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 ستخلص البحثم

لوجود من على تجربة ودمج المعنى والؽرض فً اأن الرفاهٌة الروحٌة تتمثل بقدرة الشخص 

وجهة نظر . وحسب أومن خالل قوة اعظم من الشخص ذاته اآلخرٌنو خالل االرتباط مع الذات

مجاالت  ستةتتكون الرفاهٌة الروحٌة من  .et.al,2012 Humanوجماعته  هٌومان

)التدٌن ,الؽفران ,االمل الجوهري ,االرتباط ,االمل المتعالً ,خبرات االحساس والمعنى ( هً

كان البد من امتالك الكوادر التمرٌضٌة لهذه القدرة وعدم امتالكها ٌسبب  الباحثانحسب رأي و

للممرضٌن وضعؾ فً تقدٌم المساعدة والخدمات للمرضى مما حفز مشاكل صحٌة ومهنٌة 

 راسة هذا الموضوع على هذه العٌنة من خالل تحقٌق األهداؾ البحثٌة األتٌة:من د الباحثان

 تعرؾ الرفاهٌة الروحٌة لدى الكوادر التمرٌضٌة فً مدٌنة الدٌوانٌة ..1

 فً الرفاهٌة الروحٌة وفق .تعرؾ داللة الفروق لدى الكوادر التمرٌضٌة فً مدٌنة الدٌوانٌة2

 متؽٌرات الجنس والعمر وسنوات الخدمة .

 بما ٌلً : الباحثانولتحقٌق األهداؾ اعاله قام 

والذي اصبح  et.al,2012 Humanالرفاهٌة الروحٌة لهٌومان وجماعته اعتماد مقٌاس  

مجاالت وفق نموذجهم النظري الذي وضعوه وبعد  ستةفقرة ٌؽطً  33ٌتألؾ بصٌؽته النهائٌة 

فً المقاٌٌس النفسٌة من صدق مقٌاس على الشروط السٌكومترٌة المطلوبة التحقق من توفر ال

ظاهري وصدق بناء وتوفر الثبات بطرق التجزئة والفا كرونباخ تم تطبٌق المقٌاس على عٌنة 

(من الذكور 136( ومن الجنسٌن ) 375من الكوادر التمرٌضٌة فً مدٌنة الدٌوانٌة عددها)

عٌنة البحث للتحلٌل من  المستحصلةالبٌنات وخضعت  وائٌاً.(من االناث تم اختٌارهم عش173و)

 الباحثانومنها توصل  SPSSاالجراءات االحصائٌة فً الحقٌبة اإلحصائٌة االحصائً باستخدام 

 الى النتائج االتٌة .

 .ارتفاع سلوك المساعدة لدى الكوادر التمرٌضٌة فً مدٌنة الدٌوانٌة 

  ًوحٌة على وفق متؽٌر العمر وبعد الرفاهٌة الرجود فروق ذات داللة احصائٌة ف

االستعانة بأسلوب شٌفٌه تبٌن ان فئة الثالثٌنٌات هم اكثر رفاهٌة روحٌة من الفئات 

 االخرى.

 .كما ال توجد فروق ذات داللة احصائٌة تعزى الى متؽٌر الجنس 

مجموعه من  انالباحث(وقدم 2112وفسرت نتائج البحث الحالً وفقاً للنظرٌة )هٌومان وجماعتة 

 التوصٌات والمقترحات فً نهائٌة بحثة.

 . الكلمات المفتاحٌة : الرفاهٌة الروحٌة , الكوادر التمرٌضٌة ,المقدس 
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ABSTRACT 

Spiritual well-being is a person's ability to experience and integrate 

meaning and purpose into existence through association with self and 

others or through a power greater than the person himself. According 

to the point of view of Human and his group et.al, 2012 Human.  

Spiritual well-being consists of six areas (religiosity, forgiveness, 

intrinsic hope, connection, transcendent hope, experiences of sense 

and meaning). The researcher aims to study this topic on this sample by 

achieving the following research objectives 

 .1.Knowing the spiritual well-being of the nursing staff in the city of Al-

Diwaniyah. 

2.Know the significance of the differences among the nursing cadres in 

the city of Al-Diwaniyah in the spiritual well-being according to the 

variables of gender, age and years of service. 

To achieve the above objectives, the researcher did the following: 

 Adoption of the scale of spiritual well-being of Human and his group 

et.al,2012 Human, which became in its final form consists of 39 items 

covering six areas according to their theoretical model that they 

developed and after verifying the availability of the scale on the 

psychometric conditions required in psychological scales of apparent 

validity, constructive validity and availability of stability by 

fragmentation methods and Cronbach’s alpha The scale was applied to 

a sample of nursing cadres in the city of Al-Diwaniyah, which numbered 

(375), and of both sexes (196) males and (179) females were chosen at 

random The data obtained from the research sample was subjected to 

statistical analysis using the statistical procedures in the SPSS statistical 

package, from which the researcher reached the following results. 

The high behavior of assistance among nursing staff in the city of Al-

Diwaniyah. 

There are statistically significant differences in spiritual well-being 

according to the age variable, and after using Scheffe's method, it was 

found that the thirties have more spiritual well-being than other 

groups.There are also no statistically significant differences due to the 

sex variable.The results of the current research were explained 

according to the theory (Human and his group 2012), and the 

researcher presented a set of recommendations and suggestions in the 

final research. 
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 •Keywords: spiritual well-being, nursing staff, the sacred: 

 :مشكلة البحث

أن فقدان الرفاهٌة الروحٌة ٌتسبب فً ؼٌاب المعنى للحٌاة وضعؾ االنسجام مع الذات   

 (.Elison,1983, P: 330)لطبٌعةضعؾ االتصال باوالمجتمع والمقدس )اكبر من الذات ( و

الشعور  زدٌاداسلبٌة مختلفة منها  اً ثارأؾ الرفاهٌة الروحٌة لدى األشخاص وٌنجم عن ضع

انعدام الثقة بالرب وهٌمنة و ,بتخلً الخالق عن خلقه وتحمٌله كل المسؤولٌة والقاء اللوم علٌه

الٌوم الذي ٌشهد  فً عالم وٌالحظ .(Wong,2006:p43)متشائمة حول العالمرؤى شخصٌة 

 فً جمٌع انحاء العالم , ٌالحظ ر معهود على الكثٌر من الموضوعاتؼٌ وتسابقاً اً شدٌداً تنافس

وسلوكٌات  عراضأواالنتحار وهً االكتئاب  ضوظهور أعرالق والتوتر ارتفاع معدالت الق

 (Koenig2012 :p15) تنبأ بافتقاد االفراد لمشاعر الرفاهٌة والسعادة الروحٌة

 :أهمٌة البحث

ت الصحة  عةمع مجمو ةلها عالقة كبٌر الدٌنٌة والروحٌة داتأن المعتقأثبتت الدراسات   

, والسعادة, والتسامح, احترام الذات وزٌادة ,القلق واالكتئاب نخفاضا مثلوالنفسٌة  العقلٌة

 ,p24: 663–p671:1997 Fehring)وضبط النفس, والتعاطؾ معهم ,اآلخرٌنومساعدة 

R. J., Miller,). 

, عالقتنا بالبٌئة ذلك سع ٌشملواألتتعلق الرفاهٌة الروحٌة بحٌاتنا الداخلٌة وعالقتها بالعالم كما   

الحفاظ  ,أنفسنا وللرفاهٌة الروحٌة مجموعة فوائد منا :الشعور بالرضا عن الحٌاة  و اآلخرٌن و

 ,والمعنى فً الحٌاة ,لشعور بالهدؾل إٌجابٌةوبناء عالقات  ,على التوازن والسٌطرة على الحٌاة

 ت والتؽٌرات فً الحٌاة والنمو منها.قبول التحدٌا ,و تجربة اتصال مع قوة أكبر من الذات

بمعنى ان الرفاهٌة الروحٌة تتعلق بالكمال الذي ٌشمل البعد الجسدي والعاطفً والعقلً 

 .(( Ritter, R.A. ,2014:p 1–13والروحً

الرفاهٌة الروحٌة لدى الكوادر التمرٌضٌة  همٌةوهو ما ٌحفز على ضرورة االنتباه أل  

 أكثرا ان تقدم لنا كوادر صحٌة مختلفة ومنهم الممرضٌن إنهوالتً من ش والصحٌة بشكل عام

  مع المرضى والشعور بالمسؤولٌة العالٌة اً رحمة وتعاطف أكثرالتزاما فً العمل التمرٌضً و

((Louis Fry, 2007,p23 

( ان الرفاهٌة NAADACجمعٌة الرعاٌة الصحٌة لمدمنً الكحول والمخدرات,)وذكرت  

( ومن p2 :NAADAC ,2003 )جزء مهم واساس فً عالج مدمنً المخدراتالروحٌة هً 

 )   هذا الموضوع دراسة أهمٌةالدراسات االجنبٌة حول موضوع الرفاهٌة الروحٌة التً تبرز 

,2011 Miaofen,et بٌن متؽٌري الرفاهٌة الروحٌة  إٌجابٌة( والتً توصلت الى وجود عالقة

 (,p2:2018 Miaofenن العاملٌن) لدى افراد العٌنة م و جودة الحٌاة

 :ٌلً وعلٌة ٌمكن اٌجاز اهمٌة البحث بما

 .اهمٌة مجتمع البحث المتمثل بالكوادر التمرٌضٌة 

 لكشؾ عن اهمٌة المتؽٌر وتأثٌره على الصحة العقلٌة والنفسٌة واالداء والعالقات ا

 االنسانٌة وتقدٌم المساعدة.

 (لباحثٌن اخرٌن لقٌاس الرفاهٌة الروحٌة الباحثان دٌوفر البحث اداة مناسبة )كما ٌعتق

 ولعٌانات اخرى.

 أهداف البحث:
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 ٌستهدؾ البحث الحالً التعرؾ الى:

 التمرٌضٌة العاملة فً المؤسسات الصحٌة الرسمٌة) الحكومٌة ( فً مركز  الكوادر

 (من الذكور واالناث.2313البالػ عددهم) م (2121مدٌنة الدٌوانٌة لسنة ) 

 ٌر البحث الرفاهٌة الروحٌة.دراسة متؽ 

 .متؽٌرات البحث الدٌموؼرافٌة :الجنس, والعمر, وسنوات الخدمة 

 تحدٌد المصطلحات:

 spirituality well-being))الرفاهٌة الروحٌة

قدرة الشخص على تجربة ودمج المعنى  ( Human et al 2012_ هٌومان وجماعته )

من خالل قوة اعظم من  أو اآلخرٌنو  لوجود من خالل االرتباط مع الذاتوالؽرض فً ا

فً  الباحثان.وهو التعرٌؾ النظري الذي تبناه ( p590, et ,2012 Human:الشخص ذاته )

 مقٌاس الرفاهٌة الروحٌة وتفسٌر نتائج البحث الحالً.

 طار النظرياإل

 spirituality well-being))الرفاهٌة الروحٌة_ 

االجتماعٌة والسلوكٌة والصحٌة فً تبنً الجوانب الثقافٌة  الروحانٌة مع اهتمام العلوممفهوم بدأ 

حٌث اصبح الدٌن جانبا مهما من جوانب االختالؾ الثقافً و جعل الروحانٌة  سٌما الدٌنٌة وال

مفهوم الرفاهٌة الروحٌة ظهر , عامال ارتقاء وبناء المجتمع ومكون اساسً للسلوك الجمعً

Spiritual well-being التحالؾ ) من قبل  1975وحانٌة بالصحة فً عام عندما دمجت الر

 بوصفها احدىالرفاهٌة الروحٌة حددت  1391وفً عام ( الوطنً بٌن االدٌان للشٌخوخة 

الرفاهٌة مفهوم  (Elison 1985وضع عالم النفس الٌسونو. للصحة  الشامل مكونات المنظور

عمل او امكانٌة عمل معنى او ارتباط بالمقدس  خاللهاٌمكن من  قدرة انها على اعتبار الروحٌة

 (  Elison 1991او المجتمع او البٌئة )

 .فٌما ٌأتً استعراض للنموذج النظري لهٌومان وجماعته واالبعاد المؤلفة للنموذجو

 ( نموذجهم النظري حول الرفاهٌةHuman et al )هٌومان وجماعته نشر  2012)فً سنة )

قدرة الشخص على التجربة ودمج المعنى والؽرض فً الوجود من والتً تعنً  الروحٌة الدٌنٌة

 . ومٌز هٌومان وجماعتهاكبر من الذات متعالٌة خالل االرتباط بالنفس والذات والمجتمع وقوة

وسة بٌن معنٌٌن للروحانٌة االول بوصفها خبرة شخصٌة تتعلق بالخبرات الؽٌبٌة ؼٌر المحس 

, والثانً بوصفها مرادفة للسلوك الدٌنً المنظم وفق سٌاقات متفردوالتً تدرك بشكل شخصً و

وشعائر تقرها مؤسسة دٌنٌة معترؾ بها على الصعٌد االجتماعً ..وهو ٌؤكد فً فهم الروحانٌة 

( على ان الرفاهٌة الروحٌة تعطً Human et alكما اكد )على المعنى االول دون الثانً .

مهمة جدا للصحة  هًالعقلً ( و -العاطفً -رى )الجسديشعورا بالتكامل بٌن االبعاد االخ

التدٌن  -1.هً : ( ستة مجاالت الرفاهٌة الروحٌة Human et al). وحدد النفسٌة لألشخاص

توفر الفرد على القناعة الدٌنٌة و االٌمان بالخالق بمعنى : General Religiosityالعام: 

.وٌتمثل االٌمان المرتبط بالمؤسسات الدٌنٌة والطمــأنٌنة الٌه وتوقع العون واالسناد منه 

فً الؽالب إلى إعطاء معنى للحٌاة.  الدٌن هدؾٌو(والمجتمعات او التقالٌد الدٌنٌة )الدٌن الطقوسً

قد تحتوي األدٌان على قصص رمزٌة, ٌقال فً بعض األحٌان من قبل المتابعٌن أنها حقٌقٌة, 

ا, ٌعتبر والتً لها ؼرض جانبً ٌتمثل فً شرح أصل الحٌ ًٌ اة والكون وأشٌاء أخرى. تقلٌد

 (Craig W. Elliso ,1983:p54.) اإلٌمان, باإلضافة إلى العقل, مصدًرا للمعتقدات الدٌنٌة
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ٌؽفر مٌل الفرد الطوعً والواعً والقائم على قناعات ذاتٌة الن  Forgiveness. الؽفران :2

مح بصرؾ النظر عما اذا كان وٌسامحهم او ٌحث االخرٌن على المؽفرة والتسا ,نلألخرٌ

هو نكران الذات أو التوقؾ عن االستٌاء أو السخط ٌستحقون الؽفران ام ال.  معهم المتسامح

 )التعوٌضللتعرض لإلساءة أو الشقاق أو الخطأ الملموس أو التوقؾ عن طلب العقوبة أو

p3:Human ,et ,2012 ) 

الفرد وجهة نظر متفائلة بشان هو ان ٌتبنى ( Hope Immanentاالمل الجوهري :)  - 3

مستقبلة وحٌاته وخبراته الشخصٌة , حٌث ٌتطلع االشخاص لمستقبلهم بنظرة متفائلة واالعتقاد 

بان الحٌاة نحو االحسن واالحداث التً سوؾ اتعرض لها سعٌدة كما انً سوؾ اعٌشها كما 

 .p2:Human ,et (2012 ))  ٌنبؽً ان تكون او كما خططت لها

علٌا ماورائٌة تتحكم  : هو الشعور بالتوحد واالرتباط بقوة Connectedness االرتباط-4

بأشخاص ذوي مكانة وقدسٌة , والتعرض لخبرات وجودٌة خاصة  بالحٌاة والموت , واالرتباط

 p3:Human ,et) الالزمة لدٌمومة هذا االرتباط  تعزز اٌمانه وتزوده بالطاقة الروحٌة

(2012 . 

: هو اتجاه انفعالً خاصٌته السائدة تمنً الفرد  Hope Transcendentاالمل المتعالً  15

وعالقاته  الموت محققة لتمنٌاته قبلها بشان احبته حٌاة ما بعد وان تكون بلوغ اهداؾ محددة

 او القلق  (1)واخطائه الدنٌوٌة .وٌمكن وصؾ االمل المتعالً بانة عكس الخوؾ الوجودي

االعتقاد فً االخرة  اتجاه الموت مثال على االمل المتعالًالوجودي الذي قد ٌظهره الناس 

 (Human ,et (2012:p4 ) بوجود الجنة والثواب الحٌاة الخالدة ورحمة هللا.

: هً  Experiences of Sense And Meaningخبرات االحساس والمعنى 16

المعنى والؽرض  المشاركة العملٌة لجمٌع االحداث والخبرات التً ٌتعرض لها االنسان و اضافة

 (Human ,et (2012:p4 )االحداث لتصبح الحٌاة جدٌرة بالعٌش .  او القٌمة لهذه

 منهجٌة البحث وإجراءاته

 بلػ حٌث (2121) لسنة الدٌوانٌة محافظة مركز فً التمرٌضٌة بالكوادر البحث مجتمع حدد  

 فً مبٌن وكما صحً مركز( 24)  على موزعٌن وممرضة ممرض(  2313) الكلً المجتمع

 .على وفق متؽٌر الجنس والعمر وسنوات الخدمة (1) الجدول

 (1الجدول )

 مجتمع البحث من الكوادر التمرٌضٌة موزعٌن حسب الجنس والعمر والسنوات الخدمة

 موقع العمل

 سنوات الخدمة الفئة العمرٌة الجنس
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 510 845 179 378 453 345 567 788 م الدٌوانٌة العام
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 92 135 35 81 89 22 102 125 م الحسٌن )ع(

 44 59 19 38 29 17 53 50 م الحروق

 250 402 83 111 173 285 409 243 م النسائٌة والتولٌد

 08 14 02 04 11 05 07 15 مصرؾ الدم

 09 11 03 05 07 05 09 11 1م طب االسنان 

 06 11 02 04 07 04 07 10 2م طب االسنان 

 05 10 03 06 05 02 08 08 م االورام

 09 22 02 10 11 08 15 16 1م الصدر 

 10 18 04 09 08 07 14 14 2م الصدر 

 18 20 02 12 13 11 18 20 3م الصدر 

 12 21 05 12 09 07 15 18 4م الصدر 

 09 14 02 08 08 05 11 12 م الجزائر

 08 11 01 07 06 05 07 12 م التقٌة

 06 15 01 08 06 06 08 13 م الجدٌدة

 07 10 00 06  07 04 11 06 1م العروبة 

 05 13 01 06 07 04 10 08 2م العروبة 

 07 10 02 04 08 03 09 08 م النهضة

 07 16 02 05 10 06 09 14 م الفرات

 15 27 04 13 13 12 20 22 م الوحدة

 14 22 03 11 14 08 15 21 طب االسرةم 

 16 25 02 12 16 11 20 21 م االسكان

 13 20 05 06 13 09 15 18 م الصادق)ع(

 26 50 04 23 28 22 31 46 م القلب والقسطرة

 المجموع
1519 1390 813 951 779 366 1801 1108 

2909 2909 2909 
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 عٌنة البحث 

تم اختٌار عٌنة عشوائٌة من مجتمع البحث ممن كانوا فً الدوام و ابدوا استعدادهم للتعاون مع  

(  2121حزٌران  25الى  9إلكمال استمارات البحث خالل ازمة كورنا للمدة من) الباحثان

% (من مجتمع البحث وكما 12,99( ممرض وممرضة وبنسبة )  375وتكونت العٌنة من)

  . (2مبٌن فً الجدول )

 (2جدول)

 توزٌع افراد العٌنة وفق الجنس والفئة العمرٌة وسنوات الخدمة

موقع 

 العمل

 سنوات الخدمة الفئة العمرٌة الجنس

ر
كو
ذ

 

ث
نا
ا

 

ت
نا
رٌ
ش
ع

 

ت
نا
ثٌ
ال
ث

ت 
نا
عٌ
رب
ا

ت 
نا
سٌ
خم

ن  
 م

ر
كث
ا

1
1

 
نة
س

 

1
1

 

و 
 ا
ت
وا
سن ل
اق

 

م 

الدٌوانٌة 

 العام

100 72 91 45 31 5 113 59 

م 

الحسٌن 

 )ع(

16 13 15 5 5 4 17 12 

م 

 الحروق
07 07 8 4 2 0 10 4 

م 

النسائٌة 

 والتولٌد

31 53 29 27 14 14 49 35 

مصرؾ 

 الدم
03 01 2 1 1 0 3 1 

م طب 

االسنان 

1 

02 02 2 1 1 0 3 1 

م طب 

االسنان 

2 

02 01 1 1 1 0 2 1 

م 

 االورام

01 02 1 1 1 0 1 2 

م الصدر 

1 

02 02 1 1 1 1 2 2 

م الصدر 

2 

02 02 2 1 1 0 3 1 
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م الصدر 

3 

03 03 3 2 1 0 3 3 

م الصدر 

4 

02 02 2 1 1 0 3 1 

م 

 الجزائر

02 01 2 0 0 1 3 0 

 1 1 0 1 0 1 01 01 م التقٌة

 1 1 0 0 1 1 01 01 م الجدٌدة

م العروبة 

1 
01 01 1 0 1 0 1 1 

م 

العروبة 

2 

01 01 1 0 1 0 2 0 

م 

 النهضة

01 02 1 1 1 0 2 1 

 3 1 0 1 1 2 02 02 الفراتم 

م طب 

 االسرة

03 02 2 1 1 1 3 2 

م 

 االسكان

03 02 3 1 1 0 3 2 

م 

الصادق)

 ع(

03 02 2 2 1 0 2 3 

م القلب 

والقسطر

 ة

06 02 3 2 2 1 4 4 

 المجموع
196 179 176 101 71 27 232 143 

375 375 375 

 مقٌاس الرفاهٌة الروحٌة _ 

بعد ترجمته واٌجاد صدق الترجمة له وٌتألؾ  2112مقٌاس هٌومان وجماعته  الباحثانتبنى .1

وتتم االجابة وفق تدرج خماسً ٌبداء ( فقرة موزع بالتساوي على ستة مجاالت , 47المقٌاس )

 . باال أوفق تماما وتنهً باال أوفق تماما

المناسبة والتً تعطً فً استمارة البحث التعلٌمات  الباحثان. اعداد تعلٌمات المقٌاس: كتب 2

فً  الباحثانللمستجٌب فكرة واضحة عن ماهٌة البحث وكٌفٌة االجابة على المقٌاس ,وذكر 

االستمارة آنه ال توجد اجابة صحٌحة واخرى خاطئة وانما تعبر عن وجهة نظرك ببعض 

 المواقؾ. 
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ً علم (محكم من المختصٌن ف13بعرض المقٌاس على ) الباحثان. صالحٌة المقٌاس: قام 3

( فً مجال االٌثار تم 7% (فأكثر تم اعتماد جمٌع الفقرات اال فقرة )91النفس وباعتماد نسبة)

رفضها من قبلهم ,ومع تعدٌل بعض الفقرات, فضال عن موافقتهم على تعلٌمات المقٌاس وبدائل 

 (ٌوضح ذلك.3االجابة على فقراته وجدول )

 الرفاهٌة الروحٌة وتعلٌماته(نسب موافقة الخبراء على فقرات مقٌاس 3) جدول

عدد  ارقام الفقرات المجال

 الفقرات 

عدد الخبراء 

 الموافقون

نسبة 

 الموافقون

نسبة 

 الرافضون

 التدٌن

 العام

 

1,7,8 3 13 100 % ------- 

4,5,6 3 12 92% 10% 

2,3 2 11 85% 20% 

 

 الؽفران

1 1 13 100% ----- 

2,5,6,8 4 12 92% 10% 

3,4,7 3 11 85% 20% 

 

االمل 

 الجوهري

 

1,3,4,5,6,8 6 13 100% ------- 

2,7 2 12 92% 10%  

 

 االرتباط

1, 2 , 3 , 4 , 5 

, 6 , 8 

7 11 85% 20% 

7 1 9 70 % 30% 

 ------ %100 13 3 ,4,6,7 االمل المتعالً

3,5,8 3 12 92% 10% 

1,2 2 11 85% 20% 

خبرات 

االحساس 

 والمعنى

8 1 13 100% ------ 

3,4,5,7 4 12 92% 10% 

1,2,6 3 11 85% 20% 

 

بدراسة استطالعٌة هدفها تّعرؾ مدى  الباحثانقام .عٌنة وضوح الفقرات وحساب الوقت :4

و فقرات مقٌاس الرفاهٌة الروحٌة من حٌث الصٌاؼة والمعنى , ومدى الوقت  وضوح تعلٌمات

عشوائٌة  نةالدراسة االستطالعٌة على عٌ , انجزت الذي ٌستؽرقه المستجٌب لفقرات المقٌاس

 2121أٌار  25من مستشفى الدٌوانٌة التعلٌمً, فً ٌوم االثنٌن الموافق من الكادر التمرٌضً 

وتبٌن  ( من اإلناث .15( من الذكور و)2 1, بواقــــــــــع ) ( ممرض وممرضة35تألفت من )

, وان الوقت المستؽرق فً اإلجابة كان  خالل هذا التطبٌق أن التعلٌمات والفقرات كانت واضحة

 ( دقٌقة .22- 12) بمدى

 المجموعتٌن الطرفٌتٌن :  -
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( من الكوادر  375تم تطبٌق مقٌاس الرفاهٌة الروحٌة على عٌنة تحلٌل الفقرات البالؽة )   

التمرٌضٌة فً مدٌنة الدٌوانٌة وبعد استرجاع االستبانات منهم وجمع درجات فقرات كل استمارة 

%( من 27(ثم اختٌرت نسبة ) 32(الى ادنى درجة ) 174تنازلٌا من اعلى درجة )  تبت, ر

( من  111( والتً بلؽت )  151_ 174االستمارات الحاصلة على أعلى الدرجات)

_ 127%( من االستمارات الحاصلة على أوطأ الدرجات.)27االستمارات , واختٌرت نسبة )

ت وذلك بهدؾ تحدٌد مجموعتٌن تتصفان بأكبر حجم ( من االستمارا 111(والتً بلؽت )  32

 (.Anastasi,1376 :219وأقصى تباٌن ممكنٌن )

وباستعمال االختبار التائً لعٌنتٌن مستقلتٌن الختبار داللة الفروق بٌن أوساط المجموعتٌن _

ة العلٌا والدنٌا لكل فقرة ظهر إن القٌمة التائٌة المحسوبة لؽالبٌة فقرات المقٌاس ذات دالل

وبدرجة حرٌة  1,15بمستوى ثقة  (1,36احصائٌة النها اعلى من القٌمة التائٌة الجدولٌة )

و  23و  11و االرتباط (من مجال  2 ) وهً الفقرة 11ست فقرات هً :  باستثناء (211)

)  41( والفقرة مجال االمل المتعالً على التوالً من 9و 5,  4,  2هً الفقرات ) 47و  23

القٌمة التائٌة  مة التائٌة المحسوبة لها ادنى منالقٌ من مجال المعنى (والتً كانت 7هً الفقرة 

  (15.انظر جدول ) الجدولٌة

 (17جدول )

 بأسلوب المجموعتٌن الطرفٌتٌن . مقٌاس الرفاهٌة الروحٌة القوة التمٌٌزٌة لفقرات -

 ت

 المجموعة الدنٌا المجموعة العلٌا
 القٌمة التائٌة

 المحسوبة
الوسط  القرار

 حسابً

االنحراؾ 

 المعٌاري

الوسط 

 حسابً

االنحراؾ 

 المعٌاري

 دالة 4.101 0.699 4.554 0.336 4.871 1

 دالة 5.083 0.993 2.049 1.454 2.940 2

 دالة 6.994 1.100 3.534 0.855 4.505 3

 دالة 4.132 1.104 3.138 1.273 3.831 4

 دالة 2.803 1.215 2.267 1.527 2.811 5

 دالة 4.894 1.056 3.623 1.012 4.336 6

 دالة 2.078 0.991 4.237 4.929 5.277 7

 دالة 6.989 1.273 3.168 1.117 4.346 8

 دالة 8.107 1.161 3.247 0.965 4.465 9

 ؼٌر دالة 0.259 1.584 2.455 1.671 2.514 10

 دالةؼٌر  -1 .-118 1.070 1.930 1.308 1.742 11

 دالة 6.556 0.966 3.693 0.807 4.514 12

 دالة 4.934 1.040 4.237 0.617 4.831 13

 دالة 6.694 1.323 2.505 1.508 3.841 14

 دالة 9.185 1.130 3.267 0.875 4.574 15

 دالة 4.685 1.196 3.495 1.175 4.277 16

 دالة 1.219 1.230 2.158 1.523 2.396 17

 دالة 5.097 1.294 3.633 0.974 4.455 18
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 دالة 7.850 1.030 3.831 0,572 4.752 19

 دالة 2.488 1.277 2.356 1.538 2.851 20

 دالة 8.0909 1.163 3.366 0.750 4.594 21

 دالة 3.238 1.214 3.369 1.262 4.257 22

 ؼٌر دالة 0.265 1.525 2.851 1.655 2.910 23

 دالة 6.058 1.199 3.683 0.864 4.574 24

 دالة 7.599 1.064 3.871 0.643 4.811 25

 دالة 4.972 1.315 3.356 1.287 4.267 26

 دالة 8.798 1.239 3.059 0.832 4.514 27

 دالة 5.458 1.460 3.475 1.091 4.465 28

 ؼٌر دالة -1 .718- 1.431 3.009 1.671 2.633 29

 دالة 8.081 1.293 3.257 0.878 4.514 30

 دالة 4.037 1.124 4.336 0.560 4,841 31

 دالة 3.979 1.449 3.000 1.485 3.821 32

 دالة 6.447 1.290 2.881 1.195 4.009 33

 دالة 3.871 1.179 3.524 1.146 4.158 34

 دالة 3.567 1.486 2.653 1.589 3.425 35

 دالة 3.088 1.178 3.851 1.0994 4.346 36

 دالة 6.790 1.341 3.316 1.0446 4.465 37

 دالة 7.053 1.293 2.505 1.398 3.841 38

 دالة 2.493 1.270 2.811 1.486 3.297 39

 دالة 4.414 1.353 2.534 1.571 3.445 40

 ؼٌر دالة 1.787 1.301 3.158 1.597 3.521 41

 دالة 3.229 1.424 3.564 1.363 4.198 42

 دالة 8.932 1.348 3.039 1.005 4.534 43

 دالة 7.560 1.299 3.148 1.009 4.386 44

 دالة 4.118 1.374 2.346 1.747 3.257 45

 دالة 4.252 1.193 3.663 1.155 4.366 46

 ؼٌر دالة 1.374 1.048 1.980 1.475 2.227 47

عالقة بٌن درجة كل ال إلٌجاد : عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلٌة لمقٌاس الرفاهٌة الروحٌة_ 

متوافرة من عٌنة تمٌٌز المقٌاس والدرجة الكلٌة باالعتماد على البٌانات ال فقراتفقرة من 

 Pearson correlation coefficientمعامل ارتباط بٌرسون  الباحثاناستعمل  الفقرات ,

فقرات المقٌاس كانت ذات داللة  ان معامالت ارتباط ؼالبٌة لتحلٌل البٌانات , واظهرت النتائج

ودرجة حرٌة )  1,15( بمستوى ثقة ) 1.139اعلى من القٌمة الجدولٌة البالؽة )احصائٌة ألنها 

) وهً  47,  23,  17من بعد االرتباط ( و 2) الفقرة  11فقرات هً  ( باستثناء اربع211

عٌار. من بعد االمل المتعالً ( والتً كان معامل ارتباطها دون ذلك الم 9,  4,  3الفقرات 

      ( 6جدول ) انظر

 عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلٌة لمقٌاس الر فاهٌة الروحٌة (19) جدول 
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 الفقرة
 معامل

 االرتباط
 الفقرة القرار

 معامل

 االرتباط
 القرار

 دالة 0.403 25 دالة 0.183 01

 دالة 0.199 26 دالة 0.263 02

 دالة 0.449 27 دالة 0.331 03

 دالة 0.265 28 دالة 0.237 04

 دالة 0.141 29 دالة 0.130 05

 دالة 0.380 30 دالة 0.274 06

 دالة 0.216 31 دالة 0.169 07

 دالة 0.199 32 دالة 0.301 08

 دالة 0.323 33 دالة 0.424 09

 دالة 0.224 34 ؼٌر دالة -.82 - 10

 دالة 0.165 35 دالة 0.118 11

 دالة 0.171 36 دالة 0.316 12

 دالة 0.287 37 دالة 0.230 13

 دالة 0.301 38 دالة 0.298 14

 دالة 0.141 39 دالة 0.444 15

 دالة 0.185 40 دالة 0.251 16

 دالة 0.085 41 ؼٌر دالة 0,014 17

 دالة 0.146 42 دالة 0.265 18

 دالة 0.403 43 دالة 0.313 19

 دالة 0.334 44 دالة 0.102 20

 دالة 0.203 45 دالة 0.456 21

 دالة 0.248 46 دالة 0.216 22

 ؼٌر دالة 0.084 47 ؼٌر دالة -.002- 23
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  دالة 0.284 24

تم  عالقة درجة ابعاد مقٌاس الرفاهٌة الروحٌة مع بعضها ومع الدرجة الكلٌة للمقٌاس : _ 

مع بعضها ومع الدرجة  كل بعد من ابعاد مقٌاس الرفاهٌة الروحٌة حساب معامل ارتباط درجة

االرتباط كانت ذي داللة معامالت  وظهر ان جمٌع ارتباط بٌرسون,اس باعتماد معامل الكلٌة للمقٌ

( و درجة حرٌة 1,15وبمستوى ثقة)0,098))ألنها اعلى من القٌمة الجدولٌة البالؽة احصائٌة

المقٌاس متسقة مع بعضها فً تمثٌل وقٌاس الرفاهٌة الروحٌة كعامل  ( وبما ٌوشر ان ابعاد 200)

 ك.( ٌوضح ذل 15. والجدول ) واحد

 عالقة درجة المجال بالدرجة الكلٌة وعالقة المجال بالمجاالت االخرى  (21جدول)

 االبعاد
التدٌن 

 العام
 الؽفران

االمل 

 الجوهري
 االرتباط

االمل 

 المتعالً

االحساس 

 والمعنى

الرفاهٌة 

 الروحٌة

 0,309 0,350 0,153 1 التدٌن العام
- 

0.288 
0,186 0.494 

 0,541 0,103 0,213 0.124 0,184 1  الؽفران

 0,432 1   االمل الجوهري
-

0.135 
0,413 0,709 

 0,477 0,387 0,255 1    االرتباط

 0,230 0,107 1     االمل المتعالً

االحساس 

 والمعنى
     1 0,552 

 1       الرفاهٌة الروحٌة

 _ مؤشرات الصدق والثبات :

 من توافر الخصائص فً المقٌاس الحالً من خالل االجراءات االتٌة  الباحثانتحقق 

الصدق الظاهري : وتحقق هذا المؤشر من خالل عرض فقرات المقٌاس قبل التطبٌق  ●

على مجموعة من المحكمٌن ذوي الخبرة والتاهٌل االكادٌمً العالً للحكم على صالحٌة فقرات 

المقٌاس وبدائل االجابة وهم ذات الخبراء الذٌن عرض علٌهم مقٌاس سلوك المساعدة . ) انظر 

 (  4جدول 

وتوفرت للباحث مجموعــــــــة مؤشرات على صدق البناء  مؤشرات صدق البناء : ●

  هً كل من : لمقٌاس الرفاهٌة الروحٌة

 ( 12 اسلوب المجموعتٌن الطرفٌتٌن .) انظر جدول -1

 ( 13 الفقرة بالدرجة الكلٌة للمقٌاس ) انظر جدول اط درجةاسلوب ارتب -2

 ( 14 ) انظر جدول اسلوب ارتباط درجة الفقرة بالبعد الخاص بها -3
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 (15والمقٌاس ككل ) انظر جدول اسلوب ارتباط درجة كل بعد بدرجات االبعاد االخرى (1)

لمقٌاس الرفاهٌة وتوفرت للباحث مجموعــــــــة مؤشرات على صدق البناء مؤشرات الثبات: 

  هً كل من : الروحٌة

ولؽرض حساب الثبات على وفق Spilt – Half Methodطرٌقة التجزئة النصفٌة  ●

وباستعمال جمٌع بٌانات  SPSSهذه الطرٌقة تم اعتماد الحقٌبة االحصائٌة للعلوم االجتماعٌة 

 Pearson) و تم استخرج معامل ارتباط " بٌرسون " (,375أفراد العٌنة البالػ عددها )

correlation coefficient ثم صححت  المقٌاس من ابعاد ( بٌن درجات نصفً كل بعد

لكل من االبعاد الستة  براون الستخراج الثبات–معامالت االرتباط المستخرجة بمعادلة سبٌرمان 

  (16وكما هو مدرج فً الجدول )

لؽرض حساب الثبات على وفق  : Alfa- Cronbach Coefficient طرٌقة الفا كرونباخ

لتحلٌل جمٌع بٌانات أفراد  SPSSهذه الطرٌقة تم اعتماد الحقٌبة االحصائٌة للعلوم االجتماعٌة 

المستخرجة بهذه الطرٌقة لالبعاد الستة  وتراوحت معامالت الثبات (,375) العٌنة البالػ عددهم

مقبولة ألؼراض البحث وهً معامالت ثبات 1,74و  1,69بٌن لمقٌاس الرفاهٌة الروحٌة 

( ٌوضح توزٌع درجات الكوادر التمرٌضٌة على مقٌاس 1والشكل ) .العلمً وٌمكن الوثوق بها

  الرفاهٌة الروحٌة بٌانٌاً.

 

 توزٌع درجات افراد العٌنة على مقٌاس الرفاهٌة الروحٌة (1الشكل )

بعد االنتهاء من اجراءات تبنً واعداد مقٌاسً البحث واستخراج خصائص _ التطبٌق النهائً 

بتطبٌق هذٌن المقٌاسٌن  الباحثانالقٌاس النفسً لهما من صدق وثبات وقدرة على التمٌٌز , قام 

( ممرض وممرضة العاملٌن فً  375( على عٌنة البحث البالؽة ) 7/ )ملحق بصورتها النهائٌة

 (. 2121/ 25/6ولؽاٌة  2121/ 6/ 9) محافظة الدٌوانٌة للمدةالمراكز الصحٌة فً مركز 

 :الوسائل االحصائٌة_.

 االتٌة : نتائج البحث الحالً الوسائل االحصائٌة فً استخراج الباحثاناستعمل 
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لكل من  الحسابً االختبار التائً لعٌنة واحدة للكشؾ عن داللة الفروق بٌن الوسط ●

 الرفاهٌة الروحٌة . سوالوسط الفرضً لمقٌا وبٌن الوسط الحسابً مجاالت مقٌاس

( لعٌنتٌن مستقلتٌن لحساب القوة التمٌٌزٌة لفقرات مقٌاس t_ test) االختبار التائً ●

 المجموعتٌن الطرفٌتٌن . البحث بأسلوب

الثنائً للتعرؾ على داللة الفروق فً مجاالت الرفاهٌة الروحٌة على وفق  تحلٌل التباٌن ●

 وسنوات الخدمة وللكشؾ عن داللة التفاعالت بٌن تلك المتؽٌرات . متؽٌرات الجنس والعمر

معادلة شٌفٌه للمقارنات البعدٌة لتعرؾ داللة الفروق فً الرفاهٌة الروحٌة بٌن الفئات  ●

  العمرٌة او بٌن فئتً سنوات الخدمة.

 ٌاسإلٌجاد معامالت االرتباط بٌن درجة كل فقرة والدرجة الكلٌة لمق معامل ارتباط بٌرسون ●

الحقبة االحصائٌة للعلوم االجتماعٌة  الباحثانالروحٌة وقد اعتمد  الرفاهٌة

(SPSS .الستخراج نتائج البحث عن طرٌق الحاسبة اإللكترونٌة) 

 عرض النتائج وتفسٌرها

نتائج  أظهرت :تعرؾ الرفاهٌة الروحٌة لدى الكوادر التمرٌضٌة فً مدٌنة الدٌوانٌة .1

البحث على مقٌاس الرفاهٌة الروحٌة قد بلػ )  عٌنةالبحث أن المتوسط الحسابً لدرجات 

 ( درجة. وعند مقارنة هذه الدرجة15,211( درجة وبانحراؾ معٌاري قدره ) 144,794

ً لعٌنة ئ( درجة, وباستعمال معادلة االختبار التا117رضً للمقٌاس الذي بلػ ) فبالمتوسط ال

درجة, وهً ذات داللة إحصائٌة (  35,372) ٌة المحسوبة بلؽت ئأن القٌمة التا واحدة, تبٌن

كما  ( مما ٌشٌر إلى ارتفاع مستوى الرفاهٌة الروحٌة لدى افراد العٌنة1.15مستوى ) دعن

 . ( 39 ) مبٌن فً الجدول

 والمتوسط الفرضً حسابًً لداللة الفرق بٌن المتوسط الئاالختبار التا ( 39الجدول ) 

 لدرجات افراد العٌنة على مقٌاس الرفاهٌة الروحٌة

عدد أفراد 

 العٌنة

المتوسط 

 الحسابً

االنحراؾ 

 المعٌاري

المتوسط 

 الفرضً

القٌمة 

ٌة ئالتا

 المحسوبة

القٌمة 

ٌة ئالتا

 الجدولٌة

مستوى 

 الداللة

375 144,794 15,211 117 35,372 1,36 1,15 

 

وٌمكن تفسٌر ارتفاع درجة أفراد العٌنة على مقٌاس الرفاهٌة الروحٌة فً ان العٌنة ٌمتلكون 

 المتنوعة والكثٌرةثقافة دٌنٌة واجتماعٌة مشجعة تنمً لدٌهم الرفاهٌة الروحٌة والطقوس الدٌنٌة 

 .ذات المعنى العمٌق مشجعة لهذه القدرة ) الرفاهٌة الروحٌة ( 

 على الرفاهٌة الروحٌة  أوال : تأثٌر العمر 

ألفراد العٌنة على  المتوسط الحسابً واالنحراؾ المعٌاري تحلٌل البٌانات ان اظهر  

 (33كما هو مبٌن فً الجدول )  على وفق متؽٌر الفئة العمرٌة مقٌاس الرفاهٌة الروحٌة
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الرفاهٌة المتوسط الحسابً واالنحراؾ المعٌاري لدرجات افراد العٌنة على مقٌاس  ( 33جدول )

 وفق الفئات العمرٌة الروحٌة

 االنحراؾ المعٌاي المتوسط الحسابً العدد الفئة العمرٌة

 14,365 141,936 133 العشرٌنات

 16,147 147,327 37 الثالثٌنات

 15,554 146,351 62 االربعٌنات

 13,413 143,313 23 الخمسٌنات

 15,211 144,794 375 الكلً

اعتمد  على مقٌاس الرفاهٌة الروحٌة الفروق بٌن درجات الفئات العمرٌةوللتعرؾ على داللة 

 (41و كانت النتائج كما مبٌن فً الجدول ) لباحث تحلٌل التباٌن االحادي

 للكشؾ عن داللة الفروق بٌن الفئات العمرٌة لعٌنة نتائج تحلٌل التباٌن االحادي ( 41 الجدول )

 البحث فً الرفاهٌة الروحٌة

مصدر 

 التباٌن

مجموع 

 المربعات

 درجة

 الحرٌة

متوسط 

 المربعات

القٌمة 

الفائٌة 

 المحسوبة

القٌمة 

الفائٌة 

 الجدولٌة

مستوى 

 الداللة

بٌن 

 المجموعات
3464,411 3 1154,911 

ضمن  1,112 2.67 5,159

 المجموعات
93165,113 371 223,935 

  374 96523,514 الكلً

من القٌمة  ( وهً اعلى5,159القٌمة الفائٌة المحسوبة كانت )وٌبدو من الجدول السابق ان 

 الفئة العمرٌة على الرفاهٌة الروحٌة , تأثٌروبما ٌؤشر  (2.67البالؽة )  الفائٌة الجدولٌة

 الباحثاناستعان  وللتعرؾ على اي الفئات العمرٌة هً االكثر تأثٌرا فً الرفاهٌة الروحٌة

 . (41شٌفٌه وكما مبٌن فً الجدول ) بأسلوبالبعدٌة  بأسلوب المقارنات

 داللة الفروق فً الرفاهٌة الروحٌة شٌفٌه لتعرؾ بأسلوبنتائج المقاربات البعدٌة  (41جدول )

 بٌن الفئات العمرٌة للكوادر التمرٌضٌة

 المقارنات
 متوسط

 المجامٌع

 الخطأ

 المعٌاري

 مستوى

 الداللة
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 فئة العشرٌنات

 1,116 1,962 6,131 ثالثٌنات

 1,143 2,194 5,155 اربعٌنات

 1,113 3,311 9,116 خمسٌنات

 فئة الثالثٌنات

 1,116 1,962 6,131 عشرٌنات

 1,394 2,432 1,376 اربعٌنات

 1,355 3,471 1,395 خمسٌنات

فئة 

 االربعٌنات

 1,143 2,194 5,155 عشرٌنات

 1,394 2,432 1,376 ثالثٌنات

 1,993 3,653 2,361 خمسٌنات

 فئة الخمسٌنات

 1,113 3,311 9,116 عشرٌنات

 1,355 3,471 1,395 ثالثٌنات

 1,993 3,653 2,361 اربعٌنات

 

 ال فروق ترقى لمستوى الداللة االحصائٌة بٌن الفئات العمرٌة وٌبدو من الجدول السابق ان

والثالثٌنات اذ ظهر ان إلفراد العٌنة على مقٌاس الرفاهٌة الروحٌة باستثناء فئتً العشرٌنات 

هذه النتٌجة بان الكوادر  وٌمكن تفسٌر ولصالح فئة الثالثٌنات الفرق بٌنهما دال احصائٌا

التمرٌضٌة فً عمر الثالثٌنٌات هم اكثر خبرة وفً الحٌاة والعمل التمرٌضً وانهم قد مرو 

 ة العشرٌنات. من المرضٌن فً فئ باهللبالكثٌر من التجارب واالحداث ولدٌهم ارتباط كبٌر 

  : ثانٌا : تأثٌر الجنس وسنوات الخدمة على الرفاهٌة الروحٌة

عٌنة على مقٌاس ألفراد ال سط الحسابً واالنحراؾ المعٌاريالمتواظهر تحلٌل البٌانات ان 

           ( 42كما هو مبٌن فً الجدول ) جنس وسنوات الخدمةـــوفقا لمتؽٌري ال الرفاهٌة الروحٌة

 (42جدول ) 

وفق  المتوسط الحسابً واالنحراؾ المعٌاري لدرجات افراد العٌنة على مقٌاس الرفاهٌة الروحٌة

 متؽٌري الجنس وسنوات الخدمة

 الجنس
 سنوات

 الخدمة
 العدد

 المتوسط

 الحسابً

 االنحراؾ

 المعٌاري

 15,152 147,532 122اكثر من عشر  الممرضون
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 سنوات

 16,339 145,772 99 عشر سنوات او اقل

 15,645 146,735 211 الكلً

 الممرضات

اكثر من عشر 

 سنوات
21 149,251 13,333 

 14,247 141,333 145 عشر سنوات او اقل

 14,279 142,224 165 الكلً

 الكلً

اكثر من عشر 

 سنوات
142 147,633 14,967 

 15,196 143,174 233 عشر سنوات او اقل

 15,211 144,794 375 الكلً

وفق متؽٌري  ة الفروق بٌن درجات افراد العٌن على مقٌاس الرفاهٌة الروحٌةعلى داللوللتعرؾ 

كانت النتائج كما مبٌن فً و  تحلٌل التباٌن الثنائً الباحثاند اعتم الجنس وسنوات الخدمة

 ( 43 الجدول )                               (43)لجدولا

داللة الفروق فً الرفاهٌة الروحٌة وفق متؽٌري الجنس نتائج تحلٌل التباٌن الثنائً للكشؾ عن 

 وسنوات الخدمة

مصدر 

 التباٌن

 مجموع

 المربعات

 درجة

 الحرٌة

متوسط 

 المربعات

مستوى  القٌمة الفائٌة

 الجدولٌة المحسوبة الداللة

 1,379 3.94 1,779 175,435 1 175,435 الجنس

سنوات 

 الخدمة
371,161 1 371,161 4,313 3.94 1,133 

× الجنس 

سنوات 

 الخدمة

333,771 1 333,771 1,519 3.94 1,221 

    225,375 371 93614,167 الخطأ

     375 7347432,111 الكلً

 وٌبدو من الجدول السابق ما ٌاتً : 
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ولصالح من  تعزى لمتؽٌر سنوات الخدمة فً الرفاهٌة الروحٌة فروق دالة احصائٌا هناك ا :

من القٌمة الفائٌة  ( وهً اعلى4,313اذ كانت القٌمة الفائٌة ) من عشر سنواتلدٌهم خدمة اكثر 

( وٌمكن تفسٌر هذه النتٌجة بان الممرضٌن والممرضات االكثر الذٌن 3.94الجدولٌة البالؽة )

لدٌهم خدمة اكثر من عشرة سنوات قد ٌكون بسبب الخبرة التً اكتسبوها فً عملهم فً المراكز 

لحٌاة الكثٌرة التً عاشوها كلها تنمً لدٌهم الرفاهٌة الروحٌة اكثر من الصحٌة والتجارب ا

  الممرضٌن الذٌن لدٌهم خدمة عشرة سنوات فأقل .

لدى افراد العٌنة تعزى  ةالروحٌ ترقى لمستوى الداللة االحصائٌة فً الرفاهٌة ب : ال فروق

قٌمة الفائٌة الجدولٌة البالؽة ( وهً ادنى من ال1,779اذ كانت القٌمة الفائٌة المحسوبة )للجنس 

هً  الحداث التً ٌتعرض لها الممرضٌنا(..وٌمكن تفسٌر هذه النتٌجة بان الخبرات و3.94)

ة لحد كبٌر الى االحداث والخبرات التً ٌتعرض لها الممرضات .كما ان الثقافة الدٌنٌة همشاب

 واالجتماعٌة تنطبق على الجنسٌن .

و سنوات الخدمة على الرفاهٌة الروحٌة اذ كانت القٌمة الفائٌة الجنس  ج : ال ٌوجد اثر لتفاعل

هذه  ( وٌمكن تفسٌر3.94ولٌة البالؽة )( وهً ادنى من القٌمة الفائٌة الجد1,519) المحسوبة

النتٌجة بان الممرضٌن والممرضات ومن كال الفئتٌن من لدٌهم خدمة اكثر من عشرة سنوات 

م ٌمتلكون نفس رفاهٌة روحٌة كبٌرة بسبب انهم لدٌهم فأكثر ومن لدٌهم عشرة سنوات فأقل ه

المشجعة  الثقافةالموت بسبب  دما بعولدٌهم امل بالمستقبل وامل  لألخرٌن التزام دٌنً ومؽفرة

 على الرفاهٌة الروحٌة .

 : التوصٌات 

تعزٌز البرامج والمناهج التمرٌضٌة ذات العالقة بالموضوعات المتعلقة بالسلوك  -1

االجتماعً االٌجابً وبشكل خاص سلوك المساعدة .واهمٌة الجوانب الروحٌة فً العالقات 

 االنسانٌة خاصة لدى الكوادر التمرٌضٌة فً عالقتهم بمتلقً الخدمات والرعاٌة التمرٌضٌة. 

بتنظٌم احتفالٌات ومهرجانات لالحتفاء بالكوادر التمرٌضٌة  تقوم المؤسسات الصحٌة -2

 المتمٌزة فً العطاء االنسانً والعمل التمرٌضً .

انجاز الدراسات االتٌة فً نطاق متؽٌري سلوك المساعدة  الباحثانٌقترح  المقترحات :

  والرفاهٌة الروحٌة :

لى وفق المتؽٌرات أجراء دراسات تستهدؾ التعرؾ على الفرق فً سلوك المساعدة ع -1

 لمقدم المساعدة( _السمات الشخصٌة اآلتٌة )خطورة الموقؾ

, الذكاء الروحًبمتؽٌرات ,تستهدؾ قٌاس سلوك المساعدة وعالقته  دراساتاجراء  -2

 . التوجه الفردي _الجمعً (

فً نوع سلوك المساعدة )  اثر بعض المتؽٌرات الموقفٌة اجراء دراسة تجرٌبٌة لتعرؾ

 مادٌة (مادٌة / ؼٌر 
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 مقٌاس الرفاهٌة الروحٌة بصٌغته النهائٌة

 الفقرات ت

تنطبق 

 علً   

 دائما 

 تنطبق 

  ً  عل

 كثٌرا  

تنطبق 

علً   

 احٌانا  

 ال

تنطبق  

علً   

 كثٌرا  

 ال

تنطبق  

ً  ابدا   عل

      يمنحني الشعور بالطمأنينة باهلل إيماني  .1
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