متو
          

أشعر اننى اقوم احیانا بتنفیذ بعض األعمال التى 
  .التتفق مع مبادئى الشخصیة

          

  
 
  
  

قوى 
  ضاغطة

            .أشعر بعدم التاكد من مسؤولیات وظیفتى الحالیة
أشعر بأن كمیة العمل الملقاة على أكبر من 

  .قدراتى واستعدادى
          

یة توافر األمن الجسدى فى المكان أشعر بمحدود
  .الذي اعمل فیة

          

أشعر بقلة توافر فرص األمن والسالمة فى مكان 
  .العمل

          

            .أشعر بعدم التقدم فى وظیفتى الحالیة

  
  

إدراك 
الفرد 

وتقییمھ 
لھذه 
  .القوى

            .أشعر بعدم كفایة اإلضاءة فى مكان عملى
مو والتقدم فى أشعر بعدم توافر فرص الن

  .وظیفتى الحالیة
          

أشعر ان مرتبى الحالى ال یتناسب مع ما اقوم بھ 
  .من مھام

          

أشعر بوجود تداخل مع االخرین فى السلطات 
  .والصالحیات الممنوحة لى

          

أشعر بالرغبة فى اخذ المزید من االجازات من 
  .العمل

          

فى إداء أى أشعر باالحباط من العمل وال ارغب 
  .من مھام العمل اإلضافیة

          

  
  

االستجابة 
الفردیة 
للقوى 
  .الضاغطة

أشعر بالضغط من االدارة العلیا على فى اداء 
  .مھام اضافیة عند نفس االجر

          

أشعر بثقة عند تحلیل المشكلة ذات المدى   
  .الطویل بأن أجد لھا حال
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  درجة الموافقة

موافق   التساؤل  المحور
غیر   محاید  موافق  تمامًا

  موافق

غیر 
موافق 
  تمامًا

أشعر بثقة عندما أعرض مجاالت عملي في 
  .اإلدارةاإلجتماعات مع 

          

أشعر بثقة عند االسھام في المناقشات المتعلقة 
  .بمستقبل المكتب/ بإستراتیجیة

          

أشعر بثقة في المساعدة في وضع األھداف التي 
  .تتعلق بمجال عملي

          

  
  

الكفاءة 
  .الذاتیة

أشعر بثقة في التواصل مع أناس من خارج 
المكتب عند مناقشة بعض المشكالت المتعلقة 

  .بالمكتب

          

عندما أجد نفسي في ورطة في عملي، أعتقد أن 
  .ھناك طرقا كثیرة للخروج من تلك الورطة

          

            .أواصل بنشاط أھداف عملي حتى نھایة الیوم
            .یوجد عدد وافر من الطرق حول أیة مشكلة

من الصحیح أن أري نفسي ناجحا إلى حد ما في 
  .عملي

          

  
  
  

  .التفاؤل

ر في طرق عدیدة للوصول من أستطیع أن أفك
  .خاللھا إلى أھداف عملي الحإلىة

          

في الوقت الحإلى، أنا أحقق أھداف عملي التي 
  .أضعھا لنفسي

          

عندما أواجھ عائقا في عملي، یكون لدي القدرة 
  .على التعافي منھا والتحرك مرة أخري

          

یق عادة ما اتنقل في إدارتي للصعوبات من طر
  .ألخري

          

  
  

  .األمل

أتعامل بال تردد وصعوبة مع جوانب الضغط 
  .واإلجھاد في عملي

          

یمكنني إنجاز العمل في األوقات الصعبة ألن 
  .لدي خبرة سابقة في ھذا االتجاه

          

أشعر أنھ یمكنني التعامل في نفس الوقت مع عدة 
  .أشیاء تتعلق بوظیفتي

          

یاء غیر مؤكدة لي في العمل، عندما تكون األش
  .فأنا عادة أتوقع حدوث األفضل

          

  
  

  .المرونة

أنا متفائل بما قد یحدث لي في المستقبل فیما 
  .یتعلق بعملي

          

  
اتمتع بالنشاط الالزم لتقدیم المساعدة لزمالء 
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  درجة الموافقة

موافق   التساؤل  المحور
غیر   محاید  موافق  تمامًا

  موافق

غیر 
موافق 
  تمامًا

  .العمل

            .ارغب بالعمل ضمن فریق جدي
            .ز لىتمثل وظیفتى مصدر تحفی

            .أجد ان وظیفتى لھا معنى وذات مقصد واضح
            .أشعر بالسعادة فى مكان العمل ومع زمالئى

  
االھتمام 

  .بالعمل

ال اقبل التھاون فى عملى وال أشجع علیھ مع أى 
  .أحد من زمالء العمل

          

            .أشعر بالحیویة أثناء تأدیتى لمھام وظیفتى
            .عند انتھاء المھام الیومیةأشعر بمتعة العمل 

            .أشعر بمتعة العمل عند تكلیفى باعمال اضافیة

  
الحماس 

  .للعمل

نادرًا ما أشعر بالممل عندى اداء عملى الذي 
  .اقوم بھ

          

            .أقوم بعملى وال أشعر بمرور الوقت
            .أشعر باالستغراق الشدید فى العمل

            .ندما أعمل بشكل مكثفأشعر بالسعادة ع
            .افھم تمامًا الھدف من العمل الذي اؤدیھ

  
االنھماك 
  .فى العمل

            .ال أشعر بالوقت اثناء اداء العمل الذي اقوم بھ
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Abstract: 
           The study aim to identify the mediating role of psychological 
capital in the relationship between job engagement and job adherence to 
the work team in the postal sector, and the study was applied to 
employees in the post sector in Cairo and Giza governorates, And it is 
stripped from the study (277) singular and apostate thereof (264) 
singular, and the study achieved many outcomes, the most important of 
which are: the existence of a substantial impact of psychological capital 
as a whole in the direct relationship between work stress as an 
independent variable and the functional cohesion of the work team 
between each dimension As a result of the availability of the three 
criteria for mediation, the psychological capital variable played the 
mediating role between each of the work stress and the work team's job 
adherence as a whole, as well as its dimensions in detail And the study 
has led to the activation of the role of psychological capital in the postal 
sector under research, which will build programs that increase employee 
self-efficacy, spread a spirit of optimism and hope and increase 
workplace flexibility.  
Key words: Psychological capital - Job engagement - Adherence to the 

work team - the post sector - Raising self-efficacy. 

 


