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 مقدمة البحث:
 و اإلنسانیة، الفضائل و المزایا من تشمله لما االجتماعیة المهن أهم مهنة الطب من كانت و ال زالت   

 محبة و تضحیة من تتطلب ما و اإلنسانیة، للمجتمعات خدمة من هتقدم ما و مهارة، و فن و علم من تجمعه ما

 تضمد و المعذب، تواسي و مریضال على تحن اإلنسانیة، رسول و الرحمة مالك فالممرضة مثال  حنان، و

 .غیرها لتسعد نفسها من تعطي و الجراح

 معهم التعامل اآلخرین و مساعدة و االجتماعیة العالقات على تقوم التي المهن من الطب كما أن مهنة  

 ملالع لظروف باإلضافة من هؤالء، فالفرد  اإلخالص، و بااللتزام ممتهنوها یتمیز ما غالًبا و مهتحیا إنقاذ و

 و إرادته عن الخارجة المتغیرات  ظروف نفسه یواجه الوقت في و للعطاء داخلي ضغط تحت  یقع الضاغطة

  .)2000 عسكر، علي( الشخصي دافعه تعكس التي بالصورة بعمله القیام في فعالیته من تقلل تحكمه

مضاعفات  و  مستمرة و حادة  انفعالیة  استجابة  إلى  الضغوط  استمرار  یؤدي  أن  الممكن   ومن   

التعب الشدید و التوتر النفسي و القلق إلى أقصى الحدود ، و في غیاب سلوكیة ك و نفسیة ، جسمیة، صحیة

جهاد نفسجسماني ی ال محال  ینحرف الفرد جعلالدعم االجتماعي األسري فقد یصاب الفرد بانهیار عصبي وإ

تدني كفاءته المهنیة التي تتجلى في عدم دقة عن أداء دوره المهني و االجتماعي كالمعتاد، عن طریق 

التشخیص و منه اختالل السیرورة العالجیة ككل باإلضافة إلى أخطاء طبیة و جراحیة قد تودي بحیاة 

المریض، بل تتعدى اآلثار الجانب المهني حیث تختل عالقات الفرد االجتماعیة و منه األسریة و حتى 

" اإلنهاك النفسي"التي یقع فریستها محترفي الصحة سماها العلماء الزوجیة، فكل هذه الحلقة الجهنمیة 

Psychological Burnout  ،به تتصف ما و الشخصیة، طبیعة على یتوقف الضغوط  هذه أن تأثیر العلم مع 

التفاؤل، كما أنها تمس بالدرجة األولى العمال اللذین لدیهم  مستوى و المرونة أو اإلحباط  تحمل على قدرة من

 عبد(و العطاء و الشغف للمهنة   Engagement Professionnel ستوى عالي من حیث اإللتزام اإلنجازي م

  ).2002 ، ابراهیم الستار

 یقیمه الذي و محیطه، و الفرد بین تبادلیة عالقة أنه على )اإلنهاك النفسي( األخیر هذا یعرف و  

 بتنشیط الفرد یقوم المدركة، الضغوط هذه لمواجهة و كیانه، یهدد و طاقاته یتجاوز أو یستنفذ أنه على العامل
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تسمى  خاصة سیاقات وفق هذا و المدرك، التوافق سوء لتسییر )أفعال أفكار،( الخاصة اآللیات من مجموعة

 الضغط شدة من الحد أو التحكم في االستراتیجیات تنجح هذه لم إذا التكیف و و التوازن إعادة باستراتیجیات

 أنه بمعنى أي المستوى؛ هذا في النفسي االحتراق إدراج یمكن حیث ،سوء التكیف أعراض الفرد لدى تظهر

 1984Lazarus et( الضاغطة الوضعیة تسییر سوء عن الناتج التكیف لسوء السلبیة إحدى النتائج یشكل

Folkman(.  

 ل فيمجموعة أعراض، تتمث « : بأنه المهنياإلنهاك  فقد عرفت) 1982maslach(أما ماسالش   

رضا عن ال اإلجهاد العصبي واستنفاذ الطاقة االنفعالیة والتجرد من النواحي الشخصیة، واإلحساس بعدم

من اإلعمال التي  والتي یمكن أن تحدث لدى األشخاص الذین یؤدون نوعا، االنجاز في المجال المهني

عامة و بالدرجة األولى  تماعیةو ذلك ما ینطبق تماما على المهن االج » تقتضي التعامل المباشر مع الناس

  .مهنة الطب

دراسة تم نشرها في ات العالمیة حول الموضوع و منها و ما یؤكد ذلك نتائج اإلحصائیات و الدراس  

 المهني اإلنهاكمن األطباء في بلجیكا یعانون من  % 37أكدت أن  2000مجلة منظمة أطباء بلجیكا سنة 

من الممرضات في  %60أن  1999سنة  )G.standart( ةو أكدت دراس ،)عن جلولي شتوحي نسیمة(

 . (www.stressburnout.org )نفسیا  منهكین  انجلترا  في  العمومیة  المستشفیات 

  من ممارسوا الصحة العمومیة الفرنسیة من اإلنهاك المهني، % 41كما یعاني  ما یقارب   

)Quotidien du médecin, 28 juin 2007(.  

ممارس في الصحة  1169ثالث أطباء مختصین في أمراض األعصاب بدراسة قوامها و في المغرب قام 

  ).JacinthePerruchoud 2008 (على مجتمع العینة النفسيإلنهاك ل التفشي الواسع و أكدت النتائجالعمومیة 

كما توصلت دراسات جزائریة إلى إثبات التأثیر السلبي لإلنهاك النفسي على ممارسین الصحة في   

 ).2005حاتم وهیبة (و دراسة ) 2003جلولي شتوحي نسیمة (ستشفیات العمومیة كدراسة الم

فالصورة التي یحتفظ بها أغلب الناس عن المستشفى هي االكتظاظ وكثرة المرضى و الجهد الكبیر   

الذي یبذله األطباء و الممرضین لتقدیم خدمات عالجیة نوعیة تراعي المتطلبات األخالقیة للمعاملة 
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نسانیة، رغم اإلرغامات التنظیمیة و المهنیة  و االجتماعیة  و ضغوط العمل التي یعاني منها محترفي اإل

ساعة في حاالت المناوبة، و عمل اللیل و ضعف  36الصحة كساعات العمل الطویلة التي قد تصل إلى 

میدان الصحة الخطأ قد الراتب مقارنتا مع وتیرة العمل الجد عالیة و إرغامات األخطاء المهنیة حیث في 

یودي بحیات المریض و ما قد یترتب عن ذلك من ضغوط و إحباط و توتر نفسي للطبیب أو الممرض 

باإلضافة إلى  العقاب المعنوي من طرف المجتمع و خاصة من طرف أسرة المریض الذین یلومون الطبیب 

یة التي قد تؤدي إلى المنع من أو الممرض على ذلك الخطأ و كذا العقاب المادي كالمتابعات القضائ

  .  الممارسة و حتى إلى السجن

حول عالقة األخطاء المهنیة  (fahrenkopf et sectish et al 2008)و ما یؤید ما سبق نتائج دراسة   

طرف أطباء و جراحون من األخطاء المهنیة ارتكبت من  % 75باإلنهاك المهني حیث أكدت الدراسة أن 

صرح السید بقاط بركاني ، رئیس المجلس الوطني لألطباء بالجزائر لجریدة یومیة وهران كما منهكون نفسیا ، 

طبیب تم سجنهم بتهمة خطأ طبي أدى  50ألف شكوى بسبب األخطاء الطبیة بینما  500أنه تم تسجیل 

 .(www.algerie-dz.com) بموت المریض

قترن یومیا بالحزن و الموت و األلم بما و ال یخفى عنا أن الحیاة المهنیة لمحترفي الصحة العمومیة ت

قد یترتب عن ذلك من عبئ نفسي و عاطفي الذي قد یحملونه حتى خارج الحیاة المهنیة أي یؤثر علیهم سلبا 

فتراكم العوامل السابقة و دوامها یترتب عنها حتما آثار سلبیة على ،  في عالقاتهم العائلیة و حتى الزوجیة

من التعب الشدید و التوتر النفسي و القلق إلى أقصى الحدود أال و هو اإلنهاك محترفي الصحة قد تتراوح 

، الذي یظهر على شكل انهیار عصبي و اإلحساس باإلجهاد و القلق الیومي باإلضافة إلى أعراض النفسي

  . أخرى نفسیة و جسدیة 

ته اتجاه المهنة من بطبعه كائن اجتماعي، مطالب بأداء دوره وواجبا) ة(أو الممرض ) ة(فالطبیب   

بین  تحقیق التوافق والتكیفجهة، واتجاه األسرة ومنه اتجاه الزوجة أو الزوج من جهة أخرى، عن طریق 

الجهتین و كل ذلك متوقف على تحقیق التوافق بالدرجة األولى في الحیاة األسریة التي تعتبر النواة األولى 
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تجدید الطاقات النفسیة و الجسمیة ، و لن  یكون ذلك   و رألي بناء اجتماعي كان، كما أنها مصدر استقرا

  . Marital adjustment التوافق الزواجيإال  إذا  حقق الفرد 

حیث یعتبر الزواج الحجر األساس الذي تبنى علیه األسرة، فإذا سلم العالقة الزوجیة سلمت األسرة و   

ویشمل العالقة بین الرجل  لألنه یتصالحیویة یعتبر التوافق الزواجي من الموضوعات  كما.منه المجتمع ككل

األسرة هي نواة المجتمع ، وبذلك فبقدر  علینا أن ى، أي الزوج والزوجة بل یمتد لألبناء ، وال یخف ةوالمرأ

وصالبته وزیادة إنتاجه ، فمما ال شك فیه أنه األخیر وجود التوافق الزواجي في أسر المجتمع بقدر قوة هذا 

األسرة متمًثال في العالقة اإلیجابیة بین الزوجین ،  جمیع أعضاء ىن االستقرار النفسي علقد یضیف نوًعا م

  .كل منهم لوظائفه المختلفة بشكل صحیح أداء ىعل مما ینعكس إیجابیا... وكذلك بین األبناء والوالدین 

قدیر الذات، و لعل من أهم العوامل النفسیة لتحقیق التوافق الزواجي تكمن في تبادل األفكار، ت  

  )2004بلمیهوب كلثوم ... (مواجهة المشكالت بطریقة بناءة، المعاملة السویة، التصریح و تبادل المشاعر

المنهكین نفسیا في العمل لن یتمكنوا من تحقیق شروط التوافق الزواجي و ذلك  الممارسین ولهذا فإن 

تصال ي، و یترتب على حالتهم سوء االالنفسي مع عوامل تحقیق التوافق الزواج اإلنهاكلتعارض أعراض 

إلى أن ما تتعرض له ) 1995(أشارت مجدة أحمد، ورزق لیله  حیث األزواج،و من أهمهم   مبالمحیطین به

ودرجة التفاهم التي تسود العالقة ، التواصل تؤثر على  معوقات العاملة من إنهاك نفسي یعتبرالزوجة 

  .بشكل صحیح ةالزوجی، بل یعرقل قیام العالقة الزوجیة

ذا نظرنا    فنجده عضًوا في األسرة وتقع علیه أعباء ومسؤولیات أخرى  أو الطبیب مثال  للممرضوإ

فقد أشار كمال مرسي ، ...األطفال و توفیر المتطلبات المادیة و رعایة الحقوق الزوجیة الخ مثل  رعایة

و بناء علیة  سؤولیات بدرجات مختلفة،إلي أنه یجب أن یسهم كل من الزوجین في أداء مثل تلك الم )1998(

  .یتأثر بكفاءة كل من الزوجین في أداء هذه األدوار فان التفاعل الزواجي

البالدة الفكریة، الوسوسة وكثرة فاإلنسان الذي یعاني من االضطرابات الناتجة عن اإلنهاك المهني ك  

والقلق أمام األزمات، وكثرة الغضب ،سرعة الشك والعند، عدم القدرة على مواجهة المشكالت بكفاءة، اإلحباط 
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البكاء واالنفعال الزائد فقدان االهتمام باآلخرین، والكآبة البالدة العاطفیة واإلجهاد االنفعالي باإلضافة إلى 

 الصداع المستمر، اضطرابات النوم، الضعف الجنسي، یصعب علیه تحقیق التوافق الزواجي الذي یشترط فیه

إشباع حاجات الزواج من ، مشاعرهو عن انفعاالته  التعبیر، المساندة االجتماعیة، العمل النجاح والكفاءة في

والتعاون بین الزوجین في أداء األدوار الشعور بالسعادة والرضا عن الحیاة ، والراحة النفسیة  تفاعل وتواصل

  .اإلشباع الجنسيو  والسلوك االجتماعي المقبول

خص المنهك نفسیا ال یمكنه تحقیق التوافق الزواجي كما أن هذا األخیر و مما سبق یمكن أن نفترض أن الش

ما تأكده  أي كل متغیر یؤثر في اآلخر و هذاأي توجد عالقة تفاعل متبادلة  النفسيیعتبر مصدرا لإلنهاك 

  Lourel marcel et ewrzyniak gana ((LIEK L ET AL 2008) 2005( منهاو  بعض الدراسات األجنبیة

لحسام محمود زكي ) الطالبفي حدود علم (جد إال دراسة واحدة نب الدراسات العربیة لم و من جان

  .التي أكدت أن المعلمین الذین یعانون من اإلنهاك المهني غیر متوافقون زوجیا ) 2008(علي

ن استنادا بالدراسات السابقة الذكر، ستحاول الدراسة الحالیة إثبات أو نفي العالقة بین المتغیرین ع  

األطباء و الممرضین بثالث مستشفیات عینة من  ىبالتوافق الزواجي لد دراسة اإلنهاك النفسي وعالقتهطریق 

و متكاملة  قسمین، ضم األول أربعة فصول إلى، وألجل بلوغ أهداف بحثنا قمنا بتقسیم البحث بالعاصمة

نظري، أما الفصل الثاني فقد تطرقنا لمشكلة الدراسة كأول فصل في الجانب الالنظري بدایة باإلطار مترابطة 

و خصائص ممارسیه، كما خصص الفصل ) المستشفى(من خالله إلى عرض نظرة وصفیة لمیدان البحث 

عرض نظري لمتغیرات البحث أي اإلنهاك النفسي و التوافق الزواجي، و تم من خاللهما  الذيالثالث والرابع 

اإلطار من خالله تم عرض  إذ، حت عنوان الجانب التطبیقيدراسة تقد انتظمت األجزاء الباقیة من هذه ال

المنهجي للدراسة و في الفصل السادس تم عرض نتائج التحلیل اإلحصائي للبیانات، أما في الفصل السابع و 

 .األخیر فنجد تحلیال و مناقشة لتلك النتائج اإلحصائیة
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  :تمهید  
الله التعرف یتناول هذا الفصل اإلطار النظري إلشكالیة البحث كمدخل رئیسي في البحث یتم من خ    

و التي تعتبر إجابات مؤقتة لألسئلة المتعلقة بعالقة اإلنهاك  ، وتحدید فرضیات البحثعلى إشكالیة الدراسة

بالتوافق الزواجي، ) اإلنهاك االنفعالي، تبلد المشاعر ونقص الشعور باالنجاز المهني(النفسي و أبعاده الثالثة 

كما تم تحدید أهمیة وأهداف البحث مع ضبط مفاهیمه نظریا و إجرائیا و قد ضمنا هذا الفصل الدراسات 

لسابقة التي تناولت متغیرات البحث، حیث تعد الدراسات السابقة عنصرا مهما لخلفیة أي دراسة و إطارها ا

  .   النظري

 :اإلشكالیة  1-1

محترفي الصحة خطیرة قد یمتد أثرها إلي أغلب سلوكیات  ظاهرة « Burnout » اإلنهاك النفسيیعد   

من تدهور نوعیة قد تصیب الفرد مما یترتب علیها  حیث لها مجموعة من اآلثار السلبیة التيالعمومیة 

الممارس ، بل من الحیاة كلها فیتقاعد و قلة االلتزام عملالمن  نسحاباالو  الخدمات والعالج وكذا التشخیص

فیصبح جاف وعدواني اهتمامه بالبعد اإلنساني  مبكرا، وحتى إن استمر في عمله فیكون روتینیا جدا، ویقل

 محیط االجتماعیة و حتى إلى لباقي مجاالت الحیاةاآلثار  متدر في محیط العمل بل ته مع الغیتعاملفي 

 .األسرة

 خاصة المصالح الطبیة مهني بین النفسي اكهنانتشار اإل على البحث، من اللمجا هذا في الدراسات، تؤكدو 

 أن المعالجین اكهنإ و بیةالممارسة الط حول الكتابات من المتزایدة األعداد وتكشف ،واألطباء الممرضین منهم

 للضغط تعرضا األكثر الفئة هم ستشفائییناإلاألطباء  فإن المساعدة تقدیم في مهنتهم تتمثل الذین هؤالء بین من

 .) (Bowman & Allen , 1985 ; Gerber , 1983 ; Hawk & Scott 1986 النفسي اكهناإل أو المزمن

 شارك بدراسة عرضیة Boukortt & al  2004)وط و آخرون بوقر (من  كل قام المعاناة هذه تقدیر لغرضو   

 إلى الدراسة توصلت و الوسطى، الجزائر منطقة من مستشفیات 05 في یعملون ممرض 244 و طبیب 233 فیها

، )اإلناث(  الجنس :هي خالل االستبیان من البحث عینة لدى النفسیة المعاناة إلى المؤدیة الخطر عوامل أن

 النفس المعاناة قدرت قد ، و)سنة 44 إلى سنة 30 بین ما : السن( ،)العنایة المكثفة وحدات(العمل مكان

 و األطباء عند أكثر ظهرت المعاناة هذه أن إال، األطباء عند % 47.2و الممرضین عند % 23.4ب اجتماعیة

 تفوق انتك حیث بقوة الحصر عالمات برزت كما مسوس بني و الوادي باب بمستشفیات الممرضین العاملین

 هذا عن فضال الرجال، تصیب ما أكثر النساء تصیب وهي األطباء عند %57 عن تزید و الممرضین عند % 70

 أكثر یكون والذي المهنیین من % 80عند  النفسیة المعاناة عن جسماني نفس تعبیر وجود إلى الّدراسة انتهت فقد

  . الممرضین عند و النساء عند
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 الماضیة خالل السنوات األطباء اهب قام التي المفتوحة اإلضرابات و المتكررة االحتجاجیة الحركات لعل  

و إعادة        أحسن، أحوال عمل و ظروف لتوفیر منهم سعًیا و المعاش المهني لواقعهم رفضهم على دلیل

 ما اهذ النظر في سیاسة األجور التي ال تحفز محترفي الصحة بل تدفعهم إلى الهجرة نحو دور أوروبیة، و

 غیرهم و ممرضات و أطباء من القطاع الصحي لمهني العقلیة بالصحة أكثر االهتمام إلى الوصیة بالجهات دفع

 ما غالًبا: "یلي ما فیها جاء ، التي 2002 أكتوبر 27 المؤرخة بتاریخ 18 رقم الوزاریة التعلیمة هذا على الدلیل و

 في قصوى وضعیات ، المركزة العنایة مصالح و الیةاالستعج المصالح في خاصة عاملین الصحة مهني یواجه

ألعباء  أیًضا لكن للمهنة الكمي للعبء یخضعون فهم ، مهب یتكفلون الذین المرضى معاناة الدائم ضد كفاحهم

 المرتبطة أو تلك العالئقیة، و التنظیمیة للضغوط نظًرا المكثف النشاط ذات المصالح في تتزاید انفعالیة و فكریة

 Instruction ministérielle)" إلخ...القرارات اتخاذ في المشاركة نقص ، الرضا عدم یمتزج أین المهني بمعاشهم

N°18 , 2002)،مالئمة غیر العمل تكون ظروف لما خصوًصا نفسیة معاناة اإلرغامات هذه كل عن ینجر قد 

    ."Burn out"النفسي اكهناإل القصوى تظاهرته و المهنة ضغط إلى فتؤدي

عالقات  ىالنفسیة، ومن ثم فإنه قد یؤثر عل مستویات الضغوطى أعل النفسيا قد یمثل اإلنهاك كم  

وتفاعالته مع زمالئه في العمل، واألصدقاء، بل قد یمتد  الفرد المختلفة بما في ذلك عالقات الفرد االجتماعیة

التواصل الوجداني مع اآلخرین مما إضافة إلى أن اإلنهاك النفسي قد یفقد الفرد ، األثر إلي األسرة بمن فیها

مما یؤید ذلك ما أشارْت ، و اضطراب العالقة الزوجیة بل اضطراب الصحة النفسیة للفرد قد یكون سبًبا في

استجابًیا للضغوط التي یتعرض لها  اضطرابایعد  حیث ذكرْت أن اإلنهاك النفسي )2001(إلیه نادیة الشرنوبي 

حتى على المرضى الذین یعاملهم من حیث سوء و قساوة  ي حیاته بل، مما یجعله یؤثر سلًبا فالممرض

  .المعاملة

إلى  أن اإلنهاك النفسي یؤدي إلى )2003Langle ( النجلي بل إن األمر أكثر من ذلك حیث أشار  

قد  الحاالتأقصى  النفسیة األخرى والتي منها القلق، وعدم االتزان النفسي بل إنه في مجموعة من األعراض

  . لالنتحار یؤدي

 العالج نوعیة على سلبیة عواقبفعواقب االنهاك النفسي على ممارسو الصحة العمومیة قد یكون له 

 :هما میكانزمین طریق عن هذا و )Cue Mc 1982(  التقنیة و العالئقیة

 ىعل یظهر و االنفعالي، اكهنلإل مباشرة نتیجة هي و :Les perturbations d'humeur المزاج اضطرابات -

 .المرضى مع خصوصاً  الزمالء و مع شخصیة -  البین العالقات تدهور و اكتئاب شكل

 التركیز، في بالصعوبة تتمیز و االكتئاب تصاحب: Les perturbations cognitives المعرفیة االضطرابات -

 اإلنهاك یؤثر و المریض؛ اإلحساس بحاجات نقص و الروتینیة المهام مواصلة على التحفز انخفاض
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 نوعیة( رضا المرضى على نفسه الوقت في قد یؤثر الذي التجند عدم خالل من بالغیر العالقة في االنفعالي

 .)Firth-Cozens , 1993( للعنایة التقنیة النوعیة و) فردیة البین العالقة

 من باءاألط أن على الوبائیة الدراسات أغلب تتفق حیث كاإلدمان، أخرى عواقب المهني اكهنلإل یكون قد و

 وقد  الكحول هي استهالكاً  األكثر المادة تعتبر و ،العام تمعلمجبا مقارنة العقاقیر و لألدویة المستهلكین أكبر

 ما عن كشفت حیث لممارستهم الثالثة السنة خالل طبیب 3000 عند المستهلكة بالمواد أمریكیة دراسة اهتمت

  :یلي

  رف األطباءطلكة من النسب المئویة للمواد المسته) 01(الجدول رقم 

  االستهالك نسبة  المادة

  93 %  الكحول

  17 %  المریخوانا

  12 %  السجائر

  10 %  البترودیازیپین

  5.4 %  الكوكایین

  1.5 %  المنشطات

  0.1 %  الهیروین

)Hughes & al , 1991 ; Domenighetti & al , 1991( 

  حیث  التخصص حسب هذا و المواد كاستهال نسبة في اختالفات أمریكیة دراسات خالل من یظهر و

          ،الجراحین عند و االستعجاالت أطباء و العقلیین األطباء عند اإلدمان  نسب  أعلى  سجلت

)Mc Auliffe & al , 1986 ; Hughes & al  1999(. 

 القلق،(  العقلیة الصحة على )Weinberg & Creed 2000( كدراسة أخرى دراسات اهتمام انصب كما

 و ،%  28 إلى%  21 بین ما عندهم العقلي المرض نسبة تتراوح حیث األطباء عند) اإلنتحار و اإلكتئاب

 .26 % ب العام تمعلمجا في النسبة تقدر حین في األطباء من%  50 حوالي اإلكتئاب یصیب

فلندا  في متأقی التي )Ramirez & al 1996( كدراسة األطباء عند االنتحار بنسبة عدیدة دراسات اهتمت و

 إلى Murrayویشیر، األطباء عند عنه الطبیبات عند أعلى یكون االنتحار في التفكیر أن إلى توصلت حیث

 اإلصابة خطر یحدق بینما الشبان األطباء لدى أعلى یكون الكحول و المخدرات على اإلدمان خطر أن

 .(Murray 1983)، سًنا األكبر باألطباء اإلنتحار كذلك و باإلكتئاب

 سنة 25 سنهم یفوق الذین الرجال لألطباء العقلیة األمراض مستشفى إلى الدخول حاالت Murrayدرس  قد و

 حاالت عدد أن الحظ قد و االجتماعیة الطبقة نفس من و الطبي السلك إلى ینتمون ال بآخرین مقارنة

 من تمعلمج لنسبةبا هذا و األطباء غیر من 205 ب مقارنة 449 ب تقدر كانت األطباء عند الدخول
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و  مجتمعنفس الل بالنسبة األطباء غیر و األطباء عند المالحظة االنتحار نسبة یخص فیما،  فرد 100000

  : یلي ما یالحظ فإنهذلك خالل سنة ، 

  مقارنة فئة األطباء بالمهن األخرى في مستوى تفشي ظاهرة االنتحار) 02(الجدول رقم 

  األطباء غير عند اإلنتحار حاالت دعد  األطباء عند اإلنتحار حاالت عدد

  20  20  سنة 25-34

  29  34  سنة 35-44

  44  119  سنة 45-54

  54  129  سنة 55-64

  71  247  سنة 65أكثر من 

( Murray , 1983 ).  

المعنویة للفرد فیجعلها منخفضة، بل یساعد في ظهور بعض االضطرابات  الروح اإلنهاك النفسي یؤثر فيو 

  .أثره للمنزل فیكون سبًبا في األزمات الزوجیة والصراعات األسریة البدنیة، وقد یمتد

  )2002خضر مخیمر (

فالتأثیر السلبي لإلنهاك النفسي على ممارسي الصحة العمومیة أصبح أمر مفروغ منه و معترف به   

أّنه على  2003منظمة الصحة العالمیة والمنتدى األوروبي للجمعیات الطبیة في عام  عالمیا حیث صنفته

مرض إجهاد في الحیویة ، لكن هذا التأثیر السلبي لإلنهاك النفسي لن یتوقف بانتهاء ساعات العمل، بل من 

 (المعقول أن تستمر العدوى لتشمل كل نواحي الحیاة االجتماعیة واألسریة للمصاب وخاصة منها الزوجیة 

www.who.int/fr( .  

عماد المجتمع البشري، وأساس االستقرار النفسي لإلنسان المسلم حیث یعد الزواج هو  فاألسرة         

ْن { األساس الذي تقوم علیه األسرة ، واللبنة التي یقوم علیها المجتمع قال تعالى  َوِمْن آَیاِتِه َأْن َخَلَق َلُكم مِّ

:  التوافق الزواجي بأنه) 1990سناء الخولي(و تعرف  ،)21:سورة الروم ( }َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا لَِّتْسُكُنوا ِإَلْیَها 

التحرر النسبي من الصراع، واالتفاق النسبي بین الزوجین على الموضوعات الحیویة المتعلقة بحیاتهما "

 Maritalن التوافق الزواجي أوحیث " وكذلك المشاركة في أعمال وأنشطة مشتركة وتبادل العواطف, المشتركة

Adjustment فإن اإلنهاك النفسي الذي   العالقة الزواجیة یتوقف علي التعاون واالنسجام والكفاءة في

یحول دون تحقیق و یقف و  بمسؤولیاته یتعرض له أحد طرفي هذه العالقة قد یعوق أداءه ألدواره وقیامه

حیث  )1972(و روجرز  )1982(بین تعریف الخولي  )markman 1993ماركمان (كما جمع التوافق الزواجي، 

یشیر إلى التوافق الزواجي على أنه الراحة الفردیة لكل طرف العالقة عن طریق تطویر مجموعة من 

 عن(، التفاعالت تساعد على التكییف مع ضغوط الحیاة و إحساس كل طرف بالحمیمیة العاطفیة و الجسمیة

  .)2004بلمیهوب كلثوم 

http://www.who.int/fr
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التشاؤم ، وقلة الدافعیة   ، والتي تظهر في حاالتن األعراضهاك النفسي في مجموعة میتمثل اإلنو   

وأداء كل من  یؤثر في قیام العالقة الزواجیة ، واالفتقار إلى االندماج الوجداني والجانب االجتماعي، مما

لهذا فاإلنهاك النفسي له من اآلثار السلبیة ما قد یقلل من رضا ، الزواجین لعمله ودوره خارج وداخل المنزل

فوزي  ،الزوجیة ، مما ینعكس سلبا على المجتمع بمن فیه عن حیاته المهنیة ، وكذلك حیاته) الزوج(لفرد ا

لدى كل من النفسي  نهاكلإل) (shaufeli,W.B1994وقد أشارت الدراسة المقارنة لشافلي ، )2003(جبل 

ًا للضغوط من غیر تعرض الممرضین الهولندیین والبولندیین، إلى أن المتزوجات من الممرضات أكثر

، )64؛ ص1997زینب شقیرعن (،، ویزداد لدیهن اإلرهاق والشعور بعدم األمان الوظیفي داخل العملالمتزوجات

ذا كان   للعبء ضهللوقوع تحت وطأة الضغوط بمختلف أنواعها مما یعر  معرض الممارس االستشفائيوإ

و البیت في العمل  الزائد أن العبء ذكرا  1996Celeste & Raymondو رایموند  یلستلذلك نجد سالزائد، 

، بل لترك زواجه إذا لم یجد الدعم ، ویوجد لدیه نیة لترك العمللدى الفردیزید من درجة الضیق الزواجي 

  .المناسب من العمل

معلم من الجنسین، أن لإلنهاك النفسي تأثیر  200و من جانب الدراسات العربیة أكدت دراسة قوامها 

فق الزواجي حیث أن المعلمین المنهكین نفسیا غیر متوافقون زواجیا و هذا ما یزید لألزمة سلبي على التوا

  ). 2008حسام محمود زكي علي (المعلم تعقدا و تفاقم  

والجدیر بالذكر أن الدراسات التي بحثت عن أثر اإلنهاك النفسي على التوافق الزواجي جد قلیلة   

ك فمعظم الدراسات في المیدان تثبت التأثیر السلبي لإلنهاك النفسي و رغم ذل) وهذا في حدود علم الباحث(

على الجوانب االجتماعیة عامة و على األسرة و العالقة الزوجیة خاصة و وذلك لیس بالغریب إذا قارنا بین 

، مظاهر اإلنهاك النفسي لممارس الصحة العمومیة و متطلبات التوافق الزواجي حیث أنها تتناقض و تتنافر

وعالقته  الجانب األول من مشكلة الدراسة في موضوعه وهو اإلنهاك النفسينطالقا مما سبق یتضح او 

 الموضوع حداثةلدى محترفي الصحة العمومیة بالمؤسسات االستشفائیة الجزائریة، وألجل  بالتوافق الزواجي

جهة، و  من فیات الجزائریةالنفسي لممارسي الصحة العمومیة في المستش اكهنلإل وقلة الدراسات التي تطرقت

النفسي بالتوافق الزواجي لمحترفي الصحة العمومیة من  كعدم تطرق الدراسات المحلیة إلى ربط تأثیر اإلنها

اإلنهاك النفسي و مدى  تناذر جهة أخرى، جعلنا نبحث عن مدى تعرض ممارسي الصحة العمومیة لظاهرة

 على مستوى ب الدراسة إلى كشف الفروق بین الجنسینتأثیر ذلك على التوافق الزواجي لدیهم، كما تذه

 . متغیرین الدراسة أي اإلنهاك النفسي و التوافق الزواجي 

 : التالیة التساؤالت على اإلجابة إلى الدراسة هذه دفهت أخرى و بعبارة  
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 المستخدمة ثةالثال وفقا ألبعاده هذا و النفسي ؟ اكهناإل من ممارسو الصحة العمومیة الجزائریة یعاني هل )1

 .النفسي اكهناإل لقیاس مقیاس ماسالش في

 وفقا ألبعاده هذا ؟ والدراسة عینة لدى )أنثى/ذكر(الجنس  باختالف النفسي اإلنهاك مستویات تتباین هل )2

  . النفسي اكهناإل ماسالش لقیاس مقیاس في المستخدمة الثالثة

 هذا ؟ والدراسة عینة لدى )أعزب/متوج(ماعیة الحالة االجت باختالف النفسي اإلنهاك مستویات تتباین هل )3

 .النفسي اكهناإل ماسالش لقیاس مقیاس في المستخدمة الثالثة وفقا ألبعاده

  .هل یعاني أفراد عینة البحث من فئة المتزوجون من عدم التوافق الزواجي ؟ )4

  .وافق الزواجي لدى عینة الدراسة ؟ما طبیعة العالقة بین اإلنهاك النفسي و الت )5

  یختلف مستوى التوافق الزواجي باختالف الجنس لدى عینة الدراسة المنهكة نفسیا ؟ هل )6

 

  :التالیة الفرضیات وضعنا التساؤالت، هذه عن لإلجابةو 

  : الفرضیات 1-2

 :األولى الفرضیة

 .النفسي اكهناإل تناذر من أفراد عینة البحث یعاني  

 :الجزئیة الفرضیات

 .انفعالي اكهناإل من أفراد عینة البحث یعاني  1-

 .التعاطفي الشعور فقدان من أفراد عینة البحث یعاني  2-

  .العمل في الشخصي اإلنجازب تدني الشعور من أفراد عینة البحث یعاني  3-

 :الثانیة الفرضیة

إلنهاك ا تناذرلفروق دالة إحصائیا بین المتزوجین و العزاب لدى عینة الدراسة في شدة التعرض  ثمة

  الح فئة المتزوجونلص النفسي

 :الجزئیة الفرضیات

 .االنفعالي اكهناإلتناذر ل التعرض شدة فيالمتزوجین و العزاب  بین فروق دالة إحصائیا نتوقع 1-

 فقدان الشعور تناذرل التعرض شدة فيالمتزوجین و العزاب  بین فروق دالة إحصائیا نتوقع 2-

 .التعاطفي

 الشعور نقص تناذرل التعرض شدة فيجین و العزاب المتزو  بین فروق دالة إحصائیا نتوقع 3-

  .العمل في الشخصي  اإلنجازب

  :ةلثالفرضیة الثا
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  .تعزى لمتغیر الجنس لصالح االناث  لدى عینة البحث تباین مستویات تناذر االنهاك النفسي

 :الجزئیة الفرضیات

 .االنفعالي اكهناإلفئة االناث من عینة البحث أكثر تعرض لتناذر  1-

 .التعاطفي فقدان الشعور فئة االناث من عینة البحث أكثر تعرض لتناذر 2-

  العمل في الشخصي  اإلنجازب فئة االناث من عینة البحث أكثر تعرض لتناذر تدني الشعور 3-

  : لرابعةالفرضیة ا

  .یعاني أفراد عینة البحث من فئة المتزوجین من عدم التوافق الزواجي  

  :الخامسة الفرضیة 

  .عینة الدراسة لدى الزواجي والتوافق النفسي اإلنهاك بین إحصائیا دالة سلبیة ارتباطیة القةع توجد

 :الجزئیة الفرضیات

 اكهناإلعلى بعد  الزواجي والتوافق النفسي اإلنهاك بین إحصائیا دالة سلبیة ارتباطیة عالقة توجد  1-

 .االنفعالي

فقدان  على بعد الزواجي والتوافق النفسي اإلنهاك نبی إحصائیا دالة سلبیة ارتباطیة عالقة توجد  2-

 .التعاطفي الشعور

تدني  على بعد الزواجي والتوافق النفسي اإلنهاك بین إحصائیا دالة سلبیة ارتباطیة عالقة توجد  3-

  العمل في الشخصي  اإلنجازب الشعور

 
  :السادسة الفرضیة 

  .مع الرجال المنهكین نفسیا لدى عینة الدراسةنفسیا أقل توافقا زواجیا مقارنة  اتالنساء المنهك
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  : أهمیة الدراسة 1-3

تعد الدراسة الحالیة من الدراسات القلیلة التي تدرس التوافق الزواجي في الجزائر، و من الدراسات     

، و عربیةعلى مستوى الدراسات ال المحدودة التي تحاول أن تدرس عالقة اإلنهاك النفسي بالتوافق الزواجي

  .)في حدود علم الطالب(لعلها الدراسة الوحیدة في الجزائر التي جمعت بین المتغیرین في الجزائر 

العاملین  األطباء و الممرضین من عینة وهي الدراسة تناولتها التي العینة من األهمیة تنبعكما 

مجتمع مما یقدموه من خدمات اللذین یعتبرون من أهم شرائح ال یالمستشفیات الجامعیة بالجزائر العاصمة

لمحترفي  التوافق الزواجي حدوث و استمرار منع في النفسي اإلنهاك یلعبه أن یمكن الذي الدور أساسیة و

  .الصحة و ما قد یترتب على ذلك من آثار وخیمة على الفرد و المؤسسة و األسرة و على المجتمع ككل

 مساعدته، و المعلول شكوى مع التعامل على ترتكز التي مهنال من التمریضالطب و  مهنة تعتبركما       

على معامالت األطباء و نعكس تتحوي ضغوطات مهنیة رهیبة  الوقت نفس في شاقة و نبیلة مهنة فهي

ككل ومع ذلك  عتأثر سلبا على الفرد و التنظیم واألسرة و منه على المجتم الممرضین مع المرضى كما

خاصة و  النفسي اكهناإل موضوع ضغوطات العمل عامة و مجتمعنا حول اهتمام الباحثین في نقصنالحظ 

و  الجانب، ذاهب انصب اهتمامنا األجنبیة، الدراسات لحداثة و تأثیر ذلك على النواحي االجتماعیة و األسریة،

 یةالمصالح اإلستشفائ رؤساء و إداریین من المسئولین انتباه جهة من تجلب قد نتائج إلى التوصل هو الغرض

 أخرى المختصین من جهة من و المهني، مركزهم في النظر إعادة و العمال من الفئة ذههب أكثر لیهتموا

 النفسي مشكلة اإلنهاك مع للتعامل إرشادیة برامج لوضع االجتماعي و اإلكلینیكي النفس علم في أخصائیین

 بالتالي الوصول إلى بیئة عمل صحیة بغیة أخذ اإلجراءات الكفیلة للحد من تفشي الظاهرة أو التقلیل منها و

 األهمیة إلى باإلضافة هذا ،مالئمة و ظروف یرةتو  في للعمل لممارسین الصحة العمومیة الفرصة إعطاء و ،

  .هذا االضطراب  حول معلومات العربي الطالب تصرف تحت وضع في المتمثلة

درسها هذا البحث، حیث أصبح كما تستمد الدراسة الحالیة أهمیتها من المتغیرات الهامة التي ی

موضوع اإلنهاك النفسي یحتل الصدارة في البحوث األجنبیة و ذلك راجع إلى أعراضه و مخلفاته الوخیمة 
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الفرد و المنظمة و على المجتمع ككل، حیث تمتد آثاره السلبیة إلى عماد كل مجتمع أي األسرة فیحول  ىعل

   .ي أغلب الحاالت إلى انحالل األسرة و تشرد األطفالدون تحقیق التوافق الزواجي و هذا ما یؤدي ف

  : أهداف الدراسة 1-4

ممارس الصحة العمومیة الجزائریة  و  لدى النفسيمستوى اإلنهاك  الكشف الحالیة إلى الدراسة دفهت

 اهذ و. الجنسین بین و التوافق الزواجي النفسي اكهناإل في الكشف عن الفروق عالقته بالتوافق الزواجي، و

الجامعي، المستشفى  باشا مصطفى مستوى ثالث مستشفیات جامعیة بالجزائر العاصمة، مستشفى على

، حیث تتوقع الدراسة أن )بني مسوس(،والمستشفى الجامعي  )باب الوادي(الجامعي محمد لمین دباغین 

وضع النفسي و اإلنهاك النفسي یحول دون التوافق الزواجي لدى عینة البحث و هذا ما یزید من تأزم ال

الصحي و المهني للفرد المنهك نفسیا، ولتصمیم برنامج إرشادي للتصدي لهذه األزمة على المختص أن 

ما یسمح للفرد من إعادة استرجاع معنویاته لمواجهة الجانب  اینطلق من العالقة الزوجیة و منه األسریة و هذ

  .المهني بأكثر ثقة و عزیمة و قوة

  : ضوعأسباب اختیار المو  1-5

إلى )  باب الوادي(بالمستشفى  الجامعي محمد لمین دباغین   ناالفرصة اثر عمل ناكانت ل             

مالحظة سوء االستقبال و المعاملة الجافة و الغیر إنسانیة للمرضى من طرف محترفي الصحة العمومیة من 

ه الفئة من العمال من جهة منها هذ تعانيالضغوط الضخمة التي  وادراكأطباء و ممرضین من جهة، 

لیس بالمبالغة و لكن بالحقیقة الملموسة، والضغوط عدیدة و مختلفة " ضخمة"أخرى، و حین أستعمل كلمة 

شبه خطیر خاصة أثناء فترات كطول ساعات العمل، كثرة المرضى، ظروف عمل ردیئة، محیط عمل 

انعدام األمن ، خطر العدوى و اإلصابة اعتداءات جسدیة من طرف المرضى و عائالتهم ،المداومة لیال، 

عالقة  ، ظروف اإلیواء و األكل غیر صحیة، ضعف الراتب،(hépatites B,C, VIH)بأخطار ممیتة مثل 

سیئة مع اإلدارة، شبح الخطأ الطبي الذي في الغالب یعني نهایة المسار المهني أو حتى السجن، باإلضافة 

  ...یومیا إلى معایشة المعانات و األلم و الموت 
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الصحة العمومیة تنتهي بخروجهم من  وكل ما سبق دفعنا للتفكیر عن إذا ما كانت معانات ممارس  

دراك الحاجة  لتخرب عالقاتهم االجتماعیة و األسریة و خاصة منها الزوجیة، تالزمهمالمستشفى أو أنها  وإ

المساندة النفسیة للتنفیس عن هذه  إلى نتائج مثل هذه الدراسة في دعم برامج اإلرشاد الزواجي و الدعم و

  .الفئة المهمة من المجتمع أي األطباء و الممرضین

 :الدراسة  حدود 1-6  

 لدراسة فإن عالقته بالتوافق الزواجي لذلك النفسي اإلنهاك بین العالقة هو الدراسة موضوع إن حیث

حیث  الصحة العمومیة الجزائریة ورسمما أيالدراسة، بعینة كما یتحدد تدرسه، الذي تتحدد بموضوعها الحالیة

 النفسي اإلنهاك مقیاس وهي المستخدمة باألدوات كذلك ویتحدد ،)طریقة المتطوعین( تم استخدام عینة قصدیة

الجزائر  وهو مدینة وبالمكان ،2010 العام وهو فیه تتم الذي بالزمان أیضاً  ویتحدد التوافق الزواجي، ومقیاس

 في الحدود هذه مراعاة یجب حیث ،الدراسة نتائج هذه تعمیم في حذرین ننكو  أن یجب ولذلك العاصمة 

تعمیمها، و بالتالي فان النتائج التي سوف یتم الحصول علیها تتعلق فقط بمجتمع له الخصائص نفسها لعینة 

  .البحث الحالي

  :بمفاهیم البحث  التعریف 1-7

   Burnout : اإلنهاك النفسي 1-7-1

 من ضغوط؛ الفرد له یتعرض ما بسبب والبدني، االنفعالي االستنزاف من ي حالةیعتبر اإلنهاك النفس  

 المتطلبات بسبب اآلخرین، نحو الفرد  جانب من واالتجاهات العالقات في السلبیة التغیرات إلى یشیر أنه أي

  .)1990 السمادونى ( "الزائدة والنفسیة االنفعالیة

باإلرهاق  أنه عبارة عن حالة نفسیة تصیب الفرد )2005(ذكر عمر الخرابشة وأحمد عریبات و   

والتحمل مما  والتعب نتیجة وجود متطلبات وأعباء إضافیة یشعر معها الفرد أنه غیر قادر على التكیف

نفسها ، ویتم ذلك عبر  ینعكس علیه سلبیا ، وكذلك على من یتعامل معه ، بل یمتد فیقلل من مستوى الخدمة

بالقلق والتعب نتیجة لعدم القدرة  ، الشعور)المهني(جد الضغوط على كاهل الفرد الشعور بو : مراحل ثالث 
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سلوكیا تغیر اتجاهات و سلوك الفرد  على التكیف مع تلك الضغوط ، حدوث مجموعة من التغیرات السلبیة

  .نحو العمل وكذلك اآلخرین مثل الروتین والجفاف في ا لتعامل

درجة الفرد التي یحصل علیها في مقیاس هو  الدراسة هذه حدود في جرائياإل التعریف أما:التعریف اإلجرائي 

    .الحالیةفي الدراسة  المستخدم اإلنهاك

  

  Marital Adjustment : التوافق الزواجي 1-7-2

 واالستعداد أن التوافق الزواجي هو حالة تتضمن التوفیق في االختیار، )2004(حسن مصطفي  ذكر  

علي حل  والقدرة لحب المتبادل، واإلشباع الجنسي، وتحمل المسؤولیات،باخول فیها للحیاة الزوجیة، والد

  .المشكالت، واالستقرار الزواجي والرضا والسعادة الزواجیة والتصمیم علي مواجهة

  

  : التعریف اإلجرائي 

التي یحصل  رجة الفرددهو االتفاق النسبي بین الزوجین على موضوعات حیاتهم الزوجیة و هو   

 :س من خالل األبعاد التالیةالیها في مقیاس التوافق الزواجي المستخدم في الدراسة الحالیة و التي تقع

الشخصیة، والعالقات  والعالقاتالخطوبة واالختیار الزواجي، والتوافق األسري، والنضج االنفعالي والعاطفي 

   .االجتماعیة، والتوافق الجنسي
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  :  السابقة الدراسات 1-8

تعتبر الدراسات العلمیة التي سبق و أن تناولت موضوع الدراسة أداة یستند علیها الباحث لتفسیر   

النتائج التي یتوصل إلیها من خالل تطبیق أدوات البحث، كما تعتبر المنبع الذي انطالقا منه تم صیاغة 

ین متغیرین الدراسة جد قلیلة فرضیات البحث الحالي، و الجدیر بالذكر أن الدراسات التي تناولت العالقة ب

منها الدراسات العربیة هذا من جهة، و من  ◌ٔ ، كان من الصعب العثور علیها خاصة)الطالبفي حدود علم (

جهة أخرى فلم یعثر الباحث على أیة دراسة علمیة تناولت العالقة بین المتغیرین في مجتمعنا، و ربما یرجع 

الباحث جراء الخوض في المسائل الزوجیة في المجتمع الجزائري  ذلك إلى الصعوبات التي یمكن أن یتلقاها

  .المتحفظ 

  : )أطباء و ممرضین(دراسات تناولت االحتراف النفسي لدى ممارسي الصحة  1-8-1

  :الدراسات العربیة

  ) :2003(دراسة جلولي شتوحي نسیمة  1-8-1-1

و استراتیجیات المقاومة المستخدمة، دراسة لدى الممرضین  النفسيكان موضوع الدراسة هو اإلنهاك         

 89(و ) ممرض 51(ممرض منهم  140، وقدرت العینة بمقارنة تم إجرائها على المجتمع الجزائري

عینة ، وانتهت الدراسة إلى أن  maslach )1981(لماسالش  النفسيباستعمال مقیاس اإلنهاك ) ممرضة

 بعد من كل مستوى متوسطة على شدة من و االنفعالي، اكهنإلا بعد مستوى على مرتفعة شدة من الدراسة تعاني

  .العمل في الشخصي اإلنجاز نقص بعد و التعاطفي الشعور فقدان

 إذا الجزائري  فالممرض .النفسي اكهنلإل المعرضة االجتماعیة المهن من الممرضین فئة أن:" و تقول الباحثة 

 االنفعالي اكهنمن اإل متفاوتة نسب یعانون و القاعدة هذه عن یخرجون ال (باشا مصطفى ممرضون عن تحدثنا

 ".التعاطفي الشعور فقدان و العمل، في الشخصي اإلنجاز نقص و
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 ) :2004(بوقروط و آخرون دراسة  1-8-1-2

 لمستشفى العمل طب التابعین لمصلحة األطباء من مجموعة اهب التي قام العرضیة توصلت الدراسة

  05 نممرض م 224 و طبیب 233 فیها شارك والتي معاناة الممارسین، هذه تقدیر الوادي لغرض باب

 (GHQ)العامة  الصحة بواسطة استبیان العقلیة الصحة قدرت وقد العاصمة الجزائر منطقة من مستشفیات

General health questionnaire  حصر أهمها: مكونات أربع بتحلیل یسمح وهو بند، 28 من المتألفة بصیغته  

 من  علیه المحصل  امیعلمجا مجموع  و االجتماعي؛ التكیف عدم و ، االكتئاب جسدیة النفس ضطراباتاال

 إلى الدراسة توصلت و ، psychique   Atteinte النفسیة اإلصابة عن  یعبر عام  یعطي حاصل  سؤال   28

 :هي البحث عینة لدى النفسیة المعاناة إلى المؤدیة الخطر عوامل أن

 النفس المعاناة قدرت قد سنة، و 44 إلى سنة 30 بین ما : العمل، السن التمریض، مكان إلناث، مهنةا : الجنس

 و األطباء عند أكثر ظهرت المعاناة هذه أن إال األطباء عند % 47.2و الممرضین عند % 23.4ب اجتماعیة

 تفوق كانت حیث بقوة الحصر عالمات برزت كما مسوس بني و الوادي باب بمستشفیات الممرضین العاملین

 عن فضال  الرجال تصیب ما أكثر النساء تصیب وهي األطباء عند %57 عن تزید و الممرضین عند % 70

 یكون والذي النفسیین من % 80عند  النفسیة المعاناة عن جسماني نفس تعبیر وجود إلى الّدراسة انتهت فقد هذا

  . الممرضات النساء عند أكثر

 هو نتائج من الدراسة هذه إلیه انتهت ما بین ومن االكتئاب عن بالكشف الدراسة هذه من جزء اهتم وقد

من  % 22 و الممرضین من % 14.23 عند االنتحاریة األفكار تمیزه الذي و الحاد عالمات االكتئاب حضور

 .الطبیبات الممرضات و من اإلناث عند أكثر حاضرة هذه االكتئاب عالمات كانت قد و األطباء

  ) : 2005حاتم وهیبة (دراسة  1-8-1-3

 الجزائر من مستشفیات لعددتطرقت الدراسة لظاهرة اإلنهاك النفسي لدى أطباء مصلحة االستعجاالت         

 مقیاسطبیبة تم تطبیق علیهم  195طبیب و  105طبیب بواقع  300و كانت العینة متكونة من  العاصمة

و قد توصلت الباحثة إلى نتائج تأكد مستوى  ، 1985Maslach Burn out Inventoryلماسالش  النفسي اكهناإل
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 انتهت وقد ،اإلنهاك النفسي العالي لدى عینة الدراسة كما توصلت إال أن الطبیبات أكثر إنهاكا من الذكور

 مابین نسبته تراوحت حیث النفسي اكهناإل و للضغط المسببة العوامل أهم من التنظیمي البعد كون إلى النتائج

 العالئقي /النفسي البعد كان فیما ؛ المهام نوعیة و األقدمیة السن، الجنس، بعامل قوبل ما إذا % 82 إلى 20

   .%21 إلى 10 تأثًرا من أقل

  :الدراسات األجنبیة 

 : Rodary) 1993( دراسة 1-8-1-4

 اكهناإل سمقیاتطبیق  و قد دلت النتائج بعدممرضة، و ممرض 520 من تتكون عینة على الدراسة أقیمت

 أن و العمل مغادرة في الرغبة أظهروامن عینة البحث   55%ما یقارب أن ، 1985MBIلماسالش  النفسي

 نقص من 25 % و التعاطفي الشعور فقدان من 16 % و مرتفع، انفعالي اكهنإ من یعانون 25% حوالي

  .العمل في الشخصي اإلنجازالشعور ب

 ) :Bordeaux)1999 دراسة مستشفى  1-5- 8- 1 

 مستوى لىع بتحقیق القیام مبادرة بفرنسا الجامعي بوردو لمستشفى التمریضي العالج إدارة اتخذت  

 خطورته، عوامل تحدید أجل من و النفسي، اكهناإل أهمیة تقییم بغیت1999 أفریل شهر خالل الممرضین

 هذا نتائج فتوصلت ممرض 3000 مجموع من 30 % یعادل ما أو ممرض 900 ب تقدر بعینة فاستعانت

  24% و التعاطفي الشعور فقدان من 15% وانفعالي، اكهنإ من یعانون الممرضین من 17% أنه إلى التحقیق

 یعانون ممرض 900من أصل  153 أن تبین النتائجف ومنه ،العمل في الشخصي اإلنجازالشعور ب من نقص

 .)2005حاتم وهیبة  عن(كل مصلحة  من ممرض 7 إلى 6 ما یقارب ،النفسي اكهنتنتذر اإل من

 ) :Didier Truchot)1999 دراسة  1-8-1-6

طبیب یعد  490في دراسته على عینة قوامها  Reimsمن جامعة  Didier Truchot حیث توصل  

 األطباء من% 46 قرابة أن إلى ،Maslach Burn out Inventory 1985لماسالش النفسي اكهناإل مقیاستطبیق 
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منهم یعانون من  % 33 و الشخصي نقص اإلنجاز نون منامنهم یع % 41و لي،االنفعا اكهناإل من یعانون

 .  باآلخر العالقات اإلنسانیة  تجرد أو التعاطفي الشعور فقدان

 ) : Chakali )2002دراسة  1-8-1-7

 حول دراسته ،2000  سنة العقلي للطب عشر التاسع المغاربي الفرنسي الملتقى في Chakali  عرض  

 ممرضین و أطباء من فرد 231 قوامها عینة على بالبلیدة السرطان مكافحة مركز في أجریت فسيالن اكهناإل

  : یلي ما على نتائجها أسفرت و maslachمقیاس ماسالش  علیهم طبق

 من % 24 التعاطفي و الشعور نقص من یعانون % 40 و نفعالياال اكهناإل من یعانون األطباء من % 60

 اكهناإل من یعانون % 70 : الطبي شبه الطاقم یخص فیما ، أماالشخصي اإلنجاز نقص من یعانون األطباء

التعاطفي أي تیلد المشاعر، كما كانت النسبة فیما یخص یعد تدني  نقص الشعور من % 30 ، نفعالياال

  .% 39الشعور باالنجاز الشخصي في العمل تقدر ب 

  

  : تعقیب  1-8-1-8

الیة الممثلة لألطباء و الممرضین الذین یعانون من اإلنهاك مما سبق یمكن مالحظة النسب الع  

النفسي، حیث أن معظم الدراسات العربیة منها و األجنبیة أجمعت على انتشار اإلنهاك النفسي في األوساط 

كبیر بهذا ال م، كما یالحظ االهتماضیع الساعةاإلستشفائیة، و لذلك أصبح یعتبر من هذا الموضوع من موا

  .الفرنسي bordeauxن طرف المسیرین و أرباب العمل كمستشفى بوردو الموضوع م

و ما یمكن مالحظته أن العدید من الدراسات اهتمت بالممرض على حساب الطبیب و یرجع ذلك   

إلى االعتقاد الشائع أن مهنة التمریض تحمل ضغوط أكبر من مهنة الطب، غیر أن نتائج الدراسات تمیل 

  . )2004( Boukortt & colدراسة و  )Chakali )2002دراسة ذلك في دراسة  ویتضح ،إلى بیان العكس

 و للضغط المسببة العوامل أهم من التنظیمي البعد كون إلى )2005(كما أكدت نتائج دراسة حاتم وهیبة   

 یةنوع و األقدمیة السن، الجنس، بعامل قوبل ما إذا % 82 إلى 20 مابین نسبته تراوحت النفسي حیث اكهناإل
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و هذا ما یذهب عكس توقعات الدراسة  ،%21 إلى 10 تأثًرا من أقل العالئقي /النفسي البعد كان فیما ،المهام

الحالیة التي تفترض تأثیر عالي لإلنهاك النفسي على البعد النفسي العالئقي ومنه العالقة الزوجیة  و یمكن 

و لم تأخذ بعین االعتبار الحالة االجتماعیة  تفسیر ذلك أن كون الباحثة ركزت على المحیط المهني للعامل

، كما ال یمكن توقع اضطراب المهارات و الكفاءات المهنیة دون اضطراب الجانب )متزوج أم غیر متزوج(

 .النفسي و منه العالئقي
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  : جتماعیةدراسات تناولت العالقة بین اإلنهاك النفسي و التوافق الزواجي أو الحالة اال 1-8-2  

  :الدراسات العربیة

 ) :2008(حسام محمود زكي علي دراسة  1-8-2-1

التي تناولت عالقة متغیرین الدراسة الحالیة ) في حدود علم الطالب(و تعتبر الدراسة العربیة الوحیدة   

في  نالجنسی بین الفروق وكذاالزواجي، والتوافق النفسي اإلنهاك بین العالقة طبیعةباهتمت باألخص   أي

 ىلها لد بالتدریس المعلم یقوم التي الفئة ونوع الخبرة، لسنوات طبًقا النفسي اإلنهاك في والفروق النفسي، اإلنهاك

 مقیاساستخدمها الباحث  ومن األدوات التي المنیا بمحافظة الخاصة الفئات معلمي من) 200(قوامها  عینة

    .)1986(دسوقي راویة إعداد الزواجي التوافق ومقیاس ،الباحث الخاصة إعداد الفئات لمعلمي النفسي اإلنهاك

 عینة لدى الزواجي والتوافق النفسي اإلنهاك بین االرتباطیة السلبیة و توصلت الدراسة إلى إثبات العالقة

، بینما نفت النتائج وجود عالقة بین زواجیا الدراسة أي بتعبیر آخر، أن المعلمین المنهكین نفسیا أقل توافقا

  .هاك النفسي و بعض المتغیرات كالجنس، الخبرة و نوع اإلعاقةاإلن

 :) 1993(دراسة لیلى عبد الحمید  1-8-2-2

االجتماعیة،  ومما هدفت إلیه الدراسة معرفة العالقة بین ضغوط العمل، واإلنهاك النفسي والحالة  

معلمة ) 108(بواقع  الثالثمعلمة تعمل في التعلیم العام السعودي في مراحله  )406(على عینة مكونة من 

الثانویة، وقد طبقت استبانه  من المرحلة) 151(و من المرحلة المتوسطة) 147(من المرحلة االبتدائیة، 

المعلمات غیر  لباحثة، ومما توصلت إلیه الدراسة أنا من اعداد مصادر الضغوط في مهنة التدریس

  .المتزوجات أكثر تعرضا لإلنهاك النفسي

  :) 2002( غالب محمود 1-8-2-3

 األزواج من عینة لدى واالكتئاب والقلق الرضا الزواجي من وكل العمل ضغوط بین تطرقت الدراسة إلى العالقة

 لباقي ینتقل فإنه أدواره أحد في الفرد یقابل الذي والزوجات بمصر، واستخلصت الدراسة إلى أن الضغط

 بل الزوجین، بین المشكالت ظهور على ویساعد ألسري،ا عالقات التفاعل على النهایة في یؤثر مما األدوار،
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 وفي ومنهكا، مرهقا یكون حیث للمنزل یعود حین تصاحبه فإنه شدیدة لضغوط عمل یتعرض الذي الزوج إن

  .اآلخر بالطرف عالقته على سلبیا ینعكس مما  سیئة، مزاجیة حالة

 ) :2006(دراسة إبراهیم القریوتي وفرید الخطیب  1-8-2-4

و فئة  ا هدفت إلیه معرفة ما إذا كانت درجة اإلنهاك النفسي تختلف باختالف الحالة االجتماعیة،ومم  

متزوجا،  )311( معلما من الجنسین باألردن، منهم )447(إعاقة الطالب، وجنس المعلم، وذلك على عینة تبلغ 

معلمة،  )318(معلما، و )129(و معلما للعادیین، )284( معلما للتربیة الخاصة، )163(،غیر متزوج )136(

توصلت إلیه الدراسة عدم وجود فروق في ومما  Shrink  )1996(باستخدام مقیاس اإلنهاك النفسي لشرنك 

أي أن المتزوجین و الغیر متزوجین ال یختلفون في اإلنهاك النفسي ترجع لجنس المعلم، أو حالته االجتماعیة 

قا یرجع لفئة إعاقة الطالب؛ حیث نجد أن معلمي اإلعاقة بینما وجدت فر مستوى التعرض لإلنهاك النفسي 

 .أعلى في درجة اإلنهاك النفسي عن باقي الفئات  البصریة ومعلمي الموهوبین

 ) :2007(دراسة أحمد الحراملة  1-8-2-5

 ومما هدفت إلیه معرفة العالقة بین اإلنهاك النفسي والحالة االجتماعیة للمعلم ، وذلك على عینة من

  معلما من الجنسین، ممن یعملون في مد ارس مدینة الریاض الثانویة الخاصة )472(لمین عددهم المع

ومما توصلت Maslach  شلماسالأعزبا، ومن أدواتها مقیاس  )98(معلما متزوجا، و )378(منهم  والحكومیة

النفسي  د الشعور باإلنهاكإلیه الدراسة أ ن هناك فروقا بین المعلمین ترجع إلى الحالة االجتماعیة؛ حیث یزدا

، حیث و حسب تفسیر لدى غیر المتزوجین مقارنة بالمتزوجین، أي أن الزواج یعتبر واقیا من اإلنهاك النفسي

الترویح على الباحث أن المعلم یجد في أسرته منبع تجدید الطاقات و مصدرا للدعم و االعانة تمكنه من 

  .النفس

  :الدراسات األجنبیة 

 ) :Zongker  )1989: زونجكیر دراسة 1-8-2-6
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 ومما هدفت إلیه معرفة االختالفات البیئیة بین القساوسة في الریف والحضر في اإلنهاك النفسي و  

التي  األدوات ومن ،من القساوسة وزوجاتهم في أمریكا )248(التوافق الزواجي ، وذلك على عینة قوامها 

توصلت إلیه الدراسة أن زوجات القساوسة في الریف، ومما  ، Maslachماسالش  مقیاس الباحث استخدمها

 أعلى إنهاكا من الزوجات في الحضر، وأن التوافق الزواجي ارتبط إیجابیا ببعد اإلنجاز الشخصي، بینما

 ارتبط سلبیا ببعدي اإلعیاء العاطفي، وتبلد المشاعر  أما عالقة السن والجنس باإلنهاك النفسي، والتوافق

 قدم العمر بالنسبة للرجال یزید اإلعیاء العاطفي والتوافق الزواجي، بینما یقل الشعور بتبلدالزواجي فإنه مع ت

 المشاعر، أما التوافق الزواجي لدى الزوجات فإنه مع تقدم العمر یقل مع زیادة اإلعیاء العاطفي، وتبلد

  .المشاعر 

  ) :SEARS ET GALAMBOS )1992دراسة  1-8-2-7

ظروف عمل المرأة و التوافق الزواجي في األسر ذات الزوجین العاملین على كان عنوان الدراسة هو   

من النساء العامالت و أزواجهن العاملین باالعتماد على مقیاس ضغوط عمل النساء من  86عینة قوامها 

 تصمیم الباحث باإلضافة إلى مقیاس التوافق الزواجي وتوصلت الدراسة إلى أن الضغوط المهنیة للمرأة تعیق

  )2008حسام محمود زكي علي عن .(التوافق الزواجي

 :  Mauno & Kinnunen )1999(دراسة ماینو و كنونن  1-8-2-8

 ومما هدفت إلیه معرفة أثر ضغوط العمل المتمثلة في اإلنهاك النفسي على الرضا الزواجي، و ذلك  

ومن أدواتها مقیاس اإلنهاك من المتزوجین في فنلندا ویعملون في مهن مختلفة، ) 215( على عینة تبلغ

 ومما توصلت إلیه أن اإلنهاك النفسي وضغوط Maslach & Jackson) 1986( النفسي لماسالش و جاكسون

 العمل المتمثلة في عدم األمان الوظیفي، وضغوط الوقت، وصراع الدور بین العمل المنزلي والعمل

 الرضا الزواجي فالعالقة سلبیة بین الرضاالمؤسسي، واالضطرابات السیكوسوماتیة كلها تؤثر سلبا في 

  .الزواجي واإلنهاك النفسي 

  ) :2003(دراسة وسام بریك  1-8-2-9



 

37 

 ومما هدفت إلیه معرفة أثر الجنس والحالة االجتماعیة على اإلنهاك النفسي، وذلك على عینة من  

 )446(  اصة في عمان، منهمیعملون في المدارس الحكومیة والخ من الجنسین،) 1054(المعلمین یبلغ عددهم 

 أعزبا، ومن أدوات التطبیق مقیاس ماسالش وجاكسون )321(متزوجا ، و )733(معلمة، و  )593( معلما ، و

Maslach & Jackson ومما توصلت إلیه الدراسة أن إصابة الذكور باإلنهاك )1989(تعریب دواني وزمالؤه ،

كما أن  والشعور بنقص اإلنجاز دون البعد الثالث النفسي أكثر من اإلناث على بعدي تبلد المشاعر 

  .المتزوجین أكثر معاناة من غیر المتزوجین على بعد اإلجهاد االنفعالي كبعد لإلنهاك النفسي 

 : Williams) 2007( دراسة ویلیامس 1-8-2-10

من فردا ) 99( ومما هدفت إلیه معرفة العالقة بین اإلنهاك النفسي والرضا الزواجي، على عینة تبلغ  

مقیاس  من الرجال ، باستخدام %) 60(من النساء، و %) 40(الكنیسة اإلنجلیكانیة في انجلترا، منهم عمال 

   ومقیاس التوافق الزواجي إعداد  دیادس، Maslach Burnout Inventory  اإلنهاك النفسي إعداد ماسالش

Dyadis ،أبعاد  جي واإلنجاز الشخصي كبعد منومما توصلت إلیه وجود عالقة موجبة بین الرضا الزوا

الزواجي؛  اإلنهاك النفسي، أما بعد الجمود في العالقات كبعد من أبعاد اإلنهاك النفسي فارتبط سلبیا بالرضا

حین لم  ، في)المهني العائلي(حیث یقل الرضا الزواجي مع زیادة الجمود في العالقات وازدواجیة الدور 

  . ین بعد اإلعیاء العاطفي والرضا الزواجيتتوصل لعالقة ارتباطیة دالة ب

  : Martinussen,et.al )2007( دراسة مارتنیسن وآخرین 1-8-2-11

 من )223(ومما هدفت إلیه كشف أثر اإلنهاك النفسي على األسرة ، وذلك على عینة مكونة من   

 من خالل استخدام، ) 39.5(ومتوسط عدد ساعات العمل  )36.8(ضباط الشرطة في النرویج متوسط عمرهم 

ومما توصلت إلیه الدراسة أن الضغط العائلي یعتبر منبئا بحدوث اإلنهاك ، Maslach مقیاس ماسالش

 ، بلن اإلنهاك النفسي یزید عنف الزوجالنفسي، فالعالقة إیجابیة بین الضغط المنزلي واإلنهاك النفسي، وأ

  .مما ینذر بسوء توافقهیزید صراع الدور لدى الزوج بین دوره في األسرة والعمل، 

  ) :LOCKSLEY N )1980دراسة  1-8-2-12
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توصلت نتائج دراسة المسحیة القومیة للباحث  لوكسلي ألثر عمل الزوجة على التوافق الزواجي و الزمالة  

 شخص من الجنسین، عن طریق استعمال مقیاس التوافق الزواجي لسبینر 2400على عینة قدرت ب 

SPINER1976م یتم التوصل ألي دلیل یثبت تأثیر عمل الزوجات أو اهتمامهن بأنشطة العمل ، إلى أنه ل

  .)2008السلیمي  علي أحمد بنت إیناسعن (افق الزواجي أو الزمالة في العمل على التو 

  

  

  : تعقیب  1-8-2-13

اجي التي تناولت عالقة اإلنهاك النفسي و التوافق الزو  عربیةالدراسات ال مما سبق یمكن مالحظة أن  

حسام محمود زكي علي (، و من المالحظ أن دراسة حدود علم الباحثتعد على أصابع الید و ذلك طبعا في 

أكدت التأثیر السلبي لإلنهاك النفسي على التوافق الزواجي و ذلك ما یتماشى و توقعات الدراسة ) 2008

 .الحالیة

ذكر بعض الدراسات  لباحث إلىو لنقص الدراسات التي اهتمت بعالقة متغیرین الدراسة اضطر ا  

فنجد أن  ،على اإلنهاك النفسي) متزوج  غیر متزوج (  القریبة ، والتي تناولت أثر الحالة االجتماعیة للفرد

دیموجرافي على اإلنهاك النفسي اختلفت فیما  الدراسات السابقة التي تناولت أثر الحالة االجتماعیة كمتغیر

دراسة لیلى : إصابة باإلنهاك النفسي من المتزوجین مثل  المتزوجین أكثربینها ، فنجد بعضها ذكر أن غیر 

أشار إلى أن المتزوجین أكثر إصابة باإلنهاك النفسي من غیر  ، وبعضها اآلخر )1993(عبد الحمید 

، بل إن فریقا ثالثا ذكر أن الحالة االجتماعیة ال تؤثر في  )2003(دراسة وسام بریك: المتزوجین مثل 

، وفریق رابع رأى أن التوافق  )2006( ة باإلنهاك النفسي مثل دراسة إبراهیم القریوتي ، وفرید الخطیباإلصاب

 بعد اإلنجاز الشخصي ، بینما ارتبط سلبیا ببعدي: ارتبط إیجابیا ببعض أبعاد اإلنهاك النفسي مثل  الزواجي

وذلك التباین في النتائج  )Williams 2007( اإلعیاء العاطفي ، وتبلد المشاعر ، كما في دراسة ویلیامس

  .یمكن االستفادة منه لتفسیر النتائج فیما بعد 
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  : دراسات تناولت العالقة بین اإلنهاك النفسي و الجنس 1-8-3

  :الدراسات العربیة

  ) :1996( أدیب وسهى الطحاینة زیاد دراسة 1-8-3-1

  من مكونة عینة وذلك على ، هاك النفسياإلن اإلنهاك على والخبرة الجنس أثر معرفة إلیه هدفت ومما  

 أدواتها ومن) معلمة 174(و ) معلما 266(  منهم ، األردن في الریاضیة للتربیة  الجنسین من  معلما) 440(

 اإلنهاك في إحصائیا دالة فروق توجد ال أنه إلیه توصلت لإلنهاك النفسي ،ومما Maslach ماسالش مقیاس

 والخبرة الجنس لمتغیرات يتعز  الدراسة لدى عینة النفسي

 ) : 2001(  السید منصور دراسة 1-8-3-2

 وذلك بها المعلم، یعمل التي والمرحلة ، والخبرة ، بالجنس النفسي اإلنهاك عالقة معرفة إلیه هدفت ومما  

 45(و ) معلما 50(منهم  ، أسوان بمحافظة األمل بمدارس یدرسون ممن )95( تبلغ المعلمین من عینة على

 تعرضا أكثر المعلمات أن إلیه توصل ومما ، الباحث إعداد للمعلم النفسي اإلنهاك مقیاس أدواتها ومن ، )مةمعل

 المعلمین من النفسي باإلنهاك أكثر شعورا خبرة األقل أي الجدد المعلمین وأن ، المعلمین من النفسي لإلنهاك

 اإلعدادیة المرحلتین في المعلمین من إلنهاك النفسيبا شعورا أكثر االبتدائیة المرحلة معلمي وأن ، خبرة األكثر

  . الثانویة و

  ) :2003(سعید  الحمید وعبد الحمید عبد فوزیة دراسة 1-8-3-3

 النفسي على اإلنهاك وذلك المعلم لها یدرس التي الفئة ونوع والخبرة الجنس أثر معرفة إلیه هدفت ومما  

 33(عمان منهم  في سلطنة الخاصة للفئات یدِرسون الجنسین  معلما من 133  تبلغ عینة على وذلك ، للمعلم

 ومما ،Maslach & Jackson النفسي  وجاكسون لإلنهاك ماسالش مقیاس أدواتها ومن ،)معلمة 100(و ) معلما

 المعلمین وأن ، التدریسیة الخبرة للجنس أو ترجع النفسي اإلنهاك في إحصائیا دالة فروق وجود عدم إلیه توصلت

 .االنفعالي اإلجهاد بعد في باإلنهاك النفسي شعورا أكثر كبار  المتعددة اإلعاقات مع یعملون نالذی

  



 

40 

  ) :2003(دراسة جلولي شتوحي نسیمة  1-8-3-4

كان موضوع الدراسة هو اإلنهاك النفسي لدى الممرضین و استراتیجیات المقاومة المستخدمة ،         

 89(و ) ممرض 51(ممرض منهم  140، وقدرت العینة بمع الجزائري دراسة مقارنة تم إجرائها على المجت

، و انتهت الدراسة إلى أنه ال یوجد  maslach) 1981(باستعمال مقیاس االنهاك النفسي لماسباش ) ممرضة

  .النفسي اكهنإلفرق بین الجنسین في شدة التعرض ل

  : 2005حاتم وهیبة  1-8-3-5

 الجزائر من مستشفیات لعددنفسي لدى أطباء مصلحة االستعجاالت نطرقت الدراسة لظاهرة اإلنهاك ال  

 مقیاسطبیبة تم تطبیق علیهم  195طبیب و  105طبیب بواقع  300و كانت العینة متكونة من  العاصمة

و قد توصلت الباحثة إلى نتائج  ،   Maslach Burn out Inventory 1985لماسالش  النفسي اكهناإل

  .نفسي العالي لدى عینة الدراسة كما توصلت إال أن الطبیبات أكثر إنهاكا من الذكورتأكد مستوى اإلنهاك ال

 ) :2006(دراسة إبراهیم القریوتي وفرید الخطیب  1-8-3-6

و  ومما هدفت إلیه معرفة ما إذا كانت درجة اإلنهاك النفسي تختلف باختالف الحالة االجتماعیة ،  

 )311( معلما من الجنسین باألردن، منهم) 447(على عینة تبلغ  فئة إعاقة الطالب، وجنس المعلم، وذلك

معلما، ) 129(معلما للعادیین، و) 284(معلما للتربیة الخاصة، و) 163(غیر متزوج و) 136(متزوجا، و

توصلت إلیه الدراسة عدم ومما Shrink )1996(معلمة، باستخدام مقیاس اإلنهاك النفسي لشرنك ) 318(و

أي أن المتزوجین و الغیر نهاك النفسي ترجع لجنس المعلم، أو حالته االجتماعیة وجود فروق في اإل

بینما وجدت فرقا یرجع لفئة إعاقة الطالب حیث متزوجین ال یختلفون في مستوى التعرض لإلنهاك النفسي 

 .اإلنهاك النفسي عن باقي الفئات أعلى في درجة نجد أن معلمي اإلعاقة البصریة ومعلمي الموهوبین
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  ) :2008( عشوي عبد الرحمندراسة  1-8-3-7

،  و السن ومما هدفت إلیه معرفة ما إذا كانت درجة اإلنهاك النفسي تختلف باختالف الحالة االجتماعیة ،

 بالوصول إلى الدراسة سمحت فقدو  من عمال الوكاالت التجاریة لسونالغاز،، وذلك على عینة  ملاالعوجنس 

 : نتیجتین

  سنال في الموظف تقدم آلما أنه آخر بمعنى باإلنجاز، الشعور على جابيیإ أثر له السن أن هامفاد األولى

 لإلنهاك مصدر تعتبر العمل في األقدمیة أن على فكشفت الثانیة النتیجة ،أما مرتفع مهني بإنجاز شعر آلما

 االحتراق ضد ةیحما عامل تبرتع ال األقدمیة أن آخر بمعنى المهني باإلنجاز الشعور أمام وعائقا االنفعالي

  .النفسي

  :الدراسات األجنبیة 

 :   David & Eadaoin )1995(إیادوین  و دافید دراسة 1-8-3-8

) ذكور 180(منهم ) معلم 410(ممن  عینة على ، النفسي واإلنهاك الجنس بین العالقة معرفة إلیه هدفت ومما

 Maslach Burnout ماسالش مقیاس عمالغیر معروفین الجنس، بایت 06(و ) من اإلناث 229(و 

Inventory ( ،مقارنة النفسي اإلنهاك من أعلى درجة یعانون الذكور المعلمین أن إلیه توصلت ومما 

 ).2007فتیحة  مزیاني( االجتماعي للدعم المعلمین من أكثر حاجة المعلمات وأن ، بالمعلمات

  Hui-Jen : )2004(جین -هیو دراسة 1-8-3-9

 طالبا 1034 من مكونة عینة لدى ، النفسي واإلنهاك الجنس بین العالقة إلیه هو بحث هدفت ومما    

 إلیه توصلت ومما ، )طالبة 509(و ) طالبا 520(منهم  ، تایوان في مختلفة أماكن في تقع مهنیة كلیات من

باستعمال مقیاس  الذكور، و ذلك الطالب من أعلى من اإلنهاك النفسي درجة یعانین الطالبات أن الدراسة

  Maslach ماسالش
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  : Ahola,et.al) 2005( دراسة أهوال وآخرین  1-8-3-10

ومما هدفت إلیه معرفة العالقة بین اإلنهاك النفسي الوظیفي واالكتئاب النفسي و الجنس ، وذلك   

 50% ، سنة 30و  24عامال یعملون بمهن مختلفة في فلندا ، عمرهم ما بین  )3276(على عینة مكونة من 

،و مما توصلت إلیة الدراسة أن  Maslachمن النساء ، ومن أدواتها مقیاس ماسالش %  50من الرجال ، و 

النساء باإلنهاك النفسي  اإلنهاك النفسي الوظیفي مرحلة مؤدیة لالكتئاب النفسي، وأن الرجال أكثر إصابة من

  .الوظیفي

 : Tang & Pang) 2006(بانج  و تانج دراسة 1-8-3-11

 من المعلمین 896 تبلغ عینة لدى ، والخبرة بالجنس النفسي اإلنهاك عالقة معرفة إلیه هدفت ومما  

 Humanهیمان " والیة  في إبتدائیة مدراس وأربع متوسطة مدراس عشر من اختیروا وقد الجنسین من الصینیین

 النفسي اإلنهاك أن الدراسة إلیه توصلت ومماMBI ماسالش  مقیاس المستخدمة األدوات الصین ومن في "

 من النفسي اإلنهاك من أعلى لدیهم درجة األكبر الخبرة ذوي المعلمین وأن ، المعلمین من أعلى المعلمات لدى

  . األقل الخبرة ذوي

 
  ) : Day et Chamberlain )2006دراسة  1-8-3-12

امرأة متزوجة تنشط  1200على توصلت دراسة حول عالقة الحیاة المهنیة بالحیاة العائلیة تم تطبیقها   

امرأة متزوجة من صفوف الشرطة األمریكیة ، أن ارتفاع الصراع  1200في المصالح اإلستشفائیة بكندا و 

یزید من التزام المرأة في دور األم ولكن یؤثر سلبا و بمستوى خطیر على ) المهنة و دور الزوجة(بین األدوار 

ساعة في األسبوع  20تقضیه الزوجة في أداء المهام المنزلیة یقدر ب العالقة الزوجیة كما قدر الوقت الذي 

 ; Mikula, 1998)   .باإلضافة إلى أوقات العمل بالمؤسسة فذلك یفوق بكثیر أوقات عمل الزوج

Serrurier,2002) .  
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 :تعقیب  1-8-3-13

فالبعض یؤكد أن المرأة و   لقد اختلف الدراسات كثیرا فیما یخص عالقة الجنس باإلنهاك النفسي    

خاصة الزوجة أكثر عرضة لإلنهاك النفسي مقارنة بالرجل و یرجعون السبب إلى المهام المنزلیة التي 

 :تمثل عبئ یتراكم مع األعباء المهنیة و من بین تلك الدراسات نذكر 

 2005حاتم وهیبة ، )2004(  Boukortt &col،) 2003(جلولي شتوحي نسیمة ، )2001( السید منصور دراسة

   Tang & Pang) 2006(بانج  و تانج دراسةو  Hui-Jen ) 2004(جین -هیو دراسة، 

  

  :كما یؤكد الفریق الثاني أن الرجل أو الزوج أثر إنهاكا من الزوجة و من بین هذه الدراسات   

یادوین دافید دراسة   ). Ahola,et.al 2005أهوال وآخرین و  )2003(وسام بریك ، David & Eadaoin)1995(وإ

 
  :و منهم  النفسيبینما یذهب الفریق الثالث إلى نفي تأثیر الجنس في درجة التعرض لالنهاك         

 الحمید وعبد الحمید عبد ،فوزیة )1996( أدیب وسهى الطحاینة زیاد، )2008(حسام محمود زكي علي دراسة 

  ).2006(لخطیب إبراهیم القریوتي وفرید او   2005حاتم وهیبة  )2003(سعید 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 

 

  

  
  

 تمهید  -

  ماهیة المؤسسة الصحیة العمومیة 2-1

  مهام الهیئة الطبیة 2-2

 الطبیة  الهیئة أعضاء 2-3

 الطبیب والمریض  بین العالقة 2-4

  الممرض  مهنة خصائص 2-5

 تقدیم المصالح الطبیة موضوع الدراسة 6_2

  خالصة الفصل  2-7

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 



 

45 

  : تمهید
اقترن المستشفى منذ األزل بمجموعة من األحاسیس السلبیة و التجارب المؤلمة في أذهان البشر، فیعتبر 

مكان التألم و المعانات و الموت، فیواجه تلك العوامل یومیا ممارس الصحة العمومیة باإلضافة إلى 

بعضها بالجانب التقني و  بمهارات عدیدة، یرتبط نشاطات كثیرة، متنوعة و مكثفة، یتطلب أدائها التمتع

، فإذا وفق الطبیب أو الممرض في عالج المعرفي، في حین یرتبط بعضها اآلخر بالمعاملة والتعاطف

المرض یحضى بالقلیل من التدعیم و الشكر، أما إذا خفق فانه یتلقى سخط المریض و أكثر من ذلك عائلة 

ة المرضى، و العمل بنظام المداومة لیال و نهارا إلى نقص الوسائل و التجهیزات، و كثر  ةالمریض، باإلضاف

و حتى في أیام العطل و المناسبات، فهو مطالب بالتحلي بالصبر و االلتزام و الرحمة و العطف و 

المواساة، كما أنه مطالب بقدر عالي من الدقة و اإلتقان و أي خطئ قد یودي بحیاة المریض، و یجعله 

  .     اریة مع أن الخطأ سمة اإلنسانیة ككلعرضة حتى إلجراءات قضائیة أو إد

الصعوبات و  على التعامل مع شكوى المعلول و مساعدته على مواجهة الطب و التمریضترتكز مهنة و 

اآلخرین، األمر  نفسه محاصر باستمرار بمتطلبات الممارسالمشاكل الناجمة عن المرض، و علیه یجد 

  .اإلنساني من جهة ثانیة ر التقني للمهنة من جهة و المظهرالذي یفرض علیه جهدا مضاعفا ألداء المظه

التعاطف،  تشكل الرغبة و االستعداد لمساعدة اآلخرین و احترام حقوقهم و المساواة في معاملتهم وو     

جهة ثانیة، إذ  المهني من اكهنأهم القیم المهنیة لهذه المهنة من جهة و مصدر من مصادر الضغط و اإل

ینتج عن ذلك حالة  الخارجیة قدرات الفرد فیصبح في حالة تعب بدني و انفعالي، حیث تفوق المتطلبات

فیصبح جاف في معامالته، یشك  انفعالیة و شعور بعدم الفعالیة، كما یفقد الشعور التعاطفي إزاء اآلخرین

نشاطاته و یؤثر سلبا في إمكانیاته و قدراته على أداء مهنته و یقیم إنجازاته المهنیة تقییما سلبیا مما یقلص 

 ).Maslach 1978 ( على توقعاته المستقبلیة

صحة  مهنة شاقة، تستلزمها مهنة له أن یفهم منذ البدء، أن الطب أو التمریضو منه فعلى من یختار     

مهنة شریفة، ا هنجیدة و مزایا خاصة، من صبر و حنان و شفقة، و نضج عقلي، هذا باإلضافة إلى كو

التضحیة و بحسن  ئ األساسیة الفاضلة، و علیه أن یتحلى بالشعور بالواجب و بروحترتكز على المباد
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: یحافظ على النظافة بمعانیها الواسعة أن المعاملة و بعذوبة المخاطبة و الحفاظ على أسرار الغیر، و علیه

  )1984سعید الدجاني، ( .و نظافة السلوك تمعلمجالنظافة الشخصیة، نظافة البیئة و ا

هذا المنطلق، و في إطار تطرقنا خالل الدراسة الحالیة لموضوع عالقة اإلنهاك النفسي  و من    

بالتوافق الزواجي لدى ممارسي الصحة العمومیة في المستشفیات الجامعیة في الجزائر العاصمة، و لكي 

طریق یتسنى للقارئ اإللمام بكل جوانب الموضوع، أوجب علینا عرض لمحة وصفیة لمیدان الدراسة عن 

التطرق لماهیة المستشفى و خصائص مهنة الطب و التمریض و كذا تنظیم العمل في المصالح موضوع 

  :الدراسة ، و یأتي هذا الفصل موضحا ذلك كما یلي 

  : ماهیة المؤسسة الصحیة العمومیة 2-1

 الخدمة تقدیم أعضائها یتم بواسطة إذ الطبیة الهیئة هو األساسي مقّومه إنساني نظام المستشفى یعتبر    

جراء البحوث كالتدریب أخرى بنشاطات قیامهم على عالوة للمرضى، الطبیة  تحقیق ضمان تستهدف التي وإ

 وباألعداد المطلوبة بالنوعیات الهیئة هذه أعضاء كان اختیار هنا ومن  األنجع العالج ووصف الجید التشخیص

 كانت لما و .وفعالیة بكفاءة النشاطات هذه وتأدیة مناسبةال بالجودة هذه الخدمة تقدیم لضمان هاما أمرا المناسبة

وصالحیات  ومسؤولیات واجبات یحدد تنظیم هناك یكون أن وجب األهمیة، من القدر على هذا الطبیة الهیئة

 .راتهموخب مؤهالتهم ضوء على مهب المنوطة بالمهام للقیام أعضائها

إنسانیة  مبادئ على ترتكز فهي خاصة، مزایا و جیدة صحة تستلزم شاقة، مهنة الطب والتمریضف    

 األهم هو و هذا خصوصا و المعاملة بحسن التضحیة، بروح بالواجب، بالشعور التحلي ممارسیها فعلى فاضلة،

  .المریض أسرار على للحفاظ

 الوصول ممكن، و حد أبعد إلى الذهاب إلى یرمي الضیقة، العلمیة النفسیة الوجهة من المعاصر الطبو     

 تبقى فالموت كل األحوال، في ذلك له یتأنى ال لكن و المعالج یوفق ما فكثیر الشفاء فرص من نسبة أكبر ىإل

 مطالبا الطب أصبح فقد هذا على وعالوة موت، و حیاة هي إنما الحیاة أن أغفلت فالتطورات بالمرصاد، دائما

 مدعوون هم الذین الممرضین على طبق ذاه وهم العظمة فإن عنها، اإلجابة له یتسنى ال أسئلة على باإلجابة
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 و للمرض للمعاناة معازل المستشفیات أضحت لقد .به المدني للقیام تمعلمجا منهم یطلبه جبار بدور للقیام

   فأكثر أكثر تسوء یعالجون الذین المرضى حالة أن " یصرحون في مصالحهم الممرضین نسمع ما فغالبا الموت،

 للتكوین الوطنیة الجمعیة اهتذكر التي تلك المهني اكهنلإل المحیطیة و العوامل المادیة بین منو     

 التجهیزات و الوسائل انعدام في المتمثلة و " ANFH " لوران الفرنسیة لمنطقة لعمال المستشفیات المستمر

 الممرض أو الطبیب، إلیه ینتمي الذي الصحي انسجام الطاقم عدم و المهمة أداء على تساعد التي الطبیة

 في إیجابیة و مفرحة نتائج إلى التوصل عدم و فقدان التعزیز و العمال نقص األمراض، بعض أمام العجز

  ) (L’ANFH Lorraine 1995. كاإلنعاش المصالح بعض

 حتى اك المهنيهناإل إلى التطرق قبل الطب مهنة خصائص عن رةظن بتقدیم قمنا الصدد هذا في و     

  .واالجتماعیة الفردیة العملیة، الممارس حیاة على تأثیره و االضطراب هذا أهمیة أكثر فهم لنا یتسنى

  :مهام الهیئة الطبیة  2-2

 ویعتبر المستشفى، تحقیق أهداف في مباشر بشكل تسهم التي المهام من العدید الطبیة الهیئة تؤدي    

 وقد ، التنظیم في األفراد نةولمكا للمهام بالمستشفى األول المحدد هو مهنیة فئة بكل الخاص األساسي القانون

 الطبیین بالممارسین الخاص األساسي القانون الطبیب ضمن مهام بتحدید الخاصة 19 المادة نصت

  - : اآلتیة باألعمال تتحدد األطباء مهام أن على ، 91_106رقم  العمومیة الصحة في والمختصین

 .والعالج التشخیص -
 .والطفولة األمومة حمایة -
 .المدرسي الوسط في الصحیة الحمایة -
 .العمالي الوسط في الصحیة الحمایة -
 .األوبئة وعلم العامة الوقایة -
 .الصحیة التربیة -
عادة التأهیل إعادة -  .التربیة وإ
 .الطبیة الخبرة -
 .الصحي التسییر -
 .الوظیفیة الفحوصات -
 .الطبیة التحلیالت -
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  الصحة موظفي تكوین في المشاركة -

 
 :الطبیة  الهیئة اءأعض 2-3

 :النحو التالي على الوظیفي التدرج لنظام طبقا الطبیة الهیئة أعضاء فئات تكون

  :المصلحة  على المشرف األستاذ

 هذا في الممارسة من سنوات ثالث تتجاوز خبرة ولدیه بالدروس المكلف مستوى له مختص طبیب وهو 

 إلى باإلضافة المتخصص، الطبي التعلیم وشهادة طبال في على الدكتوراه حاصل عامة بصفة وهو المستوى،

 الفرقة المعالجة، ضمن الهرم قمة یمثل وهو الطبیة، المصالح رئاسة یتولى ما وغالباً  المكلف بالدروس، مستوى

 البرامج ووضع المهام العلمي وتوزیع بالبحث اهتمامه جانب إلى الفرق، مختلف بین التنسیق على ویعمل

 تنفیذ ، المواد بمختلف التمویل (الخارجي للمصلحة بالوسط المتعلقة القضایا على رفیش كما المختلفة،

 ....العلمیة الملتقیات وحضور اإلداریة التوجیهات

  : بالدروس المكلف الطبیب

 ، المتخصص الطبي التعلیم شهادة إلى باإلضافة ، الطب في دكتوراه على حاصل مساعد مختص طبیب وهو

 ما وغالبا  العلمي والبحث والتعلیم بالعالج یهتم وهو  لذلك تؤهله المستوى في هذا سنوات ألربعا تتجاوز خبرة وله

 .مستوصف أو قاعة رئیس بالدروس یكون المكلف

  : المساعد الطبیب

 خبرة ولدیه ، المتخصصة الطبیة الدراسات الطب وشهادة في الدكتوراه شهادة على حاصل مختص طبیب وهو

 حالة في عالجیة قاعة رئاسة یتولى ما غالباً  وهو ، العلمي والبحث بمهام العالج ویقوم ، عملال من السنة تفوق

  .بالدروس وجود المكلفین عدم

  :المقیم الطبیب

 كما التخصص لشهادة ویحضر الطب في الدكتوراه على حاصل التدرج، بعد ما مستوى في طالب اعتباره یمكن  

 یتقاضاه ما یساوي به، یقوم الذي العمل عن شهرًیا أجًرا یتقاضى یة، إذالمهن الفئة من عنصر اعتباره یمكن
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،  مهتامتحانا تحضیر في والمساعدة والخارجیین الداخلیین للطلبة والتعلیم العالج بمهام وهو یقوم العام الطبیب

 .تقییمهم على مباشر بشكل األستاذ ویشرف  للتخصص التحضیر جانب إلى

 بالمهام ویقوم ، بمعادلتها معترف شهادة أو ، الطب في دكتوراه شهادة على الحاصل بیبالط وهو : العام الطبیب

 ،العمومیة الصحة في والمختصین الطبیین األساسي للممارسین بالقانون الخاصة 19 المادة علیها نصت التي

 ).2003( مسعودي عن

 :الطبیب والمریض  بین العالقة 2-4

 معروفین دورین بین عالقة شيء كل وقبل ال ◌ً  أو اهنأ ) مریض  طبیب(قة العال) Stoezel. J)1960یعتبر 

 بفضلها التي والتقنیات المعارف یمتلك والثاني ویطلب المساعدة یعاني األول شخصین بین تنشأ وهي  قبل من

 ینب االختالفات على مبنیة متجانسة غیر عالقة هي أساسا هذه العالقة . المعاناة هذه من التخفیف یمكن

  .وبالمریض الخاصین بالطبیب والدورین المكانتین

 تسمح العالقة العالجیة والتي في أهمیة األكثر العناصر بین من Neutralité affective العاطفي الحیاد یعتبر

 مكان أنفسنا وضع على الحدسیة القدرة ، Empathie بالتعاطف هنا ویقصد ، مریضه مع الطبیب بتعاطف

دراك الغیر،   .(Deniker & Lemperiene, 1990 ) اآلخر یحسه ما وإ

 لفعالیة ضروري وهذا وضعیة المالحظ على باالحتفاظ له وتسمح مریضه عن تمیزه مسافة على یحافظ والطبیب

 :)مریض  طبیب( العالقة من مستویات ثالث) Hollender)1958 حسب لنا یتجلىو  ،والعالج التشخیص

 یمارس الذي كلیًا بالطبیب متعلقاً  یكون هنا المریض : المریض یةوسلب الطبیب تصرف :األول المستوى §

 ، خطیرة إصابات (االستعجاالت و الجراحة العامة  في نجدها العالقة هذه ومثل ، قید أي دون نشاطه

 .) إلخ ...غیبوبة ، جراحیة تدخالت

 العالقة غالباً   هتأخذ الذي الشكل وهو ، المریض وتعاون الطبیب طرف من توجیه :الثاني المستوى §

 مع والتعاون قبول التعلیمات المریض على یتوجب الدواء ووصف التشخیص وضع فبعد ، العالجیة

 .الطبیب
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 األمر یتعلق خاصة لما ضروري النموذج هذا : والمریض الطبیب بین متبادلة مساهمة :الثالث المستوى §

 (Moor , 1972 ).نفسه   مساعدة على المریض یساعد هنا فالطبیب ، المزمنة باألمراض

 یناسب العالج الذي إلى التوصل هو) مریض  طبیب( العالقة من الهدف یبقى المستوى اختلف مهما لكن

 التقنیة في فقط تكمن ال الفعل الطبي وقیمة اإلنسان نحو موجهة كلها الطبي العمل فمنظومة ، أكثر المریض

  .اإلنساني  بعدها في والمریض الطبیب بین العالقة تشمل ولكن

  :  الممرض مهنة خصائص 2-5

 نذكر لها خصائص و أساسیة متطلبات و مكتسبة مهارات إلى إضافة فنیة، أسالیب و قواعد للتمریض     

  :هي محاور ثالثة منها

 .علیها االستطالع الممارس على ینبغي التي المسؤولیات 1-

 .همهام ألداء الممارس في تتوفر أن ینبغي التي المواصفات 2-

 .المتعلقة بالمهنة  األخطار 3-

 هي و الممارس في الصحة العمومیة عائق على الملقاة المسؤولیات عن للتحدث أوال سنتطرق    

 منها نسرد كثیرة، متطلبات على بدورها تحتوي التي و العامة المهنیة المسؤولیات بینها نذكر من متعددة

و  تطویر في االستمراریة و المواظبة عن االجتهاد مع ف،معرو  صحي سیاق و قانوني إطار في ممارسة المهنة

الكفیلة  التدابیر الطبیب الممرض یتخذ النشاط اللمج تبعا و العلوم، تطور حسب المناسبة المهارات تحدید

 بالنوعیة ترقیة السكان و العمومیة الصحة على للحفاظ منه إسهاما الشخصي، أمنه و المریض أمن على للحفاظ

 یخص آخر إلى محور لالنتقال بنا یؤدي مما تكلفتها، خصوصا و تمعلمجا في الصحة ضرورةل الفعالة

 اختالف على موعاتلمجا و لفائدة األفراد العالج توفیر الممرض مسؤولیات فمن .بالعالج المتعلقة المسؤولیات

 ) تواجدهم مكان عن النظر بغض مزمنة مصابون بأمراض أو خطر، محل أو جیدة بصحة أكانوا سواء و سنهم

 علمیة و منظمة منهجیة إیجاد فعلیه ،( …الشركات، االجتماعیة، مستوى الطبیة المؤسسات المستشفیات،

 كل استبقاء علیه لهذا و .تطبیقه في الكاملة المسؤولیة تحمل مع إسعاف المریض، و العالج تقدیم من تمكنه
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 أجل من به، خاص عیادي بتشخیص القیام إلى إضافة قادقی تحلیال تحلیلها و ألداء مهامه الضروریة المعلومات

 إلیجاد بتقییمها فعلیه احتیاج، كل حسب للتطبیق المناسبة العملیات اختیار تم من و أهداف العالج، ضبط

إلیه  توصل ما على قائم المناسب العالج تقدیم الن علیها، إدخالها یجب التي الضروریة طبیعة التعدیالت

 .بالممرض الخاص العیادي التشخیص

 مع العالقات و و الراحة كالنظافة الیومیة النشاطات تطویر على الحفاظ أیضا، الممرض مسؤولیات من    

 و التشجیع و الدعم و الالزمة كإیجاد التدابیر التأهیل، إعادة و الوقایة نشاطات تطویر مع تزامنا الفریق، بقیة

 تزویده و المریض إعالم وجوب إلى إضافة قابلیته للتجاوب، و حالته حسب كل أقاربه و المریض لفائدة كله هذا

 تمعن، و حریة بكل القرارات اتخاذ و بالنشاطات للقیام و تشجیعه طمأنته قصد المواتیة الضروریة بالمعلومات

 آن في توجیهي و تربوي دور معهم یلعب أن الممرض فعلى األقارب، من جهة أما المریض، جانب من هذا

 التحكم یستلزم علیه مما الطبیة، التشخیصیة و العالجیة التدابیر اتخاذ في للمشاركة مطالب الممرض إن .واحد

 و تطورها، مراقبة المریض و حالة تتبع مع المالئمة، العالجیة اإلجراءات اتخاذ و الالزمة األدویة وصف في

 اتجاه مضمونة كاملة تكون أن أي ئق،النحو الال على الالزمة و الضروریة المعلومات بتقدیم إال یتم ال ذلك

 االستعجالیة اإلجراءات تطبیق فعلیه االستعجالیة، أما الحاالت .العادیة الحاالت مع هذا المعنیین، األشخاص

 أن اهنشأ من التي الهفوات تفادي مع استمراریته و العالج ضمان نوعیة و اإلكلینیكیة، الحالة تتطلبها التي

 حیث من العالج لذلك تقییم عملیة إجراء في المساهمة على الحرص ذلك، ثم بعد ر،للخط المریض حیاة تعرض

 و األفراد صالح في ترقیتها و الصحة على الحفاظ في یساهم یجعله أن فائدته من و هذا كمیته، و نوعیته

إجراء  رورةض إلى نشیر یجعلنا ما هذا و لألفراد، الصحیة التربیة و الوقائیة النشاطات طریق الجماعات عن

أو  المؤسسة، إطار في العمل مجموعات ضمن المشاركة و بالممرض، الخاص العالج مجال في أبحاث

 .الممرض نفسیة في التجدید و البحث روح لبعث التنظیم

 بإنشاء تتعلق فهي .و اإلدارة التنظیم و بالتسییر المرتبطة هي و للممرض أخرى مسؤولیة إلى نتطرق    

 الطاقات و الضغوطات الحسبان آخذا في الممرضین، من صغیرة مجموعات نشاطات قهوف تنظم زمني مخطط
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 وفقا النشاطات بتقسیم ذلك و الممرضین، الجماعي لكل العمل تنسیق إلى باإلضافة الخارجیة، و الداخلیة

 المثلى ةالعنای تحقیق إلى یهدف كله هذا و العمال مؤهالت على عالوة العالج، تفقد لدرجة تبعا و لحجمها،

 و المتعلقة بالمرض، اإلحصاءات و العالج ملفات إنشاء مسؤولیة للممرض تضاف ذلك، على زیادة .للمریض

 على الحرص و أو التنظیم، المؤسسة فلسفة و تتالءم التي العالجیة الخیارات بلورة على جماعیا العمل كذا

 و العالج وسائل على االطالع و معارف الحدیثةال في الذكر سلف كما التحكم فعلیه .نتائجها تقییم و تحقیقها

 على حفاظا للوسائل المناسب االستعمال على ضرورة التأكد و الجدیدة التقنیات و التنظیم و التسییر و اإلعالم

 النقائص، تحاشي على الشدید الحرص فعلیه .التلف من الوسائل لصیانة هذه أخرى جهة من و جهة، من البیئة

 .الالزمة الجرد و عملیات الطلبیات لىإ دوریا باللجوء

 فریق للمرضین تكوین في الفعالة المشاركة هو و الممرض، مهام في مهما جانبا نذكر أن علینا و    

 أن تلبث ما التي مناسبة للصراعات حلول وضع طریق عن ذلك و الجماعي، للعمل مناسب جو إیجاد بمحاولة

 بمسؤولیة أیضا الممرض یتكفل و …اإلرهاق، ككثرة العمل، باباألس لمختلف ذلك و الفریق، هذا وسط تنشئ

 و مراقبتهم، و تأطیرهم یتولى و طلبة و ممرضین من الجدد عمال المصلحة استقبال یتعهد انه إذ العمال،

 یمكنه هنا من و تكوینهم، في المتوخاة األهداف على بناءا و لمستواهم وفقا مهتتقییم إنجازا في أیضا یشارك

 بل هذا على إال عمله یتوقف ال و الجدد، الممرضین فریق لتكوین الضروریة المتطلبات في تحدید ركةالمشا

 عن هذا كل و العطل، و اإلجازات مخطط بلورة على عالوة معاینته، و تنسیقه و الفریق نشاطات علیه تسییر

 .التفویض طریق

 في الممرض تتوفر أن ینبغي التي المواصفات محور في سندخل و المسؤولیات، محور من انتهینا    

 كذا و شفهیا، و اللغة كتابیا في الممرض تحكم وجوب في المتمثلة و الفكریة المتطلبات بینها من ،مهامه ألداء

 اإلنسانیة و الطبیة شبه و العلوم بالتمریض الخاصة المهنیة االتلمجبا المرتبطة المهارات و المعارف من تمكنه

 مع اإلشارات فك و المؤشرات یدتحد من ستمكنه التي و
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 األهداف و تحقیق و المشاریع كإنجاز متباینة، طبیعة ذات و مختلفة عوامل بین الربط و الدقیق التحلیل    

 أي في إحكامها و و تعدیلها البرامج تنظیم :منها نذكر األولویات، تسطیر إمكانیة مع التقییمیة العملیات إجراء

 .متقطعة تكون ما غالبا و متزامنة عدة أمور إلى االنتباه بتركیز إال كونی ال هذا و األوقات، من وقت

 أنظار تحت یعمل كأن و األحوال، الظروف مختلف في العملي نشاطه مزاولة من یتمكن أن الممرض على و

 خصوصا و كذلك التخطیط و العمل في الثقة و و الحدس الترقب و بالمهارة التحلي علیه و خارجین، أشخاص

 و .كاملین تزان وا بهدوء الشخصي التقییم و القرارات اتخاذ و و االستدالل المشاركة و التفاوض على ابلیتهق

 من تمكنه التي العالئقیة و االجتماعیة و العقلیة المتطلبات في تتمثل الممرض من مواصفات صفة ثاني

أن  دون النشاطات كثافة تحمل ذاك و الحاالت، مختلف عن الناجعة الجسدیة و النفسیة مواجهة الضغوطات

 كله و هذا حلها في مساهمته عن فضال تسییرها یحاول فنجده األخالقي، الطابع ذات المشاكل تحدید یهمل

 النفسیة معالجة الحاالت و األزمات و الصراعات فض بكفاءة یتمیز أن فعلیه العمل، و المهنة سر بمراعاة

 الذین للمرضى العالج في تقدیم استمراره و عالجها، من المیئوس تالحاال كذا و الوفاة، وشوك عن المترتبة

 مشاكل أو عقلیة، أو جسدیة صحیة بنوبات أو المتأثرون الوفاة على أوشكوا الذین أو مزمن، مرض من یعانون

 العنف و العدوانیة إلى المیالون أو االتصال، في مشاكل من یعانون الذین االعتناء باألشخاص و اجتماعیة،

 . أو اللفظي الجسدي

 شتى و مع تمییز أي دون ثقافتهم، و أعمارهم اختالف على لألشخاص العالج توفیر الممرض فعلى    

 كل بعد أعماله في إعادة النظر و نفسه مراجعة على قدرته یثبت أن علیه و األماكن، مختلف في و الظروف

 إنسان أخیرا و أوال فهو عمله، علیه طیلة یؤثر الذي السیكولوجي الضغط عن النظر بغض یبذلها، التي الجهود

 الذي العالج فعالیة و جدوى من متأكد غیر تجده أحیانا المهنیة و العلمیة مكتسباته فبرغم الشكوك تزاوله عادي

 السرعة علیه یتوجب و الوقت، نفس في حساسة و دقیقة و قرارات سریعة اتخاذ علیه أخرى جهة من و .یقدمه

 ید طلب من یتردد أن علیه یتوجب الضغوطات، هذه كل فتحت .هدوء و ببرودة أعصاب كله ذاه و العمل، في
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 مع نسج عالقات كذا و جماعیة لقاءات ترأس و فردي حوار تنشیط و حمیمة مهنیة عالقات و إقامة العون

 عبء تحمل على تساعده مختلفة عمالیة طبقات مع التعاون و المسئولین و العمال

 . لوضعیته مالئمة مهنیة تصرفات و هیئة تبني إذن فعلیه الفردیة األعمال إنجاز على نهتعیی و العمل

 و مهام إلنجاز قدرة الممرض على یرتكز الذي الجسدي الجانب إلى نتطرق العقلي و الفكري الجانب هذا بعد

 شتى إلعطاء یمكن ما و بأسرع األماكن مختلف إلى التنقل من تمكنه كبیرة قوة تتطلب جدا، كثیرة أعمال

 عن زیادة مختلفة، أثقال رفع علیه یتوجب مرات عدیدة و شاقة، أغلبها و مختلفة وضعیات في و العالجات

 امتداد على و ار،هن لیل انقطاع دون فریق ضمن العمل على والقدرة الغذاء، و النوم الراحة، فترات اضطرابات

  األمن و بالنظافة الخاصة االستثنائیة التعلیمات راماحت وجوب بل التحلي كله دون هذا و األسبوع، أیام

 خطیرة و مهنة شاقة آنفا ذكرنا كما فهي الممرض، بمهنة المتعلقة األخطار هو عنه نتحدث محور آخر    

 إلى أخرى أحیانا و في العمل، الحماس فقد أحیانا به تؤدي سیكولوجیة و جسدیة قوة تتطلب واحد، آن في

 تصیبه قد آخر جانب من و جانب، من هذا اتجاه اآلخرین، أو نفسه اتجاه سواء لعدوانیةا و العصبي یارهناال

 اإلصابة خطر إلیها أضف الظهر، مستوى على عضلیة تشنجات و آالم ابتداء من جسدیة، إصابات عدة

 يالذ حیاة الشخص على جدا الخطیرة المواد بعض مع التعامل خطورة عن زیادة العدوى، و ببعض األمراض

 االضطرابات نذكر األخیر في و طویلة، ألوقات لها عرضة یكون

 الذي تأثیر المحیط و الراحة و األكل و النوم مواعید تخلخل جراء العائلیة و االجتماعیة حیاته في الحاصلة

  .   Association suisse des infirmiers,1998)(نفسیته    على ضمنه یعمل
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 :ة موضوع الدراسة تقدیم المصالح الطبی 6_2

و المتمثلة في ) العنایة الكثفة(مصالح الرعایة الطبیة و التمریضیة الحرجة على  الدراسةلقد ركز     

كي یتم التطبیق بها، و ) مصلحة االستعجاالت، مصلحة اإلنعاش، و مصلحة الجراحة العامة( ثالل مصالح

من وقت وجهد و إمكانیات أخرى، و تم  ذلك الستحالة التطبیق على كل مصالح المستشفى مما یتطلبه

  :اختیار تلك المصالح لألسباب التالیة

كذا العملیات و المهام الرئیسیة التي یتوالها معظم  والطبیة،  تتحوي على معظم االختصاصا §

 .الممرضین 

 .تحوي معظم الضغوط التي قد یواجهها محترفي الصحة في مسارهم المهني  §

 .و المهمة في المستشفى تعتبر من المصالح الحساسة  §

 .تعتبر من المصالح التي تسجل أكبر إقبال للناس  §

 .تسجل هذه المصالح أعلى مستوى من الوفیات مقارنة بالمصالح األخرى §

و قد أشارت العدید من الدراسات في هذا المجال أن الممارسین العاملین بمصالح العنایة المكثفة     

ما توصلت الیه نتائج (أعلى من العاملین في المصالح الطبیة األخرى،یعانون من االكتئاب و القلق بدرجة 

) Ufemaیوفیما (، و قد أیدت هذه النتیجة دراسة ) 1، ص2000عن البدوي  Benti ET Michieدراسة  

التي أشارت الى أن مسشاعر قلق الموت و الخوف و االكتئاب التي تنتاب المرضى تتحول الى الممرضات 

  .2008عن رجاء مریم ) 111ص 1991النیال (و تنتقل الیهن 

 حجم ادفتعرف مصالح العنایة المكثفة أنها مصالح تعتني باألمراض الخطیرة و المستعصیة ، فقد ز     

 أي وفي وقت أي في اإلنسان تفاجئ التي في األمراض المطرد لالزدیاد تبًعا االستعجاالت بمصلحة العمل

صابات المرور حوادث بسبب له تحدث قد التي اإلصابات صدریة ولكثرةال الذبحة و التسمم ، كاإلغماء مكان  وإ

 االستعجاالت مصلحة وتقوم، والفیضانات والزالزل یاراتهنواال للحرائق نتیجة أو واالعتداءات الجسدیة العمل

 :التالي النحو على وذلك الطبیة الرعایة مجال في هام بدور
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 ، وقوع اإلصابة مكان في الحاالت لهذه الضروریة اإلسعافات تقدیمب الحرجة الحاالت إنقاذ في المساهمة _أ

 التعامل على ومدرب شخص متمرس عادة وهو المسعف العنایة ذههب ویقوم ، القسم إلى نقلها أثناء اهب والعنایة

 عن ، المرضى نقل أثناء العنایة بتقدیم االستعجاالت االهتمام مصالح بعض في یتم وقد ، الحاالت هذه مع

 في موجوًدا الطبیب یكون أن على المصالح هذه ، وتحرص االستعجاالت مجال في متخصص طبیب طریق

 بین تجمع أقسام وهناك .الحاالت هذه مثل في یحتاجها التي والمعدات مزودة باألجهزة عادة وتكون النقل وسیلة

 أو للمریض األولیة ضروریةال العنایة واإلسعافات تقدیم في المتخصص الطبیب وخبرة وعلم المسعف خبرة

 موقع في المسعف بین الالسلكي بواسطة مباشر هناك اتصال یكون أن على تحرص إذ ، نقلهم أثناء المصابین

 وطلب الحالة وعرض االستفسار خالله من یتم ، مصلحة االستعجاالت في المتخصص والطبیب اإلصابة

 تقدیم إمكانیة :أهمها من متعددة مزایا یوفر األسلوب وهذا ، التنفیذ واجبة الخطوات والتعلیمات وتحدید المشورة

 األمر ، ا المسعفونهب یقوم التي األدوار فاعلیة زیادة ضمان وكذلك ، حالة من ألكثر الطبیب وخبرة مشورة وعلم

 لقسما وصولها حال فوًرا للتعامل معها الحالة یئةهت على عالوة المصاب، أو المریض إنقاذ احتماالت یزید الذي

 أمس في المریض یكون قد غالیة دقائق یضمن توفیر بما ، االتصال خالل معلومات من توافر ما ضوء على

 .إلیها الحاجة

 التسمم االستعجاالت كحاالت مصلحة إلى ترد التي الحرجة الحاالت بجمیع والعاجلة الفوریة العنایة _ب

دخال ، والنریف الحاد الدماغیة أو القلبیة والسكتة القطعیة والجروح المضاعفة والكسور  هذه من یحتاج ما وإ

 )بالمستشفى (عنایة مركزة ، جراحة  المتخصصة الطبیة للخدمات الحاالت

 هذه تقدیم وكذلك أولویات ، حالة كل تلزم التي الرعایة نوعیة لتحدید القسم إلى ترد التي الحاالت فرز _ج

 :اهب الخاصة األولویات توضیح مع الحاالت لهذه تصنیف ليی وفیما .حالة كل خطورة مدى ضوء على الرعایة،

 في ویكون ، ومباشرة فوریة طبیة عنایة وتستلزم حاًدا فیها المریض جسم وظائف اضطراب یكون التي الحاالت

 " ب تسمیته على أصطلح ما وهذا ، لوظائف جسمه تعطیل أو المریض لحیاة دیدهت العنایة هذه تقدیم تأخیر

 :الحاالت هذه أمثلة ومن " ارئةالط الحاالت



 

57 

، اإلغماء حاالت ،الخطرة الرأس إصابات، الحاد الدموي التریف، البشرة زرقة ، القلبیة السكتة ،التنفس صعوبة(

 )٥ 40فوق  ما إلى الحرارة ارتفاع و التسمم

 على أصطلح وقد ، یلةقل ساعات خالل في الطبیة العنایة له تقدم لم إذا المریض حیاة فیها تتهدد التي الحاالت

 :ومن أمثلتها " العاجلة الحاالت " ب الحاالت من النوع هذا تسمیة

 إلى الحرارة ارتفاع و العین في غریبة أجسام دخول ،الحادة اآلالم ،البول إنحباس ،المضاعفة الكسور ،الحروق(

 )٥ 40فوق  ما

 الخارجیة العیادات موعد دوام انتهاء بببس االستعجاالت مصلحة لخدمات المریض فیها یحتاج التي الحاالت

  الخاصة مهتبعیادا خصوصیین وجود أطباء عدم أو ، الرسمیة والعطالت العادیة العمل أیام في بالمستشفیات

 العیادات دوام بدء قبل ما إلى المسائیة الفترة االستعجاالت في لمصلحة الحاالت هذه مراجعة غالبا ویكثر

 التي أي " العادیة المرضیة الحاالت " الحاالت من النوع على هذا ویطلق ، التالي الیوم صباح في الخارجیة

 آالم و والحنجرة الحلق التهاب ،المزمنة الظهر أوجاع ،البسیطة الرأس أوجاع :ومنها عاجلة ال و طارئ لیست

  )2003 ، مسعودي عن ( ...األذن في

لوفیات مقارنة بالمصالح األخرى حیث كما تسجل مصالح االنعاش موضوع الدراسة أعلى نسب ا    

كون في ت الوفیاتمن حاالت  % 80أن )  Marie-Cécile PONCET & Elie AZOULAY 2007(تبین نتائج دراسة 

   .حة االنعاشلالمستشفى ، كما أن أغلبیة تلك الحاالت تكون بمص

 على القادرة والتقنیات الطرق مجموعةیعتبر  الواسع بمعناه réanimation اإلنعاشو من جهة أخرى ف    

 التنفس وسائل كل اإلنعاش سبیل في وتستخدم الحیاة، إلى المخطر الجریح أو المخطر المریض إعادة

 والمنبهة الواقیة واألدویةُ  االستقالب، فضالت وتنقیةُ  الدم، إلى والبروتین والشوارد الماء وتسریب الصناعي،

 القلبي كاإلنعاش اختصاص لكل مختلفة شعب أحدثت قدف االختصاص من درجة یتطلب اإلنعاش كان ولما،

 التسمم من التنوع شدیدة بآفات المصابین المرضى اإلنعاش مصالح تستقبل، والطبي والجراحي والكلوي

 :مراحل ثالث في اإلنعاش ذلك ،ویتم وغیر الكلوي والقصور الجراحیة والصدمات الحروق حتى الفحم بأكسید
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 من المصاب یتمكن حتى فیها واالستمرار المجدیة الرئویة التهویة توفیر یجب ىاألول المرحلة ففي      

 األمام، إلى الذقن ودفع الرقبة ورفع الخلف، نحو الرأس بإمالة الهواء طریق بفتح وذلك بنفسه، بها القیام

 ومص ،الرغامى وتنبیب البلعوم وتنبیب البلعوم، من المفرزات ومص باإلصبع، البلعوم و الفم وتنظیف

 على بالضغط الصنعي الدوران توفیر ذلك ویلي األمر لزم إن الرغامى وخزع القصبیة الرغامیة المفرزات

 العمل هذا في االستمرار ویجب الصدمة، لمعالجة السفلیین الطرفین ورفع النزیف على والسیطرة القلب

 ).نقاذلإل قابلة الحالة بأن القناعة وجود حین( ساعة عن تقل ال مدة اإلسعافي

 الرئوي القلبي الجهاز واستقرار التلقائي، الدوران واستعادة للحیاة، المتقدم الدعم یتم الثانیة المرحلة وفي      

 األدویة بإعطاء وذلك المحیطة والنسج األجهزة كل إلى الطبیعي من قریباً  نقالً  الشریاني األكسجین ونقل

 .الكهربائیة بالصدمة الرجفان جةومعال القلب وتخطیط الورید، طریق عن والمصول

 القلب توقف سبب وتحدید لإلنعاش، التالیة المشددة العنایة تطبیق إلى فتهدف الثالثة المرحلة أما      

 جدیدة طرائق بتطبیق الفكري، االضطراب لمعالجة الجهد وبذل المریض، إنقاذ إمكانات ودراسة ومعالجته،

 كتابة على األطباء رأي یتفق أو وعیه، المریض یستعید أن إلى العنایة أمد إطالة إلى إضافة المخ إنعاش في

ن الدماغ، بموت شهادة  إنعاشیة جهود أي تجعل لدرجة بلیغة المرافقة اإلصابات بأن القناعة لدیهم وتتكوَّ

  .للوقت مضیعة إضافیة

 كقاعدة ،المصابة األنسجة لعالج الطبي التدخل على ترتكز طبیة تقنیة على أنها لجراحةكما تعرف ا

 جراحیة، عملیة یعتبر سابقة إصابات من جروح فیه ُیخاط أو األنسجة في شق فیه یحدث إجراء أي عامة

 أیضا جراحیا إجراءا تعتبر قد ولكنها, التنظیر أو كالقسطرة الوصف هذا تحدیدا تتبع ال أخرى إجراءات وهناك

 والخیاطة الجراحیة واألدوات المعقمة والبیئة كالتخدیر الجراحیة للعملیات اعتیادیة تحضیرات تضمنها حال في

 یتم ال الذي الختان إلى اإلشارة یتم لذلك غازیة، إجراءات الجراحیة العملیات أنواع جمیع تعتبر. التدبیس أو

 الجراحات الوصف هذا تحت یدخل وقد للقرنیة اللیزریة التذریة مثل الالغازیة بالجراحة أنسجة اختراق فیه

 .لألورام اإلشعاعي العالج في تستخدم كالتي اعیةاإلشع
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 أو العضو اإلجراء، نوع الحالة، خطورة كمدى عوامل عدة بحسب الجراحیة اإلجراءات ُتصنفو 

 تهدف التي الجراحة هي: االختیاریة الجراحة: الُمستخدمة األدوات الغازیة، درجة معالجته، المراد الجهاز

 طلب بحسب الحاالت من النوع هذا وُتجرى وعادة المریض، یاةلح مهددة غیر مرضیة حالة لتصحیح

 حیاة إلنقاذ إجراءها یتم التي الجراحة هي: الطارئة الجراحة. الطبیة والمرافق الجّراح توافر وبحسب المریض

 االستكشافیة الجراحة. وظائفه أداء من األعضاء أحد لتمكین أو أطرافه أحد على ،المحافظة المریض

 الجراحة. المرضیة الحالة تشخیص وتدعیم تأكید لغرض العملیات من النوع هذا إجراء یتم): التمهیدیة(

 أو األطراف أحد قطع: البتر. مسبقا ُشخصت حاالت عالج إلى العملیات من النوع هذا یهدف: العالجیة

 تهدف التي: اءالبن إعادة جراحات ،مقطوعا كان الجسم من جزء وصل خاللها یتم: الزراعة إعادة ، األصابع

  . ما نسیج أو لعضو الخارجي الجزء قطع هو:الختان ،المصابة أو المشوهة األعضاء بناء إعادة إلى

  

 :خالصة الفصل

واالنهاك النفسي وجد أنه في المهن الطبیة یزداد عدم التوافق الزوجي والطالق وأیضا االكتئاب لقد     

ثم یلیهم أطباء العیون ثم  الجراحة و االنعاشاصیي تبلغ نسبة االنتحار أعالها في األطباء اختصحیث 

تحوي الكثیر  soins intensifsفمصالح العنایة المكثفة  ، )2007 لطان المطیريس ( االستعجاالتاألطباء 

درجة عالیة من الدقة و الحرص و  تتطلبمن الضغوطات و االرغامات النفسیة و الوظیفیة العالیة كما أنها 

خطئ أو تهاون یودي ال محال بحیاة المریض ، ولذى تذهب الدراسة الحالیة الى  االحترافیة حیث أي

) البیت و العمل(و ذلك باالهتمام بالحورین  لممارسین في تلك المصالحل النفسیة حالةالالكشف عن محاولت 

  .أي عالقة االنهاك النفسي بالتوافق الزواجي
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  : تمهید
 األفراد في معایشة تساهم باستمرار متغیرة و جدیدة ظروف و متطلبات معاصرةال الحیاة تفرض

 التغلب و معها التوافق یستطیع من هناك...العمل في و الشارع في و المدرسة في و فالبیت مختلفة لضغوطات

 ةفریس فیقع لها، یستسلم من هناك و ذلك، على تساعده التي الوسائل و الطرق بمختلف مستعینا علیها

 .الجسدیة و النفسیة الصحة سوء و النفسیة لالضطرابات

مما قد  فقد زادت الضغوط على كاهل الفرد هذه،مصطلح كثر ما نسمعه في أیامنا "  Stress"  الضغط

یعتبر هانس سیلي و هذا حسب معظم الدراسات، و  یشعره بعدم األمان، بل قد یمثل عقبة أمام بعض األفراد،

الضغط إلى الحیاة العلمیة فقد كان متأثرا بفكرة أن الكائنات البشریة یكون لها رد  دم مفهومالرائد األول الذي ق

إحداث معدل  للضغوط عن طریق تنمیة أعراض غیر خاصة وذكر أن الضغوط یكون لها دور هام في فعل

ر سارة كالقلق إذ أن أي إصابة جسمیة أو حالة انفعالیة غی ،عال من اإلنهاك و االنفعال الذي یصیب الجسم

  ).1999عن عبد الفتاح محمد، ( و اإلحباط و التعب و األلم لها عالقة بتلك الضغوط

كامال، األمر الذي یساهم في  دون قیام العامل بدوره  و االرغامات المهنیة طكما تحول الضغو 

لك فإن العالقة الذي یتوقعه اآلخرون، ومتى حدث ذ شعوره بالعجز عن تقدیم العمل المطلوب منه بالمستوى

بعدا سلبیا له أثار مدمرة على العملیة المهنیة ككل، ویؤدى هذا اإلحساس  التي تربط العامل بعمله تأخذ

 Burnالنفسي  اإلنهاكاستنفاذ الجهد إلى حالة من اإلنهاك واالستنزاف االنفعالي یمكن تعریفها ب بالعجز مع

out  .  

ینشأ ، و مهن إطار في مزمن لضغط تكرار لكنه حاد بضغط لیس النفسي اكهناإل أن إلى اإلشارة تجدر 

أنفسنا أو یفرضها علینا  من وهن أو تلف الطاقة الحیویة تسببه متطلبات مفرطة نفرضها على النفسي اكهناإل

یشار إلیه في  حیث Burn out محیطنا، و قد تباینت استخدامات الباحثین في ترجمة المصطلح اإلنجلیزي

المهني، االحتراق النفسي و كلها  اإلعیاء، النفسي اكهنات العربیة بمفاهیم عدة منها اإلالبحوث و الكتاب

 .اكهنتسمیات تدل على حالة من اإل
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هو شعور عام باإلجهاد و درجة عالیة من اإلرهاق یتعرض له الفرد نتیجة للضغوط الكثیرة التي یعایشها و 

 .) 1998هیجان ، (  عيفي عمله، و التي تعوقه عن أداء وظائفه بشكل طبی

 النفسي اكهن، أكثر األفراد عرضة لإلصابة باإل اهبیعد المثالیون ، رغم المهارات التي یتمتعون كما 

و ما تتطلبه هذه  خاصة أوالئك الذین یعملون بمصالح الخدمات اإلنسانیة كالطب و التدریس و اإلرشاد ،

مرض مزمن كالسیدا مثال،  جسدي أو جنسي أوالمهن من التدخل في حاالت صدمیة ذات صلة باعتداء 

كما  هائلة من الطاقة و المرونة للتعامل معها، فكل هذه التدخالت تستوجب من العاملین في القطاع كمیات

المعاملة ولو كان ذلك  بحسن و بروح التضحیة و بالواجب یتسمون بالعطاء و التعاون و حب الغیر والشعور

 التدخالت من یوم آلخر ، غالبًا ما ُینهك الفرد و یحط من تفاؤله و تحفزهو تكرار هذه  على حسب صحتهم

)Mc Raith 1991(. 

 یتطلب و علیه تعد مهن المساعدة قطًبا للمشاكل المذكورة آنفا، و مصدًرا أساسیا للضغط المهني مما

التي غالبا ما  دة والقطاعات القدرة على مواجهة جملة من المشاكل المتنوعة و المتعد ذههبعلى العاملین 

  .و خاصة في محیط المؤسسات االستشفائیةتتسم بالغموض و الصراع 

 معاناة یواجه أو الطبیب الممرض ألن جهة من وجودي مشكل عن یعبر النفسي اكهناإلكما أن 

 وضعیة النفسي اكهنلإل یعطي ما هذا و الهویة، أزمة من یعاني أخرى جهة من و یعالجهم، الذي المرضى

  .السواء حد على اجتماعي و فردي عرض كونه في تتمثل جةمزدو 

الضغوط،  حیث إنه أعلى مراحل ،الفردویعتبر اإلنهاك النفسي من أخطر ما یمكن أن یصل إلیه   

وعدم  الضغوط،كثرة أن اإلنهاك النفسي ینشأ نتیجة )  Pines & Keinan  2005 بینس،و كینان(لهذا ذكر 

وشعوره بأن العمل لیس له قیمه،  مما قد یؤدي لفقدان الفرد المعنى في عمله  التوافق معها بطریق مناسبة ،

، ، مما قد یوجد لدیه الرغبة لترك عملهو في أولها الحیاة العائلیةبل قد یعمم تلك النظرة لباقي مجاالت الحیاة 

و الممرضین الذین  األطباءفلنا أن نتخیل الوضع لو أنه تفشى بین  كبیرا،لذلك فإن التعرض له یمثل خطرا 
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یرتكبون أخطاء مهنیة وخیمة على الممارس و المریض ، مما قد یجعلهم نحن بأمس الحاجة إلى رعایتهم 

  .بالدرجة األولى و كذا على عائلة المریض و المستشفى و المجتمع ككل

م المساعدة النفسي في المهن التي تقداإلنهاك لقد لوحظ خالل السنوات األخیرة اهتمام متزاید بظاهرة 

و العون لآلخرین، و تجسد ذلك في عدد من الندوات و الدراسات التي تناولت الموضوع في ضوء تزاید 

، و على الرغم من االنتشار السریع لالحتراق النفسي في )2005عسكر (االهتمام بالصحة النفسیة 

یة من أجل تحدید أبعادها و المنضمات غیر أن هذه الظاهرة الزالت تتطلب المزید من  الدراسات المیدان

للقول أن ) 2008نعموني (فهمها بشكل یجعلنا قادرین على تحدید استراتیجیات فعالة للوقایة منها، و یذهب 

أهم النتائج المترتبة عن سوء اإلحاطة بهذا الموضوع هو التزاید المستمر ألعراض اإلنهاك النفسي عند 

  .العمال

لیعرفنا أكثر عن اإلنهاك النفسي، مفهومه و العوامل المسببة له  و یأتي هذا الفصل من هذه الدراسة

 .و مؤشراته و كذا مراحل تطوره، لنتحدث في األخیر عن كیفیة تفادي هذه الظاهرة
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  :النفسي  اإلنهاكمفهوم  3-1

ثناء دراسة أ )Maslach  et Jackson 1984جاكسون  ماسالش و(تذكر كما النفسي اإلنهاك ظاهرة اكتشفت

غیر أن مفهوم  ، االنفعال الناتج عن االستثارة االنفعالیة و في كیفیة ، تعامل األفراد مع هذه االستثارة

 و آخرون Easlburg  إیسلبرج(النفسي لم یستعمل في السیاق المتعارف علیه اآلن كما جاء عن  اإلنهاك

  Freudenberger هیربرت فرویدنبرجرو هذا من طرف المحلل النفساني  1974سنة إال بحلول ) 1994

Hirbert  الذي أطلق هذا المصطلح لیدل على حالة من االستنزاف البد ني و االنفعالي الناتجین عن حالة

  .العمل

  : اإلنهاك النفسي أصل مصطلح 3-1-1

 تعدد ولذلك العربیة،السیما في مجال الدراسات  نسبیا،مفهوم حدیث  Burnout إن اإلنهاك النفسي

متفق علیه من  وذلك إن دل على شيء إنما یدل على أنه لیس هناك تعریف واحد الباحثین،عریفاته من قبل ت

  .يلإلنهاك النفس قبل الباحثین

 یعبر كان البدایة في فهو األمریكیة، المتحدة الوالیات في السبعینات في  " Burn-out " مصطلح ظهر  

 عن یعبر بصدفة و هذا المصطلح أصبح هذا بعد نیكي،إكلی أو نظري كمشكل لیس و اجتماعي مشكل عن

 أمثال أكلینیكیون و ) ( Maslach1978 به أمثال یهتمون الباحثون من الكثیر أصبح هنا و اجتماعیة حقیقة

Fredenberger ( Pierre Canoui) )1998(  

 لقد " :یقول هو و ( La Brulur interne )الداخلي  الحریق " اسم االضطراب هذا  Fredenbergerوأعطى   

 وقع فتحت العمارات، تحترق كما للحریق عرضة یكونون ما غالبا الناس  أن الیومیة بتجاربي أقوم أنا و أدركت

 بالداخل، رهیب فراغ لتسبب النیران ألسنة التهمتها لو كما الداخلیة طاقتهم تنفذ عالمنا المعقد، عن الناتج الضغط

 )in Alain Rioux  1996(ما  نوعا ماسلی الخارجي الغالف بدا لنا لو و

 مبلغ الوقود نفاذ بلغ الذي الصاروخ وضعیة على یطلق أنه  " Burn-out " مصطلح خاصیات من   

 .طاقته نفاذ  یعبر عن فهو اك هنلإل المعرض الشخص حالة في و اآللة ، تحطم خطر إلى به آل و الفوران
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" Burn-out "  یعني سكسوني أنجلو مصطلح هو" Epuisement professionnel "    اكهناإل"بالفرنسیة و 

 أهمیة أكثر حجم له أعطوا اك حیثهناإل عن للتعبیر  " Kaloshi "كلمة  یستعملون فالیابانیون بالعربیة ، "المهني

 الموت هو الكلي المعنى و ، العمل في التعب معناه و ( shi ) الموت و معناه و  (Kalo) مكونة من كلمة هي و

  (Pierre Canoui, 1998 ). العمل في التعب من

 هللاعلي عسكر وأحمد عبد : ومن هؤالء  ) االحتراق النفسي( إلى و قد ترجموه الباحثین العرب

، ... )2007(دردیر نشوى ، )2005(،عبد اهللا جاد  )1990(، وعادل عبد اهللا )1990(ومشیرة الیوسفي  )1988(

، وعصام )1997(وهشام إسماعیل ) 1990( محمد عبد السمیع:ومنهم  )اإلنهاك النفسي(وفریق ثاٍن ترجمه ب

( ویمثله سهیر الغباشي ) المشقة النفسیة ( ب وفریق ثالث ترجمه  ) 2005( ، وفوقیة راضي  ) 2004( زیدان 

 ).2004(مثل أسماء فتحي  ، بل إن هناك من أطلق علیه الضغط العاطفي ) 2001

 )1990( ما ذكره محمد عبد السمیع: اإلنهاك النفسي ألسباب منها وتتبنى الدراسة الحالیة مصطلح 

أن مفهوم ) 2004(عصام زیدان ، كما أضاف أن لفظ االحتراق یشیر آلثار النار أو اللوعة أو سوء الخلق

فال أمل فیه كالرماد الذي احترق من  ألن الشخص قد احترق ،االحتراق یغلق الباب أمام محاوالت العالج 

في كل شيء ، كما أنه یفتح الباب أمام  ر فال ینفع معه شيء ، أما مصطلح اإلنهاك فیعني المبالغةأثر النا

 .مصطلح اإلنهاك أقرب إلى الطبیعة البشریة البرامج العالجیة لتخفیف وعالج الحالة ، إضافة إلى أن

  : یكولوجیة من الناحیتین المعجمیة ، والس Burnout وفیما یلي توضیح لمفهوم اإلنهاك النفسي

          : المفهوم في المعاجم اللغویة 3-1-2

في لسان )  1955( اإلنهاك لغة یدل على المبالغة في الفعل، حیث ذكر أبو الفضل بن منظور 

نهكْته الحمى أي جهدْته ونقصتْ  لحمه، فهو منهوك ، : العرب إنه من َنِهِ◌ك أي بالغ في األمر، ویقال 

إذا شربت جمیع ما فیه ، ومنه انتهك العرض إذا بالغ في شتمه ، وفي حدیث ونهكت اإلبل ماء الحوض 

، في غسلها أثناء الوضوء ِالغوب أي  ."َأْنِهُكوا اَألعَقاب أو لتنهَكنَّها النار"  - صلى اهللا علیه وسلم  -النبي 

بالغة في كل شيء  حیث ذكر أنَ نِهِ◌ك من النهك أي الم ، العروس في تاج) 1935( وأید ذلك السید الزبیدي
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صلى  -أي بالغ في عقوبته ، والنهیك هو الشيء القوي ، ومنه قول النبي  نهكه السلطان: ومنه قول القائل 

   .أي ال تبالغي في استقصاء الختان". أشمي وال تنهكي : " للخاتنة  -اهللا علیه وسلم 

  الوسیط المعجم  ا جاء فيفهو یتصل بالنار كم ، الدارسینأما مصطلح االحتراق كما یسمیه بعض 

حرقا أي برده، ویقال الحدید  ، وزید باأللف والتاء فأصبح احتراقا، ومنه حرقرقایحرُق ح رقَ ح) أ – 1985(

 .أحرقت النار الشيء أي أحرقته وأهلكته والحرق النار ولهیبها

أي  تحریكبال  في لسان العرب فذكر أن الحرق) 1956(ذلك المعنى أبو الفضل بن منظور  ویؤید

أما ، هلُكت أي" احترُقت :"  النار، والتحرق أي تأثیرها في الشيء ، ومنه قول المجامع في نهار رمضان

 .ویحترق، وقد یستخدم بمعنى یتوهج بمعنى یشتعل Burn فذكر في المورد أن الفعل) 2003(منیر البعلبیكي 

ولقد ارتبط  الشيء المبالغة في یشیر إلى ) Burnout(  یتضح مما سبق أن مصطلح اإلنهاك كترجمة

بمصطلح  لذلك فالترجمةوالحرق بالنار،  بالتعب والتفاني في العمل، أما مصطلح االحتراق فیشیر إلى الهالك

 .النفسي الدراسة الحالیة مصطلح اإلنهاك اإلنهاك أقرب للطبیعة البشریة، لذلك فقد تبنت

 :المفهوم في موسوعات علم النفس  3-1-3

في ) 1987( الباحثین لمفهوم اإلنهاك النفسي في موسوعاتهم ، ومنهم عادل األشولتطرق بعض 

إلى أن ویشیر یعنى عدم التكیف في العمل  Burnout حیث ذكر أن مفهوم، موسوعته في التربیة الخاصة

مل، العمن ذلك  ع له، فیصبح الفرد في الغالب متعبا متبرماوغیر مشبالفرد یتوهم أن عمله شيء مؤذ مهدد 

 .ویكون في الغالب تغییر نوعیة العمل هي مقصده الالشعوري

ذا جابر عبد  كان عادل األشول أشار ألهمیة الجانب المهني في حدوث اإلنهاك النفسي فإن وإ

یریان أن حیث   النفسي یؤیدان ذلك المعنى في معجم علم النفس والطب) 1989(الحمید، وعالء الدین كفافي 

كما أنه یطلق  ،الفرد بصفة عامة لالستنفاذ والفشل في الحیاة المهنیة خاصة، وحیاةیشیر  Burnout مصطلح

 _في المقام األول _ ارتبط Burnout لهذا فاإلنهاك النفسي. على من یعمل تحت مستوى عاٍل من الضغوط
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  قل،الفرد ترك عمله والبحث عن عمٍل آخر یجد فیه ضغطا ألذلك یحاول بالمجال المهني وظروف العمل، 

 .ومساندة أكبر

 أن مصطلح اإلنهاك یقابل في)  1990( أضاف جابر عبد الحمید ، وعالء الدین كفافي  كما

ویعني التعب والنقص العام في االستجابة ونضوب الطاقة نتیجة تكرار فعل معین،  Exhaustion اإلنجلیزیة

 ) Exhaustion( هو فهما یطلقان على مصطلح اإلنهاك النفسي مصطلحا أجنبیا آخر

حیث ،  فیعني استنفاذ الطاقة نتیجة التعرض للضغوط الزائدة Burnout أما مصطلح اإلنهاك النفسي

لحالة تنتج عن  وصف عبارة عن Burnout أن اإلنهاك النفسي Consini,et.al) 1996(ذكر كونسیني وآخرون 

وكذلك انخفاض الموكلة للفرد،  زیادة مطالب العمل، وعدم المساندة، وعدم القدرة على الوفاء بالمطالب

عنه اضطرابات نفسیة، بل یؤدي للصراع  مستوى العمل عن قدرات العامل، وسوء توظیف القدرات، مما ینجم

والتغیب عن العمل، واإلعیاء العاطفي، واالضطرابات  الزواجي واألسري، مما تترتب علیه عدم جودة األداء،

 .ینتج عن أسباب بیئیة أو شخصیة نالسیكوسوماتیة، وتبلد المشاعر، ویمكن أ

أن إلى  في موسوعة التربیة الخاصة والتأهیل النفسي، حیث أشار) 2002(أید ذلك كمال سالم  كما

مما یؤدي  طویلة یعني اإلنهاك أو االستنزاف، ویشیر للعاملین في مجال اإلعاقة منذ فترة Burnout مصطلح

ومن المالحظ أن مصطلح . لمهنة والبحث عن مهنة أخرىلمعاناتهم من اضطرابات نفسیة تدفعهم لترك ا

 .یتعرض له الفرد في أي مجال یقتصر على مهنة معینة بل یمكن أن ال Burnout اإلنهاك النفسي

ما ذكره یؤیدون  في موسوعة علم النفس والتحلیل النفسي) 2003(فإن فرج عبد القادر، وآخرین  وكذلك

ترجموه باالحتراق النفسي، ویرون أنه حیث  Burnoutشأن مصطلح  Consini,et.al) 1996(كونسیني وآخرون 

كما یشیر إلى انهیار الفرد تحت وطأة  العمل، یشیر لإلنهاك الشدید الذي یصیب الفرد نتیجة االنهماك في

 .عند العامیة في اللغة الدارجةانهار یقابل قولنا  الضغوط التي تفوق قدراته في العمل واألسرة، وهو

في موسوعات علم النفس ارتبط بالجانب  Burnoutمما سبق أن مصطلح اإلنهاك النفسي یتضح 

متطلبات العمل عما  لما یجده الفرد المهني من التعب واإلجهاد الكبیر الذي ینتج عن زیادة المهني ، فیشیر
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فسیة المختلفة، لالضطرابات الن یمتلك الفرد من قدرات، وعدم مساندته للتغلب علیها، األمر الذي قد یؤدي

بین األزواج بعضهم بعضا، وبذلك  یقلل من التوافق األمر على ذلك فیمتد  وتركه العمل، بل قد ال یقتصر

  .شخصیة فهو قد ینتج من مصادر اجتماعیة أسریة، وكذلك من مصادر

     : المفهوم السیكولوجي لإلنهاك النفسي 3-1-4

 كما حیث إنه حدیث النشأة نسبیا ،ض إلى حد مامفهوم غام Burnout إن مفهوم اإلنهاك النفسي

) 1998( وجولدبیرج ، وماسالش)1997(، وهشام إسماعیل )1990(محمد عبد السمیع : یصفه بعض الباحثین 

Maslach & Goldberg 2002(عبد العال  وسید.( 

 األخیرة، لسنواتا مدى على السیكولوجیة الدراسات في بارزا اهتماما النفسي اإلنهاك ظاهرة أثارت ولقد 

 بعض إلى متعددة ألسباب العاملون یتعرض حیث التوافق، سوء إلى تؤدى سلبیة آثار من تسببه لما نظرا وذلك

 في یساهم الذي األمر فعال، بشكل بدورهم قیامهم دون یحول مما فیها، التحكم یستطیعون ال التي الظروف

 القرارات، ومتخذو اإلداریون منهم یتوقعه الذي وبالمستوى منهم، المطلوبة بالمهام القیام عن بالعجز إحساسهم

 من حالة إلى بهم یؤدى الجهد استنفاذ مع بالعجز الشعور وهذا  األخرى الخطیرة السلبیة اآلثار إلى باإلضافة

 )1992مقابلة،. (النفسي واالستنزاف االنفعالي اإلنهاك

نهاك النفسي بحیث ینطلق كل تعریف من رؤیة التي قدمها الباحثون لإلالتعریفات  لذلك فلقد تعددت 

أن بعض التعریفات ینطلق من المثیر المحدد لالستجابة، وبعضها ) 1994(الطریري الرحمن فیذكر عبد ،معینة

 ینطلق من االستجابة الصادرة تجاه ذلك المثیر،وفریق ثالث یجمع بین المثیر واالستجابة باإلضافة اآلخر

 .لمتغیرات وسیطة

 :لى ذلك فإن الباحث الحالي سوف یحاول تصنیف تلك التعریفات إلى ثالث مجموعات ًء عبنا  

رأت تدور حول التعریفات التي  و الثانیة، المركزة على مصدر اإلنهاك النفسي تدور حول التعریفات األولى 

تعریفات فتدور حول ال الثالثة أن اإلنهاك النفسي اضطراب تصاحبه مجموعة من المظاهر المرضیة ، أما
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المتغیرات الوسیطة، مع األخذ في  التي رأت أن اإلنهاك النفسي عملیة تجمع بین السبب والمظهر وبعض

  .على سبیل الدراسة االعتبار أن كل هذه التعریفات مكملة لبعضها، و أن هذا التقسیم

 : التعریفات التي ركَّزْت على مصدر اإلنهاك النفسي - المجموعة األولى 3-1-4-1

 أو التعریفات تنظر إلى اإلنهاك النفسي على أنه ظاهرة تنتج عن مصادر معینة، وقد تتفق وتلك

 :وهو ما سنحاول عرضه فیما یلي  تختلف فیما بینها على هذه المصادر

ذكر أن   النفسي وهو من الرواد في مجال بحث اإلنهاك Freudenberger) 1974( فنجد فرویدنبرجر

على عاتق الفرد   لة تحدث نتیجة األعباء والمتطلبات الزائدة والمستمرة ، والملقاةحاBurnout  اإلنهاك النفسي

والتي تفوق قدرته، مما یساهم في ظهور مجموعة من ا لمظاهر النفسیة والجسدیة السلبیة ولهذا فإن 

غوط زائدة الذي یقع تحت ض یعتبر اإلنهاك النفسي حالة سلبیة یتعرض لها الفرد  Freudenbergerفرویدنبرجر 

لتشمل الجانب النفسي وكذلك  مستمرة، والتي ال یستطیع التكیف معها بطریقة مقبولة، ولهذا فتتعدد مظاهره

 .البدني ، مما یؤثر في صحة الفرد سلبیا 

ذا كان فرویدنبرجر تكون على  أرجع اإلنهاك النفسي ألعباء العمل الزائدة التي Freudenberger وإ

عرفا ه بأنه،استجابة للمشقة االنفعالیة  perlman & Hartman) 1982( ن و هارتمانفإن بیرلما كاهل الفرد

إضافة إلي نقص  ،في التعامل المزمنة التي تؤدي إلى اإلجهاد االنفعالي، وضعف االهتمام بالبعد اإلنساني

الضغوط  الفرد من الضغوط النفسیة شرط أن تكون هذه الكفاءة الشخصیة وهما بذلك یرجعانه لما یعانیه

 .مستمرة 

تتضمن  بأنه حالة)  1988( وفي اإلنتاج الفكري العربي نجد تعریف علي عسكر، وأحمد عبد اهللا 

التغیرات السلبیة في العالقات المهنیة للفرد باآلخرین بسبب الضغوط التي یتعرض لها الفرد في العمل خاصة 

ولذلك فإنهما یرجعان اإلنهاك ، بباقي المهن حیث یكثر ا لتعامل البشري فیها مقارنة ،المهن االجتماعیة

المهن التي تتطلب تفاعال مع  النفسي لما یجده الفرد من ضغوط مهنیة تتصل بظروف عملهم خاصة
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 ممما یؤثر في حالتهبالمرضى مباشرة  نحیث یتصال للطبیب و الممرض،مثال بالنسبة  لطبالجمهور كا

 . مالضغط علیه االجتماعیة ویؤدي لزیادة مالصحیة وعالقاته

 إلى أنه یحدث نتیجة تداخل المصادر البیئیة) 1991(في حین أشار صالح مراد ، وأنور فتحي 

 والشخصیة لذلك فهو یمثل تعطیال لقدرات الفرد األدائیة، وینتج عن إدراك الفرد لمجموعة من الضغوط في

 و یشمل تقلص الطاقة: اق االنفعالي اإلرهكالمجال المهني وتفاعلها مع شخصیته ، وله مجموعة من األبعاد 

 االنفعالیة للفرد وهبوط األداء الجسمي وظهور اتجاهات سلبیة نحو العمل وظهور بعض األعراض

 الطبیب مثال  ویعبر عنه بضعف العالقات االجتماعیة بین الفرد ،السیكوسوماتیة، والجمود في العالقات

 ،اعل اإلنساني في عالقاته بهم ، وانخفاض دافعیة اإلنجازحیث یفقد دفء التف المرضى، ورؤسائه و وزمالئه

  .انخفاض درجة تقییم الفرد لنفسه وقلة درجة شعوره بالنجاح وانخفاض المثابرة لبلوغ أهدافه الشخصیة أي

اإلنهاك  ومن المالحظ أن إدراك الفرد لظروف عمله، وما به من ضغوط جانب مهم في حدوث  

ولكن  حیث إن الفرد غیر مدرك له، ،لضغط ولكن ال یكون عائقا أمام الفردالنفسي أو عدمه، فقد یوجد ا

لقدرات  عندما یدركه الفرد ویتفاعل مع شخصیته، وال یستطیع التكیف معه بطریقة مقبولة ینتج عنه تعطیل

 .الفرد فیقل إنتاجه ویعاني من اإلنهاك النفسي 

الحساسیة  ر نفسي ووظیفي ناتج عن زیادةعرفه بأنه حالة تدهو ) 1997(بینما نجد هشام إسماعیل 

 :للضغوط النفسیة والمهنیة وله بعدان هما

 .أي ظهور حالة من اإلجهاد النفسي ومظاهر االكتئاب واإلحباط بصفة عامة : البعد النفسي 

 .أي ظهور مشكالت اجتماعیة في الوظیفة مع ا إلدارة والزمالء: البعد المهني 

 ،یف یركز على الجانب المهني، وحساسیة الفرد لما یقابله من الضغوطأن هذا التعر  الواضحو من   

 یتأثر الفرد بما یقابله في حیاته المهنیة، فیصاب بحالة من التدهور التي تمتد لتؤثر في عالقات الفرد حیث

 .حیث قد تضطرب عالقات الفرد باإلدارة ، الزمالء واألسرة  ،بمن حوله
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 حیث أشارتْ  هانم أبو الخیر، ویوسف جالل ،ا الفرد وتؤثر فیه سلباواإلنهاك النفسي حالة یشعر به

 إلى أنه حالة شعوریة ذات تأثیر سلبي في الجانب االنفعالي والذهني والبدني كرد فعل للضغوط )2001(

یترتب علیها ، شخصیة، اجتماعیة واقتصادیة ،الزائدة في العمل، والتي تفوق قدرات الفرد نتیجة ألسباب مهنیة

 ،ویركِّز هذا التعریف على الجانب المهني أیضا ، خفض مستوى األداء والالمباالة وعدم الرضا الوظیفي

ظروف العمل، وشخصیة :  حیث یقابل الفرد ضغوطا زائدة فال یستطیع التعامل معها، ألسباب متعددة ، منها

حیث  ،ئة العمل في المقام األولولهذا فاإلنهاك النفسي یتصل ببی ،الفرد، والجانب االجتماعي واالقتصادي

أن اإلنهاك النفسي حالة نفسیة ناتجة عن أوضاع العمل ) 2003(وعبد الحمید سعید  ذكرْت فوزیة عبد الحمید،

األطباء وكذا  مباشرة، خاصة الذین یقدمون خدمات إنسانیة واجتماعیة كالمعلمین، المتصل باألفراد

  ...الشرطة

  :وله أبعاد ثالثة   

حساس باإلرهاق Emotional Exhaustion االنفعالي اإلجهاد  ممل یعوقه عن  أي استنزاف الوضع النفسي وإ

  .اإلنتاج

 )الطبیب أو الممرضعند ( المرضى و الزمالء أي الشعور السلبي نحو Depersonalization رتبلد المشاع

  .وعدم اإلحساس بقیمتهم 

لنفسه بشكل سلبي في الطبیب مثال أي تقییم  Lack of personal achievement تدني الشعور باإلنجاز

  .وبمن یتعامل معهم والزمالء بالمرضى المجال المهني واالجتماعي أي في عالقاته 

مباشرة، حیث یتصل فیها الفرد بهؤالء  هذا التعریف على ظروف العمل المتصل باألفراد ویركز  

 ،اإلنساني مع اآلخرین، ویشعره باإلجهاد بسرعة تعاملاألفراد ویكون قریبا منهم مما یؤثر فیه سلبا ، ویفقده ال

الضغوط، مما یقلل من كفاءته وینقص إحساسه باإلنجاز  حیث ال یمتلك األسالیب المناسبة لمقابلة تلك

 .الشخصي 
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ذا كانت فوزیة عبد الحمید، وعبد الحمید سعید قد ركزا على الجانب المهني في تعریف اإلنهاك    وإ

 أشار إلى أنه حالة من الشعور باإلجهاد واالستنزاف النفسي واإلرهاق) 2004(زیدان  النفسي، فإن عصام

 الشقاء: البدني ناتج عن الفشل في مواجهة الضغوط السلبیة القویة التي تفوق قدرة الفرد، وأن له أربعة أبعاد 

عاطفي ، اإلرهاق واالستنفاذ واالستهالك السلوكي العقلي والحركي ، اإلجهاد واالستنزاف النفسي االنفعالي وال

 .البدني العضوي والعضلي ، والعناء االجتماعي

وما  اإلنهاك النفسي حالة تتصل بظروف العمل فإنه قد یتوقف على إدراك الفرد لهذه الظروف،ف

عن  إلى أنه حالة عقلیة سلبیة ناتجة  Ahola,et.al) 2005( فقد أشارْت أهوال وآخرون، یمتلك من قدرات

المزمن في العمل ، ونقص الدعم االجتماعي ، وغموض الدور، والدكتاتوریة  ومن نتائجه التعرض  اإلجهاد

  . االكتئاب النفسي: لبعض االضطرابات النفسیة ومنها 

بأنه نمط سلبي من االستجابة لألحداث الضاغطة إضافة إلدراك ) 2008(بینما تعرفه نشوى دردیر 

متبرما من المهنة ، وساخطا  - الفرد  -المهني حیث یكون  عدم الرضا: نقص المساندة ، وله أربعة أبعاد 

كما یدركها  اإلداریة مما یؤثر في تفاعالته معهم، وانخفاض المساندةاآلخرین علیها، واالتجاه السلبي نحو 

  .مما یزید الضغط علیه حیث ال یجد الدعم المناسب  الفرد

 :تعقیب 

نظرة  مما یوضح كیف تطورت ،دة جاءت في سنین متعاقبة یتضح مما سبق أن هذه التعریفات متعد

فقد أشار بعضهم إلى أن التعرض له یرتبط بمهن معینة كالمهن التي ، Burnout الباحثین لإلنهاك النفسي

عبد و الحمید،  تتطلب تفاعال مباشرا مع البشر، و كذلك تقدیم خدمات إنسانیة كما في تعریف فوزیة عبد

فرد في أي مهنة  في حین رأى بعضهم اآلخر أن اإلنهاك النفسي حالة تصیب أي ،)2003(الحمید سعید 

 .)2004( نتیجة فشله في مواجهة الضغوط القویة التي تفوق قدرة الفرد كما في تعریف عصام زیدان

لوجود الضغوط  كما أن بعض هذه التعریفات یجعل اإلنهاك النفسي عائقا یعیق أداء الفرد  نتیجة

لضغوط مهنیة ولكن لقوة  اعلها مع شخصیة الفرد ، مما یشیر ألن بعض األفراد قد یتعرضونالمهنیة وتف
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وشخصیة قویة تمكنهم من الحل  حیث یملكون طرقا تكیفیة ،شخصیتهم ال یقعون في خطر اإلنهاك النفسي 

 ).1991(والتغلب على مثل هذه الضغوط كما جاء في تعریف صالح مراد ، وأنور فتحي 

أنه  حاب هذه التعریفات اختلفوا فیما بینهم في عدد أبعاد اإلنهاك النفسي فبعضهم یرىكما أن أص

كانت  حین البعد النفسي ، والبعد المهني ، في: هما ) 1998(مكون من بعدین مثل دراسة هشام إسماعیل 

       سعید دالحمی دراسة فوزیة عبد الحمید ، وعبد: مكون من ثالثة أبعاد مثل  نتائج دراسة بعضهم أنه

ثالث یرى أن له  وفریق هذه األبعاد هي اإلجهاد االنفعالي، وتبلد المشاعر، وتدني الشعور باإلنجاز،) 2003(

السلوكي العقلي والحركي، واإلجهاد  الشقاء واالستهالك: هي) 2004(أربعة أبعاد مثل دراسة عصام زیدان 

 ،البدني العضوي والعضلي، والعناء االجتماعي االستنفاذواالستنزاف النفسي االنفعالي والعاطفي، واإلرهاق و 

الختالف العینة المستخدمة في الدراسات مما یساهم في  ویمكن تفسیر االختالف في عدد أبعاد تلك المقاییس

محترفو الصحة توافر أبعاد ذات صلة باإلجهاد البدني الذي یالقیه  بناء مقیاس الدراسة الحالیة ، مع مراعاة

تهم بالمرضى وعالق ممهنة ، والمساندة والدعم لهال ، وضغوط عندهم، والرضا الوظیفي  مفي عمله ةالعمومی

 .و ذویهم

 :اجتمعْت في بعض النقاط ومنها  Burnout وبالرغم من ذلك فإن تعریفات هذه المجموعة لإلنهاك النفسي

 .عن طاقتهأن اإلنهاك النفسي ینتج عقب تعرض الفرد للضغوط المستمرة والزائدة  -

 .اآلخرینأنه یمثل حالة واستجابة سلبیة نحو  -

 للذات  أنه یؤدى لإلجهاد الجسمي واالستنزاف االنفعالي ونقص الشعور باإلنجاز الشخصي والتقییم السلبي -

 .أنه یختلف من شخص آلخر نظرا لوجود الفروق الفردیة ، والختالف الطاقة النفسیة من فرد آلخر -

  .یعمل ویتصل بالناس ، أي العمل في مجال الخدمات اإلنسانیة واالجتماعیة أنه یحدث لمن  -
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 :اضطرابیة على أنه حالة  النفسيإلى اإلنهاك التعریفات التي نظرت -المجموعة الثانیة 3-1-4-2

 حالة مرضیة لها مجموعة من أنه وتلك التعریفات ینظر أصحابها إلى اإلنهاك النفسي على

 :ریفات كثیرة نذكر بعضها فیما یلي المظاهر، وهي تع

حالة من  Burnoutحالة من أن اإلنهاك النفسي  justice,et.al) 1981(وآخرون  سفلقد ذكر جوستی

 الضعف والوهن تنتج عن اإلحباطات التي تقابل الفرد في العمل ، وتشمل انخفاض اإلنتاج ، والتعامل الال

انخفاض اإلنتاج ، كما  تؤثر في الجانب المهني للفرد من خالل وعلیه فإن هذه الحالة. إنساني مع اآلخرین 

 .تؤثر في الجانب االجتماعي من خالل عدم التعامل اإلنساني مع غیره من البشر 

ذا كان جوستی ) 1987( جولومبوسكي وآخرون قد ركزوا على الجانب المهني واإلنساني ، فإن سوإ

Golembiewski ة والسلوكیة والجسمیة فذكر أنه مجموعة مظاهر نفسیة ، أضاف وتحدث عن المظاهر النفسی

وسلوكیة ، وجسمیة تتمثل في انخفاض الرغبة في العمل ، واألداء المنخفض ، باإلضافة لوجود الحاجة لدى 

  .الفرد للمساندة االجتماعیة من اآلخرین

 كیة ، والجسمیة ،حیث نجد المظاهر النفسیة ، والسلو  ،وهو بذلك حالة تشمل أغلب مجاالت الحیاة 

أوالده ،  حیث إن الفرد كل متكامل فما یتعرض له في عمله قد یؤثر في عالقاته مع زوجته، و ،واالجتماعیة

 .وزمالئه، وهكذا 

على العمل وذكر أنه عبارة عن زملة من المظاهر التي  friedman) 1995( في حین ركز فریدمان

یقصر مظاهر ، وهو بذلك الواضح بین الجهد المبذول وعائدهترتبط بالعمل ، نتیجة إدراك الفرد للتعارض 

 یحصل علیه من عائد  حیث یدرك الفرد أن ما یبذله من جهد ال یتناسب مع ما ،اإلنهاك النفسي على العمل 

التعرض  فقد أشار إلى أنه حالة من اإلنهاك أو االستنزاف البدني الناتج عن) 2000(أما علي عسكر 

وفقدان االهتمام  التعب، واإلرهاق : مستمرة، ویشمل مجموعة من المظاهر السلبیة مثل للضغوط القویة وال

 ،وهو بذلك یركز على الجانب البدني، باآلخرین وبالعمل، والشك في قیمة الحیاة، وفقدان القدرة على االبتكار
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تعب ، وعدم القدرة ومنها سرعة شعوره بال حیث یصاب الفرد به وتظهر علیه مجموعة من المظاهر السلبیة،

 .والمیل للروتین على التعامل اإلنساني مع اآلخرین، وفقدان المعنى،والجمود

لضغوط  حیث أشاروا إلى أنه رد فعل عاطفي Erickson,et.al) 2000(ویؤید ذلك إریكسون وآخرون 

عدم السعادة و  العمل مع البشر ، ویتمثل في عدم الرضا الوظیفي ، واإلعیاء العاطفي ، وكثرة الغیاب ،

االنفعالي للفرد نتیجة  أي الشعور المزمن باإلرهاق اإلنهاك االنفعالي: ، وله ثالثة أبعاد تتمثل في  الزوجیة

واالستجابات القاسیة وذلك جانب  أي شعور ا لفرد بالالمباالة: تبلد المشاعرعبء العمل وكثرة الضغوط، 

و لهذا  ،یتصل باألداء المهني في العمل اته سلبیا فیماأي تقییم ا لفرد ذ: نقص اإلنجاز الشخصي ،اجتماعي

تتطلب اتصاال مباشرا بالجمهور، وله مجموعة من المظاهر  فهو ینتج عن ضغوط العمل في المهن التي

الوظیفي، وكثرة التغیب عن العمل، والتقییم السلبي للذات بل إنه  عدم الرضا: التي تشمل الجانب المهني مثل

والشخصي فنجده أثَّره في عالقات الفرد باآلخرین، وفي بیته مع زوجته،  نب االجتماعيیتسع لیشمل الجا

 .الزواجیة  ر بالسعادةحیث یقل الشعو  ،وأوالده

: تتمثل في  أن اإلنهاك النفسي عبارة عن مجموعة مظاهر مرضیة) 2002(بینما یذكر خضر مخیم 

عمله، وبذلك فله أبعاد  في الفردوط التي یتعرض لها اإلنهاك االنفعالي، واألدائي، واالتجاهي نتیجة للضغ

راجع للعمل حیث یزید  أي سرعة الغضب وتدهور الصحة البدنیة ، وذلك: اإلنهاك االنفعالي: ثالثة 

 الشخصي فیشعر الفرد أن انجازاته أي الشعور بانخفاض اإلنجا ز: اإلنهاك األدائيالضغوط على الفرد، 

أي نفاذ الصبر والقسوة في : اإلنهاك االتجاهي اته مما یزید التقدیر السلبي للذات،تقل كثیرا عن توقع المهنیة

التعامل فتتغیر اتجاها ته نحو المهنة، وكذلك نحو الزمالء من اتجاهات إیجابیة إلى اتجاهات سلبیة وهو 

ب، فتظهر بعض االضطرابات النفسیة كسرعة الغض الجانب االنفعالي: بذلك یشمل عدة جوانب منها

تدني اإلنجاز الشخصي، وفقدان البعد اإلنساني، وتسوء عالقاته بمن : مثل  والجانب السلوكي واالتجاهي

 .حوله 
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العبء  إلى أن اإلنهاك النفسي حالة من اإلنهاك االنفعالي نتیجة) 2003( كما أشار عصمت عبد اهللا

وله ثالثة  بالمستوى المطلوب،الذي یفوق طاقة الفرد، مع اإلحساس بالقصور والعجز عن أداء العمل 

اإلنهاك االنفعالي، وتبلد المشاعر الشخصیة ، ونقص اإلنجازات الشخصیة، ولهذا فالفرد یتعرض : مكونات

لضغوط زائدة، كما أنه یشعر بعدم قدرته على مقابلتها ، لهذا یجد االستنزاف النفسي، ویغلب علیه الجانب 

 .إنجازاته الروتیني، ویقل إنتاجه مما یشعره بضعف 

االنفعالي،  اإلنهاك: وتعرفه بأنه زملة من األعراض النفسیة التي تشمل) 2005(ثم تأتي فوقیة راضي 

یستوجب  وتبلد المشاعر، ونقص اإلحساس باإلنجاز الشخصي الذي یمكن أن یحدث لمن یقوم بعمل

  .اإلنجاز الشخصي ونقص لمشاعر،اوتبلد  االنفعالي،اإلنهاك  :أبعاداالتصال والتفاعل اإلنساني، وله ثالثة 

 :تعقیب 

مظاهره على  وركزت Burnout  من المالحظ أن التعریفات السابقة حاولت وصف اإلنهاك النفسي

 :وما ینتج عنه، ولقد اتفقت في بعض النقاط، ومنها 

 .شخصيالونقص الشعور باإلنجاز  المشاعر،وتبلد  االنفعالي،اإلنهاك  :ثالثةأن أبعاد اإلنهاك النفسي  §

 .أنه یؤدي ألعراض سلبیة تؤثر في حیاة الفرد  §

المساندة  أنه حالة مرضیة لها صلة بالعمل وظروفه أي ضغوط العمل ، وعدم الرضا الوظیفي ، ونقص §

 :وبالرغم من ذلك فإن تلك التعریفات اختلفت في بعض النقاط مثل  .االجتماعیة 

یؤثر  عدم الرضا الوظیفي ، بل امتد للمنزل فجعلهأن بعضها ركَّز علي الغیاب المتكرر عن العمل ، و  §

   Erickson et al )2000( سلبا في العالقة الزواجیة كما جاء في تعریف إریكسون وآخرین

حیث  أن بعضها جعل من أعراضه فقدان القدرة على االبتكار، مما یؤثر سلبا في المستقبل المهني للفرد §

  ).2000( ریف علي عسكریصبح الفرد روتینیا في حیاته كما في تع

 .)2003( أن بعضها قصر مظاهره على العمل كما جاء في تعریف عصمت عبد اهللا §
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تجمع بین مصادره  التعریفات التي رأت أن اإلنهاك النفسي عملیة –المجموعة الثالثة 3-1-4-3

  :ومظاهره 

وال  ر مراحل متدرجة،المجموعة إلى اإلنهاك النفسي على أنه عملیة تتم عب هذهینظر الباحثون في   

حدوثه، ومنها  الدالة على) مظاهره(تحدث فجأة، بل لقد حاولوا الجمع بین أسباب اإلنهاك النفسي وأعراضه 

الردود الجسمیة  واالنفعالیة  بأنه عملیة نفسیة تتمثل في Schwab,et.al) 1986( ما ذكره شواب وآخرون

كما أن لها بعض المظاهر المصاحبة  ة وكذلك المهنیة،للضغوط، وتتوقف تلك العملیة على العوامل الشخصی

والشعور بقلة اإلنجاز  في التعامل مع اآلخرین اإلرهاق االنفعالي، وضعف االهتمام بالبعد اإلنساني: لها مثل

یقصر التعرض له على الجانب المهني فقط بل البد من وجود استعداد  الشخصي في العمل وبذلك فهو ال

التعامل مع تلك الضغوط ، مما ینتج عنه بعض المظاهر التي تشمل جمیع   یستطیعلدى الفرد، كما ال

 .جوانب الفرد 

فأشار إلى أنه عملیة وحالة نفسیة ناتجة عن ظروف العمل واالتصال مع ) 1999(أما محمد طوالبه   

 طبیب و الممرضأو ال األفراد مباشرة خاصة من یقدم خدمات إنسانیة واجتماعیة كما هو الحال عند المعلم

 :وهى تتم عبر مراحل ثالث 

الفرد التي  اإلحساس بالضغوط المهنیة نظرا لقلة التوازن بین متطلبات العمل وقدرات :األولىالمرحلة )  1

 .المتطلباتتساعده للوفاء بتلك 

  .علیهیبدأ شعور الفرد باإلجهاد والتوتر كنتیجة ورد فعل لضغوط العمل  :الثانیةالمرحلة )  2

بجفاف   تتكون لدى الفرد بعض التغیرات السلوكیة، واألعراض السلبیة مثل التعامل :المرحلة الثالثة )  3

فاإلنهاك النفسي ال یحدث فجأة  ولهذا. مع اآلخرین، واالنشغال باألمور الشخصیة، وقلة اإلنتاجیة المطلوبة

ابلتها بطریقة مقبولة  ثم یزداد شعور مق بل عبر مراحل متدرجة تبدأ بشعور الفرد بالضغوط وعدم قدرته على

والتغیرات السلوكیة السلبیة مما یقلل من إنتاج الفرد،  الفرد بالضغوط والتوتر، فتظهر علیه بعض المظاهر

 .وینعكس ذلك كله على المؤسسة فتقل كفاءتها 
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ب الفرد تصی فیذكران أنه عبارة عن حالة نفسیة) 2005(ذلك عمر الخرابشة، وأحمد عریبات  ویؤید  

التكیف والتحمل  على باإلرهاق والتعب نتیجة وجود متطلبات وأعباء إضافیة یشعر معها الفرد أنه غیر قادر

الخدمة نفسها، ویتم ذلك  مما ینعكس علیه سلبیا، وكذلك على من یتعامل معه، بل یمتد فیقلل من مستوى

والتعب نتیجة لعدم   والشعور بالقلق ،)المهني(الشعور بوجود الضغوط على كاهل الفرد : عبر مراحل ثالث

سلبیة سلوكیا تغیر اتجاهات وسلوك الفرد  القدرة على التكیف مع تلك الضغوط، وحدوث مجموعة تغیرات

  .نحو العمل وكذلك اآلخرین مثل الروتین والجفاف في التعامل

 : تعقیب

 ألسباب منها ما یتصلیتضح مما سبق أن بعض الباحثین ذكر أن اإلنهاك النفسي عملیة تحدث    

ومنها  بشخصیة الفرد ومنها ما یرجع للبیئة المهنیة التي یعمل بها الفرد، وتنتج عنه بعض المظاهر السلبیة

الروتیني على  اإلرهاق االنفعالي، والجمود في العالقات االجتماعیة ، وقلة االهتمام اآلخرین، وغلبة الجانب

 .زید الضغوط على الفرد سلوكیاته، مما یقلل من جودة األداء وی

 من المالحظ أن بعض التعریفات السابقة جعلت اإلنهاك النفسي عملیة تنتج من تفاعل سماتو   

نتیجة  حیث إن ذلك یبین أنه یحدث ،وعوامل الشخصیة مع العوامل المهنیة المحیطة بالفرد وتلك نقطة مهمة

مراحل متصلة  د، كما أنه ال یحدث فجأة بل عبرلوجود الضغوط المهنیة إضافة إلى وجود االستعداد لدى الفر 

الضغوط التي ال یستطیع  فاإلنهاك النفسي أعلى مراحل الضغوط، أي ال بد أن تسبقه مجموعة من ،ومتدرجة

نفسیة، جسمیة واجتماعیة، أي  الفرد التعامل معها ، كما أن بعضهم نظر إلى اإلنهاك النفسي على أنه عملیة

  .نفعالي، البدني واالجتماعي جعله شامال للجانب اال

  :تعقیب عام حول المجموعات الثالثة 

النقاط  وبعد عرض رؤیة المجموعات الثالث السابقة لإلنهاك النفسي ، فیمكن الوقوف على بعض  

 :المشتركة بینها ومنها 
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 أن اإلنهاك النفسي یتمثل في انخفاض اإلنتاج ، والتقدیر المنخفض للذات،والتعامل الجاف غیر §

 .آلخرین ااإلنساني مع 

 .أنه یحدث عبر مراحل متدرجة وال یحدث فجأة  §

 ) .الخارجیة ( مع العوامل البیئیة ) الداخلیة ( أنه ینتج من تفاعل العوامل الشخصیة  §

أنه یحدث نتیجة إلدراك الفرد أن ما یبذله من جهد في العمل ال یتناسب مع العائد من ذلك العمل  §

 .یة ألسباب معرفیة إدراك أي

 .أنه ذو أساس نفسي ومع ذلك تتعدد مظاهره لتشمل أغلب جوانب الفرد  §

وعدم  لذلك فیمكن تعریف اإلنهاك النفسي نظریا بأنه حالة تصیب الفرد نتیجة الضغوط والِحمل الزائد  

 جوانب الحیاة حیث تشمل أغلب ،القدرة على التوافق معها ، مما یؤدي لظهور زملة من ا لمظاهر المتعددة 

یوعا و استعماال شاألكثر ) Maslach )1987 كما یبقى تعریف ،، مما یؤثر في نظرة الفرد لنفسه ولآلخرین 

 حیث دراسته مراد هو ما كل على یشمل من طرف الباحثین ومنه فقد اعتمدنا هذا التعرف كتعریف اجرائي ألنه

 الشعور فقدان االنفعالي، اكهناإل نم كل هي و الثالثة أبعاده یحدد كذلك و ، النفسي اكهناإل یعرف أنه

   .العمل في اإلنجاز الشخصي نقص و التعاطفي،

 فیه یرى شعور و انفعالیة حالة هذه عن ینتج حیث انفعالي، و بدني تعب حالة   «أن على تصفه هي و  

 في یشك حیصب كما معامالته، في جاف فیصبح اآلخرین، إزاء التعاطفي الشعور كما یفقد فعال، غیر أنه الفرد

 كذلك على سلبا یؤثر و نشاطاته من یقلص مما سلبیا تقییما إنجازاته یقیم و  مهنته، أداء على و قدراته إمكانیاته

  :النفسي اكهناإل لظاهرة أساسیة مستویات ثالثة تصف هي و .المستقبلیة توقعاته

  [Epuisement émotionnel] :االنفعالي اإلنهاك. 1

 صعوبات في یجد و داخلي بفراغ یشعر مثال  الممرض أن حیث نفسي، و بدني الوقت نفس في هو  

 بطریقة إما عن انزعاجه یعبر قد أنه كما تعبه، من تقلص ال الراحة أن كما اآلخرین، مع عالقات في الدخول

  .انفعاالته و مشاعره في شدید و تحكم مباالة، ال برودة، یبدي أنه أي العكس أو الغضب كالبكاء، منفجرة
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  [Perte d'empathie, Dépersonnalisation]:التعاطفي الشعور فقدان. 2

 أن كما بصفة تدریجیة، یحدث هذا و اآلخرین بین و بینه حاجز یكون فإنه نفسه عن الفرد یحافظ حتى  

 بأعماله یقوم أنه شيء على یعامله أنه حیث الالمباالة و بالبرودة تتسم تصبح المریض مع ة الطبیب مثالعالق

  )Robot (  میكانیكیة آلة كأنه

 :[Diminution de l’accomplissement personnel]العمل في الشخصي اإلنجاز تراجع أو تناقص 3-

 و فعال غیر بأنه و التأكد اإلحباط الذات تأنیب بالفشل، الشعور و التألم إلى المستوى هذا یؤدي  

 :استجابتین  یبدي سوف فإنه ذاهب و بالعجز، اإلحساس

 .المباالة عدم و المتكررة التغیبات طریق عن دائما یعبر الذي و الهروب إما -

 فعال غیر یكون عملة لكن و المصلحة في طویلة لمدة یبقى و بعمله مفرط و بیرك اهتمام یبدي العكس، أو -

)Noel Natacha 2001(. 
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      : مراحل تطور مفهوم اإلنهاك النفسي 3-3

قد بدأ االهتمام به منذ عام ) 2005(رجوات متولي  تكما ذكر  Burnout  اإلنهاك النفسي إن مفهوم

  :، ولذلك فقد مر بمرحلتین  1960

 )1979  الى 1960(أو مرحلة الرواد األوائل من  : المرحلة التنویریة 3-3-1

 ذكرتْ طلحات بدیلة فقد، مص دتْ إنما وجِ  Burnout مصطلح اإلنهاك النفسي یعرفْ وفي بدایتها لم            

بعض الباحثین في  الحظ أنها بدأت في بدایة الستینیات من القرن العشرین حیث) 2005(رجوات متولي 

بعض التغیرات السلوكیة السلبیة ،  مجال الصناعة تدني أداء بعض العاملین ذوي األداء المرتفع ، مع ظهور

 Flame"   الوهج المنطفئ ذلك مصطلح ولقد ُأْطِلق علىالتغیب المستمر عن العمل لفترات طویلة ، : منها 

outs  "في بدایة السبعینیات ظهر في الوالیات المتحدة األمریكیة عدد من المقاالت التي تناولت اإلنهاك 

أهوال  حیث أشارت كل من ،وركَّزْت علي األفراد الذین یعملون في مجال الخدمات اإلنسانیة  Burnout النفسي

على ید  )Burnout(اإلنهاك النفسي  ظهر مصطلح) 1974(أنه في سنة  Ahola & Hakanen) 2007( وهاكانین

و وصفه بأنه ظاهرة سلبیة لدى المهنیین الذین یعملون في  Freudenberger  الطبیب النفسي فرویدنبرجر

 Maslach 1976 عیادة لمدمني المخدرات من خالل الضغط الزائد على الفرد ، ثم جاءت كرستینا ماسالش

یصیب الفرد نتیجة الِحمل ، Burnout  وهي باحثة في علم النفس االجتماعي ، وذكرْت أن اإلنهاك النفسي

 .الزائد والضغط المستمر مما یفقده المشاعر العاطفیة تجاه العمالء ،وربطته بالمرض واالضطراب النفسي

 على أنه یصیب من یعمل في المهن الصحیةوفي بدایة األمر كانت النظرة إلى اإلنهاك النفسي           

اإلنهاك  أن االهتمام بدراسة) 2002(یتصل الفرد فیها بالمرضى كالممرضات ، فقد ذكر خضر مخیمر  التي

التي تتطلب  النفسي كان قاصرا في البدایة على مهن الرعایة الصحیة ، ثم امتد لیشمل باقي الفئات األخرى

   .التعامل مع الجمهور

نما یتعداه للمحیطین به، وإ        ذ كان اإلنهاك النفسي مشكلة ال یقتصر أثرها على الفرد المصاب بها فقط وإ

حیث إن ألي مهنة ضغوطها التي قد  ،الفرد في مهنة معینة فكذلك فاإلصابة به  أیضا  ال تشترط عمل



 

82 

 ه على التكیف معها، فإنهواستمرار تلك المشكالت بالرغم من عدم قدرت تساهم في زیادة مشكالت هذا الفرد،

 .ى ال تتفاخم المشكلةلهذا فعلى كل فرد أن یالحظ سلوكه ویقومه أوال بأول حت ،باإلنهاك النفسي یصاب

من خالل بحوثها على العاملین في  توصلتْ  Maslach ماسالش" فتذكر أن  )2005(أما رجوات متولي      

یسببها التواصل بین  ن إلى أن القیود االنفعالیة التيمجال الصحة من الممرضات واألطباء، وكذلك المرشدی

جعلت ... واألخبار السیئة  وفاة أحد المرضي ، والصراعات مع المدیرین،: هؤالء العاملین وعمالئهم مثل 

 .هؤالء العاملین یشعرون باإلجهاد االنفعالي، وهو أحد أبعاد اإلنهاك النفسي

أنه یصیب العاملین في مجال  Burnout مة إلى اإلنهاك النفسيیتضح مما سبق أن النظرة العا          

یترك أثرا  حیث إنهم یتعرضون لدرجة عالیة من الضغوط فهم یتعاملون مع المرضى مما ،الرعایة الصحیة 

 یجدونها في العمل لتياسلبیا على الفرد، ویشاهدون وفاة المرضى الذین یتعاملون معهم ، إضافة للصراعات 

الرعایة الصحیة أكثر وضوحا  مجال في، Burnoutإضافة إلى أن اإلنهاك النفسي ، مدیرین والزمالءال بلمن قِ 

  .تلك النظرة فیما بعد  رتْ تغ ولكن من المهن األخرى ، مما جعلهم قصروا التعرض له علي تلك المهن،

 .حتى اآلن )  1980(  : التجریبیةالمرحلة  3-3-2

بدأت في  إلى أنها) 2005(حیث أشارْت رجوات متولي  ،إلنهاك النفسي تطورت النظرة ل وفیها          

التجریبیة، فلقد  بدایة الثمانینات من القرن العشرین، وتطور خاللها مفهوم اإلنهاك النفسي من الناحیة

  .لقیاس اإلنهاك النفسي أصبحت دراسات اإلنهاك النفسي أكثر منهجیة ، كذلك االهتمام بوضع قائمة

 )2005( حیث أشارت ألیجا وآخرون ظهرت بعض الدراسات األكثر منهجیةو في هذه الحقبة           

Aluja,et.al ،إلى أنه في تلك المرحلة ظهرت دراسة ماسالش وتلمیذتها سوزان جاكسون Jackson Maslach & 

 الصحیة  ثم عایةالر وقدمتا خاللها أول محاولة جادة لقیاس اإلنهاك النفسي في مجال ) 1981(في سنة  وذلك

االجتماعیة، ولذلك المقیاس  لقیاس اإلنهاك النفسي للعاملین في مجال المهن) 1987(طورتا تلك األداة سنة 

ولقد َلقي ذلك المقیاس  اإلجهاد النفسي، وتبلد المشاعر، ونقص الشعور باإلنجاز الشخصي: ثالثة أبعاد 

   .شهرة واسعة سوف یتم مناقشتها الحقا 
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الصالبة  :ما حاول بعض الباحثین ربط اإلنهاك النفسي ببعض المفاهیم والمتغیرات األخرى مثل ك         

والرضا الوظیفي ، Kayon & Kurtz) 1985(النفسیة والمناخ المغلق في العمل كدراسة كایون ، و كورتز 

بأغلب مجاالت مما یدلنا على أن اإلنهاك النفسي ارتبط  Piko) 2006(وصراع األدوار في دراسة بیكو 

 .العمل  الحیاة ، ومنها العمل المهني، والشخصیة ، والنمط اإلداري المتَّبع في

ذا انتقلنا إلى النتاج الفكري العربي نجد أن مصطلح اإلنهاك النفسي          ظهر على ید علي  Burnout وإ

ثالثي  مفهوم على أنه) 1989(ونظر إلیه بعض الباحثین أمثال كمال دواني وآخرین) 1986(عسكر وآخرین 

 .الشخصي اإلجهاد االنفعالي  وضعف االهتمام بالبعد اإلنساني، ونقص الكفاءة واإلنجاز: األبعاد 

بالطالب،  العالقة: على أن له ثمانیة أبعاد) 2007(في حین نظر إلیه عادل عبد اهللا، والسید فرحات          

عداد وتأهیل المعلم، والمناهجوالمساندة اإلداریة من المدرسة، والعالقة مع  وطبیعتها، والوسائل  الموجهین، وإ

، وذلك االختالف في  التعلیمیة وتوافرها ، والعالقة بالزمالء ، واآلثار النفسیة والجسمیة المترتبة على ذلك

استخدم مصطلح اإلنهاك بل لقد  ،أخرى عدد األبعاد من مقیاس وآخر یرجع الختالف العینة ولظروف ثقافیة

 Grossi,et.al)  2003( ففي مجال الطب نجد دراسة جروسي وآخرین: في مجاالت عدیدة Burnout النفسي

  .Calvete & Villa )2004( الفتك وفي التعلیم دراسة فیال و، 

وفي مجال الریاضة ، Garcıa,et.alCano ) 2005( انو جارسیا وآخرینكوفي مجال التربیة الخاصة دراسة 

مصداقیة البحوث وظهرت أكثر من أداة لقیاس  ومع ذلك زادت،  Pietraszuk) 2006( دراسة بتریسزیك

، ومقیاس )1994(، ومقیاس عادل عبد اهللا )1987( اإلنهاك النفسي ، ومنها مقیاس ماسالش وجاكسون

  . Kristiansen,et.al).2005(كرستینسن و آخرین 

 : تعقیب

حیث إنه ارتبط بوجود ضغوط زائدة  ،وجود منذ عهد قدیمم Burnoutفإن اإلنهاك النفسي مما سبق          

، لذلك للضغوط معرض وبطبیعة الحال فاإلنسان منذ وجوده على سطح األرض ومستمرة تفوق قدرات الفرد،

ولقد  اإلنهاك النفسي رف بذلك المصطلحیع یكن ولكن لم  فمظاهر اإلنهاك النفسي موجودة منذ زمن بعید،
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العمل مما قد یؤثر على اإلنتاج القومي بطریقة  كذلك على أسرته و رته على الفرد واهتم به الباحثون لخطو 

كما في دراسة إریكسون  " Marital Burnout"   " النفسي الزواجي اإلنهاك " لذلك ظهر مصطلح  سلبیة،

طي آثار ، التي أثبتت علمیا وجود الظاهرة بمعنى آخر أثبتت الدراسة تخ Erickson,et.al) 2000( وآخرین

اإلنهاك النفسي مجال العمل للوصول إلى األسرة و التأثیر سلبا على العالقة الزوجیة و منه على األسرة 

 . ككل

     :ى وبعض المفاهیم األخر  اإلنهاك النفسي 3-4

له صلة ببعض المفاهیم األخرى ، مما قد یجعل بعض الباحثین   Burnout إن اإلنهاك النفسي          

  :ین تلك المفاهیم ، من هنا كان من المهم توضیح الفرق بینه وبین هذه المفاهیم ، ومنها یخلطون ب

   : Stressالضغوط  3-4-1

بمستوى  مرحلة متقدمة من الضغط ، فمع ذلك فالضغط مطلوب Burnout إذ كان اإلنهاك النفسي          

التكیفیة للعقل  یمثل العنصر المجدد للطاقة Stressأن الضغط  Fontana) 1993( معین، فقد ذكر دیفید فونتانا

بعض الباحثین  یسمیه والجسم ، فإذا كانت هذه الطاقة یمكن التكیف معها فیكون الضغط مفیدا ، أو كما

بعضهم اآلخر الضغط السلبي  الضغط اإلیجابي ، أما إذا لم یمكن التكیف معها فیكون ضارا ، أو كما یسمیه

الَِّذین ُأْخِرجوا : " الحیاة ، ویؤید ذلك قوله تعالى  عین من الضغط لتسیر عجلةلهذا البد من وجود قدر م ،

و  ٌیعٌ وبِ  مْت صواِم◌ٌ  دلَّه بعضٍ م بهَ ضَ بعالنَّاس  اللَّهِ  عُ دفْ  الاللَّه َولوَ  َبنار   ُیقُولواحقٍّ ِإالَّ َأن  رِبغی یاِرِهم ِمن د

 .40 آیة جالح" عِزیز ِإن اللَّهَ َلقويٌ  هُ رُ صُ یناللَّه من َّ نرَ صُ ینیًرا  َولاللَِّهَ  كثِ  مِفیها اس ُر◌ُ كذْ ی دَصلواٌت  و مساجٌ 

النفسي  والضغط Burnout إلى أن أول فرق بین اإلنهاك النفسي )2002(أشار سید البهاص كما           

Stress  هو دائما یتضح من خالل أن الضغط النفسي قد یكون مفیدا، وقد یكون ضارا، أما اإلنهاك النفسي ف

ذا زاد عن ذلك القدر ولم یستطع، سلبي وضار التعامل معه  الفرد لهذا فالضغط مطلوب ولكن بقدر معین، وإ

 .بطریقة إیجابیة ، فإنه یمثل جهدا زائدا على الفرد، ولهذا قد یتعرض لإلنهاك النفسي 
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 لدى بعض Stress والضغط Burnout ومع ذلك فهناك خلط بین مصطلحي اإلنهاك النفسي          

 و الضغط بین مصطلحي اإلنهاك النفسي) 2002(الباحثین ، فقد سوى سید عبد العال 

 أما واإلنهاك النفسي بمعنى المسببات للضغط Stressorsفیرى أن   Stress وStressors  في حین یفرق بین

Stress یشیر إلیها باالحتراق  الفرد، و الضغط أو حالة الضغط، ویكون نتیجة الضغوط التي یتعرض لها فهو

ذاالنفسي لیدل على تلك الحالة) اإلنهاك( كان سید عبد العال قد سوى بین المصطلحین فإن فوزیة عبد  ، وإ

قد فرقا بینهما بناء على أهداف الفرد  حیث إن الضغط یمكن حدوثه ألي  )2003( الحمید، وعبد الحمید سعید

ط ولم یحقق أهدافه، كما أن بِ داف علیا ودافعیة مرتفعة ثم ُأحلمن بدأ حیاته بأه یحدث شخص، بینما اإلنهاك

یصیب عدد أكبر من األفراد بینما اإلنهاك یحدث لعدد أقل من األفراد ، إضافة إلى أن  الضغط یمكن أن

 .الضغط یوجد في جمیع المهن أما اإلنهاك فیحدث في المهن التي تتضمن التواصل مع الناس

أو الضغوط ، وذكرت أن اإلنهاك النفسي  بالمشقة Stress ترجمت) 2005(تولي بل إن رجوات م           

Burnout فالضغط یمكن أن ولهذا  یختلف عن المشقة أو الضغوط، فالعالقة بینهما عالقة العام بالخاص

الحیاة  بل یعتبر  حیث إنه أساس من أساسیات الحیاة ، كما یوجد في كل مجاالت ،یصیب العدید من األفراد

 وال فقد یتعرض له الفرد عندما یجد الضغط  Burnout دافعا للفرد لتحقیق حیاة أفضل، أما اإلنهاك النفسي

 النفسي اآلخرین، ولهذا فعدد الذین یتعرضون لإلنهاك یستطیع التعامل معه، ولذلك قد یتعرض له الفرد دون

منهك نفسیا  قة العام بالخاص، فكل فردأقل من الذین یتعرضون للضغوط المختلفة، ولهذا فالعالقة بینهما عال

 .هو مضغوط، ولیس العكس 

والتعب،  أن اإلنهاك والضغط كلیهما یعبر عن حالة من اإلجهاد) 2007(أضاف مجدي عزیز  كما          

بالضغوط  ولكن یختلف اإلنهاك عن الضغط من خالل أن اإلنهاك أقصى مرحلة للضغط ، فیشعر الفرد

ت صعبة لفترات طویلة دون أن یجد المساعدة من جانب اآلخرین لمقابلة تلك الضغوط ، عندما یقابل مشكال

ولذلك فان الضغط النفسي یعتبر . وعندما یستمر الحال هكذا فیتعرض الفرد للوقوع في خطر اإلنهاك النفسي
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: اسات مثل دون القدرة على مقابلته ، كما أشارت نتائج بعض الدر  من مصادر اإلنهاك النفسي إذا استمر

  ).2008(، ونشوى دردیر)1997(نجاه موسى ومدیحه عثمان 

اإلنهاك النفسي مرحلة حیث أن  Stress یختلف عن الضغط یتضح مما سبق أن اإلنهاك النفسي        

مصطلح اإلنهاك، أما مصادرهما  متقدمة من مراحل الضغوط النفسیة، لهذا فمصطلح الضغط أشمل وأعم من

القدرة على التكیف معها ، في الوقت  كن االختالف أن مصادر اإلنهاك النفسي تستمر دونفقد تتشابه ، ول

وهكذا فاإلنهاك والضغط مرتبطان معا،  الكافي للتغلب على هذه الضغوط، مالدع دالذي ال یجد فیه الفر 

، ومع ذلك فقد مما یؤدي لحدوث اإلنهاك النفسي ویختلفان في استمرار الضغط وعدم القدرة على التعامل معه

  .اختلط األمر على بعض الباحثین 

 : Anxiety القلق 3-4-2

 كما یعتبر من مظاهره ، فقد ذكرت Burnoutالنفسي  اإلنهاك مصادر من Anxiety  قیعتبر القل          

 غیر واع، وعندما یصل هذا الصراع إلى الدرجة أن القلق یشیر إلى وجود صراع انفعالي) 1997(منى بدران 

     .التي یعانى منها الجسم فیشعر بالضغط ، ثم یتحول مع مرور الوقت لإلنهاك النفسي

 حیث یتملك الفرد الكدر ،أن القلق حالة من الخوف الغامض الشدید ) 2001(كما یضیف فاروق عثمان 

  القلقیختلف عن  لهذا فاإلنهاك النفسي ،ویؤثر في الفرد ویجعله یفقد الثقة في نفسه الشدید والضیق

مصدر معلوم  ومع مرور  حیث قد یكون القلق غیر معلوم المصدر غالبا، أما اإلنهاك فینشأ من ،المرضي

 .الوقت قد یتحول ذلك الخوف ویكون مصدرا لإلنهاك النفسي 

النفسي حیث  فذكر أن القلق یختلف عن الضغوط واإلنهاك) 1997(كما أید ذلك عبد الرحمن هیجان          

وقد یرتبط اإلنهاك ، قد یكون سببا للضغوط واإلنهاك النفسي، بل قد یعد القلق ردا تجاه الضغوط إن القلق

إلى أن القلق قد ) 2007(حیث أشارت نشوى دردیر العمل، النفسي بمرحلة عمریة معینة الرتباطه بضغوط

المرتبط أساسا بالعمل العمل، خالف اإلنهاك النفسي  یوجد في أي مرحلة عمریة كالطفولة التي تقابل الفرد

  .ومرحلة الرشد
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كالهما و إن كان  Burnout یختلف عن اإلنهاك النفسي Anxiety یتضح مما سبق أن القلق          

قد ) كحالة(فالقلق  اضطرابا یتعرض له الفرد، وتصاحبه بعض المظاهر التي قد تتداخل فیما بینها، ومع ذلك

 حین نجد اإلنهاك النفسي لقیام بسلوكیات مرغوبة كقلق االختبار، فيیكون ضروریا لسیر الحیاة ودفع الفرد ل

فیرتبط بضغوط  المراحل العمریة للفرد، أما اإلنهاك النفسي یمكن وجوده في أغلب سلبیا دائما، كما أن القلق

هاك العمریة التي یعمل فیها الفرد، كما یمكن أن یكون القلق سببا لحدوث اإلن العمل، أي یرتبط بالمرحلة

  .النفسي 

 :التعب  3-4-3

أن التعب ) 2000(حیث یرى علي عسكر ،یختلف اإلنهاك النفسي عن التعب أو التوتر المؤقت   

اإلنهاك فالثبات النسبي من یشكل العالمة األولى لإلنهاك النفسي، كما أن اإلنهاك النفسي یتصف بأنه حالة 

لتعب مرحلة أولى لإلنهاك النفسي، كما إنه یمكن أن ن اأ ولذلك یمكن القول ،النفسي أشمل وأعم من التعب

ن المصابین بالتعب أحیث  ،اإلنهاك النفسي فیصاب به عدد أقل یصاب به مجموعة كبیرة من الناس، أما

بعضهم یستطیع التكیف معه ،فیحصلون على راحة مناسبة تمكنهم من االستمرار في عملهم ، أما اإلنهاك 

 النسبي للتعب والتوتر، فیشعر الفرد أنه مستنزف القدرات إضافة لإلجهاد البدني االستمرار النفسي فیعبر عن

  .المستمر، كما یمكن أن یكون التعب من مظاهر اإلنهاك النفسي 

 :  Over trainingالتدریب الزائد  3-4-4

      راتب  فقد ذكر أسامه ،قد یتحمل الفرد ِحمال زائدا عن مستوى األداء مما یعرضه للضغوط

الِحمل الزائد، كما أن  علیه طلقأن العبء الزائد في التدریب یمثل الشكل السلبي في تدریب الفرد، وی) 1998(

ناتج عن ضغوط التدریب والمنافسة،  حیث إن كلیهما ،هناك تشابها بین التدریب الزائد واإلنهاك النفسي للفرد

لضغوط، اي فیشمل محاولة فهم وتفسیر أسباب تلك النفس إال أن التدریب الزائد یرتبط بالضغوط، أما اإلنهاك

  .ولذلك فاإلنهاك مرحلة أعلى من التدریب الزائد
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یعمل عمال ال  ن الفرد عندماأحیث  ،یتضح مما سبق أن التدریب الزائد یختلف عن اإلنهاك النفسي  

لذلك فالتدریب الزائد  ظروفه، یمتلك القدرة على إنجازه، فإنه یكلف نفسه مزیدا من الجهد بما ال یتناسب مع

 .فالعالقة بینهما عالقة السبب بالنتیجة  مرحلة أولیة، بل إنه یعتبر مصدرا من مصادر اإلنهاك النفسي،

 :  Compassion fatigue اإلعیاء العاطفي 3-4-5

 )2000( إریكسون وآخرون: إن من أبعاد اإلنهاك النفسي كما ذكر بعض الباحثین مثل   

Erickson,et.al  ،2006(جینزر -تبلد المشاعر الوجدانیة، لهذا فقد أشار كونراد و كیالر(Conrad & Kellar-

Guenther وأن اإلنهاك النفسي یشترك مع اإلعیاء  أن اإلعیاء العاطفي مرحلة من مراحل اإلنهاك النفسي

 ضغوط العمل اإلنهاك النفسي یحدث ردا على العاطفي في القلق والكآبة ومشاعر العجز، ویختلفان في أن

بسیطة ، كما أن عالج  یحدث فجأة مع وجود مقدمات المزمنة عبر مراحل متدرجة، أما اإلعیاء العاطفي قد

من أبعاد اإلنهاك النفسي،  بعد أي أن اإلعیاء العاطفي ،اإلعیاء العاطفي أسهل من عالج اإلنهاك النفسي

على الجانب العاطفي، أما اإلنهاك النفسي  اإلعیاء، كما أن اإلعیاء العاطفي یقتصر فاإلنهاك أشمل من

  .معرفیا، وسلوكیا ، إضافة للجانب العاطفي  فیشمل جانبا

 

  :ومستویاته  مراحل حدوث اإلنهاك النفسي 3-5

 اإلنهاك النفسي ال یحدث فجأة بل یحدث عقب عدة إرهاصات، وكما سبق القول فبعض الباحثین

 ة، ومع ذلك فقد اختلفوا في عدد تلك المراحل ففریق ذكر أن لهنظر إلیه على أنه عملیة لها مراحل معین

  :ثالث مراحل، والثاني أشار أصحابه إلى أن له أكثر من ثالث مراحل، وهو ما سیتم عرضه فیما یلي 

   :الفریق األول   3-5-1

 ومشیر sely) 1976(ویرى أن للضغوط النفسیة واإلنهاك النفسي ثالث مراحل ، ومن هؤالء سیلي   

ومن ) ... 2006(مصطفى  ، وحسن)2003(، وسماح األكسر )2002(، وسید عبد العال )1990(الیوسفي 

 :مراحله ما یلي 
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 : Alarm مرحلة اإلنذار والتنبیه 3-5-1-1

فقد قدرته  بقرب) العامل( دوینذر الُمخ الفر   حیث یبدأ في االنتباه للخطر ، ،ویتم فیها استثارة الجسم   

العضلي، وسرعة  یجیا، فتظهر استجابات هرمونیة فیشعر الفرد بارتفاع ضغط الدم، والتوترعلى التحمل تدر 

  ... التنفس

  :مرحلة االستجابة لإلنذار والمقاومة  3-5-1-2

مال الع تحویل الشغل ألحد: حیث یدرك الفرد الخطر ویحاول التكیف من خالل عدة طرق منها   

  .د في التكیف معه سوف یدخله المرحلة الثالثة وفشل الفر ... اآلخرین ، وأخذ أجازة ، 

      :النفسيمرحلة اإلنهاك  3-5-1-3

 حیث إن الفرد قد فشل في التكیف مع هذه الضغوط، مما یجعل طاقته تنهك وتحدث استجابات  

، معها إلى أن الفرد نتیجة لتلك الضغوط، ولعدم قدرته على التكیف) 2002(فقد أشار سید عبد العال  مرضیة،

المراحل  حیث  ، وهذه المرحلة من أخطر...المرض الجسمي، المعاناة النفسیة وأمراض القلب  یعاني فإنه

بالبیئة العائلیة بل  من الممكن أن یصاب الفرد بجلطة في الدماغ، فیترك العمل نهائیا، وتضطرب عالقته

بنفس المراحل السابقة مجموعة من  ، ویقولحیث یتحول من فرد منتج إلى فرد عالة ،سیكون عبئا علي الدولة

  )...2008( ، نشوى دردیر)2000(، وعلي عسكر )1999(محمد طوالبه : الباحثین ، منهم 

بین متطلبات  فالمرحلة األولى تحدث نتیجة لقلة التوازن ،تلك المراحل) 1999(فسر محمد طوالبه  وقد  

على طاقته، ثم تأتي  ر الفرد بالقلق ویحاول الحفاظالشغل وقدرات الفرد لألداء، ثم تأتي المرحلة الثانیة فیشع

كالمعاملة الجافة لآلخرین،  المرحلة الثالثة وتحدث مجموعة من االضطرابات في اتجاهات وسلوكیات الفرد

كما ذكر أصحاب  -لهذا فاإلنهاك النفسي یحدث عبر مراحل ثالث ، وعدم الوفاء بالمتطلبات والمسؤولیات

نذاره بوجود خطر یقابله، ثم یبدأ الفرد في حشد قدراته ومحاولة مواجهة ذلك  نبیهتبدأ بت -ذلك الفریق  الفرد وإ

معه، وفي حالة عجز الفرد عن ذلك فإنه یدخل المرحلة الثالثة حیثُ تنهك قواه، لهذا  الخطر والتكیف

  .أعلى مراحل الضغوط  فاإلنهاك النفسي
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 : مستویات اإلنهاك النفسي 3-5-1-4

ما  ومنها نهاك النفسي یحدث عبر مراحل متعاقبة ، فإن له بعض المستویات المتدرجة ،إذا كان اإل  

  :أن له ثالثة مستویات ) 1997(ذكرته منى بدران 

  .حیث ینتج عن نوبات متكررة من التعب والقلق واإلحباط: إنهاك نفسي معتدل ) 1

أسبوعین (.لكنها تستمر لمدة أطولوینتج عن نفس مصادر المستوى السابق ، و : إنهاك نفسي متوسط ) 2

 .مع عدم القدرة على مواجهتها بفاعلیة ) على األقل

وینتج عن بعض المظاهر الجسمیة مثل اُلقرح ، ونوبات الصداع المزمن الشدید ، : إنهاك نفسي شدید ) 3

   .وآالم الظهر المزمنة

 :تعقیب 

ثالث تبدأ  ت ثالثة، وكذلك مراحلاتفقْت المجموعة على أن اإلنهاك النفسي یحدث عبر مستویا  

الفرد، ثم  باالنتباه لمصدر الضغط والخطر ومالحظته، وفي الغالب ما یكون ذلك الخطر أكبر من قدرات

 .اتزانهو حیث یحاول التكیف مع ذلك الضغط وكذلك المحافظة على حالته  ،یدخل المرحلة الثانیة

ال فیدخل المرحلة الثا    لثة حیث تنهك قواه ، ُوتستنزف قدراته، ویعانيفإن استطاع فخیر ونعمة، وإ

 ،ومن جانب آخر نجد إنه من الضروري وجود درجة معینة من الضغوط ،اضطرابات متعددة هذا من جانب

العلم  حیث إن الفرد البد له من مستوى معین من الضغط كي ینتج بشكل فعال، مع ،كي تسیر عجلة الحیاة

الفریق أن  ر  نظرا لوجود الفروق الفردیة بین األفراد  ولذلك فقد رأى ذلكأن ذلك المستوى یختلف من فرد آلخ

  .، تبدأ بالمعتدل ثم المتوسط ثم الشدید اإلنهاك النفسي له مستویات ثالثة

  :الفریق الثاني  3-5-2

ماتیسون   یرى أصحابه أن الوصول إلى اإلنهاك النفسي یتم عبر أكثر من ثالث مراحل ، فقد ذكر  

فانس  :أن الفرد یصل لإلنهاك النفسي عبرالمراحل التالیة Matteson & Ivancevich )1987( یفشوإ
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 :Involvement  مرحلة االستغراق والتدخل 3-5-2-1

حیث یكون في بدایتها مستوى الرضا الوظیفي مرتفعا ، ولكن مع عدم حدوث ما یتوقعه الفرد من   

  .مستوى الرضا الوظیفي للفرد ، ویدخل المرحلة الثانیة  ضله ، فیبدأ انخفا دمالعمل ، وقلة الدعم المق

  : Stagnation مرحلة التبلد والركود 3-5-2-2

الكفاءة ویشعر الفرد باالعتالل ، وینقل  حیث ینخفض فیها مستوى الرضا الوظیفي تدریجیا وتقل  

  .الهوایات : اهتمامه لمظاهر أخرى غیر مجال العمل مثل 

 : Detachment لمرحلة االنفصا 3-5-2-3

وتعتل الصحة البدنیة والنفسیة للفرد ،  حیث یدرك الفرد ما حدث ، ویبدأ في االنسحاب نفسیا ،  

  .ویرتفع مستوى اإلجهاد النفسي 

  : Juncture  مرحلة األزمة واإلحراج 3-5-2-4

یفكر الفرد  ، النفسیة والسلوكیة سوءاالبدنیة ، حیث تزداد المظاهروهى أعلى مراحل اإلنهاك النفسي  

رأي  )2002(كما ذكر سید البهاص ، في ترك العمل بل یصل لمرحلة االنفجار، وقد یفكر الفرد في االنتحار

 : حیث ذكرا المراحل التالیة ) Edlewich & Brodsky )1980 ، و برودسكيإدلیویش

والحماس مما  والنشاطویكون فیها الفرد المعلم على درجة عالیة من الحیویة  : Enthusiasm الحماس) أ ( 

 .یجعل الفرد متوافقا بدرجة كبیرة مع عمله ، بل ینتج لدرجة قد تزید عن الحد المطلوب 

یأخذ إال  حیث یشعر الفرد المعلم بأنه قد أعطى كثیرا لمهنة التدریس ، ولم  : Stagnationالجمود ) ب ( 

 .قلیال ، و إنه یجب أن یفكر في المستقبل بدرجة أكبر 

حیث تتنازع الفرد المعلم الشكوك واإلحساس بعدم الثقة في النفس حتى یشعر :  Frustration إلحباطا) ج ( 

 .بعدم الكفاءة ، ویقل الرضا الوظیفي 

الجامدة ، والتي  تهفیها بأنه محبط تماما بسبب مهن العاملیشعر الفرد :  Apathy الیأس وفتور الهمة) د ( 

 .یغلب علیها الجانب الروتیني
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أشار إلى أن اإلنهاك النفسي  Freudenbergerفرویدنبرجر " فیذكر أن  Langle) 2003(ا النجلي أم  

حیث  ووسعها، )1992( له مرحلتان األولى مرتبطة باألحاسیس، والثانیة بدونها، ثم طور تلك المراحل في عام

ي یبذله وما یصاحبه من مرحلة تبدأ بقهر الفرد لذاته معززا ذلك بالمجهود الذ) 12(أصبحت اثنتا عشرة 

للتراجع ونقص  تجاهل لحاجات الفرد نفسه، وكذلك إعادة تفسیر القیم، وتجاهل النتائج، وتقود في النهایة

نهاك كاملالشخصیة   .، والفراغ الداخلي، ثم استنزاف وإ

 :تعقیب 

نما عبر عدة مراحل تبدأ   بالحماس  یتضح مما سبق أن الفرد ال یصل إلى اإلنهاك النفسي فجأة، وإ

یالحظ أن العائد علیه  حیث یبدأ العمل بحماس زائد، ولكنه بعد فترة ،والنشاط الذي یكون علیه الفرد العامل

أن یفكر في مستقبله  من ذلك العمل ال یتناسب مع ما یبذله من جهد، وال یحقق له أهدافه، وأنه یجب

عالقاته في العمل، بل إن ب لنفس، فتضطر فینسحب نفسیا وتعتل صحته، ویشعر بعدم الكفاءة وعدم الثقة با

 .ذلك یمتد لباقي مجاالت الحیاة، وتتفاقم المشكلة ویشعر باإلنهاك النفسي 

 تحقیق من هنا فیمر تعرض الفرد لإلنهاك النفسي بمراحل، منها االنغماس في العمل واإلخالص فیه أمال في

العمل له نفسیا،  للعمل نتیجة عدم مساندة بهح ما بدأ من أهداف، ثم الجمود حیث یغلب علیه الروتین ویقل

بالكفاءة المعهودة عنه  ، ثم انفصال الفرد عن عمله ویبدأ في االنسحاب نفسیا من العمل وال ینتج...ومادیا 

لدرجة ملحوظة  ویفكر في ترك  من قبل، ثم یصل الفرد ألعلى مراحل اإلنهاك النفسي حیث تقل ثقته بنفسه

  .ل آخر یحقق له ما یرید العمل والبحث عن عم
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  : نظریات اإلنهاك النفسي 3-6

 یعتبر اإلنهاك النفسي مرحلة متقدمة من الضغوط ، لهذا فإنه یصیب الفرد بمجموعة من

 إلى أن Linden,et.al) 2005( حیث أشار لیندن وآخرون ،االضطرابات التي تقف حائال أمام الفرد وأهدافه

ألن یحبط  یعاني مشكالت في االنتباه واإلدراك، بل قد یتطور األمر ك النفسيالشخص الذي یعاني اإلنها

ض النظریات فقد حاولْت بعلذلك  ،، مما تنعكس آثاره على الفرد والمجتمع بطریقة سلبیةالفرد ویترك عمله

  :، وهو ما أحاول عرض بعضه فیما یلي تفسیر اإلنهاك النفسي

 : Psychoanalytic Theory نظریة التحلیل النفسي 3-6-1

حیث جاءت عقب عصر كان الناس ینظرون  ،مؤسسا لتلك النظریة  Freud یعتبر فروید

على  أن فروید قد ركَّز) 2001(النفسیة على أنها نوع من الجنون ، فقد ذكر جمعة یوسف  لالضطرابات

دوره في نمو مكون  لكل وحدد) Super Egoاألنا األعلى  ،Ego األنا، Idالهو ( لشخصیةاثالثة نات مكو 

الشخصیة وتفاعلها، لذلك فقد نظر لالضطراب والمرض الذي یصیب الفرد على ضوء الصراع الذي یحدث 

 .بین مكونات الشخصیة السابقة

ذا كان بعض الباحثین ینظرون لالضطرابات التي تقابل الفرد وفق رؤیة فروید من خالل  الصراع وإ

لرؤیة التحلیل النفسي  تضیف تقسیما آخر) 2005(جوات متولي الذي یحدث بین مكونات الشخصیة ، فإن ر 

 :في جهات ثالث  إلى اإلنهاك النفسي، حیث ترى أن رؤیة التحلیل النفسي لإلنهاك النفسي تتمثل

 . ینتج عن اإلجهاد المتواصل الذي یتعرض له الفرد  أن اإلنهاك النفسي) أ(

 .عالقتها باآلخرین ذوي الداللة في حیاة الفرد  أنه ناتج عن فقدان وظیفة ومثالیة األنا في) ب(

 .أنه ناتج عن الكف الذي یحدث للتفاعالت غیر المالئمة أو المتعارضة) ج(

ذا نظرنا للنماذج الثالثة السابقة في نظرتها لإلنهاك النفسي نجد أن اإلنهاك النفسي  عن  ینتجوإ

ذكرْت  كیف معه بطریقة إیجابیة مقبولة ، ولذلكاإلجهاد المتواصل الذي یتعرض له الفرد، وال یستطیع الت

یحدث نتیجة اإلجهاد والضغط  أن اإلنهاك النفسي Maslach & Goldberg) 1998(و جولدبرج  ماسالش
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 َقابلُ عمله متحمسا لتحقیق أهدافه فی یبدأ حیث إنه ،الزائد في العمل ونفاذ طاقته، السیما الفرد المتحمس

 .لبا تكون مستمرة وال یستطیع الفرد مواجهتها، مما یؤثر فیه سلبابضغوط زائدة، هذه الضغوط غا

 فرویدنبرجر حیث ذكرا أن Ahola & Hakanen) 2007(وذالك ما أیدته أهوال، و هاكانین   

Freudenberger اإلنهاك النفسي عملیة تدریجیة یأتي على رأس الضغوط النفسیة، لهذا نظر إلیه على  یعتبر

 ،اإلنهاك النفسي لألنا  جوهر غوط العمل مع عدم القدرة على حلها، لذلك فإنه یرجعأنه استمرار مرضي لض

في عمله، وذلك على حساب األنا،  ن الفرد المنهك یضغط على نفسه فترة طویلة مقابل تحقیق اإلنجازأحیث 

ه یجد نفسه یذیب أي شيء مقابل عمله  ألن لهذا فإن ذلك الفرد یعلي من قیمة عمله، ویهتم به لدرجة أنه

 . حیث یتعرض لإلنهاك النفسي ،، وهذا الوضع ال یستمر طویالفیه

 أما وجهة النظر الثانیة فهي أن اإلنهاك النفسي یحدث نتیجة فقدان وظیفة األنا، ومثالیتها في

في  حیث إن الفرد یسعى ألن یتعلق بمن یمثل محطة مهمة ،عالقاتها باآلخرین المؤثرین في حیاة الفرد

بزوجته ألنها محطة  أن الزوج  مثال  یتعلق) 2004(حیث ذكرت صفاء إسماعیل، ومحمد نجیب  ،حیاته

الزواجین معا  ، وذلك تعلق وجداني یزید ارتباطمساندة والدعم الالزمین في حیاتهمهمة في حیاته فتمده بال

وج مثال یتعلق بزوجته، المساندة والدعم، فالز  لذلك فإن الفرد یسعى للتعلق بمن یمثل له أهمیة، ویقدم له

ذا  .یجد عنده المساندة والمثالیة التي تبحث عنها األنا  حیث ،والمعلم یتعلق بمدیره، والطالب یتعلق بمعلمه وإ

األنا فقدت  كان األمر كذلك فإن الفرد عندما یشعر أن الشخص الذي یتعلق به بدأ في التخلي عنه، وأن

یربط بین  ممااللة في حیاة الفرد، فإنه یكون معرضا لإلنهاك النفسي مثالیتها في عالقاتها باآلخرین ذوي الد

یحدث وفق ذلك  أن اإلنهاك النفسي) 2005(اإلنهاك النفسي وفقد المساندة للفرد، حیث ذكرت رجوات متولي 

 حیث یتكون لدى الفرد انطباع أن اآلخر ذي الداللة یهاجمه، أو بدأ ،المنظور التحلیلي بطریقة غیر مباشرة

  .دوره ومساندته له تضعف

 أما وجهة النظر الثالثة فترى أن اإلنهاك النفسي یحدث نتیجة للكف الراجع إلى الدفاعات غیر

المالئمة،  حیث یحدث الصراع بین مكونات الشخصیة الثالثة فتضطر األنا لكبت الدفاعات غیر ،المالئمة
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الهو وضوابط األنا  یحدث تعارض بین متطلبات إلى أنه عندما) 2001(أو المتعاِرضة فقد أشار جمعة یوسف 

تستعید األنا جزءا من وبذلك  األعلى، مما یجعل الفرد یكبت الرغبات الجنسیة المحرمة عن طریق األنا،

والتي تعتبر إشباعات بدیلة للرغبات  تنظیمها، ثم یبدأ الفرد في تحویل الرغبات المكبوتة إلى أعراض عصابیة

الصراع بین مكونات الشخصیة  فإنه یعیش  الفرد وعدم نجاح الكبت كوسیلة لحلالمكبوتة، ثم مع نمو 

المنهك یحاول كبت مجموعة من الرغبات غیر المالئمة  ولكنها مع  ولذلك فالفرد، صراعا عصابیا مركَّزا

 ق اإلنهاك النفسي كنتیجة لما سب عصابیة كوسیلة تنفیسیة لذلك الصراع فیظهر مرور الوقت تتحول ألعراض

فنجد أن  بل لقد اهتم بعض الباحثین بتقلیل آثار اإلنهاك النفسي وفق مبادئ نظریة التحلیل النفسي

فنیة التنفیس : النفسي، ومنها استخدموا بعض الفنیات لمنع اإلنهاكHakanen,et.al ) 2006( هاكانین و آخرین

یقة المناسبة له، وتلك الفنیة من فنیات بالطر  حیث نتیح للفرد الفرصة لیعبر عن مشاعره العاطفیة ،االنفعالي

 .اإلنهاك النفسي لعینة المعلمین الذین أجروا دراستهم علیهم التحلیل النفسي، وبالفعل استطاعوا تقلیل آثار

الفرد على  وبذلك فإن مدرسة التحلیل النفسي نظرت لإلنهاك النفسي على أنه ناتج عن عملیة ضغط

على  هالهتمام بالعمل، مما قد یمثل جهدا مستمرا لقدرات الفرد مع عدم قدر األنا لمدة طویلة، وذلك مقابل ا

للرغبات غیر المقبولة بل  مواجهة تلك الضغوط بطریقة سویة، أو أنه ناتج عن عملیة الكبت أو الكف

ینتهي في أقصى مراحله  المتعارضة في مكونات الشخصیة، مما ینشأ عنه صراع بین تلك المكونات

بین األنا واآلخر الذي تعلقت به،  فسي أو أنه ناتج عن فقدان األنا المثل األعلى لها وحدوث فجوةباإلنهاك الن

استخدام بعض فنیات مدرسة التحلیل النفسي  وفقدان الفرد جانب المساندة التي كان ینتظرها، كما أنه یمكن

  .لعالج اإلنهاك النفسي كالتنفیس االنفعالي 

   :  Behavior Therapyالنظریة السلوكیة  3-6-2

غیر  ، ورأت أنه متعلَّم سواء كان ذلك السلوك سویا أم كانالفرد اهتمت المدرسة السلوكیة بسلوك لقد

  السویة أو أن السلوكیین یرون أن معظم أفعالنا متعلمة سواء) 1990(حیث ذكر لویس ملیكه  ،سوي
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توافرت الظروف المالئمة، مع التركیز على  الالسویة، ومن ثم یمكن تعدیلها باستخدام قوانین التعلم إذا

  .السلوك الحاضر، وتوفیر بیئة مناسبة

ذا كان األمر هكذا فإن اإلنهاك النفسي ظروف  كسلوك ینتج عن عملیة تعلم الفرد وتفاعله مع  وإ

سوي هو  الال أن السلوك) 1990(البیئة غیر المناسبة، وبذلك فهو سلوك ال سوي، حیث یرى لویس ملیكه 

أن ) 2008(كما أضاف أحمد الحراملة ، فشل في تعلم مهارات التعامل مع البیئة وتعلم سلوك غیر مناسبال

وظروف مضطربة إذا ما ضبطْت  السلوكیین یعتبرون اإلنهاك النفسي حالة داخلیة ناتجة عن عوامل بیئیة

السلوك للتخفیف من آثار أمكن خاللها تقلیل اإلنهاك النفسي، ولذلك فیمكن استخدام استراتیجیات تعدیل 

 .اإلنهاك النفسي، ولتحقیق أعلى مستوى من األداء

 ولقد اهتم بعض الباحثین باستخدام بعض االستراتیجیات السلوكیة للتخفیف من مشكلة اإلنهاك  

قد استخدموا بعض الفنیات العالجیة ومنها فنیة  ،Hakanen,et.al) 2006( فنجد هاكانین وآخرین النفسي

الذاتیة على الضغط  واالسترخاء  ، و التعزیز وزیادة المرتبات، والضبط الذاتي من خالل السیطرةاالسترخاء

من آثار اإلنهاك النفسي لدى عینة من المعلمین،  وأخذ الحمامات الدافئة  وهي من الفنیات السلوكیة للتخفیف

 .كیة في مقابلة تلك المشكلةولقد استطاع التخفیف من حدة المشكلة، مما یدعم فعالیة بعض الطرق السلو 

سوي  بذلك فالنظریة السلوكیة تنظر لإلنهاك النفسي على ضوء عملیة التعلم على أنه سلوك غیر  

الوسائل  تعلمه الفرد نتیجة ظروف البیئة غیر المناسبة، فالمعلم مثال الذي یعمل في مدرسة ال تتوافر فیها

صادقة  ر متعاونین، وكذلك تالمیذ ال تتوافر لدیهم دافعیةالتعلیمیة الالزمة، ویوجد بها مدیر ومعلمین غی

یدخل  للتعلم، بل تقع علیه ضغوط من قبل الزوجة واألوالد، إضافة لالرتفاع الكبیر في األسعار، كل ذلك

ذا لم یتعلم الفرد سلوكیات تكیفیة مقبولة  تحت البیئة المحیطة بالمعلم وتلك البیئة بهذا الشكل غیر مناسبة، وإ

السلوك لمقابلة  تعدیلذلك فیمكن استخدام فنیات  ومع ه قد یتعلم سلوكا غیر سوي یسمى اإلنهاك النفسيفإن

التعزیز وزیادة الدعم  تلك المشكلة، ومن الفنیات السلوكیة المفیدة في التصدي لمشكلة اإلنهاك النفسي فنیة

  .الحمامات الدافئة  رخاء وأخذللفرد، والضبط الذاتي من خالل السیطرة الذاتیة على الضغط، واالست
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 :النظریة الوجودیة  3-6-3

 االضطرابات إلى لقد اهتم الوجودیون بتوافر المعنى في الحیاة لدى الفرد، ولذلك فإنهم یرجعون أغلب  

 اضطراب المعنى في حیاة الفرد، كما أن من مظاهر اإلنهاك النفسي قلة توافر المعنى في الحیاة، حیث أشار

إلى أن التوتر في حیاة الفرد سببه الرئیسي فقدان المعنى، ویصفه  victore frankel )2001(كل فران فیكتور

 .بأنه فراغ وجودي، أو أنه إحباط إلرادة المعنى

ن كان فیكتور فرانكل  أضاف أن اإلنهاك  Langle (2003) قد ركز على فقدان المعنى، فإن النجلي وإ

 : من خاللالنفسي من وجهة النظر الوجودیة یحدث 

 .أن الفرد یبدأ حیاته وعمله بمثل وأهداف عالیة ال یمكنه تحقیقها مما یعرضه للصدمة ) أ(

یفشل في تحقیق  أن الفرد یحتاج للتقدیر الذاتي كما أنه بحاجة للتقدیر االجتماعي من غیره، وهو عندما) ب(

 .أهدافه فإنه یفقد نظرته وتقدیره لذاته، وكذلك احترام الناس له 

وفقدان القدرة  حینئذ یحدث فقدان المعنى ویشعر الفرد بالفراغ الوجودي نتیجة نقص الطاقة النفسجسمیة،) ج(

  .النفسي على التكیف، مما یؤدي لحالة من الالمباالة مما یبدد حیاة الفرد، ویصیبه بما یسمى اإلنهاك

قد ، Langle (2003) ا كان النجليفإذوالعالقة بین اإلنهاك النفسي وفكرة الوجودیة عالقة متبادلة ،  

ذكرا  )Pines & Keinan2005 بینس، وكینان(  أشار إلى أن فقدان المعنى من مصادر اإلنهاك النفسي، فإن

غوط العمل الزائدة  أن اإلنهاك النفسي یمكن أن یؤدي لفقدان المعنى من حیاة الفرد خاصة الذین یعانون ض

أن اإلنهاك النفسي وفق المنظور الوجودي لیس من الضروري أن  جودة أدائهم، بل یضیفان مما یقلل من

ویشعره  حیث إنه قد ینشأ عن الجهد والعبء المنخفض مما یقلل ویحبط قدرات الفرد، ،الزائد لِ عن الِحم ینشأ

على جوانب القوة في  بفقدان المعنى، وتفاهة العمل المطلوب منه أداؤه، ویكون العالج من خالل التركیز

 .الفردحیاة 

الفرد،  نخلص مما سبق أن المنظور الوجودي لإلنهاك النفسي یركز على عدم وجود المعنى في حیاة  

یجعله یشعر بعدم  فحینما یفقد الفرد المعنى والمغزى من حیاته ، فإنه یعاني نوعا من الفراغ الوجودي الذي
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أهدافه مما یعرضه لإلنهاك   یحققأهمیة حیاته، ویحرمه من التقدیر الذي یشجعه على مواصلة حیاته، فال

 -بالمعنى عالقة تبادلیة فهما وجهان لعملة واحدة  لذلك فالعالقة بین اإلنهاك النفسي وعدم اإلحساس النفسي

یؤدي لفقدان المعنى من حیاة الفرد، كما أن فقدان المعنى  حیث إن اإلنهاك النفسي -إن جاز لنا القول 

 .یمكن أن یؤدي لإلنهاك النفسي

 : تعقیب 3-6-4

لقد حاولت بعض النظریات تفصیل القول في اإلنهاك النفسي ومن الجدیر بالذكر أن مصطلح   

نما بدأ بصورة استكشافیة، وتم ربطه  اإلنهاك النفسي لم یدرس بشكل محدد واضح في كل النظریات ، وإ

ام لها كما سبق القول  الع بضغوط العمل، وعلى أي حال فقد نظرت إلیه بعض النظریات من خالل اإلطار

ن اإلنهاك أ: اآلراء، فنقول  مع هذا فال یمكن االقتصار على وجهة نظر واحدة، ولكن یمكن الدمج بین تلك

 ،النفسي مرحلة متقدمة من الضغوط النفسیة تنتج عن تفاعل سمات الفرد وصفاته مع البیئة المحیطة به

 استعداد الفرد لإلصابة باإلنهاك النفسي الراحة مع مراعاةحیث تكون بیئة غیر مناسبة یشعر فیها الفرد بعدم 

زیادة العبء علیه، أو ضغوط قلة العبء، ولم  فإذا تعرض الفرد لضغوط ال یتحملها سواء كانت ضغوط 

له، وكذلك قلة إنتاجه مما  دمویترتب علیه قلة الدعم المق یستطع التعامل معها بطریقة سویة ، فستقل كفاءته

 مناسبا عمال وجد إن العمل لترك النیة توجد تقدیر أقل على أو عمله، بل قد یترك لإلنهاك النفسيیعرض الفرد 

 . فیه بمن كله المجتمع النفسي على لإلنهاك األثر الخطیر یبین مما الحالي، عمله غیر
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    :النفسي  اإلنهاك مصادر 3-7

    هشام إسماعیل : بعض الباحثین مثل علو تداخل العوامل جعدد مصادر اإلنهاك النفسي تتإن   

األولى تتصل بمتطلبات المهنة : اتمجموعإلى ثالث تصنیف مصادر اإلنهاك النفسي یذهبون إلى ) 1998(

وفریق آخر یسوي ، على إشراك ظروف العمل مع العوامل الشخصیة الخاصة بكل فرد تعمل: نفسها، والثانیة

فیرى أن مصادر ) 2003(غوط النفسیة ویمثله عصمت عبد اهللا بین مصادر إلنهاك النفسي ومصادر الض

الفرد  مؤشرا إلحساس ن اإلنهاك النفسي یعدأحیث  ،اإلنهاك النفسي هي نفس مصادر الضغوط المهنیة

لذلك فقد یرى القارئ أن ما یلي یعتبر من مصادر الضغوط  ،بالضغوط النفسیة والمهنیة التي یعانى منها

حیث إن اإلنهاك النفسي مرحلة متقدمة من  ،النفسي كن أن تكون من مصادر اإلنهاكالنفسیة، ومع ذلك یم

تفاعل السیر  على مستوى تفاعل الفرد مع محیطه و بالضبط النفسي اكهنیحدث اإلحیث لضغوط النفسیة، ا

من وسط قد تنبع  هدةلمجا للفرد مع محیطه الخارجي و بالتالي فإن العوامل) النفجسماني( النفسي الجسماني

 النفسي اكهنأولى الباحثون ، للعوامل المسببة لإل قد، و لهذا فعته أو قد تتعلق بالفرد و شخصیتهالعمل و طبی

  :األمر الذي سمح لمنا بتصنیف تلك المصادر و هي كاآلتي الكثیر من االهتمام

 المصادر الوظیفیة والمؤسسیة -

 المصادر الشخصیة -

 المصادر االجتماعیة -

 )الفیزیقیة ( یة المصادر الطبیع -

 المصادر االقتصادیة -

  :وفیما یلي بیان لذلك 

 : والمؤسسیةالمصادر الوظیفیة  3-7-1

لها عالقة مهمة جدا بإصابته  إن العمل والمؤسسة التي یعمل بها الفرد المصاب باإلنهاك النفسي  

على التكیف معها،  درباإلنهاك النفسي، وذلك ألن هذا العمل قد یملك من الضغوط ما یجعل الفرد غیر قا
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مهما في حدوث اإلنهاك  أن الجانب الوظیفي یؤدى دورا) 2005(فقد ذكر عمر الخرابشة وأحمد عربیات

حیث إنه یؤدى دورا مهما في  ،حیث إن العمل قد یؤثر سلبا أو إیجابا في الفرد وفى أدائه ،أو منعه النفسي

بالمال إال أن فشل الفرد في تحقیق حاجاته سوف  هحیاة الفرد فیساعده في تحقیق حاجاته األساسیة، ویمد

ولذلك فإن المصادر  األمر للوصول إلى اإلنهاك النفسي یشعره بالضغط وعدم الرضا الوظیفي، وینتهي به

 :الوظیفیة المسببة لإلنهاك النفسي یمكن تصنیفها كما یلي 

 :) شخصیة المنظمة ( ثقافة المنظمة أو المؤسسة  3-7-1-1

ختلف یكمنظمة  فالمستشفىسة كیان له طبیعته الخاصة الذي یختلف من منظمة ألخرى، إن المؤس  

 من أن لكل) 1998(ثقافته عن مصنع للحدید والصلب مثال، ویؤید ذلك ما ذكره عبد الرحمن هیجان  في

 بینه منظمة شخصیتها وقیمها الخاصة بها، والتي إن لم یستطع الفرد العامل تبنیها، فذلك یعنى وجود فجوة

 وبین المؤسسة، مما یشكل ضغطا على الفرد هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن الزمالء المحیطین بالفرد

ضغطا جدیدا على الفرد، مما یزید من الضغوط الواقعة على  - بما یحملونه من قیم وأفكار  - قد یمثلون

یصاب بالضغط بل قد  لفرد قدأن ا Kahn & Cooper) 1993( وذلك یؤید ما ذكره كان و كوبر ،كاهل الفرد

یصل لإلنهاك النفسي عندما ال یقبل الثقافة التنظیمیة للعمل حوله، حیث ال تتسق تلك الثقافة مع ما یحمل 

 .الفرد من قیم

تقییم  أن عملیة) 2002(كما یدخل ضمن ثقافة المنظمة طریقة تقییم األداء فقد ذكر على حمدان   

اإلنهاك  وذلك یعد من مظاهر الضغوط النفسیة، فالتقییم السلبي وغیر األداء تمثل مصدرا مهما من مصادر

موضوعي لألداء یمكن أن أن التقییم الغیر  Iacovides,et.al) 2003( النفسي ، كما أشار إیكوفیدس وآخرون

 یؤدى إلى إحباط األهداف والتوقعات، مما یساعد في الوصول إلى كما أنه یجعل المعلم یفقد ویترك وظیفته 

 بل إن ذلك یرتبط بعدم الرضا الوظیفي ، حیث ذكرت ماسالش و جولدبرج، النفسي مرحلة اإلنهاك

)1998(Maslach  & Goldberg  أن من مظاهر اإلنهاك النفسي ترك الفرد وظیفته بعد أن یقل إنتاجه ویشعر

 .بعدم الرضا الوظیفي 
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أشار  سسة، بل ما یدور حولها، لذلكلهذا فثقافة المؤسسة تشمل جمیع ظروف العمل داخل تلك المؤ   

تقریبا یومیا، مما العمل  إلى أن الرتابة في العمل، وعدم التجدید یجعل الفرد یقوم بنفس) 2002(نادر الزیور 

و ، ویشعر بالملل الذي یفتح الطریق للمعاناة من اإلنهاك النفسي النبیل عن مهنة الطب یجعله یفقد المعنى

 .ثقافة المؤسسة وما تحمله من جمود، والسبب األخطاء الطبیة

الفرد  یتضح مما سبق أن ثقافة المؤسسة التي یعمل بها الفرد لها أهمیة كبیرة في وقایة أو إصابة  

الفرصة للفرد  باإلنهاك النفسي، فإذا توافرت بها الوسائل المعینة للفرد على التقدم المهني والشخصي، فستترك

وقتا مناسبا إلنجاز  في عمله، وتوفِّر له التدریب الكافي لذلك، وتتیح له هدِ ألن یتقدم مهنیا بنا ء على جه

عمله، فال یعمل لفترات طویلة دون راحة، ولذلك فسیكون تقییمه لذته إیجابیا ،فالمؤسسة التي یتوفَّر بها ذلك 

  .فستكون حاجزا بین الفرد واإلنهاك النفسي 

 : Social Support نقص المساندة االجتماعیة 3-7-1-2

حیث  ،تلعب المساندة االجتماعیة دورا مهما في وقوع أو وقایة الفرد من الوقوع في اإلنهاك النفسي  

الضغوط التي  أنها تعتبر من الحلول التي یمكن من خاللها التغلب على تأثیرات) 1996(ذكر محمد غنیم 

من اإلدارة دم الدعم المق معلم من خاللیتعرض لها الفرد فتعمل على رفع الروح المعنویة واإلنتاجیة للفرد ال

بأنها النظام الذي یتضمن الروابط االجتماعیة ) 1997( ولذلك عرفها عماد عبد الرازق والزمالء في العمل

اللجوء إلیهم والوثوق بهم لیمنحوا الفرد السند العاطفي،  حیث یمكن ،طویلة المدى والثابتة بمجموعة من الناس

وال تقتصر المساندة االجتماعیة على شكل واحد، بل تتعدد  ،ثلوا له المالذ وقت الشدةویقدموا له الدعم، ویم

 : أنها تشمل  )1997( أشكالها فقد ذكر عماد عبد الرازق

 .والتي تتضمن الرعایة والثقة والقبول والتعاطف : المساندة االنفعالیة ) 1

 .موال وتشمل المساعدة في األعمال ، واأل: المساندة األدائیة ) 2

 .من خالل تقدیم المعلومات والنصح واإلرشاد الالزم لحل المشكالت : المساندة اإلرشادیة ) 3

  .من خالل تعزیز وتدعیم بعضهم بعضا في وقت الشدة : مساندة األصدقاء ) 4
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  من خالل ما تمده الزوجة و العائلة من تدعیم وجداني: مساندة عاطفیة ) 5

 ساندة االجتماعیة تلعب دورا مهما في حیاة الفرد، وفى تحقیق التوازنعلى ما تقدم فإن الم اءبنا  

أن نقص المساندة االجتماعیة أو ) 1993(للفرد في شتَّى جوانب حیاته، لذلك تذكر لیلى عبد الحمید  والتوافق

حمد ذلك أیضا نتائج دراسة م ، ویؤیدغیابها بالمرة یمثل مصدرا من مصادر إصابة الفرد باإلنهاك النفسي

ولهذا فالفرد في أي مجال یحتاج لمن  ،)2003( ، ودراسة فوزیة عبد الحمید وعبد الحمید سعید)1996(غنیم 

في ظروف متعبة نفسیا و نفسیا خالل  عملتي تمثال ال فالممرضةیدعمه ویسانده سواء بالقول أو الفعل، 

طرف الزمالء و األسرة و الزوج  من جد الدعم المناسب في الوقت المناسبساعات طویة و حتى في اللیل ت

ن لمت ها، فإنخاصة ّعم فإنه ینطفئ وتظهر الالمباالة ویزداد ید كرر ذلك السلوك الذي صاحبه الدعم، وإ

  .لإلنهاك النفسي  اضغط، مما قد یعرضهال

 :أعباء العمل  3-7-1-3

 معینة البد من عندما یلتحق بالعمل یصبح مسئوال عن القیام بأعمالممارس الصحة العمومیة إن   

وذلك مقابل مجموعة من الممیزات كما أشار إلى ذلك  دون ارتكاب أخطاء أدائها بأعلى درجة من الكفاءة

طبیعتها  أنها تساعد في إثبات الشخصیة للفرد من خالل ما تحمله في و منها )1998(الرحمن هیجان  عبد

  :كمصدر لإلنهاك النفسي من خالل نوعین  ولقد تناول الباحثون أعباء العمل من خصائص التحدي التجدید

 : over loadأعباء العمل الزائد  3-7-1-3-1

عوید  أشار قد یتعرض الفرد لمجموعة من الضغوط التي تفوق قدراته، مما یجعلها أعباء زائدة، فقد  

م بمهام یحاول القیا ن الفردأحیث  ،إلى أن أعباء العمل الزائد من مصادر ضغوط العمل ) 2000(المشعان 

كثرة  ضغوط متعددة یعاني من فالممرض مثالتفوق طاقته، وال یستطیع إنجازها في الوقت المناسب، 

تتطلب التركیز، الدقة، الصبر، التعامل علیة القیام بها  ومهام كثیرة وسخطهم على ساعات االنتظار ىالمرض

 ،كثیرة، كما أنها ال تتناسب مع قدراته الذي یطلب منه القیام بأعمال فالممرض، لهذا ...بإنسانیة مع المرض
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القدرات الالزمة للقیام بمثل تلك األعمال ، ومن  فهو ال یمتلك ،تزید احتمالیة أن یتعرض لإلنهاك النفسي

 .األعمال  جانب آخر فال یتوافر له الوقت المناسب ألداء تلك

 :قسمین  إلى )2002(تتعدد أعباء العمل الزائدة ، فقد قسمها علي حمدان  كما  

 وهو حالة یشعر فیها الفرد أنه محمل بأعباء ضخمة مطلوب منه القیام بها في وقت :العبء الكمي  .أ

 .العمل الرسمي مما یثقل علیه 

 وهو حالة یشعر الفرد فیها أنه مطلوب منه مهام قد ال تكون ضخمة الحجم بقدر :العبء الكیفي  .ب

وال یخفى علینا أن مهنة  ألداء بفاعلیة ، مما یمثل ضغطا علیهصعوبتها الشدیدة ، أي لیس لدیه القدرة ل

و المتعبة و في نفس الوقت فهي تتطلب مهارات عالیة كالدقة و االحترافیة  من المهن الضاغطة التمریض

  .فالخطأ في المهنة یساوي في غالب األحیان نهایة الخدمة

 : Under Loadأعباء العمل المنخفض  3-7-1-3-2

 معین أعباء العمل الزائدة تمثل ضغطا على الفرد، فإن نقص تلك األعباء أیضا عن حد إذا كانت  

مصدرا إلزعاج  أن قلة الحمل الوظیفي تعتبر) 2000(حیث ذكر على عسكر  ،یمثل ضغطا آخر على الفرد

كما أن ، تتحدى قدراته الفرد، وذلك یتمثل في وجود األعمال التي تتطلب قدرات أقل من إمكانیات الفرد وال

" البطالة المقنعة " )1998(الرحمن هیجان عبد ردود أفعال الفرد تجاه أعباء العمل المنخفضة أو كما یسمیها

 .االنسحاب من العمل، والتغیب، والشعور بالنقص، وكثرة النقد للمؤسسة: یمكن أن تكون

مصدًرا  مل المنخفضةال یعد أعباء الع) 2000(وبالرغم من ذلك فإن بعض الباحثین مثل على عسكر   

واإلنهاك النفسي  لإلنهاك النفسي، في حین نجد بعض نتائج الدراسات تعتبره من مصادر الضغوط النفسیة

أعباء العمل المنخفضة من  الذي أشار إلى أن) 2006(، وحسن مصطفى )2005(مثل دراسة رجوات متولي 

وتجعل الفرد فریسة سهلة للمرض،  د الدافعیة،حیث إنها تؤدي للملل، بل تفقد الفر  ،مصادر الضغوط النفسیة

 .العاملین لنقص اإلنتاج واستنفاذ طاقة -على مستوى المؤسسة  -بل تؤدي 
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وكذلك  یتضح مما تقدم أن الفرد الذي یعاني من أعباء العمل الزائدة یزید تعرضه لإلنهاك النفسي،  

عندما نعرف أن  منطقي لدى بعضنا، ولكنالفرد الذي یعاني ضغوطا منخفضة، وهذا أمر قد یبدو أنه غیر 

وصوله لمرحلة اإلنهاك  قدراته فإنه یعتاد الكسل ویشعر بالملل، مما یساعد في دىالفرد إذا لم یجد ما یتح

تقدیره لذاته ویشعر بالنقص، ویزداد  النفسي وظهور مظاهره علیه ، فیتغیب عن العمل، وینسحب منه، ویقل

   .الضغوط النفسیة واإلنهاك النفسي ، لذا تعتبر أعباء العمل من مصادرنقده للمؤسسة التي یعمل فیها

 : ضغوط الدور 3-7-1-4

الدور  إن دور الفرد في عمله یمكن أن یكون من مصادر الضغوط واإلنهاك النفسي، وتتعدد ضغوط  

  :مما قد یؤدي لإلنهاك النفسي، فنجد ما یلي 

  : Role-ambiguityغموض الدور  3-7-1-4-1

 ا كان الفرد یتعرض لمجموعة من الضغوط سواء كانْت تزید أو تقل عن قدراته، فإنه قد یتعرضإذ  

 إلى أن )2002( لعدم وضوح الدور المطلوب منه أداؤه في تلك األدوار، حیث أشار علي حمدان كذلك

كون دور الدور ینشأ عندما یكون دور الفرد غیر واضح أمامه كأن یكون صعب الفهم مثال، أو أن ی غموض

  .الفرد لیس له أهمیة، أو أن یكون الفرد غیر متأكد تماما من المهمة التي یجب علیه القیام بها

) 1999(ذكره زیالرس وآخرون  ما ومما یدعم أهمیة غموض الدور في إحداث اإلنهاك النفسي  

Zellars,et.al ي ومكوناته الثالثة من أن غموض الدور، وكذلك صراع الدور ارتبطا إیجابیا باإلنهاك النفس

وذلك على عینة من اإلناث  ،)اإلنهاك االنفعالي، وتبلد المشاعر الشخصیة ونقص اإلنجازات الشخصیة(

الدور یشعر بعدم فهمه   لغموض الالتي تعملن في مجال الخدمات اإلنسانیة، حیث إن الفرد عندما یتعرض

فیصبح روتینیا وجافا في معامالته ویقل شعوره  ذولالمب ِدهِ لهذا فستقل كفاءته اإلنتاجیة، ویشعر بضیاع  جه

 .نفسه بسلبیة فیقیمباإلنجازات الشخصیة ولهذا 

بعض الدراسات مثل  ،حیث یعتبر من مصادره كما في نتائج وغموض الدور ارتبط باإلنهاك النفسي  

بد العال ، ودراسة سید ع)2001(ودراسة عدنان الفرج  Mark & Molloy) 1990( دراسة مارك و مولوي
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یرتبط بمجموعة من األفكار التي ذكرها عبد  ، بل إن غموض الدور)2005(، ودراسة رجوات متولي )2002(

 :ومنها ) 1998(الرحمن هیجان 

 دوره بشيء من الوضوح واالهتمام  أنه ارتبط بعدم إعطاء الفرَد المعلوماِت الكافیة التي تساعده ألداء) أ(

  ٠تائج المترتبة على العمل المتوقَّع من الفرد أنه ارتبط بعدم وضوح الن) ب(

أن غموض الدور ارتبط بمستویات عالیة من  Kahn & Cooper) 1993(كما أضاف كان وكوبر   

الرضا الوظیفي ولشعور  حیث إنه یؤدي لعدم ،التوتر وعدم الرضا الوظیفي، وأنه من مصادر اإلنهاك النفسي

الذي یعاني  مه وبالتالي فال یجد الدعم الالزم له، ولذلك فالفردالفرد بالتوتر الناتج عن عدم وضوح مها

ظروف عمله بوضوح مما قد یعرضه لإلنهاك النفسي حیث یكون دوره غیر محدد،  یعلم غموض الدور ال

عدم العمل بكفاءة، مما یساهم في عدم حصوله على الدعم  مما یمثل عائقا أمامه ویكون داعیا له على

  .ینتهي به األمر بالوقوع في شرك اإلنهاك النفسي  ضا الوظیفي لدیه، وقدو قله الر  الكافي،

 : Role conflictصراع الدور  3-7-1-4-2

 قد یطلب من الفرد القیام بمجموعة من المهام، منها ما یتصل بالمنزل، ومن ها ما یتصل بالعمل  

 )2000( لهذا فقد أشار علي عسكرالمهني وقد یحدث بینهما تعارض كأن یتعارضا في وقت إنجازهما مثال، 

وذلك یتضح في  إلى أن صراع وتعارض الدور یحدث نظرا لوجود أكثر من عمل مطلوب من الفرد القیام به،

االهتمام بهما،  مع أن لدیها بیتا، وأسرة من المفروض علیها مستشفىلیال بالتعمل الممرضة مثال حیث أنها 

تعطلها في الغالب عن أداء دورها في  عات العمل و العمل لیالالكبیرة و كذا طول سابل إن مسؤولیتها 

: صراع وتعارض وظیفي یزید الضغوط النفسیة والمهنیة فتظهر علیها عالمات مثل األسرة، مما ینشأ عنه

  ...الوظیفي ، واإلصابة بضغط الدم  انخفاض الرضا

ما یلي كأنماط  Kahn & Cooper) 1993( حیث ذكر كان و كوبر ،وتوجد عدة أنماط لصراع الدور  

 :لصراع الدور 
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لفرد آخر، وأن  حیث إن الدور الوظیفي للفرد یتعارض مع الدور الوظیفي ،ضغوط دور الفرد مع فرد آخر  §

 .قیمه تختلف عن قیم شخص آخر 

العضویة  حیث إن العضویة في منظمة واحدة تتعارض تحتها ،صراع وتداخل الدور بین جماعات العمل §

 .األخرى الموجودة فیها  في الجماعات

صراع وتعارض قیم الفرد مع قیم المنظمة، وتنشأ عندما تحطِّم متطلبات الدور الوظیفي للفرد القیم  §

 .األخالقیة أو تقود طموحات العمل الفرد إلى سلوكیات غیر مقبولة أخالقیا

في  ارضاتع نمطا آخر، فقد ذكر أن صراع الدور یشمل) 1998(أضاف عبد الرحمن هیجان  بل  

إلنجاز األعمال  حیث یتعرض الفرد لصراع وظیفي نتیجة لحاجته ،المطالب الوظیفیة من حیث األولویات

في اإلنهاك  التي تملیها علیه أدواره الیومیة، وكذلك األعمال التي یكلِّفه بها القادة وصراع الدور بهذا سبب 

 .سیبدأ مما یمثل صراعا بالنسبة له  د بأیهاالنفسي فالعامل علیه أدوار كثیرة ولكنه ال یعلم بالتحدی

وصراع الدور على هذا النحو یسبب للفرد ضغوطا باإلضافة للضغوط الموجودة أصال على كاهله    

 للفرد تناقضا في أدواره وأسلوب عمله  یظهرإلى أن صراع الدور  Fontana) 1993( فونتانا فقد أشار دیفید

لي، والنقد الذاتي المتطرف، بل یجعله یكون صورة مهتزة عن ذاته وبذلك یسبب له الشعور بالصراع الداخ مما

إفیرسون : فأغلب الباحثین یتفقون على أن صراع الدور من مصادر اإلنهاك النفسي كما في دراسات 

ومنصور السید  ، Maslach & Goldberg) 1998( وماسالش وجولدبرج،  Iverson,et.al) 1998(وآخرین

  .)2003(، وأمل مبارك )2002(د العال ، وسید عب)2001(

 ب منه القیام بأكثر من عمل دون مراعاة قدراته مما قد یؤديیْطَ◌لمما سبق أن الفرد عندما  یتضح  

یعطِّل  لحدوث نوع من الصراع بینهما، وهذا الصراع تتعدد أنواعه، فقد یتعارض دور الفرد مع فرد آخر مما

 مع هني للفرد مع الدور االجتماعي له، بل قد یتعارض دوره المهنياإلنتاج، وكذلك قد یتعارض الدور الم

 .سیاسة المنظمة نفسها، مما قد یقود في النهایة لزیادة ضغوط الفرد وتعرضه لإلنهاك النفسي 
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 : Role shockصدمة الدور  3-7-1-4-3

 بل شیئا جدیدا غیرإن قیام الفرد بعمله یجعله یألف ذلك العمل وما به من أعباء، ولكنه حینما یقا  

  &  Kahn)1993( مألوف فإنه قد یزید من ضغوطه، وقد یعرضه لصدمة الدور، فقد ذكر كان وكوبر

Cooper ،1979( أن صدمة الدور  شِرحْت منَ قبل بواسطة بیلیر، و منكیر(Biller & Minkier حیث أنها 

إلى  یتحول الفرد من الدور المألوف تمثل الضغوط والتوترات التي تظهر كعدم القدرة على التواصل عندما

 قدیما دور غیر مألوف، وهذا الدور غیر المألوف یمكن أن یكون جدیدا على الفرد، كما یمكن أن یكون دورا

الجراح الذي یفقد المریض على طاولة  :عب بطریقة مبتكرة في مواقف جدیدة، وذلك مثلیلْ مألوفا، ولكنه 

ضون للفشل في التدریس بعد المكسب، وكذلك المعلمون الذین یتعر  خسارةالتجار الذین یتعرضون لل الجراحة،

لهذا فالفرد حینما یتعرض لخبرة الفشل بعد النجاح فإنه ، كل ذلك یمثل مصدرا لإلنهاك النفسي ،بعد النجاح

بالدور الذي كان یؤدیه وقت نجاحه، وتغیر ذلك الدور بعد فشله مما قد یعرضه  تتعلقصدمة ب صابی

  .سلوكیا لذلك الفشل  دار  یمثل ك النفسي لذيلإلنها

  :التفاعل المهني االجتماعي  3-7-1-8

 التفاعل المهني الذي یقوم به الفرد المهني مع من حوله من المحیطین یمكن أن یمثل عبئا وضغطا  

 كمهني یمارس تفاعال مع الطبیبأن ) 2005(حیث ذكر بندر العتیبي  ،مما یعرضه لإلنهاك النفسي علیه

والنجاح إذا  ، وذلك یمكن أن یكون من عوامل االستقرارو عائالتهم ىالمرضالزمالء في العمل، اإلداریین، 

ال فإنه یكون سببا لإلنهاك النفسي  .تم بطریقة إیجابیة وإ

 : تعقیب  

 وذلك بذلك فإن البیئة الوظیفیة والمؤسسیة التي یعمل بها الفرد تؤثِّر في وقایته أو تعرضه لإلنهاك  

دارة، فإذا كانت مجهزة لتحقیق ما بدأ الفر د العمل من أجله  حسب ما یوجد بها من ظروف و إمكانیات، وإ

ن كان وجود قدر معین من  -یطیقه  بما ال من أهداف، وتوفرت فیها إدارة عادلة ال تضغط على الفرد وإ

یمثل جسرا یقف بین الفرد متعاونون فإن ذلك  وزمالء –الضغط أمر مهم ولكن بما یتناسب وقدرات الفرد 
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السبب راجعا إلى مؤسسة  الفرد باإلنهاك النفسي ویكون لذلك فقد یصاب ،، والعكس صحیحواإلنهاك النفسي

یشیع فیها الجو الدكتاتوري، و الال تعاوني، أو  مستشفىفي  مثال الذي یعمل فالطبیبالعمل التي یعمل بها، 

ال تتاح فیها الفرصة لالرتقاء الوظیفي، في حین أنه مطالب بأدوار  ال یجد فیها المساندة والدعم المناسب، أو

یؤثِّر علیه ویفقده التفاعل السلیم مع اآلخرین مؤدیا به في النهایة إلى  ذلك متعددة قد تتعارض أحیانا، كل

عمالء ، فالبد من مراعاة مكان عمل الفرد بما فیه من إدارة، وزمالء، و  النفسي اإلنهاك یسمىاإلصابة بما 

  .والوسط االجتماعي المهني المحیط بالفرد  یتعامل معهم الفرد،

  :المصادر الشخصیة  2- 7- 3   

الباحثون  قد یرجع اإلنهاك النفسي لمصادر شخصیة ترتبط بسمات شخصیة الفرد ، لذلك فقد اهتم  

عضهم لمجموعة صل ب، وقد تو بالدور الذي تلعبه الشخصیة في التعرض للضغوط النفسیة واإلنهاك النفسي

  :من الصفات المرتبطة باإلنهاك النفسي ومنها ما یلي

  :locus of control  مركز الضبط 3-7-2-1

    السمادوني السیدأو عدمه، حیث ذكر  یمثل مركز الضبط مصدرا مهما لحدوث اإلنهاك النفسي  

احب مركز الضبط ص ، حیث نجد أنى الفردأن اإلنهاك النفسي یرتبط بنوع مركز الضبط لد) 1991(

تحت ضغوط خارجیة ال  الخارجي، وهو ذلك الشخص الذي تتحكم فیه قوى خارجیة ، ویرى نفسه واقعا

یكون له األثر الفعال في  ال ألنه یتوقع أن جهده سوف ،یستطیع التأثیر فیها، ولذلك فال یبذل جهدا عالیا

: نتائج بعض الدراسات مثل بلؤیدا من قِ جاء م وذلك المعنى ،النتائج، وهو أكثر تعرضا لإلنهاك النفسي

حیث  ،أما النمط اآلخر من مركز الضبط فهو صاحب وجهة الضبط الداخلیة، )1990(دراسة نصر مقابلة 

نه المسئول عنها) 2002( مخیمر ذكر خضر   أن ا لفرد یشعر فیها بالمسؤولیة الشخصیة نحو تصرفاته، وإ

  .ة تساعد في الوقایة والتخفیف من اإلنهاك النفسيبالدرجة األولى، وأن وجهة الضبط الداخلی

 مما تقدم أن الفرد صاحب وجهة الضبط الخارجیة كثیرا ما یتعرض لضغوط ال یمكنه التكیف یتضح  

 رك من ِقبل األحداث الخارجیة ومنیحألنه یجد نفسه  ،بطریقة مقبولة، كما أنه ال یستطیع التحكم فیها معها
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 في تعرضه لإلنهاك النفسي، عكس صاحب وجهة الضبط الداخلیة الذي یمكنهِقبل اآلخرین، مما یساهم 

 السیطرة على األمور، والتحكم في الضغوط المختلفة ألنه یجد نفسه المسئول األول عن تصرفاته، مما قد

  .یكون سببا في وقایته من اإلنهاك النفسي، لهذا فوجهة الضبط لها عالقة قویة باإلنهاك النفسي 

  : )ب( )أ(نمط الشخصیة  3-7-2-2

 نشوى حیث ذكرت ،)أ(ومن سمات الشخصیة التي تعد مصدرا لإلنهاك النفسي أیضا نمط الشخصیة 

سلوكي مركَّب  وهو انفعال) أ(نمط الشخصیة  یسمىاألول : أن هناك نمطین من الشخصیة) 2007(دردیر

والنشاط، و الرغبة  لتحدث بسرعة،االهتمام بالمواعید، وا: یتضمن استعدادات وصفات سلوكیة معینة مثل

ن أحیث  ،) ب(اآلخر  القویة في اإلنجاز مما یجعله یشعر في الغالب بالضغوط بدرجة أعلى من النمط

قویة على االسترخاء، والمشاركة  یظهرون تحررا من العدوان، ولدیهم قدرة) ب(األفراد الذین یتسمون بالنمط 

أكثر تعرضا لإلنهاك النفسي من ) أ(النمط  وط الوقت، مما یجعلفي األنشطة الترویحیة، وال یشعرون بضغ

، ودراسة ) 2002( دراسة سید عبد العال : الدراسات مثل  بعضوهذا ما أشارْت إلیه نتائج  ،)ب(النمط 

  . Cunningham,et.al )2004( كونجهام وآخرین

 یعجزون مهنحیث أ ،نفسيال اكهنباإل لإلصابة عرضة تجعلهم بممیزات یتصفون األشخاص بعض هناك  

 مهنأ كما المطلقة، بالمسؤولیة أشخاص یشعرون لغیرهم، عمال یفوضوا أن یرفضون ،" ال " بكلمة یتلفظوا أن على

 األشخاص هؤالء أن إال .القلیل إال یتلقوا ال و الكثیر یبذلون مهنأ و طاقتهم، م وهتمقدر من أكبر جهد یبذلون

 شيء، كل من الخوف بااللتزامات، الوفاء و حل مشاكلهم عن بالعجز حساساإل و التعب من مرحلة إلى یمیلون

 للشخص الشخصیة الحدود تشمل التي النفسیة الخاصیات هذه زیادة عن أنه كما تفاهات، جراء من الغضب

 ارتعاش العرق، تصیب البدني، كالتعب األخیر هذا منها یشكو بدنیة هناك خاصیات ،النفسي اكهنباإل المصاب

  .إلخ…الظهر، مستوى على آالم الشهیة، فقدان أرق، األمعاء، و المعدة مستوى على طراف، اضطراباتاأل
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 : Engagement  االلتزام  3-7-2-3

االلتزام كسمة من  ولهذا فنجد تباینا حول ،إن الفرد الملتزم قد یجد صعوبة في مسایرة بعض األمور  

أن الشخص األكثر حرصا أقل  )1990(ث ذكر عادل عبد اهللاحی ،سمات الشخصیة ودوره في اإلنهاك النفسي

األمور، ومن هنا فهو أقدر على حل مشكالته، مما  وتأمل يوذلك ألن من یتسم بالحرص یتسم بالترو  ،إنهاكا

إلى أن الفرد ) 2000(حین أشار على عسكر  ، فيیقلل من إحساسه بالضغوط النفسیة واإلنهاك النفسي

خال حیث إن الفرد الملتزم والمخلص تقع  ،رضا لإلنهاك النفسيتع صا في عمله یكون أكثراألكثر التزاما وإ

ضغط داخلي یدفعه للعطاء، بل إنه یواجه ظروفا وتغیرات خارجیة ال  علیه ضغوط العمل، إضافة إلى وجود

 .فهو معرض للوقوع في اإلنهاك النفسي والتعرض لمخاطره یملك السیطرة علیها، لذلك

الملتزم  ن الشخصأحیث  ،)2000(وعلى عسكر) 1990(بین ما ذكره عادل عبد اهللا تعارض  وال  

خارجیا، فالحرص  والحریص أقل إنهاكا ألنه یتسم بالتروي وفهم األمور، ولكن بشرط أال یجد ما یضغط علیه

 .واق من اإلنهاك شرط توافر جانب من المرونة 

 حیث أضاف ،كذلك المجتمع حوله بمن فیهولهذا فااللتزام سمة تكون لدى الفرد نحو نفسه و   

والمجتمع  أن االلتزام یعنى أن یلتزم الفرد تجاه نفسه وأهدافها Iacovides,et.al )2003( إیكوفیدس وآخرون

حوله، وینظر إلى الموقف الضاغط على أن مواجهته ذات معنى ، لهذا فقد یتعلم مواجهة الموقف بطریقة 

 .اإلنهاك النفسيغیر مناسبة، مما یعرضه للضغط و 

ذا كان االلتزام یشمل جمیع ما یحیط بالفرد ویؤثر فیه فإنه یؤثِّر في إحساس الفرد بالضغوط،   مما  وإ

أن الممرضات الملتزمات والمخلصات في  Potter) 2006( حیث ذكر بوتر ،یؤثِّر في حیاة الفرد العائلیة

نسبة العدوان لدیهن ،  نهاك النفسي ، فتزیدعملهن ، تزداد ضغوطهن ، وغالبا ما تظهر علیهن مظاهر اإل

  .مما یؤثِّر في حیاتهن االجتماعیة وكذلك العائلیة

 



 

111 

بأهدافه   مما سبق أن الفرد الملتزم أكثر دقة، و أقل مرونة، ویتروى في األمور، كما یتمسك یتضح  

، قد تؤثِّر ضغوط فیهو  الوقیمه الشخصیة، وقیم المجتمع مما یجعله یعاني ضغوطا زائدة، فال یوجد مكان إ

  .لإلنهاك النفسي  فیه إذا استمرت ولم یستطع التكیف معها، وقد ینتهي به األمر بالتعرض

 : psychological hardness الصالبة النفسیة 3-7-2-4

ذكر سید  تمثل الصالبة النفسیة إحدى الخصائص الشخصیة ذات العالقة باإلنهاك النفسي ، فقد  

النفسیة التي  هوم الصالبة النفسیة یشیر إلدراك الفرد وتقبله التغیرات والضغوطأن مف) 2002(البهاص 

نها تعمل كواٍق من عواقب الضغوط، وتساهم في خفض الضغوط والوقایة من اإلنهاك النفسي  یتعرض لها وإ

 .باعتباره مرحلة متقدمة من الضغوط 

 الصالبة النفسیة مفیدة لمقاومةإلى أن  Kobasa & Maddi )1982( كما أشارْت كوبازا و مادى  

قدرا  من إدراك الفرد لألحداث وتجعلها أقل أثرا، فتكسب الفرد دلحیث إنهاُ تع ،واالستنزاف النفسي الضغوط

المختلفة وكذلك الوقایة من  ولهذا فالصالبة النفسیة تزید من قدرات الفرد لمواجهة الضغوط ،من المرونة

إلى أن مكونات  Garrosa,et.al) 2008( تها، فقد أشار جاروسا و آخرونحیث تتعدد مكونا ،اإلنهاك النفسي

ترتبط باإلنهاك النفسي ارتباطا سلبیا  فالفرد ) والتحكم التحدي، وااللتزام والسیطرة(الصالبة النفسیة ثالثة 

المختلفة المتسم بالصالبة النفسیة، أي یتسم بالتحدي وااللتزام والسیطرة فإنه یكون أكثر مقاومة للضغوط 

 .وبالتالي أقل تعرضا لإلنهاك النفسي

أشار  ومع إجماع أغلب الباحثین على أهمیة دور الصالبة النفسیة في مقاومة اإلنهاك النفسي فقد  

ال یؤثر في اإلنهاك  إلى أن الصالبة النفسیة كمتغیر شخصي مستقلKayon & Kurtz ) 1985(كایون و كرتز

اإلدارة ، والزمالء  واألبنیة ، ( بما فیه) مغلق  مفتوح( المستشفىیر مناخ النفسي، ولكن لو تفاعلْت مع متغ

 .لعمال المستشفىفإن ذلك یساعد في التنبؤ باإلنهاك النفسي ... ) 

 مماُ ذِكر سابقا أن الصالبة النفسیة تلعب دورا مهما في وقایة الفرد من الضغوط النفسیة یتضح  

أن ذلك  في التخلص من تلك الضغوط أوال بأول، وقد یظن أحدنا دالفر النفسي، بمعنى أنها تساعد  واإلنهاك
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ال یمتلك المرونة  یتعارض مع ما سبق ذكره من أن الفرد الملتزم كثیرا ما یتعرض لإلنهاك النفسي، فذلك الفرد

إلى  على أموره، إضافة الكافیة للتغلب على ضغوطه، أما الفرد المتسم بالصالبة النفسیة فإنه یكون مسیطرا

منع اإلنهاك النفسي، ولهذا فقلة  أنه یمتلك قدرا من المرونة مما یساعده قي التغلب على ضغوطه وبالتالي

  .الصالبة النفسیة تعرض الفرد لإلنهاك لنفسي 

  :الذكاء الوجداني  3-7-2-5

 طالضغو  یرتبط الذكاء الوجداني باإلنهاك النفسي، ویعتبر من العوامل المساعدة في التخلص من  

لإلنهاك النفسي   المختلفة، والواقیة من التعرض لإلنهاك النفسي، ولكن قلة تحلِّي الفرد به قد یجعله معرضا

، وأن قلة ذكاء الفرد النفسيأن الذكاء الوجداني یساعد في الوقایة من اإلنهاك  Chan) 2006( حیث ذكر شان

حیث إنه ال یستطیع حل ، لإلنهاك النفسيوجدانیا یعرضه لإلصابة بالضغوط مما یجعله یصل في النهایة 

مشكالته، كما یتعامل مع اآلخرین بطریقة سلبیة، حیث إن الذكاء الوجداني یساعد في تحمل اإلحباط وزیادة 

لهذا فوجود الذكاء الوجداني یعد واقیا من  ،الوعي الذاتي والنظرة اإلیجابیة للحیاة والقدرة على تقدیم المساعدة

مع اآلخرین ،وتزداد ثقته في ذاته كما تزداد قدرته  حیث یعطي للفرد مرونة في تعامالته ،اإلنهاك النفسي

، والتكیف معها بطریقة مقبولة، لهذا فقلة الذكاء أعباء على مواجهة ضغوطه، وتحمله ما ینتج عنها من

  .الوجداني للفرد قد یعرضه لإلنهاك النفسي 

وأن  خاصة الفرد أو وقایته من اإلنهاك النفسي،یتضح مما سبق أن الشخصیة عامل مهم في تعرض 

آخر ال یستطیع  أن أي فرد معرض للوقوع تحت الضغوط، ولكن نجد أن شخصا ما یتوافق معها، في حین

لإلنهاك النفسي، لذلك فإن  تحقیق التوافق، مما یعرضه الستمرار الضغط واقعا علیه، ویترتَّب علیه التعرض

، )أ(أو أن تكون شخصیته من النمط  أن تتحكم القوى الخارجیة فیه،: معینة مثلالفرد إذا توافرت فیه سمات 

فذلك الفرد تزید نسبة احتمال تعرضه لإلنهاك  ...أو أن یكون فقیرا في الذكاء الوجداني، أو الصالبة النفسیة

ه وطبیعة نختاره لعمل ما، فالبد أن تتفق شخصیت النفسي، لهذا فالبد من مراعاة شخصیة العامل حینما
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لتالي المناسب، حتى نقلل من ضغطه، ونزید من حبه لعمله، وبا العمل، أي نضع الفرد المناسب في المكان

   .یقل تعرضه لإلنهاك النفسي

  :المصادر االجتماعیة   3-7-3

، الخرابشة حیث أشار عمر ،تتعدد الضغوط االجتماعیة التي تقع على الفرد في عالقاته المختلفة   

صعوبة،  مما یزید األمر في عملهعندما یفشل  یقع علیه العبء األكبر العاملأن ) 2005(بات وأحمد عری

لدیه مما یجعله  النخفاض مستوى الخدمة التي یقدمها، وزیادة اإلحباط زیادة الضغوط علیه، مما یؤدي ومنه

 :عرضه لإلنهاك النفسي، ومن المصادر االجتماعیة لإلنهاك النفسي ما یلي 

احترامهم له كل  غیرات السلبیة في العالقات االجتماعیة للفرد وعدم اطمئنانه للمحیطین به، وكذلك عدمالت) أ(

 .ذلك یؤدي للضغط النفسي والشعور باإلنهاك النفسي 

 .، وبالتالي تعرضه لإلنهاك النفسي  علیه ضغوطالتزید  للفردتدني النظرة االجتماعیة ) ب(

 ،إشباع حاجاته حیث إن الفرد علیه واجبات نحو مجتمعه، مقابل ،فرادهعدم وفاء المجتمع بحاجات أ) ج(

أكبر قدر ممكن من الرعایة  حیث إن المجتمع علیه واجبات نحو الفرد، لهذا ینبغي على المختصین توفیر

حاجاتهم، ووقایتهم من المخاطر التي من الممكن أن  ساعدهم لتحقیقیبما  لممارسي الصحة العمومیة

  .أعظم تلك المخاطر  ا، وال شك في أن اإلنهاك النفسي منیتعرضوا له

 .زیادة الِحمل العائلي ووجود األعباء األسریة للفرد  ) د(

 .ارتفاع مستوى الطموح غیر الواقعي ) ه(

والحسن المغیدي  ،Maslach & Goldberg )1998( و ماسالش وجولدبرج ،)1997(محمد عالوي   

لهذا فیمثل الجانب االجتماعي ) 2003(، وفوزي جبل )2002(، وعلي راشد )2002(وسید عبد العال )  2000(

یمكن عزل الفرد عن مجتمعه وما یحیط به  حیث ال ،بعدا مهما في إصابة الفرد باإلنهاك ا لنفسي أو عدمه

بالتغیرات اإلیجابیة والسلبیة على حد سواء، وعلیه مليء حیث یعیش الفرد في وسط اجتماعي  ،من مشكالت

االجتماعیة للفرد ومهنته التي یعمل بها  وما یشهده  تعایش معها سواءَ قِبَل أو رفض، إضافة للنظرةال
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ساهم في زیادة األعباء على الفرد، فهو مسئول عن الزوجة  المجتمع من تدني النظرة العامة نحو أفراده، مما

قدم المهني المنشود ، كل ذلك یساهم حیاتیة ومهنیة، مما یعطله عن الت واألبناء، جوار ما یتحمل من أعباء

  .نفسیا  العاملفي إنهاك 

  :) الفیزیقیة ( المصادر الطبیعیة  3-7-4

أن  )2002( فیذكر سید عبد العال ،إن الطبیعة بما فیها قد تكون من العوامل المسببة للضغط على الفرد 

فیها الفرد إلى جانب الزحام  التي یعیش بما فیها من زالزل وحروب، وتلوث البیئة) الكونیة(الكوارث الطبیعیة 

في محترفي الصحة لذلك نجد أن  ،كل ذلك له دور في زیادة الضغط، واإلنهاك... السكاني والمروري، 

نظرا لظروف الحیاة في إسرائیل، وهذا ما أیدته نتائج بعض  ،إسرائیل یعانون درجة عالیة من اإلنهاك النفسي

 .Ahola,et.al ) 2005( ودراسة أهوال وآخرین Pines) 2004(دراسة بینس :الدراسات مثل

من  یتضح مما سبق أن الفرد قد یتعرض لإلنهاك النفسي ألسباب طبیعیة ترجع لما یوجد في البیئة  

بل تشمل  ظروف طبیعیة، كالحالة الجغرافیة للجو وارتفاع درجات الحرارة، وحدوث الزالزل والبراكین،

البیئة الصحراویة  في فالطبیبیجده الفرد من زحام وصعوبة في التنقالت،  الضوضاء المحیطة بالفرد، وما

  .والتعرض لإلنهاك النفسي  في البیئة العمرانیة في اإلحساس بالضغوط النفسیة الطبیبیختلف نسبیا عن 

 :االقتصادیة المصادر  3-7-5

 مقابلة  حیث ذكر نصر ،یمثل الجانب االقتصادي جانبا مهما في معاناة الفرد من اإلنهاك النفسي  

وضعف في  أن اإلنهاك النفسي یؤثر في االقتصاد القومي، وذلك من خالل ما یؤدى إلیه من نقص) 1995(

 .اإلنتاج على مستوى الفرد، والمؤسسة بل المجتمع كله مما یقلل من اإلنتاج القومي

ألنه قد ال یكفى  هاك النفسي،كما یمكن أن یمثل دخل الفرد أحد العوامل االقتصادیة ذات الصلة باإلن  

و كذا تندید ممارسي الصحة  ،د اآلن ارتفاعا كبیرا في األسعارإلشباع حاجات الفرد، خاصة ونحن نشاه

ویؤید ذلك ما ذكره العمومیة بإعادة النظر في سیسة األجور التي ال تتوافق مع متطلبات المهنة و المعیشة، 

یعتبر من مصادر الضغط، مما یؤدى إلى اإلنهاك النفسي،  الفرددخل  بعدأن ) 2000(الحسن المغیدي 
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الحصول على قروض  ومما یزید األمر صعوبة  إضافة إلى غیاب الحوافز المادیة والمعنویة، وكذلك صعوبة

 .وأسرته للعامل نظام التعاقد والمعاش الذي ال یحقق األمن

 وقایته من اإلنهاك النفسي ، السیما لهذا فیمثل الجانب االقتصادي جانبا مهما في تعرض الفرد أو  

على  في أیامنا الحالیة وما نشاهده من غالء معیشي، فالفرد یعمل ابتغاء الحصول على الدعم المادي للتغلب

دخل كاٍف  األعباء االقتصادیة، بل یبحث عن مصادر دخل أخرى، لكنه مقابل كل ذلك ال یحصل على

أن سیرورة  االسیمن جهده في عمله ودخله منه یجدهما ال یتناسبان لتحقیق ما یرید، وحینما یقارن الفرد بی

الدراسة في مجال الطب جد طویلة تجعل الطبیب یلتحق بمنصب عمله متأخرا مقارنة مع التخصصات 

  .یعرضه للمعاناة من الضغوط بدرجة عالیة، والوصول لمرحلة اإلنهاك النفسي  ممااألخرى 

 : تعقیب 3-7-6

منها ما  :ن اإلنهاك النفسي یمثل مشكلة یمكن أن تصیب الفرد من مصادر متعددةیتضح مما سبق أ  

وسماته الشخصیة  یرجع لبیئة العمل وما بها من ظروف، ومنها ما یرجع لشخصیة الفرد ووجود استعداد لدیه،

، العامل دالمجتمع للفر  المؤدیة إلیه، ومنها ما یرجع لعوامل اجتماعیة تتصل بالتغیرات االجتماعیة ونظرة

یمر به الفرد من كبوات  ومنها ما یرجع لعوامل فیزیقیة طبیعیة، ومنها ما یرجع لعوامل اقتصادیة وما

العوامل جمعاء، حیث یعیش الفرد  اقتصادیة، ومن الجدیر بالذكر أن اإلنهاك النفسي یحدث نتیجة تفاعل تلك

الفروق الفردیة بین األفراد في طرق التعامل  تحت ضغوط معینة تالزمه وال یستطیع التكیف معها، مع مراعاة

أن  المصادر لتعرض الفرد لإلنهاك النفسي بل یمكن مع تلك الضغوط، ولیس من الضروري اجتماع كل تلك

، و لعل محیط المراكز االستشفائیة من بین المحیطات األكثر احتواءا یتعرض له من خالل مصدر واحد

تسم جو العمل في تلك المنظمات بالتوتر، األلم، الحزن و حتى الموت، للضغوط المهنیة بشتى أنواعها كما ی

 المتطلبات كانت فإذا ، متنوعة و عدیدة الممارس في الصحة العمومیة لها یتعرض التي الضغط عوامل كما أن

 عالج یعتبر، و معنویاته على الوقت نفس في و العالج نوعیة على یؤثر فهذا األخیر، هذا قدرات الخارجیة تفوق

و باإلنسانیة و  عالیة، بكفاءات یتحلى أن أو الطبیب الممرض من یتطلب و  سهل، بعمل لیس المریض
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 الممارس یجد  المتطلبات، هذه كل فأمام ، العالئقیة و التقنیة منها الطب مجاالت مختلف في و هذا العطف

 داخلیة عوامل أو )االجتماعيأو  التنظیمي الطابع عوامل ذات( خارجیة تكون قد عوامل إلى معرض نفسه

النفسي، و ألجل اتصال الدراسة الحالیة بمحیط المستشفى و كذا  اكهنلإل عرضة تجعله )الممارس شخصیة(

  . الممارسین في الصحة العمومیة، تطلب ذلك التعرض إلى خصائص الضغوط التي تواجه هذه الفئة

 أن التحقیقات بعض أوضحت تشفى حیث فالعدید من الدراسات أثبتت الطابع الضاغط لمحیط المس  

 على اإلدمان غرار على علیه، الدالة اإلشارات أو أعراض الضغط عدد و المرهق العمل بین تربط عالقة هناك

  (in Sylvie Antoine, 2000).العقاقیر إلى اللجوء التغیب، الكحول،

 مصالح في العاملین ضینالممر  عند النفسي اكهناإل حول) Noel Natacha )2000دراسة   كما بینت

 في أمراض عدة من یعانون أشخاص تعالج اهنأل المهام، صعبة بأعمال تقوم الممرضة أن المسننین، المرضى

  .نفسي بدني تعب حالة في یجعلها ما هذا و حركیا معوقین أشخاص و نفس الوقت،

 أحد التحقیقات عن ماهبكتا في تحدثا)  Aline et Pierre Canoui )1998و  Maurangesمن  كل عن أما

 یشكون الممرضین من 69% :أن إلى فتوصلوا الممرضین، عند العمل ظروف تنظیم حول 1996 سنة أقیمت التي

 معاناة من یشكون 82%،  وكغ 50 إلى تصل قد التي األثقال حمل من یشكون   41%الصعبة و الحاالت من

 .للراحة اللجوء دون طویلة ألوقات كالوقوف جسدیة

 نقص أن إلى) Kaplan et Fench )1964و  Kahn (1970)من  كل أجراها التي الدراسات توصلت كما 

 االتصال في تذبذب ذلك فینجم عن األدوار، تقسیم یشوب شائك غموض إلى یرجع إنما العمل زمالء إزاء الثقة

 .( in Sylvie antoine, 2000 ).ممرض قسم، رئیس طبیب، من الزمالء مع

 توصل اك،هنو اإل الضغط عوامل بین القائمة العالقة إلبراز دراسته في)  Dewe )1989 لخص  كما

  :یلي ها فیما تلخیص النفسي، و نم اكهناإل و للتعب المؤدیة بالممارس الضاغطة العوامل أهم أن إلى

 .الوقت نفس في واحد مریض من بأكثر االهتمام 1-

 .الخطیرة الحاالت أفراد تمریض 2-
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  .اآلخرین بمعاملة قةمتعل صعوبات 3-

  :هي و الممرضین عند غطالض مصادر 8 عن تكلم )Fitter )1987أما 

 .المریض براحة االهتمام مسؤولیة 1-

 .غائبین زمالء إنابة إضافیة، ساعات متأخرة، ساعات مضطربة أوقات في العمل 2-

 .األطباء مع خاصة  الزمالء بین صراعات 3-

 .العمل ثقل 4-

 .جسدي یكون عندما خاصة و العمل صعوبة 5-

 .الجدد المتربصین تكوین بمسؤولیة االهتمام 6-

 .العمل في اضطرابات و استعجاالت 7-

 .العمل میدان في التغیرات مواجهة 8-
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  : مظاهر اإلنهاك النفسي 3-8

 تفوق قدرات قد عالیة نفسیة و ذهنیة قدرات و نشاطات یتطلب الصحي اللمجا في العمل إن  

 معاناة و الضغوطات كالموت من عدیدة ألشكال باستمرار و معرض غیر األخیر هذا یكون الممرض،حیث

 هذه أن إال اللمجا هذا في العامل تصیب أعراض إكلینیكیة خالل من تظهر المتطلبات هذه أثار إن المریض،

 ( Lert France, 1985 ) .ممیزة غیر األخیرة

 النوم و اضطرابات األمعاء، و المعدة اضطرابات و لصداعا و التعب مثل جسدیة أعراض فهي  

 أیضا األمر یتعلق قد زكامیة، كما الشبه أو الزكامیة الحرقومة التهاب ألمراض المتكررة النوبات كاألرق،

 قد كماالبكاء ،  و الغضب سرعة العاطفي، و التأثر أو اإلحباط عن المترتبة المفرطة الحساسیة أو باالنفعالیة

 األمر یتعلق قد كما التهلكة، إلى بغیره أو به تلقي ا أنهنشأ من لقوة ینصاع أو شائنا تهكمیا تصرفا الفرد بیكتس

 تطرف شبه هو بل متشائمة، أو سلبیة مواقف اهنأ لنقل أو بصفة القساوة تتسم التي الدفاعیة بالمواقف یسمى بما

للممارس في الصحة  فیمكن أمر من یكن مامه و عمله في فشل من یعانیه الشخص لما قناع بمثابة یعد

 به یشعر قلما الذي االسترخاء من بشيء الظفر و التعب مواجهة الكحول قصد و العقاقیر إلى یلجأ أن العمومیة

 فعل رد یتمیز بینما ،الئقة غیر تكون ما كثیرا تصرفات هتصاحب متزاید یتسم بإرهاق مجرى األمور تأخذ و

 عن فینتج یطاق، ال أضحى الذي هذا العمل من التخلص في رغبة تكن لم إن تغییر،ال في برغبة اآلخر البعض

 .مستمر و تدریجي تغیب بالتالي ذلك

( in Sylvie Antoine, 2000)  

تم تلخیص أهم المظاهر أو األعراض  المیدانیة،ف التقاریر العلمیة و الدراسات لو بعد التطلع علة مخت

  :كاآلتي المصاحبة لإلنهاك النفسي و هي 

 : المظاهر الفسیولوجیة والبدنیة  3-8-1

 :تشمل العالمات التي تظهر على البدن مثل االضطرابات السیكوسوماتیة والتي تتمثل فیما یلي   

 .الصداع المستمر ، واالضطرابات المعویة ، واألرق وضیق التنفس  -

 .آالم الظهر ، وذبحة الصوت ، وفقدان الشهیة  -
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 .ل ، واالستخدام المفرط للعقاقیر والكحولیات اضطرابات األك -

 .أمراض القلب ، والقولون العصبي ، وضغط الدم  -

 .انسداد الشرایین ، وأمراض الرئة والسرطان  -

 .المشي أثناء النوم ، والنوم غیر المنعش : اضطرابات النوم ، مثل  -

 .اضطرابات الهضم ، واإلمساك  -

 .ومة ، والروماتیزم توتر العضالت ، ونقص المقا -

 .الضعف الجنسي ، وغزارة البول ، واإلسهال  -

 .مرض األسكیمیا و فقر الدم  -

 .حب الشباب ، والتهابات الجلد  -

 .ضعف الحیویة ، وقلة النشاط  -

، وخضر مخیمر )2001(، وعدنان الفرج )1990(ومحمد عبد السمیع ، Beech,et.a) 1982(بیش وآخرون 

) 2006(، و میالمید و اخرون )2006(وعوض العنزي وعوید المشعان ، )2003( د العالوسید عب)  2002(

Melamed,et.al  2007(، و سوننشاین و اخرون( Sonnenschein,et.al. 

 

  :المظاهر المعرفیة ، وتشمل ما یلي  3-8-2  

 .البالدة الفكریة ، وفقدان القدرة على االبتكار  -

 .لذهني التشتت اإلدراكي والشرود ا -

 .الوسوسة ، وكثرة الشك ، والعند  -

 .قلة المقدرة على االنتباه والتركیز لفترة طویلة  -

 .عدم القدرة على مواجهة المشكالت بكفاءة  -

، ونجاه موسى و سمیه علي )1990(ومحمد عبد السمیع ،  Jackson,et.al) 1986(جاكسون و اخرون 

 . Linden,et.al )2005( لیندن وآخرون) 1999(

 :المظاهر النفسیة االجتماعیة  3-8-3

تتمثل  وتشمل االضطرابات النفسیة التي یقع فیها الفرد إضافة إلى بعض النواحي االجتماعیة ، والتي  

 :فیما یلي 

 .اإلحباط والقلق أمام األزمات ، وكثرة الغضب  -

 .عدم الرضا الوظیفي  -
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 .خرین انخفاض تقدیر الذات ، والسخط على الذات واآل -

 .سرعة البكاء واالنفعال الزائد  -

 .فقدان االهتمام باآلخرین ، والكآبة  -

 .البالدة العاطفیة واإلجهاد االنفعالي  -

 .التشاؤم ، وضعف القدرة على التحمل  -

 .عدم اإلحساس بالمسؤولیة ، وعدم االسترخاء ، وشد األعصاب  -

)  1999(، ونجاه موسى و سمیه علي)1990(عبد السمیع ومحمد ، Jackson,et.al) 1986(جاكسون و اخرون 

  ).2003(، وفوزي جبل )2002(ونادر الزیور  ،)2000(، وعلي عسكر )1999(وفوقیة راضي 

 :المظاهر السلوكیة  3-8-4

 :فیما یلي  وتشمل مجموعة من االستجابات األدائیة التي یمكن أن تظهر على سلوك الفرد، والتي تتمثل   

 .لطویل عن العمل والتقاعد المبكر التغیب ا -

 .النقد الدائم لآلخرین والسخریة منهم  -

 .، وعدم االلتزام بالعمل  للمرضى و عائالتهمالنظرة السلبیة  -

 .العدوانیة وفقدان الهویة الشخصیة  -

 .أداء العمل بطریقة روتینیة ومقاومة التطویر  -

 .اإلتكالیة ، واالعتداء على حقوق اآلخرین  -

 .البعد عن الموضوعیة في الحكم على األداء الوظیفي  -

 .انتظار أیام العطالت واألجازات لیبعد عن عمله  -

 .االنسحاب من الحیاة العائلیة ، وتجنب األصدقاء  -

  . بالنتائجتدني القدرة على اإلنجاز ، وعدم االهتمام  -

 .سلبیة الفرد نقص دافعیة األداء ، والتخلِّي عن المثالیات ، وزیادة  -

 .واالكتفاء بالطرق القدیمة العالجیة الحدیثة  قلة البحث عن الطرق -

 .العمل بطواعیة  العمل وعدم الرغبة في  -

  .زیادة العنف لدى األزواج ، وحدوث الخالفات الزواجیة  -
 

، )2005( ، عمر الخرابشة وأحمد عریبات)2003(، ورافع الزغول وآخرون )1991(صالح مراد وأنور فتحي 

 & Raggio) 2007( وراجیو وماالسرني ،)2007(وأحمد الحراملة  Grossi,et.al )2003( جروسي وآخرون

Malacarne  2007(،و مارتینسن و اخروم( Martinussen,et.al .  

  

 جانب إلى عالئقیة و جسدیة سلوكیة، عناصر على تشتمل و األبعاد متعددة ظاهرة المهني اكهناإل أن یبدو

 حاول قد و وعدیدة، متنوعة المهني اكهناإل أعراض فإن وعلیه أفكاره و الفرد باتجاهات ترتبط أخرى عناصر
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)1997Gilliland James( أنه و األعراض بكل ملم و شامل غیر اعتبروه الذي و الموالي الجدول في جمعها 

 جداً  الممكن من لكن ، األعراض كل البشریة المصالح و الخدمات عمال كل یُظهر أن الممكن غیر من

 هذه حضور أو غیاب في المهني على طرأت التي التغیرات تحدید و العالمات على التعرف المتیقظ للمالحظ

  أعراض تناذر االنهاك النفسي) 03(الجدول رقم                           .األعراض
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 شدة من - مجتمع في العیش و الغیر معاناة و مآسي مواجهة إلى الممارسون في الصحة العمومیة یضطر

 أثناء ، یواجه من وحدهم هم و التزامه بالمهنة و مبادئه االنسانیة الخالصة ، فالممارسون -الحمایة في رغبته

 المهني اكهمهنإ، معانات الناس و المآسي االجتماعیة المختلفة، ف الحادث، الموت ، الیومیة ممارستهم

 :هي النتیجة و قبل من تحضیرهم دون تمعلمجا لهم أوكلها التي حیلةالمست المهمة هذه تظاهرات من تظاهرة

  .نفسي و جسدي ، عاطفي اكهنإ •

  .المریض مع عالقة في الدخول في صعوبات •

 األولیین للعرضین نتیجة هي و ، الذات تحقیق نقص •

 في فیبدأ ن،العرفا یستحق جیداً  عمالً  ینجز یعد لم أنه فیتیقن الفشل یحس و یعاني الممارس تجعلمما 

 . (Canoui , 1998 )  الكمال إلى توصله لعدم بالذنب یشعر كما الذاتیة قیمته من اإلنقاص و اإلحباط

 :النفسي  اإلنهاك تطور راحلم 3-9

 الواقع في هي مراحل في یتم أنه الدراسات بینت قد و واحدة، مرة الفرد یصیب ال النفسي اكهناإل إن  

 .التوضیح أجل من یلهاتفص نحاول أننا على ، متصلة

 من منها ذكرت أربعة ،النفسي اكهناإل تطور في عدة مراحل الظاهرة هذه تناولوا الذین الباحثون میز

  :كالتالي هي و )Edelwich et Brodsky )1980 طرف

 .للعمل كبیرة بقدرة الشعور و كبیر بنشاط مرفوقة تحمس مرحلة 1-
 .سیكوسوماتیة شكاوي و شدید تعب خالل من تظهر ركود مرحلة 2-
 .بالعجز كبیر إحساس و الذات تأنیب شكل في تظهر إحباط مرحلة 3-
 .الالمباالة و بالخمول الشعور مع األخالقي السلوك على التخلي مرحلة 4-

، األرضیة لالصابة باالنهاك  اإلحباط عن الناتج االكتئاب یئةهت على) Eliezer 1981(  الباحث یؤكد و

     :  التالي التسلسل حسب مراحل خمسة جانبه من یقترحالنفسي و 

 مراحل تناذر االنهاك النفسي 01الشكل رقم 

  االكتئاب النكوص       االستسالم        الغضب       العنف          اإلحباط              

  

   )1981 Eliezer(  
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 النحو على) Arlem Mac Bride )1993  دراسات حسب بوادره أو النفسي اكهنلإل األساسیة المؤشرات یلي فیما

 )Yves Lamontagne)1995   نقله الذي

 شعوره إلى یعود هذا إنما و بعمله االلتحاق في الرغبة یفقد فالشخص العمل، إزاء لالرتیاح تدریجي فقدان 1- 

 .العمل متعة بفقدان

 على ارتباك نزالت الزكام، تردد المعدة، ألم الظهر، ألم الرأس، ألم :مثل عابرة صحیة مشاكل عدة ظهور 2-

 .كاألرق النوم اضطرابات األمعاء، مستوى

 بعض إزاء زمالءه أو تجاه الئقة غیر أفعاله ردود فتصبح العمل، میدان في للمشاكل المتجدد البروز 3-

 .االجتماعي المحیط من ینعزل و الغضب، سریع فیصبح المهنیة، الحاالت

 الخمول إلى آخر المطاف في اكهناإل فیبلغ مفرط، خمول و تراجع یصحبها و نتاجیة،اإل و المردود تدهور 4-

  .الخارجیة المتطلبات تلبیة في الكامنة الطاقات استغالل من عجز و التام

أن  وبالرغم مما سبق فإن تلك المظاهر ال تكون بنفس الدرجة لدى جمیع األفراد ، بل ال یشترط  

  . وذلك یعود الختالف األفراد فیما بینهم ،د واحد ، وال في وقت واحد تظهر كل هذه المظاهر لدى فر 

و على ضوء ما سبق یمكننا تفسیر العدوانیة و البرودة التي یتصف بها العمال الذین هم باتصال   

مباشر بالجمهور كممارسي الصحة العمومیة الذین قد ال یبدون مشاعر الرحمة و الرأفة اتجاه المریض و 

قلقة على صحة ذویهم، حیث یعتبر ذلك السلوك مظهرا من بین المظاهر المتعددة التي یعانون منها عائلته ال

تلك الشریحة من العمل، و ما یهمنا في الدراسة الحالیة و امتداد آثار تلك المظاهر إلى البیت العائلي و 

ي من اإلنهاك النفسي لدیه خاصة تأثیره على العالقة الزوجیة، حیث من غیر المعقول أن الشخص الذي یعان

من اإلمكانیات النفسیة و العاطفیة و الجسدیة كي یؤدي دوره كزوج أو زوجة و یتوافق مع متطلبات و 

  .و هذا ما ستحاول الدراسة الحالیة إلقاء الضوء علیه . خصائص الطرف اآلخر و كذا األطفال
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 : النفسي اكهناألساطیر المرتبطة باإل 3-10

مع  تصرفهم و بطرق مهتبجملة من األساطیر تتعلق بذوا النفسي اكهنن لإلصابة باإلالمترشحو  یؤمن

أصحاب السلوك من النمط ا هبالمحیط ، فهم یمیلون إلى تشویه حقیقة الموقف بطریقة مماثلة لتلك التي یتسم 

المعتقدات التي  و أوساط عملهم و من مهتوالمتمثلة في تألیف تشكیلة من األفكار الالمعقولة عن ذوا» أ « 

  :ما یلي) 1994(  Rodeschو ) Everly )1989تبًعا ل  هؤالء ، اهبیؤمن 

ü و یتجسد هذا في الواقع بساعات عمل طویلة دون وقت للراحة و الترفیه إلى : یمثل حیاتي عملي

األمور على أحسن وجه،  و ینتج عن هذا كله ، خاصة عندما ال تسیر، جانب صعوبة تفویض السلطة 

 .و اإلحباط و اللجوء لالستجابات الدفاعیة القلق

ü و عندما ال یتحقق هذا یبرز للوجود  ،ال، كفًؤا و قادًرا على مساعدة اآلخرینهأن أكون دوما مؤ  یجب

 .الشعور بالذنب و عدم الثقة بالنفس

ü أعمل  عملي و الشعور باحترام الذات ال بد أن أكون محبوًبا و مقبوال من طرف كل من النجاز

طلبهم ، مما یولد  و علیه ال یمكنني فرض نفسي على اآلخرین و مخالفتهم في الرأي أو رفض معهم،

 .االكتئابو الشك بالذات و حتى  االستقرارلدیه عدم األمن و 

ü النمطیة و  اآلخرون أفراًدا صعب التعامل معهم و ال یدركون أهمیة عملي مما یؤدي إلى بروز  یعد

 .الدافعیة نقص اإلبداع إلى جانب انخفاض

ü و تكون االستجابة لذلك بالغضب العدوانياهبالتغذیة الرجعیة السلبیة مؤشًرا ألخطاء أقوم  تعد ،. 

ü ینجز العمل بإتقان بسبب إهمال و فشل اآلخرین ، و هذا ینتج عنه الجمود وعدم اتقان العمل ال. 

ü عتقاد التدخل في عمل اآلخرین بد أن یتم العمل بالطریقة التي أریدها ، ینتج عن هذه الفكرة أو اإل ال

 .المهام ، التركیز على األشیاء التافهة ، صعوبة اإلتصال و بروز السلوك التسلطي في أداء

ü بد أن أكون ذو معرفة غیر محدودة و أال ّأخطئ أبًدا ال . 
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 : النفسي اكهنمؤشرات اإل 3-11

كنوع من  االعتبارخذ بعین مؤشرات أولیة ینبغي أن تؤ  أربعةهناك  بأن Barbra Braham تشیر

  : النفسي اكهنالتحذیر بأن الفرد في طریقه إلى اإل

الفرد لنفسه كل یوم   اهنالقائمة الطویلة التي یدو اءهناالستعجال في إ و Busyness اإلنشغال الدائم §

أو  وجوده في اجتماع و هذا یعني أن ،فعندما یقع الفرد في شراك اإلنشغال الدائم فإنه یضحي بالحاضر

مهامه بصورة میكانیكیة دون أي  و عادة في مثل هذه الحالة ینجز الفرد ،مقابلة یكون جسدًیا و لیس ذهنًیا

اإلتقان و  باله هو السرعة و العدد و لیس اتصال عاطفي مع اآلخرین، حیث أن الهم الوحید الذي یشغل

 .اإلهتمام بما بین یدیه 

و السائد في حیاة الفرد األمر الذي یترتب علیه ه یصبح» یجب و ینبغي «  العیش حسب قاعدة §

في حالة الرغبة في  زیادة حساسیة الفرد لما یظنه اآلخرون و یصبح غیر قادر على إرضاء نفسه ، و حتى

 .علیه إرضاء اآلخرین التي تصاحب هذه القاعدة ، فإنه یجد ذلك لیس باألمر السهل

لن یأتي  خالل اإلقتناع الذاتي بأن هناك وقًتا لمثل تأجیل األمور السارة و األنشطة االجتماعیة من §

 .الفرد هذه األنشطة ، و لكن» فیما بعد « أبًدا ، و یصبح التأجیل القاعدة أو المعیار في حیاة 

تكون النتیجة  فقدان الرؤیة أو المنظور الذي یؤدي إلى أن یصبح كل شيء عنده مهًما و عاجال  و §

ة یفقد معها روح المرح ، و یجد نفسه كثیر التردد عند اتخاذ القرارات، و بأن ینهمك الفرد في عمله لدرج

و تشیر التسمیة إلى ،  alcoholic  Work  یرتبط ذلك بما یعرف في الغرب بالشخص المدمن على العمل

الفرد الذي أصبح العمل الجزء األساسي في حیاته و في مركز اهتماماته الشخصیة بصورة تخل بالتوازن 

 )2000علي عسكر، ( وب لتفادي المشكالت البدنیة و االنفعالیة التي تصاحب مثل هذا الخللالمطل

: و هي النفسي اكهنقائمة تضم مؤشرات لإل   (Dion ,  كما وضع)1992  
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 النفسياإلنهاك مؤشرات تناذر ) 04(الجدول رقم 

  المؤشرات  المستویات

  التصلب و  سرعة االنفعال ،  عدم الرضى  على مستوى الشعور

  صداع و  آالم الظهر ، قرحة ،  أرق  على مستوى الجسد

  العائلةمشاكل مع الزوج  ،  األدویةو  إفراط في الكحول  على مستوى الحیاة الشخصیة

  التنازل و  جنون العظمة،  انسحاب  على مستوى العالقات

  روح معنویة منحطة و  غیاب  على مستوى العمل

  

    :والتخفیف من آثاره  سيمواجهة اإلنهاك النف 3-12

 لذلك فمن األجدر بنا ،بناء على ما سبق فاإلنهاك النفسي یمثل مشكلة لها تبعات تصیب الفرد  

 محاولة تقدیم بعض الطرق لمنع الفرد من التعرض له، ومواجهته والتخفیف من آثاره إذا أصابه اإلنهاك

 نه أي فرد مادام على قید الحیاة  كما أنالنفسي، خاصة وأن التعرض للضغوط النفسیة شيء ال یسلم م

آخر  استمرار التعرض للضغوط قد یزید احتمالیة معاناة الفرد من اإلنهاك النفسي هذا من جانب، ومن جانب

فإن  فإذا كان من مصادر اإلنهاك النفسي ما یرجع لبیئة العمل، ومنها أیضا ما یرجع لشخصیة الفرد

العمل، ومن جانب  ذلك منها ما یرجع لشخصیة الفرد، و منها ما یرتبط ببیئةاستراتیجیات الوقایة والمقاومة ك

 ،من اإلنهاك النفسي ثالث فإن الجهود الوقائیة للتقلیل من الضغوط النفسیة یمكن أن تعتبر جهودا للوقایة

 فمن طرق مواجهة اإلنهاك حیث إن اإلنهاك النفسي  كما تقدم  یعتبر مرحلة متقدمة من الضغط، لذلك

  :النفسي ما یلي 

   :بناء الذات اإلیجابیة  3-12-1

 له ترتبط الذات اإلیجابیة بالصحة النفسیة ارتباطا وثیقا ، فالفرد الذي یشعر بالثقة في ذا ته ، وأن  

أن الفرد  إلى) 1998(ذات إیجابیة، فإنه یتمتع بقدر وفیر من الصحة النفسیة، فقد أشار عبد الرحمن هیجان 

لدیه  الم الخارجي بما فیه، فإنه یستجیب لعالمه الداخلي ولذاته مما یساعد في تشكیل الهویةكما یستجیب للع

والعمل : وجوانب الضعف ،تحدید جوانب القوة لدى الفرد والعمل على زیادته: من خالل بعض النقاط، ومنها

أن ) 2004(وفیق كما أضاف عبد الرحمن ت ،على تحسینها مما یزید الفرصة لوجود الصحة النفسیة لدیه
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التصور اإلیجابي للذات أمر ضروري للشعور بالرضا والسعادة، ویمكن تنمیة الشعور اإلیجابي للذات من 

یتضح مما سبق أنه یمكن  ،بالسعادة خالل االهتمام باألشیاء الحسنة التي فعلها الفرد والتركیز علي الشعور

خالل تنمیة ثقة الفرد بذاته والتركیز  النفسي، منتخفیف الضغط النفسي من على الفرد، ومواجهة اإلنهاك 

على المشكلة وحلها حال حقیقیا،  على إیجابیات الفرد، وتحویل نقاط الضعف إلى قوة، من خالل الوقوف

ن كانت قلیلة  براز جوانب القوة في حیاة الفرد ، حتى وإ   .وإ

  :االسترخاء والتأمل  3-12-2

 لنفسي یجد شدا في أغلب أعضائه ، لهذا فمن المفید معه أنإن الفرد الذي یعاني من اإلنهاك ا   

أن  أن االسترخاء یمكن) 2001(حیث ذكر فاروق عثمان  ،یسترخي ویتأمل، إضافة ألخذ الراحة المناسبة

وذلك  ،یساعد الفرد في التخلص من الضغوط القویة والتوتر الذي یشعر به، ومواجهة اإلنهاك النفسي

یعیشها الفرد  ن االسترخاء یساعد في تقلیل اآلالم والمعاناة التيأحیث  ،بشكل سلیمشرط أن یقوم به الفرد 

حیث ذكر أن   arture rochan )2001(ویؤید ذلك المعنى آرثور روشان  ،نتیجة الضغوط التي تحیط به

إلنهاك الفرد ل االسترخاء والتأمل یساعدان في تقلیل الشعور بالضغوط النفسیة والتحكم فیها حتى ال یصل

والسكون یتضح   حیث الهدوء ،النفسي، شرط أن یكون االسترخاء والتأمل في المكان والوقت المناسبین

الضغوط الزائدة ،  مما سبق أن اإلنهاك النفسي قد یصیب الفرد الذي یتعرض للضغوط المختلفة خاصة

االسترخاء في الوقت  على أن یكون ذلك... ) جسدیا، عقلیا و وجدانیا، ( ولهذا فعلیه أن یسترخي 

نجاحها في التخفیف من  المناسب والمكان المناسب حتى یحقق هدفه  بل إن االسترخاء فنیة سلوكیة ثبت

  .اإلنهاك النفسي للفرد، إضافة إلى تأمل الفرد وأخذه أوقات راحة مناسبة 

  :المساندة االجتماعیة  3-12-3

 اإلنهاك النفسي ، حیث ذكر شعبان الرضوان  تلعب المساندة االجتماعیة دورا مهما في مواجهة 

أن المساندة االجتماعیة من مصادر شعور الفرد باألمن النفسي في بیئة العمل  ) 2001(وعادل هریدي 

 .خاصة عند مقابلة الضغوط التي في الغالب ما تفوق قدرات الفرد 
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أن المساندة االجتماعیة  Feldman,et.al (2002) وألهمیة المساندة االجتماعیة ذكر فیلدمان وآخرون  

واقیا للفرد بل  تعتبر عامال) اإلدارة واإلشراف الوظیفي األسر، الزمالء في العمل،(بمصادرها المتعددة 

أشارت إلیه نتائج بعض  وهذا ما، المؤسسة كلها من الوقوع في خطر الضغوط النفسیة واإلنهاك النفسي

  . Prag )2003(دراسة براج ، و ) 1999(دراسة فوقیة راضي :الدراسات مثل

یتضح مما تقدم أن المساندة االجتماعیة لها دور مؤثر في وقایة الفرد من التعرض لإلنهاك النفسي   

 بما تحمله من دعم وتأیید للفرد سواء كان ذلك الدعم مادیا أو معنویا وكالهما مهمان للفرد، فاإلنسان كائن

و في المقام األول ول على الدعم المناسب مقابل ذلك التفاعل اجتماعي البد له من التفاعل مع غیره والحص

وبین اإلنهاك  مما یقف حائال بینه فالفرد بحاجة إلى الدعم من طرف شریك الحیة أي الزوج أو الزوجة

من ذلك الموقف  ولهذا یمكن تقدیم الدعم االقتصادي والمالي للفرد إذا وقع في ضائقة مالیة للتخلص ،النفسي

زمیله یعاني ضغوط  إذا رأى العامل: المساعدة السلوكیة من خالل المشاركة في أداء األعمال مثلالحرج، و 

عمله ویخلصه من ذلك  العمل والعبء الزائد، فیجب أن یسانده قدر جهده، ویقدم له الدعم المناسب لینجز

نقص من قدره، وهكذا وال ی الضغط، مع ضرورة إعطاء النصائح والتعلیمات للفرد بأسلوب مناسب ال یهینه

  .تلعب المساندة دورا مهما في وقایة الفرد من التعرض للضغوط واإلنهاك النفسي 

  :تحلیل وتوصیف الوظائف  3-12-4

 یتم تحلیل وتوصیف الوظائف من جانب المؤسسة التي یعمل فیها الفرد، فقد ذكر على عسكر  

ضغوط في األعمال المختلفة، وبالتالي تسند أن تحلیل الوظائف یساعد المؤسسة لتعرف درجة ال )2000(

العمل المناسب للفرد المناسب الذي یمتلك القدرات التي تمكنه من القیا م به، بل التكیف مع تلك الوظائف 

لهذا فن جد بعض المؤسسات تهتم بالتقییم المستمر لعمالها، بغیة  مع مراعاة الِحمل الوظیفي لكل عامل

یتحملها الفرد، و محاولة تخفیفها، أو زیادتها حسب حالة الفرد، ولذلك فتقوم  لتيمعرفة األعباء الوظیفیة ا

ومن یوجد بها من عمال، أي تقوم بالتحلیل على مستوى الوظائف وكذلك األفراد،  بعملیة تحلیل لوظائفها
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لي ال وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، فیقل الضغط الواقع على كل فرد، وبالتا حتى تتمكن من

  .لإلنهاك النفسي حیث یتحمل الفرد عبئا مناسبا لقدراته  یتعرض

  :بعض االستراتیجیات المعرفیة  3-12-5

 یختل إذا كان اإلنهاك النفسي یشمل اختالال في الجانب المعرفي، حیث یقل االنتباه والتركیز، كما  

یسبب االنزعاج  ي حد ذاته الأن التعرض لمصدر الضغط ف) 2000(اإلدراك، لهذا فقد أشار علي عسكر 

دراكه لذلك الضغط والتصرف نحوه هو الذي یحدد النتیجة النهائیة،  نما رد فعل الفرد وإ واإلنهاك النفسي، وإ

حیث  ،االستراتجیات المعرفیة وغالبا ما یكون لالستعداد الذهني دور في ذلك ولذلك فالبد من استخدام بعض

جیات والطرق المعرفیة تعتمد على التحلیل المنطقي للمشكلة أن االستراتی) 2006(ذكر حسن مصطفى 

، ومحاولة الفرد فهم وتقییم الموقف من كل جوانبه ، مما یساعد في الوقایة من التعرض إلى اإلنهاك النفسي

 :ومن االستراتیجیات المعرفیة ما یلي 

عادة التفسیر اإلیجابي للموقف ) أ (   .التحلیل المنطقي وإ

 .داف واقعیة بعد فهم قدرات الفرد وظروف واقعه وضع أه) ب ( 

 .، والمیل للتفاؤل ) في نفسك ، والعمل ، واألسرة ( التفكیر اإلیجابي في شتَّى جوانب الحیاة ) ج ( 

استخدام أسلوب حل المشكالت من خالل تحدید المشكلة ، وتقسیمها ألجزاء سهلة التعامل واستخدام ) د ( 

 .لحل المناسبة ل اإلستراتجیة

مساره  حیث یستفید الفرد من المواقف في حیاته، فیصحح ،العمل واالستفادة من الحدث والموقف) ه ( 

نما یحاول التخفیف من خالل التفكیر المبني  بالنسبة لتوقعاته المستقبلیة، فهو لیس مستسلما دائما للضغط، وإ

 .على خبراته المختلفة، مما یدعم أهمیة المواجهة 

وتریفور  ،)2004(، وعبد الرحمن توفیق arture rochan) 2001(، وآرثور روشان ) 1994(باسط لطفي عبد ال

  ).2007(، وبشرى إسماعیل )trevor paule )2005باول 

 : بعض الخطوات لمواجهة اإلنهاك النفسي ، ومنها  Kagan) 1991(في حین ذكر كاجان   
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 .ع مكانها أهداف بدیلة ممكنة التحقیق تغیر أهداف الفرد عندما ال یستطیع تحقیقها ووض) أ(

الجانب  جعل الموقف الضاغط أقل تهدیدا من خالل النظر والتعامل معه بطریقة إیجابیة ، ورؤیته من) ب(

 .المْشِرِقِ◌ 

 .تحویل الخوف لتحدي من خالل رؤیة الموقف على أنه تحدي یقابل الفرد وعلیه التغلب علیه ) ج(

 .الریاضیة لمساعدة الجسم على االسترخاء وضخ الدم بطریقة جیدة  القیام ببعض التمرینات) د(

  .االستعداد لإلنهاك النفسي قبل وقوعه بمعرفة مصادره ومظاهره وتجنبها ) ه(

االجتماعیة مع  أن تحسین العالقات) 1993(وهناك طرق أخرى ومنها ما ذكرته لیلي عبد الحمید   

في العمل ، فالفرد  لنفسي ، خاصة العالقات مع الزمالءاآلخرین مطلب ضروري للتخلص من اإلنهاك ا

 .بحاجة لمساندتهم للتغلب على ما یقابله من صعاب 

ذا كانت العالقة المهنیة للفرد على قدر من األهمیة فإن عالقة الفرد بأسرته ال تقل أهمیة، فقد    وإ

االجتماعیة بین الفرد وأسرته إلى أهمیة مراعاة العالقات  Rupert & Kena) 2007(أشار روبیرت و كینا

والعمل،  ، وضرورة قضاء وقت مناسب مع شریك الحیاة، والتوازن بین البیت)الشریك اآلخر واألبناء(

 .وممارسة الهوایات، وأخذ فترات راحة مناسبة، حیث ال یطغى جانب على آخر

ماسالش و  حیث ذكرتْ  ،كما أن الظروف االجتماعیة لها دور كبیر في منع اإلنهاك النفسي  

أنه من الضرورة االهتمام بالمعلمین ورفع األجور وتحسین النظرة  Maslach & Goldberg) 1998(جولدبرج

یمثل عبئا على الفرد،  حیث إنها نظرة متدنیة، وعدم العمل لوقت إضافي إذا كان ذلك ،االجتماعیة للمعلمین

تاحة الفرصة أمام المعلمین لی عن آرائهم في وجود جو  رتقوا وظیفیا، ولیعبرواوأخذ الحمامات الدافئة ، وإ

  .مناسب 

عالقة الفرد  كما أن هناك أهم عالقة یمكنها المساعدة والوقایة من التعرض لإلنهاك النفسي، أال وهي  

تباع سنة حبیبه بهولجوء الفرد في كل األوقات إلى ر  -عز وجل - بخالقه  صلى اهللا  - المصطفى والتضرع وإ

ُخلون یدُ س بادِتيعِ  عن رونن یستْكبِ ِإن الَِّذی ُلكم ستِجبَ ادعوِني َأ مك ُ بَوقاَل ر : " قال تعالى  فقد -علیه وسلم 
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عجبا ألمِر المؤمِن إن "  -وسلم  علیه صلى اهللا -، وقال الرسول )  20( سورة غافر آیة " . ن داِخِری مجهنَّ 

ن أصابْته ضراءشكر فكا ولیس ذلك إال للمؤمن إن أصابْته سراء َكله خیر هأمر  صبر فكان  ن خیرا له ، وإ

  "خیرا له 

من  نخلص مما سبق إلى أن اإلنهاك النفسي كمرحلة من مراحل الضغوط النفسیة، یمكن مواجهته  

المناسب  خالل الدمج بین الطرق السابقة، واختیار الفرد ما یناسبه ویناسب حالته، ونؤكد على اختیار الفرد

البد أن یفصل  هام مناسبة لقدراته ووضعه الوظیفي، وتزویده بالدعم الالزم  كماللمكان المناسب وتكلفته بم

التأكید على النزوع  مع... الفرد بین ما یقابله من مشكالت في العمل، وسلوكه في البیت، والحیاة عامة

لى العبادات الروحیة مثل الصالة والدعاء  - عز وجل - للمولى   شأنه التخفیف من كل ذلك من... وإ

  .الضغوط المختلفة، ومواجهة اإلنهاك النفسي 

و استنادا بعلم النفس اإلكلینیكي األكثر تخصصا في هذا المجال، فمن بین الطرق الفعالة التي   

  :و فیما یلي توضیح لذلك  copingطورها علم النفس اإلكلینیكي ما یسمى ب 

 كفاءاتال استرجاع مراحل  : coping المهني   التكیف و اإلنهاك 3-13

 فیما نوردها مراحل المسار هذا ینطوي و مأساویة أو اعتیادیة غیر وضعیات مقاومة  "coping"نسمي 

  :یلي

 :بالمشكل  االعتراف 3-13-1

 في عدم المغالبة نفسي، و جسدي، تعب   " عادیة غیر " بحالة االعتراف في المسار منطلق یتمثل  

 باألمر یكون الوعي األحیان، أغلب ففي الوضع، لمعالجة خاصة تدابیر اتخاذ ضرورة و   إلخ …العمل،

 االعتراف بالحالة للشخص تسنى إذا إال حدوثه یمكن ال التغییر مسار فإن المزمن، اكهناإل حالة في .تدریجیا

 أن إال یمكنه ال فإن ذلك توبیخات، أو عقوبات على حینها المسیرین تدخل اقتصر فإذا یعیشها، التي العادیة غیر

 االعتراف على المرحلة هذه في یؤكد األشخاص ما غالبا اإلنكار، ظاهر تحت المضمر بالذنب اإلحساس ويیق
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 من له به المحیطین فمساندة عمق، أكثر نفساني بعد أن للمشكل و خفیف، تعب مسألة إال هي ما المسألة بأن

 .الوعي بالمشكل في أساسیة تكون أن اهنشأ

 :االنعزال  3-13-2

 أهمیة خاصة، النفساني لبعده فیكون معزل، في الشخص بوضع مصحوبا یكون العمل نع التوقف  

 اعتراف غیاب ففي إقالع ذهني، إذن ذلك عن فیترتب مؤقتا، جانبا یوضعان به العالقة و الشغل بعالم فاالهتمام

 سنویة، إجازة ة،تكوینی دورة في طلب الدخول :عدة بأسباب مبررة اإلجازة تصبح النفسي اكهناإل بتشخیص طبي

 لالبتعاد قانونیة عطل أخذ في الفرصة لهم تكون ال اآلخر عندما للبعض بالنسبة ، …إلخ االستیداع على إحالة

 فإن آخر، عمل إیجاد إمكانیة ضمان دون مناصبهم من االستقالة األمر إلى مهب یدفع األزمة، فیه تزداد وقت في

 فقدان و األمن انعدام من عنه ینجم ما بسبب هذا و الالحقة للمراحل الحسن یسمح بالسیر ال المخرج هذا

 فرقهم بل حسب فأكثر أكثر منها یعانون مهنة في البقاء حالیا العاملین بعض تفصیل یفسر ما و هذا التوازن،

 . تصورها یمكن لالبتعاد وسیلة انعدام عند هذا و مرضاهم،

 :القدرات  تأهیل إعادة 3-13-3

 بالنسبة و الذهنیة الجسدیة العاطفیة، للراحة مواتیین داخلین مكانیا و زمنیا فضاءا  فتحی االنعزال هذا إن  

 عن خاصة تتم اهنفإ الراحة البدنیة أما مطابق، غیر عاطفي غم بتفریغ یسمح البكاء فإن األشخاص، لبعض

 سبات، مرحلة اهنإ لقیلوالت،ا من أو اإلكثار  ساعة 16 إلى 12  المفرط النوم إلى الخلود : شاملة استراحة طریقة

 تجنب الحدیث، عن التوقف :اإلثارة أسباب بتقلیل الذهنیة فتتحقق االستراحة أما نقاهة، بفترة تشبیهها یمكن

 مع للتصالح مالئما سیاق تشكل هذه الوحدة و الهدوء مرحلة النشاطات المعقدة، عن اإلقالع و الصراعات،

 في المشاركة إلى بالشخص یدفع " بالنفس فاالهتمام" …اهتلرغبا ال مال و اهتاالستجابة الحتیاجا و النفس،

 لكل االهتمامات الخصوصیة مع تتوافق الخیارات فهذه مختلفة، ذاتیة ترقویة أو اجتماعیة، نشاطات ثقافیة،

 هوداتلمجا على للقضاء تتم تسخیرها التي المرحلة هذه ایةهن خصائص تشكالن التلقائیة و فالطالقة شخص،

 .المفیدة غیر
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 :التساؤل  3-13-4

 فإن فبالنسبة للجمیع، عمیق یكون الداخلي العمل فإن للبعض، بالنسبة تفكیر و تحلیل بفترة األمر یتعلق  

 تتبلور اختیارات إلى الشخصي تؤدي أو المهني بالجانب المتعلقة تلك سواء الضعف نقاط و القوة نقاط حصیلة

 من األصعب تعد المرحلة هذه مدة أن ، (Diane Bernier)الخارجي فترى  المحیط مع صلة ذات تدابیر شكل في

 ألما األكثر اهنبكو الهامة المرحلة هذه وصفت الخارجیة، فقد بالضغوطات مرهونة لیست اهنفإ التقدیر حیث

 الخفي السبب تعد التي الصعوبة هذه السیاق، هذا في صعوبة التحرك على عالوة شكوك من تحمله ما بسبب

 القدرة أو للعمل الكامل باألداء یتعلق جانبا وضعه األشخاص أغلبیة ینبغي على الذي فاألمر التصرفات، تغیرل

 بالنظر المثالیة من بنوع فتتعلق فیها النظر یعاد التي الثانیة القیمة أما كان، وقت في أي شيء بكل القیام على

 یتصورونه ما إلى ناقدة بعین ینظرون األشخاص فیصبح المؤسساتیة، الصراعات و االجتماعیة إلى األسباب

 البدیلة فالقیمة مبالغ فیها، أنه یرون السابقة التعهدات ببعض االهتمام فیفقدون سالفة سذاجة مجرد أنه على

 االهتمامات و فالعالقات لنشاط الشغل، حدود وضع و شخصیة حیاة على الحفاظ أهمیة في تتمثل األساسیة

 كل و العمل، في المتعة فتصبح أولویة قیمة أما ثاني هامة، جد أصبحت الوحدة، فترات باألحرى أو الشخصیة

 بعد و،  إلخ …المسؤولیات التحدي، إنسانیة عالقات تكوین أمور جدیدة، تعلم مغایرة، بطرقة المتعة ذههب یحس

 من العدید قبل من خاص اهتمام محل األخیرة هذه فتصبح لصحتهم تأهیل بطیئة إعادة مرحلة معایشة

 .األشخاص

 :الممكن  االستكشاف 3-13-5

 نمط یتمان وفق الشغل بعالم االتصال معاودة و الخارجي الواقع بمواجهة المتبوع الداخلي العمل إن  

 (تجریب و نبض بمرحلة حس األمر فیتعلق الجدیدة، القیم و تتالءم تشغیل إمكانیات عن البحث  أي استكشافي

 االستكشاف یتمثل و سنوات، بل ثالث عامین إلى أشهر ستة تدوم فقد طویلة، تكون قد المرحلة فهذه ،)محاولة 

 العمل محیط خارج یتحقق األخیر فهذا العمل التجریبي، أو العمل عن البحث إجراءات :أساسیین نمطین وفق

  .آخر منصب إلى طریق التحویل عن الموظف التنظیم مستوى على أو المعتاد
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 :للتحول  رصةف االنقطاع  3-13-6

 في محیط عاشوها مزعجة وضعیات من األشخاص یمر حیث االنقطاع من مختلفة أشكال هناك  

 التواجد لمدة حد في فرض یتمثل لالنقطاع األول فالمستوى عمقها، في تفاوتت اتاالنقطاع هذه أن إال عملهم،

 لألسف، و لكن .الشخصیة للحیاة عفضاء أوس إیجاد و العاطفي باالنعزال یسمح فترات على فالعمل الجسماني،

 یتسم األشخاص ألغلبیة فبالنسبة على فترات، عمل من االستفادة فرص من تقلل هذه أیامنا في العمل مرونة فإن

 بینما الرئیسیة، المؤسسة بمغادرة االنقطاع مستوى

 العمل، قطاع أو هممع الذین یعملون األشخاص فیغیرون اآلخرون أما العمل، من النوع نفس في البعض یواصل

 .)in Agnes Perry  1997(االنقطاع التام  یفضلون األشخاص من الكثیر فإن حین في

 : النفسي لدى األطباء و الممرضین كالضغوط و اإلنها 14- 3 

ما سبق خطورة اإلنهاك النفسي على الفرد وخاصة إذا تعلق األمر بالطبیب أو یتضح من خالل     

وحیاة المرضى ، و كذا على حیاة الممارس على نوعیة العالج  وخیمةعواقب قد یكون لها الممرض حیث 

نفسه ، و خاصة في غیاب برامج تدعیمیة و إرشادیة تساعد الممارس على مواجهة الضغوط المهنیة و 

  .االرغامات المتنوعة ، یتجه هذا األخیر ألسالیب تعویضیة كالخمر و المخدرات 

 تمعلمجبا مقارنة والعقاقیر لألدویة المستهلكین أكبر من األطباء أن على ئیةالوبا الدراسات أغلب تتفق حیث

 الثالثة السنة خالل طبیب  3000 استهدفت أمریكیة دراسةحسب  استهالكاً  األكثر المادة تعتبر و، العام

  .تلیها المریخوانا، السجائر و البترودیزیبین الكحول، هيو ذلك لمدة سنة ،  لممارستهم

)Hughes & al , 1991 ; Domenighetti & al , 1991(.  

 حیث  التخصص حسب هذا و المواد استهالك نسبة في اختالفات أمریكیة دراسات خالل من یظهر و

 الجراحین عند و أدناها االستعجاالت  أطباء و العقلیین  األطباء عند اإلدمان نسب أعلى سجلت

)Mc Auliffe & al , 1986 ; Hughes & al  1999( ،أخرى دراسات اهتمام انصب كما )Weinberg & Creed 

 العقلي المرض نسبة تتراوح حیث األطباء عند) االنتحار و االكتئاب القلق،( العقلیة الصحة على )2000

 یصیب و )Ramirez & al , 1995 ; Ramirez & al , 1996 ; Caplan , 1994( %28 إلى% 21  بین ما عندهم
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 , Caplan 26 %  ب  العام  تمعلمجا  في النسبة  تقدر حین  في األطباء نم%  50 حوالي االكتئاب

 ) Ramirez & al 1996( كدراسة الباحثین  األطباء عند االنتحار بنسبة عدیدة دراسات اهتمت و،  )(1994

Olkinuora & al , 1990 ; Rose & Rosow , 1973)(  ، فكیرالت أن إلى ، فلندا في أقیمتدراسة  توصلت وحیث 

 ) %). (22Olkinuora & al , 1990( األطباء عند عنه  %)26( الطبیبات عند أعلى یكون االنتحار في

 بینما الشبان األطباء لدى أعلى یكون الكحول و المخدرات على اإلدمان خطر أن إلى Murrayیشیر  و

 حاالتنفس الباحث رس د قد و، سًنا األكبر باألطباء اإلنتحار كذلك و باإلكتئاب اإلصابة خطر یحدق

 ینتمون ال بآخرین مقارنة سنة 25 سنهم یفوق الذین الرجال لألطباء العقلیة األمراض مستشفى إلى الدخول

 تقدر كانت األطباء عند الدخول حاالت عدد أن الحظ قد و االجتماعیة الطبقة نفس من و الطبي السلك إلى

 نسبة یخص فیما،  فرد 100000 من تمعلمج بةبالنس هذا و األطباء غیر من 205 ب مقارنة 449 ب

أن عدد حاالت االنتحار  یالحظ فإنه ، تمعلمجنفس ا بالنسبة األطباء غیر و األطباء عند المالحظة االنتحار

  ( Murray , 1983 ) .في المهن األخرى 218مقابل  549عند األطباء بغت 

الخارجیة  المتطلبات كانت فإذا وعة،متن و عدیدة الممرض لها یتعرض التي الضغط عوامل نكما أ

 المریض عالج یعتبر .معنویاته على الوقت نفس في و العالج نوعیة على یؤثر فهذا األخیر، هذا قدرات تفوق

 منها التمریض مجاالت مختلف في و هذا عالیة، بكفاءات یتحلى أن الممرض من یتطلب و سهل، بعمل لیس

عوامل  ) خارجیة تكون قد عوامل إلى معرض نفسه الممرض یجد المتطلبات، هذه كل فأمام .العالئقیة و التقنیة

 .النفسي اكهنلإل عرضة تجعله  الممرض شخصیة ) داخلیة عوامل أو ( التنظیمي الطابع ذات

 اإلشارات أو أعراض الضغط عدد و المرهق العمل بین تربط عالقة هناك أن التحقیقات بعض أوضحت لقد

  (in Sylvie Antoine, 2000)..العقاقیر إلى اللجوء التغیب، الكحول، على اإلدمان رغرا على علیه، الدالة

 مصالح في العاملین الممرضین عند النفسي اكهناإل حول Noel Natacha) 2000(دراسة  بینتو 

 في أمراض عدة من یعانون أشخاص تعالج اهنأل المهام، صعبة بأعمال تقوم الممرضة أن المسننین، المرضى

  .نفسي بدني تعب حالة في یجعلها ما هذا و حركیا معوقین أشخاص و س الوقت،نف
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 أحد التحقیقات عن ماهبكتا في تحدثا )Aline et Pierre Canoui )1998و  Maurangesمن  كل عن أما

 یشكون الممرضین من :69% أن إلى فتوصلوا الممرضین، عند العمل ظروف تنظیم حول 1996 سنة أقیمت التي

 معاناة من یشكون  82%كما أن  كغ 50 إلى تصل قد التي األثقال حمل من یشكون  41%الصعبة  حاالتال من

 .للراحة اللجوء دون طویلة ألوقات كالوقوف جسدیة

 توصل اك،هنو اإل الضغط عوامل بین القائمة العالقة إلبراز دراسته في)  Dewe )1989 لخص  كما

 :یلي فیما تتلخص النفسي اكهناإل و للتعب المؤدیة الضاغطة العوامل أهم أن إلى

 .الوقت نفس في واحد مریض من بأكثر االهتمام 1-

 .الخطیرة الحاالت أفراد تمریض 2-

  .اآلخرین بمعاملة متعلقة صعوبات 3-

  :هي و الممرضین عند الضغط مصادر 8 عن تكلم )Fitter )1987أما 

 .المریض براحة االهتمام مسؤولیة 1-

 .غائبین زمالء إنابة إضافیة، ساعات متأخرة، ساعات مضطربة أوقات في العمل 2-

 .األطباء مع خاصة  الزمالء بین صراعات 3-

 .العمل ثقل 4-

 .جسدي یكون عندما خاصة و العمل صعوبة 5-

 .الجدد المتربصین تكوین بمسؤولیة االهتمام 6-

 .العمل في اضطرابات و استعجاالت 7-

 .العمل یدانم في التغیرات مواجهة 8-
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  : خالصة الفصل 3-15

یتضح جلیا من خالل هذا الفصل خطورة التعرض إلى اإلنهاك المهني و خاصة إذا تعلق األمر بفئة   

ممارسي الصحة العمومیة من طبیب و ممرض األمر الذي سینعكس سلبا على نوعیة العالج و العالقات 

األسریة و خاصة منها العالقات الزوجیة ، فالفرد الذي  المهنیة ككل و حتى على المجاالت االجتماعیة و

یعاني من اإلنهاك المهني بأعراضه الخطیرة التي تم التطرق إلیها خالل هذا الفصل من المتوقع أنه ال یمكنه 

العمل  كذلك على أسرته و الباحثون لخطورته على الفرد و بهذا الجانبولقد اهتم تحقیق التوافق الزواجي ، 

 و على البنیة األساسیة ألي مجتمع أال و هي األسرة ،  یؤثر على اإلنتاج القومي بطریقة سلبیة ، مما قد

كما في دراسة إریكسون "  Marital Burnout"  "  الزواجي  النفسي  اإلنهاك  "  لذلك ظهر مصطلح

الدراسة تخطي آثار خر أثبتت آ، التي أثبتت علمیا وجود الظاهرة بمعنى  Erickson,et.al) 2000( وآخرین

اإلنهاك المهني مجال العمل للوصول إلى األسرة و التأثیر سلبا على العالقة الزوجیة و منه على األسرة 

  . ككل

و لهذا الغرض تعتبر الدراسة الحالیة محاولة للكشف عن نوع العالقة بین اإلنهاك النفسي و التوافق 

و لعلها تكون بوابة لدراسات علمیة أخرى التي لن تكون الزواجي لدى ممارسي الصحة العمومیة الجزائریة 

نتائجها إال ایجابیة على المجتمع عامة كما تعود بالنفع على الفرد خاصة بإمداده بوسائل العلمیة لمواجهة 

 .ضغوطات العالم المعاصر و تحقیق توافقه مع مقتضیات الحیاة

 النفسي اكهناإل لتناذر النظري الجانب ولح قدمناه ما كل أن نقول أن نستطیع الفصل هذال وختاما

 موضوع یخدم ألنه اكهنلإلماسالش  تعریف على ركزنا لقد و البحث، لنتائج تحلیلنا عند غلیه نحتاج سوف

 من للتحقق علیها اعتمدنا التي و لهذه الظاهرة األساسیة الثالثة المستویات تصف ماسالش ألن و البحث،

  .الحالیة الدراسة في لمطروحةا اكهنباإل المرتبطة الفرضیات
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  تمهید تمهید 

  وأهمیتهوأهمیته  الزواجالزواج  تعریفتعریف

  الحاجات التي یشبعها الزواجالحاجات التي یشبعها الزواج

    مفهوم التوافق الزواجي مفهوم التوافق الزواجي 

  مظاهر التوافق الزواجيمظاهر التوافق الزواجي

  المتغیرات المؤثرة في التوافق الزواجيالمتغیرات المؤثرة في التوافق الزواجي

  من منظور إسالمي من منظور إسالمي   التوافق الزواجيالتوافق الزواجي

  نظریات التوافق الزواجينظریات التوافق الزواجي

    معوقات التوافق الزواجي معوقات التوافق الزواجي 

  الزوجیةالزوجیة  العالقةالعالقة  اضطراباضطراب  بیعةبیعةطط

  اضطراب العالقة الزوجیةاضطراب العالقة الزوجیة  اثأراثأر

  مقترحات لتحقیق التوافق الزواجيمقترحات لتحقیق التوافق الزواجي

  برنامج مقترح لوقایة و عالج التوتر الزواجيبرنامج مقترح لوقایة و عالج التوتر الزواجي

  خالصة الفصلخالصة الفصل  
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  :تمهید  -

في مواقف متعددة وفهمه اإلنساني دراسة السلوك  إلىالتي تسعى  اإلنسانیةیعد علم النفس من العلوم 

 .المتوافقة به والتحكم فیه، وحل جوانبه الغامضة و غیر والتنبؤ

فان البحث الحالي یسعى  ،فرد السلوكیة في حیاة كل األحداث أهمالزواج والحیاة الزوجیة من  أنو بما 

 األكثرالزوجیة فالزواج بالنسبة لمعظم الناس العالقة  علم النفس في تناول الحیاة إمكاناتتوظیف  إلى

ما یحدث للشخص ،فعندما  أسوء أو أحسنوالزواج قد یكون في نفس الوقت بإرادة قیمونها حمیمیة والتي ی

القوة لمجابهة  وتمنحه األخرینتمي للنصف  بأنهللشخص وتشعره  إشباعالعالقة ستكون مصدر  تنجح

 1987هالفورد (مما یتصور الشخص أكثرالتعاسة  إلىتؤدي  فإنهاوعندما تفشل العالقة الزوجیة .المصاعب 

halford  3ص.(  

الزواج من أقدم النظم االجتماعیة التي عرفتها البشریة عبر تاریخها الطویل وأكثرها استقرارًا كما أن    

جماعًا عند كافة التجمعات البشریة والفلسفات واألدیان السماویة على وجه الخصوص  فهذه جمیعا . وقبوًال وإ

تحت سقف الحیاة الزواجیة، وحثت على االحتماء بها من  قد أجمعت على أهمیة وضرورة اإلیواء والسكنى

فوضعت له من التشریعات والقوانین ما یكفل قیامه على . األخطار والسلوكیات االجتماعیة غیر المقبولة

أساس قویم، یضمن انبثاق أسرة سلیمة تكون أساسًا لمجتمع سلیم، فبالزواج یتم إشباع أهم الدوافع الفطریة 

 ،الدافع الجنسي، ودافع األمومة ودافع األبوة، وذلك في جو صحي سلیم یسوده الحب والتعاطفوأقواها، وهي 

،ص 1999خلیل،(والزواج یعني أیضًا إكساب شرعیة الوجود للولید اإلنساني وتحدید هویته وكینونته وانتمائه 

12. (   

تي ینعم فیها بالسعادة والتي األساسیة للفرد البالغ لبناء األسرة ال لهذا فالزواج مطلب من المطالب  

ال یحدث في كل الزیجات، بل یكون في الزیجة التي تسعى لتحقیق  وذلك ،...تدعمه وتسانده في كل األمور

والذي تمتد آثاره لباقي أفراد األسرة، مما ینعكس أثره على المجتمع كله، لهذا  التوافق والتكیف بین الزواجین،

 .Marital Adjustment التوافق الزواجيبیسمى بوجود ما  فالزواج السعید ارتبط
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لمعظم  إلى أن الزواج یعتبر أمال )1986(لذلك فللزواج أهمیة كبیرة، حیث أشار محمد عبد الرحمن   

 الشباب من الجنسین، وذلك لما یحققه من التوافق النفسي واالجتماعي لدیهم ، بل إن هدف المجتمع

 تیاجات المجتمع وكذلك احتیاجات أفراده، و ذلك ال یتأتَّى إال عنالمحافظة على كیانه من خالل تحقیق اح

 "العالقة الزواجیة" وینتج عن ذلك عالقة وثیقة بین الزوجین یمكن تسمیتها  ،طریق الزواج

تعتبر رابطا وثیقا یربط بین الزوجین، وبقدر قوة ومتانة  )1996(وتلك العالقة كما ذكرت هالة سید   

سك الزواج، مما یزید التفاعل العائلي بین جمیع أفراد األسرة، بل إن هذا الرابط یعتمد الرابط بقدر تما ذلك

 .على وجود التوافق واالنسجام في شتَّى مظاهر الحیاة مما یزید التوافق بینهما

 وفي مقابل ذلك فقد حدثْت مجموعة من التغیرات التي أثَّرْت في األسرة، ودرجة التماسك الزواجي،  

 ،للفردیة للعمل  وتحول األسرة) الزوجة(خروج المرأة :  )1987(لتغیرات ما ذكره محمود عبد القادر ومن تلك ا

مما نجم عنه بعض المشكالت التي قد تعوق الزوجین وتهدد العالقة ،وزیادة المستوى التعلیمي للزوجین 

عدم إشباع الحاجات  سببب الجوع النفسي:  )2005(الزواجیة، ومنها ما أشار إلیه عبد السالم إبراهیم 

المستوى الثقافي لألسرة،  األساسیة، واضطراب األبناء وانحرافهم، وتدهور األخالق وازدواجیة القیم، وضعف

هذا باإلضافة لمشاكل أكثر وضوحا مثل غالء المهر، وعدم  ،ووجود أخطاء في عمیلة التنشئة االجتماعیة

 .من االضطرابات األخرى  كثیرالاج، و وجود السكن المناسب  مما یؤدي لتأخیر سن الزو 

من جهة أخرى فانفصام الرابطة األسریة هو خطر كبیر على الزوجین وأبنائهما فضال عما یترتب   

وسیاسیة مما دفع بالمفكرین والباحثین والدارسین  اقتصادیة تربویة، اجتماعیة، قانونیة،، علیه من آثار نفسیة

  .من أهم مجاالتهم البحثیة  في هذه المجاالت إلى اعتبار األسرة

 فیه یسعد الذي الوقت ففي األساسیة الحاجات من الزمن، عبر یمتد وكیف للزواج الجید الفهم یعتبرو 

  دونالد ماك"  دراسة وجدت فقد ، بعد فیما یلجاون للطالق منهم كبیرا عددا نجد بدایته في بالزواج الكثیر

McDonald1995 " من%  55 حیث الماضیة القلیلة العقود في%  50 قاربت قد الطالق نسبة ان 
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 زیجاتهم تنتهي االلمانیین من%  37 و االنجلیزیین من%  42 و االسترالیین من%  45 و األمریكیین

 . ) 4 ص 1997 اخرون و هالفورد( مرضیة غیر عالقات في یستمرون أو بالطالق

 العربیة الدول في نجد كذلك بل فقط یةالغرب الدول على تقتصر ال الطالق من المرتفعة النسب وهذه

 وهذا سنویا حالة 60000 وحدها القاهرة في الطالق نسبة وصلت مصر ففي الطالق لحاالت مطردا تزایدا

 .حالة 683 بلغت حیث 1984 سنة الطالق في نسبة أعلى سجلت فقد السعودي المجتمع في اما 1965 سنة

 ).7 ص. تاریخ بدون. شلبي(

 الطالق معدل بلغ 2002 إلى 1994 سنة فمن مستمر تزاید في الطالق معدل فان الجزائر في أما

 حالة 1999 تسجل حیث نسبة أعلى العاصمة وتعرف 2002 سنة طالق حالة 25628 بلغ حیث سنویا 24561

  .2008عن بلمیهوب كلثوم ) 2004 العدل وزارة إحصائیات( 1998 سنة طالق حالة 2158بلغت والتي سنویا

 حال فإننا بحاجة إلى أن نتوافق ونتكیف مع هذه الظروف بطریقة مقبولة ، لذلك فالبد لناعلى أي   

بمعناه العام ، حیث إنه مطلب أساسي لكل مخلوق ، لذلك فمن  من معرفة ما یسمى بالتوافق النفسي

ن عملیة عبارة ع أن التوافق النفسي )1998(فذكر حامد زهران . الضروري إلقاء الضوء على ذلك المصطلح 

شباع  دینامیة مستمرة تتناول السلوك والبیئة التي یحدث فیها بالتعدیل حتى یحدث توازن بین الفرد والبیئة  وإ

 .حاجات الفرد ، وتحقیق مطالب البیئة التي یعیش فیها

 ، وهي تتناول سلوك الفرد یالذلك فالتوافق النفسي عملیة مستمرة ال یتوقف حدوثها ما دام الفرد ح  

بما یتالءم مع البیئة التي یعیش فیها ، وكذلك تتناول البیئة فتحاول تغییرها بما یتناسب مع أهداف  لهفتعد

بناء على  ، ، إذا فهي عملیة مزدوجة تستمر حتى یشبع الفرد حاجاته وكذلك تتحقق مطالب البیئة فیها الفرد

 Marital كلها ، ومنها التوافق الزواجيسبق فقد تعددت أبعاد التوافق النفسي ، حتى شملت جوانب الحیاة  ما

Adjustment  1986(والذي یتضمن مجموعة من األبعاد أشارت إلیها راویة دسوقي( :  

 االختیار  وتشمل اختیار الزوج لشریك حیاته وتفاهمهما ورضائهما عن: الخطوبة واالختیار الزواجي  .1

 .ین على كافة أمور الحیاة األسریة أي االنسجام واالتفاق بین الزوج: التوافق األسري  .2
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والتسامح  أي التجاوب الروحي واالتزان النفسي والعصبي وتبادلهما الحب: النضج االنفعالي والعاطفي  .3

 .فیما بینهما 

أساسها  وتشمل العالقات القائمة بین الزوجین في إطار األسرة والزواج ویكون: العالقات الشخصیة  .4

 .االحترام المتبادل 

 .ویسر أي السعادة في إقامة عالقات مع اآلخرین واالتصال االجتماعي في سهولة:االجتماعیةالعالقات  .5

  .الزواجي ویتضمن السعادة الزوجیة واإلشباع والرضا الجنسي والعاطفي واالستقرار: التوافق الجنسي .6

 ابة الدم الذي یجري فيلهذا فالتوافق عملیة مهمة تدخل كل جوانب الحیاة وشرایینها، فهو بمث  

ذا كان هذا هو األمر بالنسبة  العروق، فال یستطیع الفرد العیش دون حدوث عملیة التوافق في حیاته، وإ

ن أ مهم من التوافق النفسي ، حیث بعدالنفسي فإن األمر ال یقل أهمیة بالنسبة للتوافق الزواجي فهو  للتوافق

كلهم أن  هم أن یحزنوه، والتعیس من شقي في بیته ولو أراد الناسالسعید من سعد في بیته ولو أراد الناس كل

للحیاة ،  یسعدوه، ولذا فالبد من رضا الزوجین عن بعضهما واختیارهما، واتفاقهما في الرؤیة العامة

إضافة لرضاهما عن  وتسامحهما، واالحترام المتبادل بینهما، وقدرتهما على إقامة عالقات سویة مع اآلخرین،

  .ة الجنسیة بینهما، مما یساهم في وجود التوافق الزواجي بینهما العالق

بین اإلنهاك النفسي و ) إن وجدت(و في إطار الدراسة الحالیة، ولغرض الكشف عن العالقة     

التوافق الزواجي لدى عینة الدراسة، وجب علینا التعرف على موضوع التوافق الزواجي الذي قل ما تطرق إلیه 

تمعنا رغم أهمیة الموضوع الجوهریة ، و تم التطرق ألهم الجوانب النظریة للتوافق الزواجي الباحثین في مج

 :   كالتالي
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  :وأهمیته  الزواج تعریف 4-1

یباركها اهللا سبحانه وتعالى  التي والمرأةاالجتماعیة الوحیدة الدائمة بین الرجل  الزواج هو تلك العالقة

خلق لكم من  أن آیاتهو من (یقول تعالى  األولىالمجتمع  خلیة األسرةتكوین الشرعي السلیم ل األساس ألنها

اآلیة " سورة الروم''.) .لقوم یتفكرون آلیاتفي ذلك  إنو جعل بینكم مودة ورحمة  إلیها لتسكنوا أزواجا أنفسكم

 إما. وت والزواج والم هي المیالد األحداث،تلك  اإلنسانالكبرى في حیاة  األحداث أهموهو من  ، 21

هو الذي یقرر بمن سیتزوج  فاإلنسانالزواج أما  تكون لنا ید فیهما، أنالمیالد والموت فیحدثان دون 

 ). 196،ص  1986عبد الرحمان، .(ومتى

ناثا وخاصة في مرحلة العقد الثالث من الحیاة لما  والزواج أمل الغالبیة العظمى من الشباب ذكورا وإ

الزواج یمثل قنطرة عبور بین احتیاجات المجتمع  نفسي واالجتماعي لدیهم والنیسهم به في تحقیق التوافق ال

 لتحقیق ذاتهم وهو بناء تأسیسي إلشباع توقعات كل من الفرد األفرادواحتیاجات  لكي یحافظ على كیانه

 .الراشد والمسؤولیة الممیزة للشخص  والمجتمع وهو أحد الشعائر المهمة للعبور من تبعیة الطفولة إلى الحریة

الشعور بالسعادة  والزواج مطلب أساسي من مطالب النمو الذي إذا تحقق إشباعه بنجاح أدى إلى

نوع من الشقاء وعدم  إلى إشباعهالفشل في  النجاح في تحقیق مطالب النمو مستقبال ،بینما یؤدي إلى وأدى

 أساسیةبیرة كعملیة اجتماعیة وكخطوة الك أهمیته إذنفللزواج . الحیاة التوافق مع مطالب الفترات التالیة من

فالزواج هو السبیل والمرأة وللدور الذي یسهم به في تحقیق التوافق النفسي لكل من الرجل  األسرة في تكوین

یجد عنده الحب والدفء والوفاء والصدق األخر شریك من الجنس  إلىالذي یلتمس فیه كل منهما طریقه 

الغوایة ویشبع له العدید من حاجاته النفسیة واالجتماعیة والفزیولوجیة  ویحقق له السعادة الشخصیة ویجنبه

 . )1، ص 1986المرجع السابق، ( التي یصعب تحقیقها دونه
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  : الحاجات التي یشبعها الزواج 4-2

 : فهو یشبع دونه إشباعهاالعدید من الحاجات والدوافع التي یصعب  إشباعیسهم الزواج في 

من الشباب في مجتمعنا  عند كثیر إشباعه یتأجللذي هو الدافع البیولوجي الوحید الذي الدافع الجنسي ا* 

في  األساسیةذات االهتمام وذات المكانة  والجنس كدافع قوي یعد احد الحاجات بعد الزواج، ما إلى،

الدافع الجنسي  إشباعالنفسي والراحة الجسدیة وال یقف  اإلرضاءتحقیق بإشباعه العالقات الزوجیة الذي یمكن 

 .نفسي في الوقت ذاته إشباعجانبه الفزیولوجي فحسب بل هو  على

معا في عالقة  نفسیا وجسدیا إرضاءالدافع الجنسي عن طریق الزواج یحدث  إشباع أنوالشك 

 .غیر شرعیة أخرى یتحقق في عالقة جنسیة أنیرضى عنها المجتمع وهو ماال یمكن 

 373الشباب والفتیات عددهم  على عینة من" Strauss 1945ستروس " الحاجة للحب والتقدیر ففي دراسة*

 یأملونالحاجات التي كانوا  بأهممن سنة كانت هناك قائمة  والمقترنین في خطوبة والمتزوجین بالفعل منذ اقل

و النساء الرجال الحاجات لكل من  أولهي ) شخص یحبني  إلى(الزواج فجاءت الحاجة  عن طریق إشباعها

فالحب دافع قوي نحو التعاون في  في المرتبة الثانیة، ) بأسراريله  أبوحشخص  إلى(جاءت الحاجة  بینما

العاطفي  التأییدواالطمئنان وان  باألمنمختارة ،ویتبعه الشعور  عالقة ألنهمواجهة مشكالت واحباطات الحیاة 

 .قیمة لدیهمو یحبهم لذاتهم وانه ذو  اآلخرینالشخص محبوب من أن نتیجة  یأتي إنما

جدیدة یدعم الشعور  أسرة وتكوین األصلیة األسرةالذات واثبات الهویة فاالنفصال عن  لتأكیدالحاجة  *

 عن تحقیق الذات والحالة المزاجیة والتوافق 1970دراسة هردر  أوضحتفقد ،  بالذات واثبات الهویة

بالتوجه الداخلي للذات  موجبا وعالیاعامل التوافق یرتبط ارتباطا  أن ، الشخصي لدى النساء المتزوجات

والقلق الصریح ووجود عالقة موجبة بین الوقت الذي  ویرتبط ارتباطا سالبا وعالیا بالعصابیة) تحقیق الذات(

 موجبة وعالیة بین االنفتاح في العالقات ارتباطیهالذات كما وجدت عالقة  مضى على الزواج وتحقیق

السعادة الزوجیة وان مستویات  عن الدور الزواجي یرتبط ایجابیا بمعدالت الرضاوالمرغوبیة االجتماعیة، وان 

/ القلق، الطاقة / العزلة، الهدوء / الحیاة، الصحبة  فراغ /الحیاة االكتئاب، ثراء/ المرح( الخمسة األمزجة 
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خصائص  عضبعامل التوافق، وال توجد عالقة بین مستویات المزاج واالنفتاح وان ب ترتبط ایجابیا) التعب 

 .ووظائف الشخصیة المتكاملة  الشخصیة كاالنفتاح والتوافق واالستمتاع بالحیاة ترتبط بتحقیق الذات

المتزوجین من  األزواج عن العالقة بین نجاح الزواج وتحقیق الذات لدى 1976وفي دراسة افاري 

یحققون  األزواجهؤالء  أنحیث  الزوجیة الناجحة ، عامالت ،وجدت عالقة بین تحقیق الذات والعالقات

 .الزواج ذواتهم بدرجة عالیة من خالل

 .عند الرجل  لألبوةوالحاجة  المرأةعند  األمومة إلىكما یشبع الزواج الحاجة  *

 : الزواج والصحة 4-2-1

فقد  واالجتماعي تحقیق السعادة والتوافق النفسي والصحي إلىهذه الحاجات یؤدي  إشباع أنال شك 

رجال ( شعورا بالسعادة األربعة المجموعات أكثرالرجال المتزوجین  آنیفیاف و جماعتها، وجدت دراسة جین

وان الرجال غیر المتزوجین اقل سعادة ) متزوجین،نساء غیر متزوجات متزوجون،نساء متزوجات،رجال غیر

 )38ص 2004بلمیهوب كلثوم (.الغیر المتزوجات من النساء

 .مشاكلهم االنفعالیة من العزاب ین لدیهم قدرة اكبر على التحكم فيالمتزوج أن 1958دراسة جونس  وأوضحت

وتحتوي ( اإلناثمن  2012و  من الذكور 1841على عینة قوامها  أجریتالتي  1975دراسة جالن  أما

 سنة في الفترة ما بین 60 إلى 18بین  أعمارهموتتراوح  )والمطلقین وغیر المتزوجین واألراملعلى المتزوجین 

غیر المتزوجین  األشخاصالمتزوجین یقررون سعادة شاملة عن  األشخاص أن إلىوتوصلت . 1974 و 1972

من كونها في صالح  أكثر اإلناثوالنتیجة في صالح  ).05دالة عند (على السواء  واإلناثبالنسبة للذكور 

 )39المرجع السابق ص ( .الذكور

ایجابیة بین ارتباطیه هناك عالقات  أناتضح  1976، و سنة  1957سنة  أجریتاوفي دراستین 

ولدى  اإلناثلدى الذكور منه لدى  التأثیر أعلىوهذا ، مشاعر السعادة وحالة الزواج في مقابل عدم الزواج 

المتزوجین اقل سعادة من النساء غیر المتزوجات ،مما یوحي بان  الرجال غیر أنكذلك بینت .شبابا األكثر
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النساء عموما یعبرن عن درجة من  أن إلىئدته للنساء ،ویعود جانب من هذا من فا أكثرللرجال  فائدة الزواج

 ) 30ص  1996ارجایل .(من الرجال أكثر بالرضاالشعور 

 41ذكور ،  45( من المتزوجین  86على عینة متكونة من  1978كما بینت ذلك دراسة یونس 

واستخدمت  واألراملب والمطلقین العزا وتشمل )إناث 59ذكور،  60( من غیر المتزوجین  119و  )إناث

و ،  سؤاال 160للراشدین ترجمة وتعریب عباس عوض والذي یتكون من  اختبار التوافق النفسي العام والمهني

المتزوجین وغیر المتزوجین في  بین 0.01عند مستوى الداللة  إحصائیةوجود فروق ذات داللة إلى توصلت 

واالنفعالي والتوافق النفسي العام لصالح المتزوجین بینما ال توجد  عيالتوافق المنزلي والصحي واالجتما أبعاد

 .بین المتزوجین وغیر المتزوجین في التوافق المهني  إحصائیةداللة  فروق ذات

بینما غیر  المجموعات توافقا أكثرالمتزوجین ذوو المؤهل العالي هم  أنكما وجدت الدراسة 

وقد فسرت هذه النتیجة من ،  النفسي العام المجموعات في التوافق المتزوجین ذوي المؤهل المتوسط هم اقل

توافقا معهم بینما یكون  وأكثرعونا وحبا لهم  وأكثریرعونها  التي األسرة بأفرادارتباطا  أكثرالمتزوجین  أن

واج فالز ، محل كراهیة منهم  وأنهم اآلخرینعالة على  أنهمبذلك بل قد یشعرون  إحساسا غیر المتزوجین اقل

 األسريیصحب معه مزیدا من التوافق  الذياألمر المحبة بینهم،  أواصروتقویة  األسرالترابط بین  إلىیؤدي 

معدل الموت  أنبل  ،والمرأةتحقیق التوافق الصحي لكل من الرجل  في أیضالدى المتزوجین ،ویفید الزواج 

 األشخاصعن  منخفضا في كل مراحل الحیاة فالمتزوجون لدیهم معدال كبیرة بالحالة الزواجیة ، یرتبط بدرجة

ویرجع دور الزواج في ذلك لما یسهم به في  الطالق أوتحطم زواجهم بالموت  أوالذین لم یسبق لهم الزواج 

 ،وكدلیل على ذلك هو باألخرللمتزوجین الن هناك شخصین یعتني كل منهما  تحقیق التوازن العقلي والنفسي

النفسیة الناشئة عن هذه الحالة كما  األزمةتخلصا من  واألراملبین المطلقین  ارتفاع معدل الموت واالنتحار

 ). 1977Landisالندیس ( ذلك دراسة أظهرت

 إالالمتزوجین  بالرغم من المشكالت والضغوط التي یعاني منها بعض " Lynch 1977لینش "یقول 

القلب لدیهم ضعف عددها عند  وأمراض فهم یموتون قبل المتزوجین أكثرغیر المتزوجین یعانون  أن
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 ،العقلیة هي نسبة العازبین والمطلقین األمراضنسبة داخل مستشفى  أن أعلىكما وجد سیغرایفس ، المتزوجین

 األفرادالعدید من أن محل تساؤل في المجتمع الغربي حیث  أصبحما جعل الزواج بالرغم من انه  وهذا

المتزوجین ال یتناقص فهو یسهم في مساعدة  فان عدد كاأمریعن مصداقیته كما هو الحال في  یتساءلون

 )1ص  trean 1985سترین.(الفرد على مواجهة الضغط

للزواج من قیمة اجتماعیة  وكذلك یسهم الزواج في تحقیق التوافق االجتماعي للمتزوجین نظرا لما

استمر على هذه الحال  إذاذا سیكون منبو  أوانه منبوذ واألصدقاء  األهلفالذي یقاوم الزواج غالبا ما یشعره 

عالقات  على تكوین اآلخریناقل قدرة من  وأنهماقل حظا في حیاتهم  أنهموالمطلقون  وكثیرا ما یشعر العزاب

تحقیق التوافق االنفعالي فتزول معه  ویسهم الزواج بدرجة كبیرة فياآلخرین ، اجتماعیة حقیقة وصادقة مع 

ویعد على نطاق واسع وسیلة للوقایة والعالج معا من ،  تقلبات الحیاةأو عوامل القلق والخوف من المستقبل 

أن بالقیمة والتقدیر كما  إحساسایعطیه  األخرالفرد انه مرغوب فیه من الطرف  فشعور العصاب ، أعراض

وظیفة الوالدیة تعطي شعورا باالرتیاح  أنیجنبه الخوف من الوحدة زیادة على  أخرارتباطه بشخص 

 )301ص  1978ونس ی(.والسعادة

ودراسة  1981ثعبد الرؤوف  ، 1980" عبد الرحمن"،  "  Hoffman 1970هوفمان "دراسات  أكدتوقد 

فالتوافق الزواجي قرین الرضى عن الذات  ، التوافق الخلیة الزوجیة عمادها الحب و دوام أن 1992سعدان 

 ولیس معنى ذلك انعدام المشكالت بین وهذا هو روح الحیاة الزوجیة السعیدة وتقدیرها واالتزان النفسي

للخلیة الزوجیة حیاتها بكل  الطرفین ولكن التوافق الزواجي والتكیف السریع واالتزان العاقل هو الذي یحفظ

الزوجیة وانعدم التوافق بین الطرفین واستحكمت هذه  عظمت المشكالت إذا أما سعادة ونشاط ورضى،

ویسود  یة سرعان ما تتداعى بعوامل الصراع النفسي والقلق واالكتئابالخلیة الزوج فان المشكالت وازمنت ،

ومسایرة  األسريبكفاءة الدور اإلحساس وان النجاح في القیام بالدور الزواجي یعطي أفرادها ، الشقاء بین 

ي كل ذلك یؤد األطفالوالمساندة االنفعالیة وتنشئة  األسرة الزوجین للتوقعات وكسب العیش والمحافظة على
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 واالنجاز والثقة بالنفس مما یجعل الفرد یقیم نفسه تقییما ایجابیا یكشف عن تقدیر بالكفاءة اإلحساس إلى

  )41بلمیهوب كلثوم ص (.الذات

 یة لوجود اإلنسان ، وفیما سیأتي ومما سبق یتضح أهمیة موضوع التوافق الزواجي في تحقیق األهداف السام

  . يسیتم التطرق لمفهوم التوافق الزواج

  : Marital Adjustment مفهوم التوافق الزواجي  3_4

  المفهوم المعجمي للتوافق الزواجي 4-3-1

  : الزواجي،  التوافق: إذا نظرنا لمصطلح التوافق الزواجي فنجده مكونا من لفظین   

   :Adjustment  التوافق )أ

أي  ق األمر یتفق وفقا،ویقال وف وِفَ◌ق،أن التوافق من ) ب  – 1985( جاء في المعجم الوسیط   

المرء مسلك  معه ، والتوافق أن یسلك واتحد أي وافقه وقاربه : كان صوابا موافقا للمراد ، واتفق مع فالن 

واجتماع  لغة یعني التآلف والتقارب، فلهذا فالتوافق ،الجماعة ویتجنب ما عنده من شذوذ في السلوك والخلق

 .فر والتصادم وجهات النظر واألفكار ، مما یقلل التنا

والوفق من الموافقة ...وافقت فالنًا على أمٍر أي اتفقنا علیه معاً ...ویعني التوافق في اللغة االتفاق والتظاهر

ابن منظور، (بین شیئین كااللتحام، والتآلف، والتقارب، واجتماع الكلمة، ونقیضه التخالف، والتنافر، والتصادم 

  ).382، ص2هـ، ج1374

 : MARIAGEالزواج . 2

تزویج  أن الزواج في اللغة اسم مصدر من زوج یزوج ومصدره) 1955(أبو الفضل بن منظور  ذكر  

 الزواجي والزوج خالف الفرد، ولفظ... وزواج وازدواج ومزاوجة، وكلها دالة على اقتران الشيء بشيء آخر

ُفكال  َ  زوجك اْلجنَّة   وكن َأنت اسُ  دمآ یا و: " منسوب للزواج، وهو اقتران الرجل بالمرأة، ومنه قوله تعالى 

ن الهذا فالزواج هو اقتر ، )19(سورة األعراف آیة"هِذِه الشَّجَرةَ َفتكَونا ِمن الظَّاِلِمین باحیث ِشْئُ◌تما والَ تْقر  ِمن

 .الذكر باألنثى على ضوء معاییر معینة 
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 اثنین بین زوجینیتضح مما سبق أن مصطلح التوافق الزواجي في اللغة یدل على تقارب وتآلف   

  .من خلق المولى عز وجل ) أنثى/ذكر(

 :المفهوم في موسوعات علم النفس  2-3

   :Adjustment  التوافق )أ

معنى یدل على  Adjustmentأن مصطلح التوافق )  1997( ذكر عبد المجید سالمي وآخرون   

ي ترمي لتحقیق التوافق والتواؤم التكیف عامة ، وبصورة خاصة فإنه یدل في العالج النفسي على العملیة الت

 ومحیطه االجتماعي الذي یعیش فیه -الشاذ  -بین الشخص 

 

 :MARIAGEالزواج . 2

أنه تنظیم اجتماعي  )2000(لذلك فقد أشار نوربیر  Marriageومصطلح الزواج یقابل في اإلنجلیزیة   

العیش معا للنهایة  ویقوم على یشیر إلى اتحاد بین الذكر واألنثى بغیة تأسیس األسرة ، حیث ینویان 

موسوعات علم النفس مفهوم یدل على تلك  لهذا فالتوافق الزواجي في، االنسجام الجنسي والتفاهم الفكري 

االنسجام الجنسي والفكري بینهما ، مما یشجعهما  العملیة التي تهدف لتحقیق التقارب بین الزوجین محققة

  .على العیش معا للنهایة 

  م السیكولوجي للتوافق الزواجيالمفهو  4-3-3

وتواؤمهما، فإن  إذا كان المفهوم اُللغوي للتوافق الزواجي یدل على تقارب الذكر واألنثى ، وتوافقهما  

الزواجي عبارة عن قدرة  أن التوافق) 1997(المفهوم السیكولوجي یدعم ذلك المعنى ، فقد ذكر كمال مرسي 

علیه من خالل أسالیبهما في  خر ، ومع مطالب الزواج ، ویستدلكال الزوجین على التواؤم مع الزوج اآل

مشاعره ، وكذلك في و عن انفعاالته  وفي التعبیر تحقیق أهداف الزواج، وفي مواجهة الصعوبات الزواجیة،

إرادیة للزوجین  قصدیهسلوكیات  الزواجي یشمل وبذلك فالتوافق إشباع حاجات الزواج من تفاعل وتواصل

ولهذا  ،وحاجات تلبیها ، وبذلك فهو یشمل كل تلك السلوكیات ع تدفع إلیها ، وأهداف تحققها ،بناء على دواف
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فالتوافق الزواجي یتضح من خالل األسالیب التي یتبعها الزوجان لتحقیق أهدافهما ، فیشمل التصرفات 

 .یقومان بها ، أي أن له دافعا یدفع الزوجین للسعي إلیه وتحقیقه  المقصودة التي

ذاو      ، فإن التوافق الزواجي  بین الزوجین لتحقیق  ألهمیة التواؤم  كان كمال مرسي قد أشار   إ

الزواجي  حیث ذكر أن التوافق ،فرق بین التوافق الزواجي وبین الرضا الزواجي  )1999( كفافي  الدین عالء

الشریك اآلخر،  نسجمة معمن نمط التوافقات االجتماعیة التي یهدف من خاللها الفرد ألن یقیم عالقات م

الرضا الزواجي " تسمى ، فیجد كالهما ما یشبع حاجاته ، مما یؤدي لحدوث حالة من الرضا عن ذلك الزواج

 "Marital Satisfaction  "الزواجي یشیر للمحصلة النهائیة أي أن الرضا. 

حیث أشارا وهذا  وافقفي حین أن التوافق الزواجي یشیر للعوامل والمصادر المؤدیة لتحقیق ذلك الت  

الرضا الزواجي  أنحیث أشار إلى  James & Brent )1992(ما أشارت إلیه نتیجة دراسة جامیس و برینت 

مما سبق أن التوافق الزواجي أشمل من  یتضح ،محصلة نهائیة تقوي التماسك العائلي وتزید التوافق الزواجي

ن كان بعضنا یخلط بینهما ، ولكن الزواجي یعتبر نتیجة لوجود التوافق الزواجي ،  الرضا الرضا الزواجي ، وإ

 ما یساهم في حدوث الرضا الزواجي ومراحله وعوامله م كما أن التوافق الزواجي یشمل جمیع خطوات التوافق

، ومنها ما الجدیدة ونتیجة للتقدم والرغبة في الوصول لألفضل دائما، فقد ظهرْت بعض المصطلحات  

 Quality Of "جودة الزواج"  حیث أطلق على التوافق الزواجي مصطلحا )2000(ذكره سامي هاشم 

Marriage  هذا مفهوم حدیث نسبیا، ولقد ظهر نتیجة االهتمام الواسع بدراسة الجودة في جمیع مجاالت الحیاة

اتها لإلرشاد الزواجي واألسري ، حیث إنه یساعد األسرة في القیام بواجب ، ویرى أنه أحد األهداف األساسیة

 . بل إن آثاره تنعكس على األبناء ، وباقي أفراد األسرة ومستوى السعادة فیها

األبعاد یتحدد  إلى أن التوافق الزواجي مفهوم متعدد  Gattis,et.al )2004( كما أشار جاتس وآخرون  

وثقافتها  في سماتها من خالل درجة التشابه بین الزواجین في الشخصیة ، لذلك فالفرد یبحث عن زوجة تتفق

حدوث التوافق الزواجي من خالل التشابه  ومن المالحظ أنهم یركِّزون على الشخصیة في ،معه... وقیمها 
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الشخصیة والبیئة والثقافة ، مما یساهم في  بین الزوجین ، فكل زوج یبحث عن شریك مثله یشابهه في

 .تقاربهما وتوافقهما 

ذا كان جاتس وآخرون    قد ركَّزوا على التشابه بین الزواجین لحدوث التوافق ،  Gattis,et.al) 2004(وإ

التوافق الزواجي یتضمن التوفیق  أضاف أن )2004(واالهتمام بعملیة االختیار الزواجي ، فإن حسن مصطفى 

 لوالحب المتبادل، واإلشباع الجنسي وتحم ،في االختیار المناسب، واالستعداد للحیاة الزوجیة، والدخول فیها

واالستقرار والرضا الزواجي، والسعادة الزواجیة والتصمیم علي  ات، والقدرة علي حل المشكالت،المسؤولی

مواجهة مشكالتهما ، وتحقیق االنسجام والمحبة المتبادلة بینهما لذلك فالتوافق الزواجي ممتد منذ لحظة 

 أعباء ذلك االختیار مع لتحم وبدء عملیة االختیار ، مع االستعداد لذلك ، ثم القدرة على الزواج التفكیر في

 .الزواجي  توافر الحب المتبادل ، واإلشباع الجنسي مما یساهم في وجود السعادة الزوجیة وتحقیق الرضا

أن  )2006(بل یمكن اعتبار الرضا الزواجي هدفا للتوافق الزواجي ، حیث ذكرْت نجالء رسالن  

وجنسي ، وهدف تلك  ووجداني ن إشباع فكري وقیميالتوافق الزواجي حالة وجدانیة تعكس ما یجده الزوج م

حیث ، والتوافق الزواجي Marital Interaction بین التفاعل الزواجي قالحالة الشعور بالرضا الزواجي ، وتفر 

بین الزوجین ، حیث یترتَّب سلوك كلیهما على سلوك الزوج اآلخر   یعني التأثیر المتبادل إن التفاعل الزواجي

زوجته ویفهمه ویستجیب له بسلوك تالحظه الزوجة وتفهمه وتستجیب له بسلوك  یالحظ سلوكفالزوج مثال 

 .فالعملیة متبادلة مستمرة آخر ، وهكذا

التحرر النسبي من الصراع، واالتفاق النسبي بین :  "التوافق الزواجي بأنه) سناء الخولي(تعرف 

وكذلك المشاركة في أعمال وأنشطة مشتركة , تركةالزوجین على الموضوعات الحیویة المتعلقة بحیاتهما المش

  ).1990الخولي، " ( وتبادل العواطف

التوافق الزواجي هو درجة الشعور بالتواصل الفكري والعاطفي مع الطرف اآلخر في العالقة الزوجیة           

ض حیاتهما من بما یحقق لهما أسالیب توافقیة تساعدهما على التوائم مع مطالب الزواج وتخطي ما یعتر 

بالدرجة التي یحصل علیها األفراد على مقیاس  كما یقاسعقبات وتحقیق قدر معقول من السعادة والرضا، 
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استخدام مقیاس التوافق الزواجي الذي وضعه التوافق الزواجي والمستخدم في البحث الحالي، حیث تم 

ن الزوجین في مختلف مجاالت الحیاة واالختالف بی االتفاق والذي یتضمن مدى " Spanier1976  سبانییه"

  .الجانب العاطفي والجنسي و مدى التمسك بالعالقة قیاس إلى باإلضافةالزوجیة 

 :تعقیب  4-3-4

الزواج المتعارف  مما سبق یتضح أن التوافق الزواجي قد یبدأ قبل الزواج  الفعلي من خالل إجراءات  

التفكیر في الزواج  ا فهو عملیة دینامیة تبدأ من لحظةلهذ... ) االختیار المناسب ، والخطوبة ( علیها 

الزوجان فكریا وجنسیا  واإلقبال علیه واالختیار المناسب ، وتستمر لتدخل مرحلة الزواج الفعلي فیتواءم

المتبادل ، واإلشباع الجنسي ، وتحمل  التعاون والحبكوتظهر مظاهره في مجموعة من األمور ... ووجدانیا 

المناسب ، وینتج عن ذلك حالة من الرضا  وجیة ، وحل المشكالت بأسلوب مناسب في الوقتالمسؤولیة الز 

هذا باإلضافة لوجود مجموعة من المالحظات عن التوافق ،عن الحیاة الزوجیة ، وتتحقق السعادة الزوجیة 

 :الزواجي ، والتي منها ما یلي 

 .زوج للزواج  أن التوافق الزواجي نسبي یختلف من زوج آلخر حسب رؤیة كل •

 النضج االنفعالي ، وجهة الضبط: أنه یتطلب توافر مجموعة من السمات في كال الزواجین مثل  •

 الداخلي ، والفهم الصحیح للدین ، والمرونة في التعامل مع األمور ، وعدم األنانیة والتضحیة من أجل

 .اآلخرین ، ومفهوم موجب للذات  واالنبساط 

 لزوجین فقط ، بل تمتد لألبناء ، مما یوثر على المجتمع كله ، والدخلأن آثاره ال تقتصر على ا •

 القومي فیه 

التوافق الزواجي أحد األركان الهامة للزواج ولكن السؤال  و یتضح من التعاریف السابقة أن         

التطابق  ما المقصود بالتوافق الزواجي؟  ولإلجابة على هذا السؤال نقول إن التوافق هنا ال یعني:  هو

هذا غیر  ،أو التماهي بینهما بحیث یصبحان شخصین في شخص واحد) الزوج والزوجة(بین الطرفین
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ولكي نوضح و في رأي الباحث،  ،مطلوب ألننا بذلك نكون قد ألغینا شخصیة الفرد وهذا غیر منطقي

  :المقصود بالتوافق الزواجي نلقي بالضوء على جانبین هامین

یتحقق قدر عال من  : للزوجین) الفكریة(والخلفیة المادیة واالجتماعیة والتعلیمیة التقارب في المستوى .1

التوافق كلما جاء الزوجان من نفس الطبقة أو الشریحة االجتماعیة، أما أن یكون أحدهما من طبقة أو 

قدر عال وكذلك یتحقق . شریحة أعلى مكانة أو أكثر ثراًء على نحو ملحوظ فهذا یفقد التوافق أحد معانیه

من التوافق كلما كان الزوجان على قدر متقارب من المستوى التعلیمي ومن ثم المستوى الفكري، أما أن 

یكون أحدهما قد حصل على أعلى الدرجات التعلیمیة واآلخر لم یحصل إال على القدر الیسیر منها أو لم 

فالشخص . احدًا من أهم شروطهیحصل على تعلیم على اإلطالق فهذا مدعاة إلفقاد التوافق الزواجي و 

المتعلم یكون قد أثرى حیاته بخبرات وتجارب وكّون لنفسه منهجًا في الحیاة والتفكیر وأسلوبًا في األداء 

على خالف الشخص الذي لم تتهیأ له فرصة التعلیم ومن ثم ال یكون قادرًا على مجاراة الشخص المتعلم 

وینعكس هذا في الحیاة الیومیة في صورة اتخاذ القرار . العقلیة في كثیر من المهارات والقدرات الذهنیة أو

  .والتخطیط لألمور الحیاتیة المختلفة كما ینعكس على طرق وأسالیب تنشئة األبناء

بمعنى القدرة على التعایش مع اآلخر وتفهم احتیاجاته ورغباته ونقاط ضعفه  : التفاهم واالنسجام. 2

هنا نتضح أهمیة توافر عنصر التفاهم واالنسجام في ". شخصیته مفاتیح"أو بكلمات أخرى , وقوته

ولعل كثیر من الزیجات تغرق في بحر هائل من المشكالت وقد تنتهي . تحقیق التوافق الزواجي

نما لغیاب عنصر التفاهم  باالنفصال أو الطالق لیس ألسباب مادیة أو لفروق اجتماعیه أو فكریة وإ

قدرًا عالجیا من المرونة في التعامل مع اآلخر وقدرًا مماثًال من الصبر  وهذا العنصر بتطلب,واالنسجام

نما یتطلب بعضًا من الوقت والعیش المشترك أو ما . والتأني فالتفاهم أو االنسجام ال یتحقق بسرعة وإ

حتى یكتشف كل من الزوج والزوجة شخصیة اآلخر ویبدأ في التعامل معها " العشرة"نطلق علیه نحن

 .لمنطقمن هذا ا
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 : مظاهر التوافق الزواجي 4_4

حولهم   یعتبر التوافق الزواجي موضوعا حیویا یحدث بین الزواجین ، ومع ذلك یمتد أثره إلى من 

في الزواج یتم  أن )1986(حیث یتم فیه إشباع مجموعة من الدوافع والحاجات فقد ذكر محمد عبد الرحمن 

رضى عنه الدین والمجتمع ، مما یزید الرضا النفسي والجسدي إشباع الدافع الجنسي من خالل إطار شرعي ی

إلى أن المرأة غیر  )1998(أشارت نور الهدى المقدم  وكذلك یتم فیه إشباع دافع الوالدیة ، حیث ،لدى الفرد

شعورها بالنقص وعدم إشباع دافع األمومة والوالدیة لدیها ، ألنها  المنجبة تتعرض لإلصابة بالعصاب نتیجة

لذلك فقد توصلت بعض الدراسات لمجموعة من المظاهر والعالمات الدالة على حدوث التوافق  ،منجبةغیر 

 :والتي منها  الزواجي ،

 .التواضع والتعاون بین الزواجین في أداء األدوار  .1

 .الشعور بالسعادة والرضا عن الحیاة ، والراحة النفسیة والسلوك االجتماعي المقبول  .2

 .ناء باألمن النفسي شعور األب .3

 .ظهور الدعم والمساندة من الطرف اآلخر واألسرة ، مما یساهم في حل المشكالت بسهولة نسبیا .4

 .اإلشباع الجنسي ، والتعاون االقتصادي  .5

 ن التوافق الزواجي للفرد قد یزید استقرار الفرد العامل في عمله أ النجاح والكفاءة في العمل ، حیث .6

  وكذلك من الزوجین على مطالبه وأهدافه ، مما یعني اتفاق السلوكیات مع التوقعات ، حصول كل .7

 .االنسجام والقدرة على حل المشكالت وتقدیم المساعدات لبعضهما     

  .الناجح وظهور الحب المتبادل بینهما ) غیر اللفظي ( التواصل  .8

  .الرضا عن الزواج ، وكذلك الطرف اآلخر . 9

دین)1993(ومایكل أرجایل ، Gary & Stanley )1984( نليجاري ، وستا وأنجیال  ، Eiden )1995( ، وإ

، وعبد )2002(، ورضا فاروق )2001(، وعلي عبد السالم )1998(وهالة سید ،Angela,et.al )1998(وآخرون 

  .)2007(وعائشة ناصر  ،Chen,et.al)2007(آخرونو  و شین ،)2006(، ونجوى السید )2006(اهللا جاد 
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  : المتغیرات المؤثرة في التوافق الزواجي 5_4

نما  یعد التوافق الزواجي عملیة مستمرة تقوم من خالل ما یفعله الزوجان ، ولذلك فال تتم من   فراغ، وإ

لذلك فهناك  تتطلب جهدا متواصال ، إضافة الستخدام بعض اآللیات النفسیة للوصول للتوافق الزواجي،

  :ثر فیه ، ومنها ما ذكره الباحثون مجموعة من العوامل التي تؤ 

 : الجانب العاطفي الجنسي 4-5-1

 إشباع إن العالقة الزوجیة الشرعیة هي اإلطار المعترف به إلشباع الدافع العاطفي الجنسي، و أي  

أهمیة تلك العالقة التي  ، مما یبرز)اإلسالمي(الدین، والعرف، والمجتمع  بلِ له خارج هذه العالقة محرم من قِ 

في وجود الدافع  ارً یّ مسَ  یسعى إلیها معظم الشباب إلشباع ذلك الدافع بطریقة مقبولة، فإذا كان اإلنسان

 حیوي في حیاة الفرد، لهذا ذكرت الجنسي أمر ضروري و  ،والجانبفي كیفیة إشباعه  یرالجنسي فهو مخ

عدم التوافق الجنسي یعتبر الجانب الجنسي أمر نسبي یختلف من زوج آلخر، بل إن  أن )1987(نادیة إمیل 

 .المشكالت والشقاق بین الزوجین، كما أنه یعتبر نتیجة ومظهرا للخالفات بین الزوجین سببا في حدوث

 الزواجي تحقیق التوافق إلى أن التوافق العاطفي الجنسي جانب مهم في) 1998(أشارْت هالة سید  كما  

عطاء  تجدد اجي و إال فال، حیث إن العالقة الجنسیةإشباعه فسوف یتحقق التوافق الزو  مأو منعه، فإذا ت

 .الزوجیة القویة  الزوجین، ولهذا یتفق معظم الباحثین على أن الجنس أمر محوري وأساسي لوجود العالقة

بإشباع حاجته  أن التوافق الجنسي یقصد به استمتاع كال الزواجین )1998(أضاف كمال مرسي  كما  

جراءاته،إلى الجنس مع الطرف اآلخر ب وشعورهما بالمودة والحب  عد اتفاقهما على أهداف ذلك اإلشباع وإ

متعة نفسیة طویلة األجل  وأن من  والرضا عن تلك العالقة، لذلك فهو لیس لذة جسدیة قصیرة األمد، لكنه

شب أهدافه الصحیة االستمتاع المتبادل بین الزوجین، وسكن كال اع الزوجین إلى اآلخر نفسیا، واإلنجاب وإ

  .حاجتي األمومة واألبوة

جراءات العملیة الجنسیة   ذا كان كمال مرسي قد ذكر أهمیة اتفاق الزوجین على أهداف وإ بینهما  وإ

عمل المرأة  نأأشاروا لعوائق التوافق الجنسي، حیث  Shing-Kai,et.al) 2003( كاي وآخرین -فإن شینج
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التوافق الزواجي ولذلك فإن  علها أقل جنسیا، مما یقلل منخارج بیتها یؤثر سلبیا في الوظیفة الجنسیة لها، فیج

عمل المرأة قد یحملها ما ال تطیق من أعباء مهنیة وحیاتیة، إضافة ألعباء المنزل، مما قد یرهقها بدنیا، كما 

لزوجها، وأوالدها مما یجعلها قد تقصر في جانب ما، وفي  د نفسهاأنها ال تجد متسعا من الوقت كي تع

وعدم االهتمام به فیقل االستمتاع الجنسي بینهما مما قد یساهم في نشأة سوء  د یكون جانب الزوج،الغالب ق

 . الزوج لالستمتاع الجنسي في مكان آخر قد ال یرضى عنه المجتمع التوافق الزواجي، فیلجأ

 ومع ذلك فال وجود للعالقة العاطفیة الجنسیة المثلى بین الزوجین، حیث أشارت فاطمة فهمي  

 إلى أن ما یكون مشبعا لزوجین ما قد ال یكون كذلك لغیرهم، فاإلشباع الجنسي یختلف باختالف )2005(

لذلك فالبد من التجدید  ،المیول والرغبات لدى كل من الزوجین ، والمهم أن یدرك كل زوج ما یرضي اآلخر

رج أحد یتح بین الزواجین، وال في العالقة العاطفیة والجنسیة ، ومراعاة االستعداد النفسي لتلك العالقة

ال یكون  الزوجین في سؤال الطرف اآلخر عما یشبعه جنسیا، مع العلم أن ما قد یكون مشبعا لزوج ما قد

  كذلك بالنسبة لزوج آخر، وهكذا فالبد من المصداقیة وحسن اإلدراك بین الزواجین 

 :الحب المتبادل  4-5-2

أنه مطلب  )2005( التوافق الزواجي، فذكرت فاطمة فهمي یعتبر الحب المتبادل عامال مهما لحدوث  

لنمو الشخصیة السویة، حیث توجد في الزواج مشاعر تصاحب العالقة بین الزواجین ،حیث یشارك كالهما 

الطرف اآلخر، لذلك فهو  اآلخر، وكما یشعر كالهما بتحقیق الحاجات الشخصیة والقدرة على تلبیة حاجات

الزوجین یكمل اآلخر ویمنحه  ن كال منأقیق العالقة الزوجیة اإلیجابیة، حیث من العوامل المهمة لتح

لهذا فالحب بین الزوجین من أهم  ،السعادة، فالحب بینهما وثیقة أمان تساعدهما لتحقیق التوافق الزواجي

بل أغلب زوجته ورضي عنها فسیق -مثال  - بَّ الزوج حالعوامل التي تساعد لتحقیق التوافق الزواجي ، فإذا 

 الزوجة نفس الشعور، مما یزید التوافق الزواجي تصرفاتها، ویلتمس لها األعذار، كما تبادله
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أشارا إلى أنه  حیث ،حدودا لذلك الحب  Gary & Stanley) 1884(في حین وضع جاري وستانلي   

وتعدى درجة وصل  یكون قویا في فترة الخطوبة ثم یقل فیما بعد ، وعلى أي حال فالحب الرومانسي إذا

  الحب ثم العشق ثم الجنون ، فإن الفرد یصبح غیورا على الزوج اآلخر بدرجة قد تعرقل التوافق الزواجي

المناسبة  الدرجة دىفإذا كان الحب مطلبا أساسیا للتوافق الزواجي ، فإنه قد یكون عائقا له إذا تع لهذا  

الطرف اآلخر وتقیده  درجة كبیرة تعوق تحركات، ووصل لمرحلة الجنون بالمحبوب ، حیث إنه یكون غیورا ب

عن تصرفات كلیهما ، مما  اجتماعیا ، مما یسهم في وجود حالة من البغض بین الزوجین ، وعدم الرضا

 .یؤثر في مستقبلهما معا ، ویقلل من التوافق الزواجي بینهما 

ذا كان   الزواجي، فإن  ائقا للتوافقیعتبران الحب الزائد ع Gary & Stanley) 1884(جاري وستانلي  وإ

كبیرة، حیث یوفر التغذیة  أشارْت إلى أن الحب فن یمكن تعلیمه وتنمیته، وأن له أهمیة) 2006(عائشة ناصر

تحقیق التوافق النفسي، وكذلك  السیكولوجیة لكال الزوجین في عالقته باآلخر ولكل األبناء، مما یساعد في

لحدوث التوافق الزواجي، و لنمو شخصیة الزوجین واألبناء  حیوي وعلیه فإن الحب مطلب ،التوافق الزواجي

اختیار الزوجة المناسبة ثم التقارب بینهما، حیث یشعران  وأن معظم األفراد یسعون إلیه من خالل محاولة

بالدفء واألمن، فیقبل كل منهما تصرفات اآلخر،ویضحي من أجله، ویتقبل سلوكیاته مع استمراریة النصح 

  .بأسلوب مناسب والتوجیه 

 :الشخصیة  4-5-3

یتأثر التوافق الزواجي بشخصیة الزوجین، والتي تتأثر بالخلفیة األسریة التي نشأ فیها الفرد ،فقد ینشأ   

حیث یتولد لدى الفرد  الزوج في أسرة سعیدة بها نموذج جید للزواج، مما یكون محفِّزا لتحقیق التوافق الزواجي 

التوافق الزواجي أو عدمه، ومن  لذلك تلعب سمات الشخصیة دورا مهما في تحقیق اتجاه إیجابي نحو الزواج،

 :تلك السمات ما توصلت له بعض الدراسات، ومنها 

حل  على حیث یعد مؤشرا على المرونة كما أن الفرد الناضج انفعالیا قادر :للزوجینالنضج االنفعالي ) أ ( 

 .المسؤولیة كه ولسلوك الطرف اآلخر وقادر على تحملمشكالته بطریقة مناسبة ، كما أنه فاهم لسلو 
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 ن األفراد الذین یتسمون بوجهة الضبط الداخليأحیث   :مركز ووجهة الضبط لدى الفرد ) ب ( 

Internal Locus Of Control  أكثر توافقا مع الحیاة الزوجیة ، وأن سوء التوافق الزواجي ارتبط بمركز الضبط

 .الخارجي 

التوافق  وكذلك تصرفات الطرف اآلخر في تحقیق :واإلدراك من قبل الزوج تجاه تصرفاته  االنتباه) ج ( 

صحیحة ،  ن الزوج المِدرك لما یحیطه یساعد في فهم العالقة الزوجیة بطریقةأالزواجي أو عدمه ، حیث 

 .والتخفیف من االضطرابات التي یمكن أن تعترض الزواج والتعامل معها بطریقة مناسبة 

للتوافق  نحو نفسه ونحو الطرف اآلخر ، فكلما كان إیجابیا كانت الفرصة أكبر : مفهوم الذات للفرد) د ( 

 .الزواجي 

 اقترب حیث تمثل عالقة الفرد بدینه جانبا مهما له صلة بالتوافق الزواجي ، فكلما :االلتزام الدیني ) ه ( 

على الفرد  بدرجة أكبر ، فقد حثَّ الدین الصحیح الفرد من تعالیم الدین الصحیح كلما حقق التوافق الزواجي

 .االهتمام بالطرف اآلخر وتحمل المسئولیة 

 .حیث یمكن ألحد الزوجین أن یحتوي اآلخر  :الخلو النسبي من االضطرابات النفسیة الحادة ) و ( 

اللفظي  التواصلأو ) غیر اللفظي ( سواء التواصل الوجداني  :توافر أدوات التواصل بین الزواجین ) ز ( 

 .فسالمة تلك األدوات یزید التوافق الزواجي 

الفرد  ن الفرد العصابي تقل فرصته لتحقیق التوافق الزواجي مقابلأحیث  :العصابیة واالنبساطیة ) ح ( 

اآلخر ، كما  االنبساطي ، فالفرد االنبساطي أكثر قدرة على إظهار مشاعر الدفء والود والتعایش مع الطرف

ویقلل الملل ویزید  ومتنوع في تصرفاته ، مما یعطي للعالقة الزوجیة قدرا من المرونة واالبتكار ، أنه مرن

 .الفرصة للتوافق الزواجي 

یزید  الذي) ب ( یؤدي لالختالل الزواجي ، عكس النمط ) أ ( ن النمط أحیث  :نمط الشخصیة ) ط ( 

 .الفرصة لتحقیق التوافق الزواجي 
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بالعمل یقلل  فالطموح العالي والعدوانیة الزائدة واالنشغال الزائد :) الزواجین ( لفرد مستوى طموح ا) ي ( 

التي كانت تنتظره من  التوافق الزواجي  حیث قد تتحمل المرأة مثال األعباء المنزلیة وتفتقد مستوى الحمیمیة

  .الزوج ، مقابل اهتمامه الزائد بالعمل  وارتفاع مستوى طموحه المهني 

 فرانك و لوري ،Russell & wells) 1994( ، روسیل ، و ویلز)1991(، سوزان إسماعیل )أ -  1990(یومي محمد ب

)1995 (Frank & Lori ، مایسه شكري)كمال قدیح )2000(، محمد زعتر )1998(محمد عبد الرحمن ، )1996 ،

 ).2008(وهشام مخیمر ) 2007(عائشة ناصر ، Chen,et.al) 2007(، شین و آخرون )2006( ، عبد اهللا جاد)2001(

 : صراع وتغیر األدوار االجتماعیة 4-5-4

خروج المرأة  :لقد زادْت أعباء الحیاة مما أدى إلى بعض التغیرات االجتماعیة في الفترة األخیرة، مثل   

 ).1994( للعمل، مما أ ثَّر على األدوار االجتماعیة للزوجین، حیث أشار یوسف عبد الفتاح

دورها (لمرأة للعمل أدى إلى تعدد أدوارها، مما نشأ عنه الصراع بین تلك األدوارإلى أن خروج ا

مما قد یؤثر على شخصیته، ومن ثم على مختلف األطراف التي تتعامل معهم كالزوج ) وكمهنیة كزوجة، كأم

، فنجد بعض الباحثین خروج المرأة للعمل كما برر،  واألبناء في األسرة ، والرؤساء والزمالء في العمل

ن المرأة تخرج للعمل خوفا من فقدان زوجها، فتفقد بذلك أشارا أ James & Hiromi)2006( هیرومي و جامیس

حالة االنفصال، وبعملها خارج المنزل فیمكنها استثمار ما تبقى لها من قدرات، فتوجهها تت ها كما فیتعائل

 .ضا الزواجي ویؤثر في المرأة سلبیابیتها، وعلى أي حال فإن ذلك العمل یقلل الر  نحو عملها خارج

أشار إلى  قد )1998(وعمل المرأة بذلك یقلل الرضا الزواجي ، وفي مقابل هذا نجد كمال مرسي   

الزوج في الرعایة  تنمیة شخصیة الزوجة، زیادة كفاءة المرأة في أداء دور: بعض اإلیجابیات لعمل المرأة مثل 

المرأة، وقلة الرغبة في  السلبیات مثل زیادة الضغوط النفسیة على واإلنفاق عند غیابه، ومع ذلك فله بعض

، كما اإلنجاب، إضافة إلى أنها تنقل متاعب العمل إلى األسرة ، فتجد صعوبة في الفصل بین البیت والعمل

 بفطرتها مؤهلة ألداء الدور ن المرأةأیمكن تفسیر خطورة عمل المرأة خارج البیت على التوافق الزواجي حیث 

طویلة، فتقتطع بذلك جزءا من  فترة المنزلي، ولكنها حین تعمل خارج البیت فإنها معرضة للتغیب عن البیت

أداء دورها تجاه الزوج أو األوالد أو العمل،  وقتها في البیت مقابل أداء العمل خارجه، مما یجعلها تقصر في
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ذا حاولت التوفیق بین تلك األدوار فإنها تضغط على رجة قد ینشأ عنها صراعات نفسیة وجسدیة نفسها بد وإ

  .التوافق الزواجي  فتضطرب شخصیتها ، و بذلك تكون عائقا أمام

 : سن ومدة الزواج 4-5-5

 فرجاني إن تناسب سن الزوجین من المتغیرات المهمة ذات الصلة بالتوافق الزواجي ، فنجد أن هالة  

الجانب  على لى التوافق الزواجي ، حیث یؤثِّرأشارت إلى أن فارق السن بین الزوجین یؤثر ع )1990(

بینهما كبیرا كلما زادت  السن باألزواج وكان فارق السن دمالعاطفي والجنسي في العالقة الزوجیة ، فكلما تق

هذا محمد  یدكما أ، سوء التوافق  المعاناة بین الزوجین خاصة في الجانب العاطفي الجنسي ، مما یمثل بذرة

یث شجع تقارب العمر ، مما یؤدي لزیادة درجة الفهم بین الزوجین ، ولكن ال یتعدى فارق ح )2006(الصافي 

ویمكن القول ، السن سنتان أو ثالث سنوات حیث یكون الزوج هو األكبر سنا، ولكن ذلك الرأي لیس قاطعا

ن كان من ج الزوجة األفضل أن یكبر الزو  إنه لیس من الضروري وجود فارق سني كبیر بین الزوجین ، وإ

وكذلك لألوالد ، كما أن ذلك یزید  بفترة زمنیة لیست كبیرة حتى یمكنه أن یحتویها ، و یكون نموذجا لها

 .زوجته ، فتزید الفرصة للتوافق الزواجي  الفرصة للتقارب الفكري والعاطفي ، مما یساعد الزوج في إشباع

الزواجي عملیة  أن التوافق Ayhan & Hural) 1999( وفیما یتصل بمدة الزواج فقد ذكر أیان و هیرال  

لتحقیق التوافق  الالزمة یمكن أن تتحقق خالل عدة أشهر ، وقد تستغرق سنوات طویلة ، وذلك ألن المدة

على المستوى الشخصي  الزواجي تختلف من زوج آلخر بنا ء على ما یتعرض له الزوجان من ظروف

زوجین قد تزوجا منذ فترة بعیدة  في حین قد ال نجده لدى  ا بینوالبیئي، لذلك فقد نجد التوافق الزواجي موجود

 .الختالف الظروف بینهما  حیث ذلك یرجع ،المتزوجین حدیثا مثال 

 إلى أن التوافق الزواجي ال یختلف باختالف مدة)  2002( مقابل ذلك فقد أشارت حنان مدبولي  في  

 المتزوجین حدیثا في التوافق الزواجي ، حیث قد یستمرالزواج بین الزواجین ، أي أن المتزوجین قدیما مثل 

وجود أطفال للزوجین ، وعدم وجود عائل آخر للمرأة ، ومع ذلك فِبطول مدة : الزواج ألسباب أخرى مثل 

فیستمر الزوجان  لهذا، الزواج قد یعتاد الزوجان شكل هذه العالقة مهما كانت درجة التوافق الزواجي بینهما
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عن إرادتهما  حیث إنهما یستمران ألسباب خارجة ،لك دلیال على التوافق الزواجي بینهما معا وال یكون ذ

 .ولیس لتحقیق التوافق الزواجي 

"  لوري فرانك و" حیث ذكر  ،كما أنه من المؤثرات في التوافق الزواجي، وجود أطفال للزوجین    

)1995 (Frank & Lori فق الزواجي، خاصة إذا كان األطفال أقل سنا أن وجود أطفال للزوجین یؤثِّر في التوا

ولذلك عن العالقة الزوجیة  ن قدوم طفل جدید قد یأخذ الزوجین أو أحدهما بعیداأمن ست سنوات، حیث 

ذلك قد یأخذ ویشغل الزوجین عن عالقتهما الزوجیة  نأفالتوافق الزواجي یقل مع قدوم طفل للزوجین ،حیث 

 .أفراد بدال من فردین، مما قد یصاحبه قلة التوافق الزواجي  الوقت على ثالثة، فیقل التفاعل بینهما، ویوزع 

المتغیرات  أشارا إلى أن بعض )2005(مقابل ذلك نجد أن صفاء مرسي والطاهر محمود  وفي  

ن ذلك یقوي أ، حیث عمرهم و وجود أبناء للزوجین، تعلیمهم: الخاصة باألبناء تزید التوافق الزواجي، ومنها 

اط بین الزوجین، ویشجعهما لمواصلة المزید من الجهد لتحقیق التوافق الزواجي والمحافظة علیه أي أن الرب

ورغبة الوالدین في تحقیق االستقرار والتوافق الزواجي، كي یحققا الجو  التوافق الزواجي یزید مع وجود األبناء

 .المناسب لهم 

الزواجي  ت عن بعضهما، ولكنه یزید التوافقلهذا فإن والدة الطفل قد تشغل الزوجین بعض الوق  

عن طریق عملیة  ن الهدف األساسي من الزواج هو االستقرار وبناء األسرة، وذلك ال یتأتى إالأبینهما، حیث 

إحساسا جدیدا بالزواج، مما  اإلنجاب التي تشبع غریزتي األبوة واألمومة، مما یزید ارتباط الزواجین، ویعطي

  .جي یدعم التوافق الزوا

ن اختلفت  یتضح مما سبق أن مدة الزواج تعتبر من المتغیرات المهمة المؤثرة في التوافق الزواجي،   وإ

المدة الزواجیة،  نتائج الدراسات حول اتجاه ذلك األثر، فمنهم من یرى أن التوافق الزواجي یقل مع زیادة

ماوي الصحیح ،وبضعهم یرون أنه یزید فیزداد ملل الزواجین لعدم تجدید حیاتهما، وبعدهما عن المنهج الس

یرى أن ذلك یشغلهما عن  فبعضهم مع زیادة المدة الزواجیة، كما اختلفوا حول أهمیة وجود أطفال للزوجین
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الزواجیة بینهما، فمن غایات الزواج  العالقة بعضهما، وبعضهما اآلخر یرى أنه یزید ارتباط الزواجین ویقوي

  .الل إنجاب األطفال االستقرار وتأسیس األسرة من خ

 : االختیار الزواجي 4-5-6

 مرسي إن عملیة االختیار الزواجي تمثل جانبا مهما في تحقیق التوافق الزواجي، حیث أشار كمال  

في حیاته، الن  إلى أن علماء النفس یتفقون على أن العمل والزواج یمثالن أهم قرارین یتخذهما الفرد )1998(

في اختیار ما یناسبه،  امتین أساسیتین في حفظ الصحة وتنمیتها لدى الفرد إذا نجحالعمل والزواج یمثالن دع

ذا نظرنا لالختیار الزواجي نجده عملیة نفسیة اختیاریة تقع ضمن مسؤولیات الفرد بالدرجة األولى، لذلك  وإ

متد لغیره كاألبناء فأول من یتأثر بنتیجة ذلك االختیار هو الفرد نفسه ، إضافة إلى أن ذلك األثر یمكن أن ی

 .والمجتمع

آخر،  وعلیه فإن اختیار الزوجة أهم من اختیار العمل، حیث قد یترك الفرد العمل لیعمل في مكان  

وهم األبناء   ولكن في الزواج قد یترك الزوج زوجته مثال، ولكن تكون هناك آثار ونواتج عن ذلك الزواج

ن استمر في زواجه وبالتالي إن تركها الزوج فقد یكون مصیر هؤالء أن یتحمل تلك  فعلیه األبناء التشرید، وإ

المناسب، ولهذا فاالختیار  الزوجة، وما ینشأ عنها من مشكالت واضطرابات وذلك ناتج عن االختیار غیر

 .الزواجي له أهمیة كبیرة لتحقیق التوافق الزواجي 

ذكرت  )1999(طیات أبو العنین إذا كانت عملیة االختیار الزواجي تمثل كل هذه األهمیة فإن ع   

تتعلق بالمالمح  السمات الشكلیة التي: مجموعة من المحكات التي تقوم علیها عملیة االختیار الزواجي منها 

االقتصادیة والتي تتعلق  وكذلك السمات ،...القوام، لون البشرة، الجمال الشكلي والشعر : الظاهریة مثل 

الطیب والعریق ، والعذارة،  األصل: و السمات االجتماعیة مثل  ،...الفقر  الغنى،:بالجانب المادي مثل

إضافة لتوافر  ،...وبعض القدرات  المیول واالتجاهات: و السمات النفسیة مثل  ،...المكانة االجتماعیة 

 .الجانب الدیني، والجانب الفكري الثقافي
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المفسرة لعملیة  ذكر بعض النظریات )1999(ألهمیة االختیار الزواجي نجد عالء الدین كفافي  ونظرا  

  :االختیار الزواجي، ومنها 

  : نظریة التجانس 4-5-6-1

شيء، فیتزوج من یقاربه  حیث یبحث الفرد وفق هذه النظریة عن زوجة تتفق وتتجانس معه في كل    

  واالقتصادي واالجتماعي  سنا، ویماثله ساللة، ویوافقه عقیدة، ویشابهه في المستوى التعلیمي

  : نظریة التقارب المكاني 4-5-6-2

حیث تكثر فرصة الرؤیة  حیث یختار الفرد زوجته من مجاله الجغرافي البیئي الذي یعیش فیه،   

تتعارض مع نظریة التجانس فقد  والتعامل مع أفراد الجنس اآلخر ویختار زوجته من بینهن، وهذه النظریة ال

وقیمه، ویظهر ذلك واضحا في الریف  جانس معه في سماتهیختار الفرد زوجته من بیئته، ممن یشابهه ویت

  .حیث یختار الفرد زوجته غالبا من نفس القریة 

  :  نظریة الحاجات التكمیلیة 4-5-6-3

وفیها یختار الفرد زوجته بحیث تكمله وتجبر  Robert Winch هي نظریة نفسیة وضعها روبرت ونش  

تكوینات نفسیة تكمیلیة فینجذبون لبعضهم  ألفراد لدیهمنقصه، فقد الحظ بعض الباحثین أن كثیرا من ا

ویكملون بعضهم بعضا ، فمثال قد یرتبط الفرد الذي یشبع الحاجة للمال بزوجة تشبع الحاجة للشهرة 

 )2008حسام محمود زكي علي عن .(والمكانة

المكاني  أن االختیار الزواجي حسب نظریة التجانس، ونظریة التقارب )1990(سامي هاشم  ویرى  

نفس البیئة  ومن یزید التوافق الزواجي، لهذا نصح األفراد باختیار شریك الحیاة من نفس المستوى التعلیمي،

  .الزوجیةحول عملیة اتخاذ القرار األسري، مما یقوي التوافق والسعادة  الزوجیةمنعا للصراعات 

رضا  تیار الزواجي فقد ذكرومن المال حظ أن األهل، واألصدقاء قد یلعبون دورا مهما في االخ  

لألهل، أو  أن االختیار الزواجي إذا لم یتم بمحض إرادة الزواجین، كأن یكون استجابة )2002(فاروق 
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فیكون منبئا بالتوافق  األصدقاء فیكون منبئا بسوء التوافق الزواجي، أما إذا كان االختیار الزواجي نابعا منهما

  . الزواجي

في شریك  الختیار الزواجي تختلف من فرد آلخر حسب إرادته وشروطهیتضح مما سبق أن عملیة ا  

فیتزوجون ذوات األموال،  حیاته، فبعض المتزوجین یبحثون عن المظهر الشكلي، وآخرون یبحثون عن المال

أي حال فالبد أن یتوافق الزوجان ویكون  وصنف ثالث یبحث عن الجانب الدیني لیظفر بكل ما سبق، وعلى

خسائر قد تقع ألنه صاحب القرار األول، كما توجد  أي لنهما عن محض إرادته، حتى یتحماختیار كل م

قد یبحث الفرد عن شریك حیاته حیث یكون مشابها له، أو قریبا  عدة نظریات تفسر االختیار الزواجي حیث

ه، ولكن یجبر نقصه حیث یتكامل الزوجان، وكل فرد یختار حسب رؤیته وظروف من بیئته، أو یبحث عن من

 حتى ال یندم على اختیاره ، ویترك الطرف اآلخر مما عالفرد قبل اختیاره وال یتسر  ىیتحر  أن من الضروري

  .یؤثِّر سلبا فیه، وفي األبناء، بل في المجتمع كله 

  : من منظور إسالمي  التوافق الزواجي 6_4

یبحث  مخلوق مخلوق، فكل تعتبر الزواجیة سنة من سنن المولى عز وجل  في الخلق فال یشذ عنها  

َ  شي: " عن زوجه ویسعى إلیه قال تعالى  ُ◌كمَ َتذكَّرون  َ ِن  َخلْقَ◌نا زوجی َ ءٍ وِمُن كلِّ الذاریات  سورة ".لعلَّ

 ) 49( آیة 

والمرأة ) الزوج(اهللا الرجل  بل إنها األسلوب الذي اختاره الخالق للتكاثر واستمرار الحیاة بعد أن خلق  

االستقرار واالطمئنان الذي یسعى  لتحقیق ا للزواج، وهیأ كلیهما للقیام بدوره بطریقة إیجابیة، وأعدهم)الزوجة(

َ◌ذَ كٍر  وُأَنثى و ِمن ها النَّاس ِإنَّاَ  َخلْقَ◌ناُ كمأی یا: "إلیه كالهما، ومن ثم یعبد اهللا حقَّ عبادته قال تعالى 

سورة الحجرات " عِلیمَ  خِبیر اللَِّه َأْتَ◌قاُ كم ِإن اللَّه درمكم ِعنْ ُرفوا ِإن َأكْ عاِلَ◌ت باِئَل ُ◌ شعوًبا  َوق كم ُ ْلَ◌ناجع

 ، )14(آیة 

 أن )1999(ولهذا فقد حثَّ اإلسالم على الزواج ، بل حرم العزوف عنه ، فقد ذكر عبد اهللا علوان   

 الزواج علىاإلسالم حرم ترك الزواج حتى ألسباب دینیة كما یزعم بعضهم، السیما إذا كان المسلم قادرا 
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فلیس  ینكح لم ح ثمینكمن كان موِسرا ألن : " ومتمكِّنا منه، فقد روي عن النبي صلى اهللا علیه وسلم أنه قال 

ولذلك فقد أشبع اإلسالم غریزة الجنس من خالل الطریق الشرعي، مما یقوى الحاجة إلى الزواج  ،"مني

مى ِمنكمیااْألَ  وانكحوا: " تعالى  قال ولهذا ،اإلسالمي، فهو المتنفس الذي یجده الفرد إلشباع غریزته

( سورة النور آیة " عِلیم  واللَّه  واِسع ِلهِ اللَّه ِمنَ فض یْغِنِهمَفقراء  ُ  كُونوایوإِماِئكم ِإن  كم ُ بادِ والصاِلِحین ِمن عِ 

 .، وذلك حثا على الزواج وحسن اختیار الزواجین لبعضهما) 32

تنطلق دون  نسان ، فلم یجعله كغیره من الكائنات، فلم یدع غرائزهولقد كرم المولى  عز وجل  اإل  

قبولهما وتحقیق  وعي، بل لقد وضع ضوابط لعملیة اتصال الذكر باألنثى، فجعله اتصاال عفیفا مبنیا على

" المسمى  الشرعي السماوي مصالحهما بما یحفظ شرف الفرد ،ویصون عرضه، وكل ذلك من خالل النظام

الزواجیة، مما قد یساعد على زیادة  ا فاإلسالم دین شامل اهتم بكل أمور الحیاة بما فیها العالقة، لهذ"الزواج 

 .فریدة  التوافق الزواجي بین الزواجین، حیث أرسى دعائمه بصورة

 مرسي  وال عجب من عظم أمر الزواج في اإلسالم، فقد اهتمْت به سائر العلوم، فقد أشار كمال  

كثیرة، وتتقدم به  م وعلم النفس یتفقان حول أهمیة الزواج، حیث به تتحقق أمورإلى أن اإلسال )1998(

 َقدو  تَْأُخُذوَنهَكیَف و : "بالمیثاق الغلیظ، فقال  تعالىالمولى   رهالمجتمعات، وتستمر به الحیاة، ولهذا صو 

 )21(یة سورة النساء آ" . ِمیثَاقًا َغِلیظًا  ِمْنُكم َأَخْذنو  عضٍ ِإَلى ب عضُكمب ىضفْ أ

الزوجین،  ولقد نظر اإلسالم للزواج نظرة شمولیة ،فاهتم بكل ما یمكن أن یؤدي لحدوث التوافق بین  

للزواج نوعین من  فقد وضع ولهذا فقد تمیزت النظرة اإلسالمیة للتوافق الزواجي بالشمولیة واالستمراریة،

متكامالن، بل إن الزوج یمكنه  مدى، والنوعانأهدافا دنیویة قریبة المدى، وأهدافا أخرویة بعیدة ال: األهداف 

 االستمرار مع زوجته في الدنیا واآلخرة إذا دخال الزوجان جنة ربهما،

إلى أن غایة الزواج في اإلسالم عبادة اهللا تعالى، وتعمیر األرض  )1998(أشار كمال مرسي  فقد  

فال  أما المجتمعات غیر اإلسالمیة ،كما أن أهداف الزواج في اإلسالم تشمل الجانب الدنیوي واألخروي،

ر اآلِخَرة االد هما َآتاك اللَّ ِفی تغِ واب: " لذلك قال تعالى  ،یوجد للزواج إال أهداف دنیویة تتغیر من مكان آلخر
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ب یحِ  ِإن اللَّه ال ضِ ِفي اَألر  داْلَ◌فسا غِ  كما َأحسن اللَّه ِإَ◌لیك  والَ تب َ ِسنوَأح لدْنیاك ِمن ابوالَ تنسَ نِصی

 ).77(سورة القصص آیة " . اْلمْفِسِدین 

ذا كان الدین اإلسالمي یعطي أهمیة كبیرة للزواج السوي والحثِّ علیه، فإنه یؤكِّد ذلك من   خالل  وإ

لتفاعلهما معا  حثِّ الزوجین على القیام بواجباتهما حتى یحصال على حقوقهما، بل یضع الخطوط العریضة

 :بعض اآلداب اإلسالمیة في ذلك الجانب حتى یدعم العالقة الزوجیة، وهذه 

 كال الزوجین على اآلخر ِلما مإفشاء السالم ورد التحیة بأحسن منها مفتاح القلوب، ولهذا فالبد أن یسلِّ  )أ ( 

َ اهللا  عز وجل  في السالم من مودة ورحمة ، فقال تعالى جعل  فسلِّموا َعلى َ بیوًتا خْلُ◌تم  َ دفِإَ◌ذا :" ...

ُ كمَ تع َ یاِت اْآل  من اللَّهَ لكیبیةَ  َكذِلك یبركةَ  طاة من ِعنِد اللَِّه مبیحِ َأُنفِسُ◌كمَ ت آیة  سورة النور"  ِقُ◌لونلعلَّ

)61( 

 المداعبة والمالعبة قبل اللقاء الجنسي العاطفي ، بل في كل األوقات ، حیث ثبت أن تركها یؤذي )ب ( 

 یة ، وبالتالي التأثیر على مستقبل الزواج واألبناء ،الزوجة نفسیا ، مما یساهم في اضطراب العالقة الزوج

 .جنبنا الشیطان ، وجنب الشیطان ما رزقتنا  مبسم اهللا ، الله: الدعاء قبله بقوله  وضرورة

أخیك  سمك في وجهبت: "َ طالقة الوجه والبشاشة ، فرِوي عن النبي  صلى اهللا علیه وسلم  أنه قال  )ج ( 

 .بالزوج مع زوجته ، وحسن اللقاء بینهما فما بالنا"  المسلم صدقة 

 أباح اإلسالم الكذب في بعض المواضع ، ومنها الكذب بین الزوجین في أمر العاطفة لزیادة الترابط )د ( 

 .والتوافق بینهما ، لكن بشروط حتى ال یستخدمها المغرضون لشیوع الفجور والفسوق بین الزواجین 

: "  تعالى قال. الكالم الطیب، فالفرد بحاجة إلى من یدعمه قوال وفعال أن یمأل كالهما سمع اآلخر ب )ه ( 

الرسول   ، وحدیث ) 24( سورة الحج آیة ". ِإَ◌لى ِصراِط اْلحِمیِد  دواهۥو لِ ِمن اْلَ◌قو ِب ِإَ◌لى الطَّی دواهۥو

جنِةُ  غًرفا في الإن : " قال رسول اهللا  صلى اهللا علیه وسلم  : صلى اهللا علیه وسلم  عن ابن عمر قال 

" ِلمن هي یا رسول اهللا ؟ قال  : فقال أبو مالك األشعري " رون ظاهرها من باطِنها ، و باَطنها من ظاهِرها ی

 " .  م، وباَ ت قائما والناس نیا مالطعا م، وأطع مِلمن أطاب الكال
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 .إكرام أهل كل طرف ، فإكرام أهل الزوجة مثال إكرام للزوجة أیضا  )ز ( 

 لبعضهما وال یكون عائقا أمام بهماكالهما على اآلخر ولكن بقدر مناسب ، مما یزید ح یغار أن )ح ( 

إن من الغیرة غیرة یبغضها اهللا، وهي : " ، فقد  رِوي عن رسول اهللا  صلى اهللا علیه وسلم  أنه قال  التوافق

 "یر ریبة غغیرة الرجل على أهله من 

ُ رِوي عن رسول اهللا  صلى اهللا علیه وسلم  أنه قال  أن یحسن كالهما اختیار اآلخر، فقد )ط (   تنكح: "

 "لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدینها ، فاظفر بذات الدین تربْت یداك : المرَأة ألربٍع 

 ).2006(ومحمود المصري )2007(، ومحمد الصافي ) 2005(، ونصر الصِنقري ) 1999(عبد هللا علوان 

النفسیة،  ، فإن ذك یؤدي لتمتعها بقدر وفیر من الصحة بهار  بعتْ  منهجاألسرة المسلمة إن ات إن  

إقامة  )1999(مما یساهم في تحقیق بعض األمور اإلیجابیة ، منها ما أشار إلیه صابر حجازي... والبدنیة ، 

بذ التعصب عالقة زوجیة أساسها التفاهم والمساواة ، وتقدیم النموذج الحي لألبناء في االحترام المتبادل ، ون

القائم بین الرجل والمرأة ، مما یؤثر إیجابیا في األبناء ، حیث إنهم المحصلة األساسیة للعالقة السویة بین 

  ٠الرجل والمرأة

الجوانب ،  یتضح مما سبق أن الدین اإلسالمي قد اهتم بالزواج ودعا إلیه كلَّ قادٍر علیه من جمیع  

إن سار الزوجان  ع له الخطوط العامة التي تحقق التوافق والتكیفبل جعله بابا لفتح الرزق ،ولهذا فقد وض

 .على المنهج اإللهي الصحیح ، مما ینعكس أثره على الفرد واألسرة والمجتمع كله 

ر ما نجد أسرة مسلمة ملتزمة بالدین اإلسالمي الصحیح تعاني من سوء التوافق، مما یبین ادن َ بل  

وَ  َكذِلك جعْلَ◌ناُ كم : " لصحیح منذ البدایة، فنحن أمة وَسطى، قال تعالى بالدین اإلسالمي ا االلتزام أهمیة

َ◌تكُونوْاُ  شه ُأمة   ).14(سورة البقرة آیة " الرسوُل َعلیكم شِهیًدا  النَّاِس ویكونَعلى  داءوسًطا لِّ
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  : نظریات التوافق الزواجي- 7_4

جمیع  وفي تحقیق التوافق في كل األوقاتهدفا لكل فرد، فأي فرد یحاول  Adjustment التوافق دعی  

مدفوعون للقیام بكثیر من  إلى أن أغلب األفراد )1990(األماكن والمواقف، لهذا أشار مدحت عبد اللطیف 

، )توافق أسري(بحیاة أسریة سعیدة  ، والتمتع)توافق دراسي(النجاح في الدراسة : األنشطة المتنوعة، ومنها 

ذا استطاع الفرد تحقیق ذلك كان متوافقا صورة جیدة)...واجيتوافق ز (والزواج الموفَّق  لتلك األهمیة فقد  ،وإ

التوافق بصفة عامة والتوافق الزواجي خاصة وهو ما نحاول عرض بعضه  حاول كثیر من الباحثین تفسیر

  :فیما یلي 

 : Psychoanalytic Theory نظریة التحلیل النفسي 4-7-1

حیث  الجنسیة، رسة التحلیل النفسي ولقد اهتم بالالشعور، وكذلك الغریزةرائدا لمد Freudیعتبر فروید   

یعي الفرد األسباب الحقیقیة  حیث ال ،أن فروید یرى أن التوافق عملیة ال شعوریة )1990(باترسون . ذكر س

متطلبات الهو بوسائل مقبولة، أي  لذلك التوافق الذي یسعى إلیه، وأن الشخص المتوافق هو من یشبع

أما سوء التوافق فینشأ من  وجود األنا، تطیع التوفیق بین متطلبات الهو وضوابط األنا األعلى في ظلیس

، الفشل في تحقیق حالة التوازن بین مكونات الشخصیة الثالثة، وذلك أساس حدوث االضطرابات المختلفة

ذا  )1999( فإن صابر حجازيقد ذكر رؤیة فروید للتوافق بأنه عملیة ال شعوریة  )1990(كان باترسون  وإ

مكونات  عند فروید یتمثل في حالة االتزان التي تتحقق بین) التوافق النفسي(أضاف أن السواء النفسي 

تتمثل في  وحالة االتزان سابقة الذكر) Super Egoاألنا األعلى  ،Id  األنا Ego ،الهو( الشخصیة الثالثة 

صارعة في الشخصیة حیث ال تطغى قوة على أخرى فاألنا قدرة األنا على تحقیق التوازن بین القوى المت

 .بمثابة حلقة الوصل بین الهو واألنا األعلى

 وذلك في حیاة الفرد،) اللبیدو(أما من ناحیة التوافق الزواجي فقد ذكر فروید أهمیة الجانب الجنسي   

 ولكن الهو إشباعه بأي طریقة، مهم من أبعاد التوافق الزواجي، فالفرد یمتلك الجانب الجنسي الذي تحاول بعد

في  مهما أن الغریزة الجنسیة تمثل جانبا )1997(األنا تأتي لتوجه ذلك اإلشباع، لهذا فقد أشار حامد زهران 
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عبر ) الجنسیة( مدرسة التحلیل النفسي لفروید ، حیث یجعلها فروید موجها لسلوك الفرد، كما تنمو تلك الغریزة

لجنسیة التناسلیة، والتي تمیز حیاة الراشد الجنسیة ، ویبحث الفرد فیها عن زوجة عدة مراحل تنتهي بالمرحلة ا

 .له، ویسیطر على تلك المرحلة فكرة الجماع الجنسي

 )األنا واألنا األعلى(وفق اإلطار الشرعي ) متطلبات الهو(ولذلك فالفرد یحاول إشباع تلك الغریزة   

 لصحیح خالل المرحلة الجنسیة التناسلیة كما یرى فروید ،فیبحث عن زوجة مناسبة له في إطار الزواج ا

 وبذلك یتحقق التوافق الزواجي ، مع العلم أن التوافق الجنسي بعد مهم للتوافق الزواجي ، وذلك كما هو

التوافق الزواجي ینشأ من  في الدراسة الحالیة ، وكذا فسوء دمفي مقیاس التوافق الزواجي المستخ موضح

الجنسیة بطریقة غیر مقبولة ،  الفشل في تحقیق التوازن بین مكونات الشخصیة ، ولجوء الزوج إلشباع رغباته

  .أي تغلُّب الهو على األنا كمكون للشخصیة 

 : Behavioral Therapy  النظریة السلوكیة 4-7-2

 ك مبادئ التعلم ، ولذلك ذكر مدحت عبد اللطیفالنظریة السلوكیة تركِّز على الجانب السلوكي وكذل  

أنها تنظر للتوافق وسوء التوافق على أن كلیهما سلوك متعلَّم مَكتسب ، وذلك من خالل الخبرات التي  )1990(

 توافقي حیث یكون السلوك التوافقي مقابال ومصاحبا بالتعزیز والتدعیم ، أما السلوك الال ،یمر بها الفرد 

اب وبذلك فإن التوافق الشخصي عملیة تتشكَّل في المقام األول بطریقة آلیة عن طریق تلمیحات بالعق فَیقابلُ 

  .وظروف البیئة حول الفرد 

ذا    مرسي قد تحدث عن التفسیر السلوكي للتوافق ، فإن كمال )1990(كان مدحت عبد اللطیف  وإ

الزواجي من  ب مهم لحدوث التوافقأضاف لما سبق أن السلوكیین یفسرون التفاعل الزواجي كمتطل )1998(

أخرى فعندما  مرة حیث إن إثابة الفرد على سلوك ما غالبا ما یدعمه ویقویه للظهور ،خالل الثواب والعقاب

الزواجي بینهما  عكس إذا  التوافقیتفاعل الزوجان ویعزز أحدهما اآلخر فإنه یحفِّزه، وذلك یزید من التقارب و 

ولذلك فإن التوافق  ،من الثواب، فإنه یشعره بعدم االرتیاح وبسوء التوافق بینهماعاقب أحدهما اآلخر أو حرمه 

الزوجان، وأشبع كل منهما اآلخر مما یعود علیهما بالنفع ، فالتوافق الزواجي بین  الزواجي یحدث إذا تفاعل
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لدعم والمساندة مما تعلمه من خالل مرور الزواجین بخبرات حیاتیة إیجابیة ، ومقابلة ذلك با الزواج ین یمكن

  .معززا على سلكه مرة أخرى  یعتبر

 : Rogers نظریة الذات لروجرز 4-7-3

 حیث ذكر للذات، لقد اهتم روجرز بالذات ، ومن هنا فقد نظر للتوافق وسوء التوافق في ضوء رؤیته  

متسقا مع مفهوم عندما یكون الفرد  أن روجرز یرى أن التوافق النفسي یتوافر )1987(لندزي . هول، و ج. ك

الكائن الحي  و الذات، : على جهازین هما ذاته من خالل الخبرات التي یمر بها الفرد ، لهذا ركِّز روجرز

الكائن (النفسي، أما التوافق فیحدث عندما یتوافق الفرد  وقد یعارض أحدهما اآلخر وحینئذ ینشأ سوء التوافق

 .مح لخبرات الفرد بأن تتكامل مع مفهوم الذاتمع ذاته، حیث یضع مفهوم الذات في وضع یس) الحي

 تزید فقد أضافا أن فكرة اتساق الفرد مع مفهوم ذاته )1993(حسن عبد المعطي، و راویة دسوقي  أما  

تقدیره لذاته، وبناء علیه یزید التوافق الزواجي بینه وبین الشریك اآلخر، بل من المفید استخدام اإلرشاد 

یتأثَّر بحالة العقم   كما أن مفهوم الذات  لدى الزوجین ،الذات، والتوافق الزواجي لهماالزواجي لهما لرفع قیمة 

المنجبة أعلى من األسرة  أن األسرة )2000(للزوجین أو قدرتهما على اإلنجاب، حیث أشار حمود القشعان 

یمتلك ولدا ، مما یزید  غیر المنجبة في مفهومهم وتقدیرهم لذاتهم ، حیث یزید تقدیر الذات لدى الزوج إذا كان

الذات تنظر للتوافق الزواجي على ضوء اتساق  لهذا فإن نظریة ،الفرصة لوجود وزیادة التوافق الزواجي بینهما

 .اإلنجاب وتقبله لشریك حیاته كجزء من ذاته  بها ، وكذلك قدرته على الفرد مع ذاته وخبراته التي یمر

وبین  حیث رأت وجود عالقة موجبة بین مفهوم الذات )2007(ذلك المعني عائشة ناصر  تكما أید  

مع  التوافق النفسي الجید وتحقیق الصحة النفسیة، بل إن تقدیر الذات له تأثیر مهم على عالقات الشخص

یزید  اآلخر وعلى تقبله له، وتوافقه مع نفسه ومع اآلخر، وذلك ینطبق على الزواجین فتقدیر الذات لدیهما

نهما، بل إن التوافق الزواجي بینهما مرتبط ارتباطا مهما بتقدیر الذات عند األبناء  كما أن التوافق الزواجي بی

    .وجود التوافق الزواجي یزید تقدیر الذات لدى األبناء 
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یتضح مما سبق أ ن روجرز ر كَّز في حدیثه عن التوافق النفسي على حدوث التوفیق بین جهازي 

اضطربت  اع الفرد التوفیق بینهما، فإنه یكون متوافقا بصورة جیدة، أما إذافإذا استط" الكائن الحي، والذات"

توافقه الزواجي،  العالقة بین الفرد وذاته فإنه یكون سیئ التوافق، كما أن الفرد عندما یزداد تقدیره ل ذاته یزداد

لمعاملة الزوجیة بینه ا وأن مفهوم الذات لدى الزوج یتأثر ببعض العوامل منها قدرته على اإلنجاب، وأسالیب

  .الزوجین وبین الزوج اآلخر، وهذه األمور تساعد في وجود وزیادة التوافق الزواجي لدى

 : Social Exchange Theory نظریة التبادل االجتماعي 4-7-4

حیث ذكر  Psychic Profit Theory" الربح النفسي " لقد ركَّزْت هذه النظریة على ما یمكن تسمیته   

  االجتماعيتلك النظریة لیبین كیف یحدث التفاعل  دمقد ق G. Homanse  أن هومانز )1998( كمال مرسي

وأن عدم إثابته   ن إثابة السلوك تدعمه وتقویهأحیث  ،)السلوكیون(علماء التعلم  دمهوفیها یؤید المعني الذي ق

اب كي یشعر بالربح والمكسب اشترط في الثواب أن یكون ذا قیمة نفسیة عند الفرد المث لكن هومانز ،تضعفه

للعقاب لذلك فالفرد  الزوج  یستمر في  النفسي، وأن یتجنب الخسارة النفسیة التي تحدث عندما یتعرض الفرد

النفسیة قیمة ما یقوم به من سلوك،  قیمتها التفاعل إذا كانت اإلثابة التي یحصل علیها مساویة أو تفوق في

، بل إن الزواجین عندما یشعران بهما لبعضهمابعضهما ویزداد ح بناء على ذلك یزداد قرب الزوجین من

وسلوكیاته حتى یقترب من مشاعر وأفكار  كالهما مشا عره وأفكاره دلبالربح النفسي جراء زواجهما، فیع

 .وسلوكیات الطرف اآلخر وبذلك یستمر التفاعل اإلیجابي بینهما، مما یترتَّب علیه زیادة التوافق الزواجي

أن  )1991( مفاهیم األساسیة في هذه النظریة مفهوما العائد والتكلفة حیث ذكر كمال مرسيومن ال  

   هذه التكلفة  الجهد الذي یبذله الفرد للوصول إلى مراده ، أما العائد فهو الناتج عن تتضمن Costالتكلفة  

إن أي فرد له أهداف معینة ف ولهذا ،)عقابا (، وقد یكون غیر مرغوب )ثوابا(وقد یكون هذا العائد مرغوبا 

بعض األمور، والتي تعتبر  یسعى لتحقیقها من خالل المرور بخبرات معینة ، وفي سبیل ذلك فإنه یتحمل

مرغوبا، فإنه سیكرر ذلك السلوك  ، وعندما یحصل علیه فإن كان)العائد(تكلفة لما سیحصل علیه فیما بعد 
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العائد غیر مرغوب ، فإنه سیتجنب  ئد ، عكس إذا كانوتلك التكلفة مرة أخرى لیحصل على مثل ذلك العا

 .مثل ذلك السلوك وتلك التكلفة مرة أخرى، كي یتجنَّب مثل ذلك العائد 

عكس  الزوجین فإنه یقوي العالقة ویزید التوافق الزواجي بین) ثوابا( ولهذا فإن العائد إذا كان مرغوبا  

الربح النفسي للزوجین یتحقق  أن )2005(الطاهر محمود كما أضافت صفاء مرسي، و  ،إذا كان العائد عقابا

زواجین تتأثر ببعض العوامل منها ال عندما یشعران بالطمأنینة والرضا ، وأن حساب العائد والتكلفة في تفاعل

دراكه لتلك التوقعات ن یقبل على اآلخر عند ما یجدان افإن كال الزوج توقعات كل من الزواجین من اآلخر، وإ

تهما معا ما یشبع رغباتهما، مما یحقق الربح النفسي لهما ویجنبهما الخسارة النفسیة ، ویقوي في تفاعال

 .التوافق الزواجي بینهما

ذا    الزوجان، قد تحدثا عن العائد والتكلفة من تفاعل )2005(كانت صفاء مرسي، و الطاهر محمود  وإ

التوافق الزواجي،  غوب من قبل الزوجین یزیدأشارت إلى أن وجود عائد إیجابي مر  )2007(فإن عائشة ناصر 

لمدة أطول مما یدعم  ن األدوار للحصول على المكافآت یجعل العالقة الزواجیة تستمراحیث إن تبادل الزوج

ینعكس أثره على األوالد  التواصل الوجداني بین الزوجین ، ویزید الفرصة لوجود التوافق الزواجي بینهما بل

 .بصورة مفیدة 

إلى الصراع  ن ،مما یؤدياوء التوافق الزواجي فیحدث عندما تحدث الخسارة النفسیة ألحد الزوجأما س  

النفسي، وعندما ال یقبل  النفسي مع الطرف اآلخر، الذي كان سببا في حدوث تلك الخسارة أو في منع الربح

رض المصالح والدوافع النفسي وتتعا الزوجان الخسارة النفسیة یتحول تفاعلهما معا إلى حالة من الصراع

إلى أن  Frank & Dierek )1991( بینهما، ویستمر الصراع بل یؤثر على األبناء، حیث أشار فرانك و دیریك

التوتر بین الزوجین یؤثر على كیان األسرة بمن فیها من األطفال فیضطربون، إضافة إلى فقدان الجو النفسي 

  .وهى تربیة األوالد ) الزوجین(األسرة وبذلك تختل إحدى وظائف  ،الالزم للنمو السلیم
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 یتضح مما سبق أن نظریة التبادل االجتماعي ترى أن التوافق الزواجي یحدث من خالل تفاعل  

 یف ، مقابل الوصولالن معا وقضاء حوائجهم ، حیث یقوم أحدهما بسلوك ما قد یكلفه بعض التكاالزوج

  .یق التوافق الزواجي لهدفه والحصول على العائد من ذلك السلوك وهو تحق

  : Psycho-Spiritual-Profit Theory نظریة الربح النفسي الروحي 4-7-5

 عبارة إلى أن الربح النفسي الروحي )1998(النظریة ذات أساس دیني ، حیث أشار كمال مرسي  هذه  

الثواب من  الناس ابتغاء مرضاة المولى عز وجل  وأخذ یرِضيعن شعور الفرد باالرتیاح النفسي في عمل 

 :اهللا تعالى، وأن هذه النظریة تقوم على أربع مسلمات 

 .إشباع الحاجة للدین یدفع الفرد للقیام بعمل یرضى عنه المولى تعالى  )أ(

 .حصول الفرد على ثوابه وأجره من المولى تعالى یعزز سلوكه في باقي العبادات )ب(

 . تعالى علیها إحسان الفرد ألخیه من العبادات التي یعززه اهللا )ج(

 .إذا قابل الفرد إساءة اآلخر له باإلحسان فإن ثواب اهللا تعالى له سوف یزداد )د(

 نأولهذا فإن الزوج یقابل مودة الطرف اآلخر بالمودة ، كما یقابل عداوته بالمودة، ویفسر ذلك حیث   

أن  اب أو خسارة یمكنالفرد الزوج  یرى أن الثواب الذي یحصل علیه من المولى  تعالى  یفوق أي عق

یزید  ن معا ویراقب كل منهما ربه في اآلخر ، ممااتصیب الفرد في هذه الدنیا ، ولهذا فتقوى عالقة الزوج

 .الفرصة للتفاعل الزواجي الجید وتحقیق التوافق الزواجي

 وبذلك فإن الزوج عندما یتفاعل مع ا لطرف اآلخر كي یحققا التوافق الزواجي ، فإنه یتحمل أي  

سلوك یصدر من الطرف اآلخر حتى ولو كان ذلك السلوك عقابا للزوج ، حیث إنه یتعامل وفق مبدأ 

 فیقابل اإلساءة باإلحسان ابتغاء وجه المولى  تعالى  ومما یدعم ذلك قوله  ،كما ترى هذه النظریة ، اإلحسان

 مما یزید التوافق الزواجي ، )115(یة سورة هود آ" ن ِسِنیع َأجر اْلمحیِضیفِإن اللَّه ال  َ ِبرواص: "  تعالى

 بینهما ، حیث یتغاضى الزوج عن بعض السلوكیات مقابل الجزاء من المولى تعالى ، مما یجعل الطرف

  .اآلخر یحسن معاملته ، حتى ال ینفرد الزوج بالثواب من المولى  تعالى  
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  :تعقیب  4-7-6

 لنا أن مدرسة التحلیل النفسي متمثلة في وبعد عرض ما سبق من آراء حول التوافق الزواجي یتضح  

 فروید رأْت أن التوافق بین الزواجین یتمثل في حالة التوازن بین مكونات الشخصیة، وقدرة األنا على إشباع

من  بطریقة مقبولة، أي عن طریق الزواج السوي، وال شك أن إشباع الفرد جنسیا) الجنسیة(متطلبات الهو 

التعلم  أما السلوكیون فیفسرون التوافق الزواجي على ضوء عملیة. لتوافق الزواجي خالل الزواج السوي یدعم ا

 التوافق وما یجده الزوج من إثابة لسلوكه تجاه الطرف اآلخر، مع توافر الظروف البیئیة المناسبة لحدوث

التوافق  السلوك المناسب للزوج من قبل الطرف اآلخر، فإن ذلك منذر بسوء یعزز  الزواجي، أما إذا لم

له، وذلك  أما نظریة الذات فنظرت إلى التوافق الزواجي على ضوء اتساق الزوج مع المفهوم الذاتي،الزواجي

الزواجي لدیه،  من خالل الخبرات التي یمر بها، حیث توجد عالقة إیجابیة بین المفهوم الذاتي للزوج والتوافق

الفرصة للتقارب و  ع الزوج اآلخر بفاعلیة ، مما یزیدفوجود مفهوم ذاتي إیجابي للزوج یساعده في التعامل م

المرغوب من  للسلوك أما نظریة التبادل االجتماعي فتركِّز على ضرورة تعزیز الزوج ،التوافق الزواجي بینهما

عن طیب نفس، وذلك من  الطرف اآلخر، وذلك یقوي العالقة بین الزواجین، ویجعل كلیهما یقبل على اآلخر

روحیا للعالقة الزواجیة  بعدا توافق الزواجي بینهما  كما أضافْت نظریة الربح النفسي الروحيشأنه تنمیة ال

یرضي المولى  تعالى أي یقابله  وتحقیق التوافق الزواجي، حیث یقابل الزوج سلوك الطرف اآلخر بما

بما یحصل علیه یخسرها الفرد الُ َتقارن  خسارة باإلحسان طلبا للثواب من المولى عز وجل، حیث إن أي

 .من اهللا تعالى فیما بعد  من ثواب الفرد

 ومع ذلك فال نستطیع االقتصار على وجهة نظر واحدة في تفسیرها التوافق الزواجي ،بل من  

ن كانت نظریة الربح النفسي الروحي أقربها للواقع الذي نعیشه كمجتمع  الضروري تكامل تلك اآلراء، وإ

 نظریة تشمل الدینیة والدنیویة، بل البد أن یتغاضى الزوج عن بعض هفواتإسالمي ، فالدوافع وفق هذه ال

الطرف اآلخر حتى تسیر األمور ، مع الوضع في االعتبار أ ن ذلك ابتغاء مرضاة اهللا تعالى ، وحینما 

الزوج اآلخر ذلك فیسارع بالسلوك الطیب ، حتى یفوز بالثواب من اهللا عز وجل وال ینفرد به طرف  یعرف

 .بهااآلخر، مع ضرورة توفیر البیئة المناسبة لنمو كال الزواجین من خالل الخبرات الحیاتیة التي یمران  دون
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  :معوقات التوافق الزواجي  4-8

یعوقه،  التوافق الزواجي شأنه شأن أي شيء آخر یتعرض لما یقویه ویدعمه، كما أنه یتعرض لما  

والتوافق  الزواجي، فلوال تلك العقبات ما عرفنا طعم السعادة وهذا شيء طبیعي بل من متطلبات التوافق

 َ◌ هذه المشكالت  الزواجي ، فالبد من وجود بعض المشكالت واالختالفات بین الزوجین،ولكن المهم أنُ تحلَّ

مانع أن یطلب الزوجان  بطریقة مناسبة في الوقت المناسب، فاالختالف في الرأي ال یفسد للود قضیة، وال

 .من المختصین الذین یثقون بهم  النصیحة

ذا كانت الحیاة ال تسیر على وتیرة واحدة، لذلك فال یوجد سواء مطلق، كما ال توجد حیاة    زواجیة وإ

الزواجي لكونه یقوم  أن التوافق )أ -1990(متوافقة بدرجة كلیة ، فالكمال هللا وحده ، لذلك ذكر محمد بیومي 

وأسالیبها الخاصة في  زوجین، وأن لكل منهما شخصیة لها سماتهاعلى أساس العالقة المتبادلة بین ال

االختالفات والتي تتحول من خالل  المعاملة الزوجیة، لهذا فالحیاة الزوجیة السعیدة ال تخلو من وجود بعض

ن في حل مثل هذه االختالفات ین إلى مدعم جید ومساعد للتوافق الزواجي، فبقدر نجاح الزوجاتفاهم الزوج

 :على أي حال فهناك مجموعة من المعوقات للتوافق الزواجي ومنها ما یلي ، تحقیق التوافق الزواجيبقدر 

همال  وانحراف الزوج مثل الشك في تصرفات أحد الزواجین، وسفر الزوج لفترات طویلة،: البعد األخالقي.1 وإ

 .الزوج مسؤولیاته الشرعیة 

الزائد  ع الزوج في مرتب زوجته العاملة، واهتمام الزوجمثل كثرة طلبات الزوجة، وطم: البعد المادي .2

 .بالعمل على حساب األسرة، واختالف المستوى المادي بین األسرتین اختالفا كبیرا 

الشدید في  والتفاوت مثل انخفاض الوعي الثقافي للزوجة، وانخفاض الوعي الثقافي للزوج،: البعد الثقافي .3

 .ن امستوى ثقافة الزوج

 .مثل كثرة الضغوط النفسیة، والغیرة الزائدة بین الزوجین : د النفسيالبع .4

 یمثل عدم عنایة الزوجة بمظهرها داخل المنزل، وضعف شخصیة الزوج، وعقم أحد: البعد الشخص .5

 .الزوجین 
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بل السیطرة من ق مثل تدخل األهل والجیران واألصدقاء في شؤون األسرة ، والمغاالة في: البعد االجتماعي 6

هماله زوجته األولى   .الزوج ، وزواج الرجل مرة أخرى وإ

، كمال قدیح  ) 2000(العامر  ، عثمان Erickson,et.al )2000(وعثمان ، إریكسون وآخرون) ب 1990(محمد بیومي 

،  )2005(، محمد كتابي ) 2003(رشاد موسى وآخرون ، Nicole & Robert) 2001(نیسلو و روبرت  ، )2001(

  . Darya & Dawn )2007( داریا و داون، Janicki,et.al )2006( وآخرو نجانیسكي 

  

ذا لم یستطع الفرد مقابلة تلك العوائق والتكیف معها بطریقة مقبولة، فإنه یتعرض ألن   تقل حالة  وإ

أنه   )1997(حامد زهران التوافق التي كان علیها من قبل ویدخل حالة من سوء التوافق الزواجي، حیث ذكر

عامة فنجد سوء التوافق الصحي،  ا لوجود مجموعة من المعوقات، فقد ظهر سوء التوافق بصفةنظر 

الزواجي فالفرد كل متكامل، فما یجده الفرد في عمله  والمهني مما یؤدي لسوء التوافق االجتماعي الشخصي،

ف بین الزوجین یسهم في اختالل العالقة الزواجیة وظهور الخال مثال یؤثر في عالقته مع زوجته، كما

 .والهجران والخیانة الزواجیة، وقد ینتهي األمر بالطالق واالنفصال

ذا كان حامد زهران    صفاء  قد ذكر أن سوء التوافق دخل أغلب مجاالت الحیاة، فقد أشارت ْ  )1997(وإ

وهو  " االختالل الزواجي " إلى أ ن سوء التوافق الزواجي یمكن تسمیته  )2004(إسماعیل ومحمد نجیب 

 یختلف في درجته من البسیط الذي ال یمثل مشكلة للزوجین إلى المعقَّد الذي یتطلب التعامل بشكل جدي

 معه، بل قد یصل لمرحلة طلب المساعدة من اآلخرین، وأنه یتمثَّل في مجموعة من االضطرابات التي قد

 هما، وعدم االتفاق على طرقتنشأ بین الزواجین نتیجة العجز عن مواجهة مشكالتهما، وعدم التفاهم بین

یؤدي لظهور  الحل، وعدم القدرة على إیجاد أرضیة مشتركة من التفاعالت االجتماعیة الحمیمة المستمرة، مما

وعدم الرضا عن  مشترك، انخفاض التواصل بین الزواجین،وعدم االندماج بینهما في نشاط: بعض اآلثار مثل

 .النفسیین طلبان المساعدة من المختصینالعالقة الزوجیة بشكل عام،مما یجعلهما ی

الزواجي عدم  فأضافْت أن من األسباب غیر المباشرة لسوء التوافق) 2008(أما سمیرة أبو غزالة   

محرمة لدى كثیر من األزواج،  حیث إن مناقشة عملیة اإلشباع الجنسي بین الزوجینُ تعتبر ،اإلشباع الجنسي
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ن أو خالف على تربیة اصراع بین الزوج اجیة، والتي تظهر في شكلمما قد یساهم في وجود المشكالت الزو 

األطفال، أو بعض الخالفات المالیة، إضافة لسوء التواصل الزواجي والذي یعتبر من أسباب سوء التوافق 

  . الزواجي

العوائق التي  أن التوافق الزواجي مطلب أساسي لكل زوج، ومع ذلك تعترضه بعض میتضح مما تقد  

سواء، فكلنا  السواء والال فرصة للوصول إلیه، ولكن من الضروري معرفة أنه ال یوجد حد فاصل بینتقلل ال

العیش مع الطرف اآلخر طول العمر  متوترین بدرجة معینة ، فال وجود للتوافق التام، لهذا فال یستطیع الزوج

والتوتر في العالقة الزوجیة، مع أن  یوجد المعاناة في توافق دائم  فال بد من وجود النقاش واالختالف، مما قد

اختالف البناء النفسي للزوجین، وكلما زادت الخالفات الزواجیة  تلك المعاناة تختلف من زوج آلخر بناء على

المناسبة في الوقت المناسب ، ك لما زاد ظهور سوء التوافق الزواجي،  وعجز الزوجان عن مقابلتها بالطرق

تلك الخالفات بالطرق المناسبة في الوقت المناسب فیزداد التوافق الزواجي،  بلةأما إذا استطاع الزوجان مقا

بعضهما، فكم من ُخلٍق طیب كریم یجده الزوج  مثال  في زوجته، إن ذهب یعده  والبد للزوجین أن یتقبال

، لهذا قال ینقمه منها، وكفاه أنه یجد معها المصرف الحالل لشهوته، كما أن الكمال هللا وحده وجده یفوق ما

  :القائل 

 بهمعای دَكفى بالمرِءُ نبال أنُ تع                 كلَّهاَ   یاهمنَ ذا الذي ترضى سجا         
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  :الزوجیة  العالقة اضطراب طبیعة 4-9

ففي  الثقافة، أوعن البلد  عالقات حمیمیة في فترة ما من حیاتهم بغض النظرفي یدخل معظم الناس و 

 ماكدوالند" حسب دراسة الخمسین سنفي من السكان یتزوجون حوالي % 90من  أكثرت الغربیة المجتمعا

1995 McDonald  " ، حسب  األول من المطلقین بعد ثالث سنوات من زواجهم% 75و یعید الزواج حوالي

 "  Firstenberg&spanier 1984سبانییه "و " دراسة  فیرستنبارغ

الفرد للحنان الصحبة  حاجات إشباع أشكال أفضل األزواجبین حیث تعتبر العالقات الحمیمیة 

بالنسبة ، فخبروا عالقات غیر مرضیة أنلهم  والعاطفة والجنس وهذا حتى بالنسبة لمن سبق واإلخالص

متعددة یقرر االزواج  ألسبابالعالقة ولكن  زوال الرضى مرتبط بمشكالت ذات داللة في األزواجلبعض 

من بین ،  مرضیة للحفاظ على عالقات األزواجیر من المعلومات متوفرة عن ما یفعله فالكث، البقاء مع بعض

 :الخصائص المحددة بشكل كبیر والتي ترتبط بالرضى الزواجي ما یلي 

 أكثرالسعداء یقضون وقتا  ، فاألزواج وجود مستوى عال من االیجابیة في التفاعل الزواجي :األولىالخاصیة 

غیر السعداء حسب دراسة  باألزواجبیة اتجاه بعضهما البعض مقارنة مع بعض ویسلكون بایجا

 " weiss&al 1973  واخرون"وایس"

 األخركان الطرف  إذاحتى  السعداء مقارنة بغیر السعداء یسلكون بایجابیة األزواجابعد من ذلك فان 

 " Jackobson&al 1982.جاكبسون و اخرون"سلبي اتجاههم كما بینت ذلك دراسة 

البنك مع مرور الوقت یتكون  السعداء هو مماثل لوضع حساب في األزواجقتسام االیجابیة عند ا إن

الذین لدیهم  التعساء، األزواجعدم تبادل السلبیة، وبالعكس  مما یسمح للطرفین استقرار في مستوى القرض،

 و بالتالي فانهماالیجابي فان قرض حساب عالقاتهم سیكون ضئیال او منعدما  تبادل ضئیل في التبادل

 .یمیلون الى تبادل السلبیة

حل الصراعات  المحددة الضطراب العالقة الزوجیة هي االتصال غیر الفعال في و هي:  الخاصیة الثانیة

ینتقدون بعضهم البعض ویفشلون في  الذین لدیهم مشكالت األزواجفعند مناقشة مواضیع الصراع فان 
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حل  أسلوباالنسحاب من بعضهم البعض وال یستخدمون  إلىیلون و یم االستماع بفعالیة لبعضهم البعض

الحلول الممكنة  اقتراح إلىفعند مناقشة المواضیع التي تثیر الصراع، ال یمیلون ، االیجابي المشكالت

فهناك دائما .یتركون البیت أو أخرىغرفة  إلى للمشكالت وغالبا ما یرفضون مناقشة هذه المواضیع وینسحبون

 .الصراع الذي ال یؤدي الى أي تغییر ایجابي في العالقة المواضیع، حول نفس نفس الصراع

فهم   السعداء باألزواج نظرة سلبیة مقارنة أزواجهم إلىغیر السعداء ینظرون  األزواج إن : الخاصیة الثالثة

خصائص  إلى وینسبون هذه السلوكات السلبیة ألزواجهم غالبا ما یرجعون بصورة انتقائیة السلوكات السلبیة

یدرك هذا األخر فان الطرف  متأخراففي العالقة المتوترة عندما یدخل الزوج .الشخصیة  ثابتة وشاملة من

المرضیة یدرك على انه شخص یبذل  العائلة بینما في العالقة أمرعموما ال یهمه  أنانيالسلوك انه شخص 

بسلوك األخر السلبیة حول الطرف  األفكاريء غیر السعداء تنب األزواجعند ، مجهودا جبارا من اجل العائلة

تفاعلهم الزواجي و التي غالبا ما  المتوترون یستجیبون الدراكاتهم الذاتیة في األزواج أخربمعنى  مستقبلي،

 .تكون مشوهة

عاما للطرف إدراكا  األشخاصحیث عبر الوقت یطور  البنیة المعرفیة السلبیة للعالقة،:  الخاصیة الرابعة

 واإلدراكالسعداء تتمیز بالمشاركة  األزواجفعند ، عالقتهمو  األخر

فكل .حول العالقة وتاریخها الغیر سعداء بشعور سلبي األزواجاالیجابي للعالقة وتاریخها ،بینما تتمیز عند 

 جوتمان و اخرون(. تتناسب مع بنیتهم المعرفیة للعالقة العالقة بطریقة أحداثوتذكر  إلدراكیمیلون  األزواج

Gottman &katz1992  5ص ( 

 األزواجایجابیة بینما یدركها  أنها السعداء یدركون بصفة انتقائیة تفاعالت العالقة على األزواج آخربمعنى 

مشكالت  أونتائج  أو أسبابهل هذه الخصائص المحددة للزواج المتوتر هي ، التعساء على انها سلبیة

كل  أنالزواجي بما  للتوتر أثارن هذه الخصائص هي فقط ایا م أنیبدو انه من غیر المحتمل ، عالئقیة ؟

  كارني( ذلك دراسة  أظهرتكما .خاصیة تبین انها قادرة على التنبؤ بتدهور الرضى عن العالقة مستقبال 

  ).Bradbury &  Karney 1995 برادبوري"و
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 أثناء األزواج االتصال عند تقدیر مهارات أن"  Gottman 1993جوتمان "بینت دراسة  أخرىمن جهة 

فینشام  "        اما دراسة، بخطر تدهور العالقة والطالق تنبىء أیضامناقشة مواضیع الصراع في عالقاتهم 

Fincham 1990  " القرین تدل على توتر العالقة وتنبىء بتناقص الرضى  السلبیة حول األفكار أنفقد بینت

 األزواجتقادات حول العالقة والبنیة المعرفیة عند االع أن"  Haver 1989هافیر "كما وجدت دراسة ، عنها

  .المستقبل تنبىء بخطر تدهور الرضى عن العالقة والطالق في

 : اضطراب العالقة الزوجیة اثأر 4-10

الصحة والسعادة والصحة النفسیة منها دراسة  إلىدراسات عدیدة ان الزواج الناجح یؤدي  أكدت

  دث عندما تفشل هذه العالقة؟ولكن ماذا یح"  Myers  1992 مایرز"

 األولىعن هذا السؤال ففي الدراسة  اإلجابة"  baumeisteret al,1993 آخرونو  بومایستیر "حاول الباحثون  

نفس الشعور كما  الباحثون من الطلبة ذكر مرحلة في حیاتهم عندما كانوا مغرمین بشخص ال یبادلهم طلب

 إجاباتثم فحصت ، یبادلونه نفس الشعور ما بهم وهم الطلبوا منهم عكس الوضعیة أي ان شخصا مغر 

ذكر  أخرىو في دراسة  عاطفیة، أنماطرموزا تتمثل في  الطلبة من طرف محكمین مستقلین و وضعوا لها

في الدراستین ، تقدیرات الستجاباتهم العاطفیة بأنفسهمالحب الغیر متبادل ووضعوا  الطلبة نفس المواقف من

تهدیدا مهینا لتقدیر الذات عند المحبین  ان یكون إلىحب الغیر متكافىء یمیل ال أنوجد الباحثون 

استمروا في  وأنهماالنجذاب كان متبادال أن على  بالتأكیدیحاولون رفع تقدیرهم لذواتهم  ، اللذینالمخذولین

 أنهمضب كما الرافضون للعالقة فیشعرون بالذنب والغ ، أماقطعیة بصفة أبداحبهم وان الرفض لم یعبر عنه 

من .وغیر عقالنیین  ویعتقدون ان المحبین كانوا یتدخلون و مزعجین ومحبطین. بالسرور نوعا ما  یشعرون

 )  401ص  philipchalk 1995فیلیبشالك (  .الحب الغیر متبادل هو تجربة ضاغطة أنالواضح 

ة نتیجة لفشل الزوجین والعصابی ابعد من ذلك یؤدي اضطراب العالقة الزوجیة الى القلق واالكتئاب

والرغبات او  واآلراءالصعوبة في تقبل كالهما للفروق في العادات أو في مواجهة حاجات وتوقعات بعضهما 

على التعبیر  جانب الفشل في العالقات وعدم القدرة إلى األبناءتربیة  أسلوبالمتعلقة بالمال او  الصراعات
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الزوجین كل ذلك یشبع االضطراب النفسي  بین اتجاهاتالتعارض  أولبعضهم البعض بوضوح  أفكارهمعن 

 .بفراغ الحیاة  واإلحساس

سعادة  أنالمتزوجة في حین المرأة انه كلما كان الزواج حسنا زادت سعادة  1982" نورفل" أكدتكما 

ى العاطفي ال اإلشباعالتوافق الزواجي وما یتبعه من عدم  عدم أما أسریةغیر  أخرىبنواحي  تتأثرالرجال 

 درجة إلى األموروصلت  إذاوالمشاعر السلبیة واحتمال االنفصال بین الزوجین  جانب النزاعات الزوجیة

هذه الحاالت یشیع الشعور  عالیة من سوء العالقة بین الطرفین واستحالة استمرار الرابطة بینهما ففي مثل

والوجداني والخوف من المستقبل  االتزان النفسي العصبي وعدم واإلرهاقوالقلق واالكتئاب  األمانبعدم 

زاءشریك الحیاة  إزاءعلى تحمل التبعات  والشعور بالضیاع وعدم القدرة  والتناقض بین الواقع الذي األطفال وإ

النفسي والقلق واالكتئاب لدى  وتطلعاته كل هذه الظواهر تشكل دوافع قویة للتوتر أمالهیعیش فیه الفرد وبین 

 .واجیا من الجنسینالغیر متوافقین ز  األفراد

السلبیة  اآلثارطرف مواجهة  توفر العالقة الزوجیة المستقرة على المدى البعید لكل أخرىمن جهة 

ویعاني  اآلثارمستقرة فان كل طرف یكون عرضة لهذه  في العالقات الزوجیة الغیر أما لضغوطات الحیاة،

انه في حالة  " floyd&zmich 1991 زمیش"و" فلوید"دراسة  أظهرتفقد  ،عند التعرض لضغوطات الحیاة أكثر

الزوجیة یكون لدیهم اكتئاب اقل وعالقات  معاقین ویكونون راضین عن عالقتهم أطفاالالوالدین الذین لدیهم 

 .سعداء في زواجهم  من الغیر بأمثالهممقارنة  أكثرایجابیة 

من  أفضلقاومون بشكل زواجهم ی السعداء في  األشخاص أن"  gore 1991غور "كذلك وجدت دراسة 

 ) 6صHalford&al 1997هالفورد واخرون .(الغیر سعداء البطالة المفاجئة الغیر متوقعة األزواج

 یأتونالذین  األزواجمثال  فالتوتر في الزواج مرتبط باالضطراب النفسي الفردي عند احد الطرفین

 هالفورد واسغاربي"راسة على المخدرات حسب د اإلدمانللعالج الزواجي لدیهم نسبة كبیرة من 

halford&osgarby 1991  " 

لدیهم مستویات عالیة من اضطراب العالقة  اإلدمانللعالج من  یأتونالذین  األشخاص أخرىومن جهة 

و یرتبط االكتئاب عند النساء واضطراب القلق عند الرجال ، " blancfiel 1990 بالنكفیل"الزوجیة حسب دراسة 
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االرتباط بین االضطراب النفسي للفرد واضطراب  ، إنباضطراب العالقة الزوجیة ارتباطا قویا بشكل خاص

یؤدي  حیث ان اضطراب الزواج هو غالبا ما، مشكالت الفرد تؤدي الى مشكالت زوجیة العالقة ال یعني فقط

 ،ویزید من تناقص فرص مواصلة العالج عند المدمنین على الكحول، الى مشكالت االدمان على الكحول

 "  Haver 1989 هافیر"ما بینت ذلك دراسة ك

االكتئاب عند النساء كما  إلى العوامل التي تؤدي أكثرطول مدة الصراعات الزوجیة هي من  أنكما 

العنف بین ف "  bousanville&al 1979 اخرون و  بوزانفیل" ذلك دراسة أظهرتمرتبطة بضعف ماله كما  أنها

خطیرة من الناحیة النفسیة والجسمیة خاصة على  أثارا ة و یترك لدیهممنتشر في العالقات المضطرب األزواج

كان  إذاو تزداد مخاطر العنف الجسدي ، " Vivian &al 1992اخرونو  فیفیان"النساء كما بینت ذلك دراسة

 " Murphy" 1995 میرفي"احدهما مدمنا على الكحول حسب دراسة 

عرضة  أكثرغیر السعداء  األزواج ة وهذا لكونكما یرتبط الزواج المضطرب بضعف الصحة الجسمی

المشكالت الزوجیة مما یؤثر على صحتهم الجسمیة فالزواج السعید  لتناول الكحول والتدخین للهروب من

المرجع .(السیئة على الصحة الجسمیة أثارهاالقوة على مواجهة ضغوطات الحیاة وینقص من لألزواج یوفر 

 ) 7ص  1997السابق ، 

حیث تؤثر بشكل  لألبناءتمتد  بل األزواجالوخیمة الضطراب العالقة الزوجیة على  اآلثار وال تقتصر

الوالدین فهو مرتبط بنسبة كبیرة بمشكالت السلوك وعدم  خصوصا الصراع الحاد بین األطفالكبیر على 

أبناء  في دراستها حول الفروق بین ،1998كما بینت ذلك هدیة فؤاد محمد علي األطفال، التكیف عند 

من  ألطفالادراسة وخصت ال ،الذات المتوافقین زواجیا وغیر المتوافقین في كل من درجة العدوانیة ومفهوم

له دور كبیر وسلبي على كل من العدوان  سوء التوافق الزواجي أنفقد بینت النتائج  ،سنة 12 إلى 10

غیر  وأبناءالمتوافقین  أبناءبین  ئیاإحصاكانت الفروق ذات داللة  من الجنسین حیث لألبناءومفهوم الذات 

الصراعات الزواجیة تخلق جوا متوترا وتدعم  أنذلك ، كل من درجة العدوانیة ومفهوم الذات المتوافقین في

 أسرته بل ویشعر الطفل الذي تسود في األمانالطفل بعدم  أحاسیسالمستمرة بین الوالدین  المناقشات الحامیة

بالعبء النفسي بسبب  أیضاویشعر  ي التعامل مع المخاوف الطفولیة العادیةمشكالت زواجیة بقدرة اقل ف
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 أدركواما  إذافي هذه المشاعر  األطفالویبالغ  یسیئ فهمها، التي أوهذه المشكالت التي ال یستطیع فهمها 

 بعض بل قد یشعر في الطفل تجاه ذاته، أحاسیسمما ینعكس على .على التعامل معها عدم قدرة الوالدین

لذاته فیتبنى مفهوما سلبیا عن  انه المسؤول عن ما یعانیه الوالدان ویؤثر هذا بدوره على مفهومه األحیان

 ) 8،ص  1998. هدیة( من السلوك غیر سویة مثل السلوك العدواني أشكالنفسه مما یمهد المسرح الى ظهور 

ذلك دراسة  أكدتكما  لألبناء يوتؤكد هذه النتائج وجود عالقة بین التوافق الزواجي والتوافق النفس

غیر  وأبناءالمتوافقین زواجیا  أبناءوجود فروق بین  أكدت التي 1990" المزروعي"و دراسة  1985" الشبیني"

 باك"ودراسة  ،سمات الشخصیة مثل االتزان االنفعالي واالستقرار المزاجي والثقة بالنفس المتوافقین في بعض

1988 Back"  والى ارتباط  ومظاهر محددة من التوافق الوالدي،األطفال توافق  أبعادبین التي تؤكد االرتباط

)  12ص1998المرجع السابق (. وبین كل من التوافق الزواجي والعدائیة الزواجیة لألطفالالسلوك العدواني  أبعاد

    1992سعدان " وفي نفس السیاق دراسة

  : مقترحات لتحقیق التوافق الزواجي 4-11

یقي  أساسي للجنسین ِلما له من أهمیة في حیاة الفرد والمجتمع ، بل إنه یعتبر واقیا مطلب الزواج  

أن  )1987(الفرد من كثیٍر من االضطرابات النفسیة واألمراض العضویة ، حیث ذكر محمد عبد الرحمن

نه، مما الزواج یساهم في تحقیق التوافق النفسي للزوجین ، وذلك ِلما یشبعه من حاجات یصعب إشباعها دو 

 )1991(ویؤید ذلك ما ذكره زیودوري وآخرون یجعل المتزوجین أكثر توافقا من غیر المتزوجین

Theodore,et.al  أن المتزوجین أكثر توافقا من العزاب ، وأقل تحقیق التوافق النفسي للفرد مما یبین دور

 .الزواج في تعرضا للضغوط النفسیة واإلصابة باإلنهاك النفسي 

ذا كان    أكبر كما  الزواج یعتبر واقیا من كثیر من االضطرابات، فإن المتزوجین قد ینتجون بكفاءةوإ

سعید  أشار أنه م یحبون عملهم ویستمرون فیه  ألنه قد یساهم في إشباع بعض حاجات الزواج، حیث

لقین لترك المتزوجین والمط إلى أن المعلمین المتزوجین لدیهم رغبة أقل من المعلمین غیر )2001(الغامدي 

  .العمل والتقاعد المبكر، أي أن المتزوجین أكثر مقاومة للضغوط من المطلقین
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حیث في هذا لذلك فمن الجدیر بنا أن نحاول عرض بعض المقترحات لتحقیق التوافق الزواجي 

السیاق و بعد االطالع على العدید من البحوث العربیة و األجنبیة تم تلخیص أهم المقترحات التي تكرر 

  :، ومنها ورودها في تلك الدراسات 

حیث لها دور ، ...)األسرة ،العمل واألصدقاء (وهي مفیدة بمصادرها المتعددة :  المساندة االجتماعیة .1

على ضغوط الحیاة  مهم في تحقیق الرضا الزواجي، فعندما یجد الزوج زوجته تسانده وتقف معه للتغلب

تلك الضغوط فیتغلب علیها  مما قد یثبته أمام مثل اجتماعیا،و دیا ویشعر أن قلبها معه، فتسانده نفسیا، ما

ُفُ◌ُ◌تشعره بالسعادة،حیث إن السعید من  ویحقق التوافق الزواجي، خاصة وأن زوجته أقرب الناس له، تفهمه

تعس في بیته ولو أراد الناس كلهم أن یسعدوه   سعد في بیته ولو أراد الناس كلهم أن یتعسوه، والتعیس من

 .سعادة الحقیقیة مصدرها األساسي البیتفال

أنواعها، تحتوي  في التربیة األسریة والزوجیة ، یمكن تدري سها لطالب الثانویة بجمیع إعداد مادة دراسیة. 2

المشكالت األسریة وكیفیة حلها،  طبیعة العالقات األسریة وأدوار كل من الزوجین واألبناء، وكذلك بعض

 .یح بأسلوب إسالمي صح دمُوَتق

وترك األسرة،  دعاوى، كتوفیر حیاة كریمة والعمل طول الوقت تحت أي عدم االنشغال عن رعایة األسرة .3

 .فاإلشباع المادي لیس بدیال بأي حال من األحوال عن اإلشباع العاطفي 

 . تحسین العالقة بأهل الزواجین واألقارب .4

بینهما في  عاء بأني بارك اهللا لهما وعلیهما ویجمعودینهما، وضرورة الد بهمابر  تقویة عالقة الزوجین .5

 .خیر، مما یزید المشاركة الوجدانیة والعالقة الزواجیة إیجابیة 

 .قبل الزواج، أثنائه وبعده  االهتمام باإلرشاد الزواجي .6

 .في حل المشكالت، وعدم تسلط أحدهما باألمر  النقاش واإلقناع والمشاركة بین الزوجین .7

بین الزوجین  وسائل اإلعالم لتنمیة االتجاهات الموجبة نحو الزواج، والتركیز على العالقات السویة تعاون .8

 .بطریقة بناءة، واحترام حقوق األبناء 
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 .والترفیهیة المشروعة للزوجین كالحفالت وممارسة الریاضة  االهتمام باألنشطة الترویحیة .9

ویشاركه في  ن ینمي كل زوج في اآلخر ممیزاته، ویحتمل عیوبه، وأتنمیة اإلحساس باالنتماء المتبادل .10

 .تخفیف آثارها السلبیة 

 .والحب، وتنمیة تقدیر الذات بین الزواجین  ، تنمیة التواصل غیر اللفظي .11

 .عن أذهان الزواجین  محاولة إبعاد األفكار غیر العقالنیة .12

جنسیا،  ج أحد الزواجین في سؤال اآلخر عما یرضیه، وال یتحر أهمیة التجدید في العالقة الجنسیة .13

 .وابتغاء وجه المولى تعالى من وراء ذلك 

بالنسبة  ، حیث تكون الزوجة هي كل العالم أمام زوجها، وكذلكضرورة غض البصر عن المحرمات  .14

 .للزوج فیكون هو كل العالم لزوجته 

قبل  ، والتي ترتبط بعفة كال من الزوجینزواجینالعمل على زیادة وتحسین التبعیة الجنسیة بین ال .15

 .الخارجیة  الزواج، والتي تجعلهما یصالن لحالة من التبعیة الجنسیة لبعضهما تساعدهما للتصدي لإلغراءات

 ,& Linda ) 1994( لیندا و توني  )1990(، محمد بیومي )1990(، مدیحة الطلیاوي ومحمود منسي )1976(إمیل  نادیة

Toniأحمد عبد هللا ) 2000(،محمد بیومي ) 1999(، وفاء زعتر )1999( ، عبد اهللا علوان،)1997(هران ز  ،حامد ،

والطاهر محمود  )2002(، كلیر فهیم )2002(، ورضا فاروق )2001(، علي عبد السالم )2001(،عایدة شكري )2001(

عائشة ) 2006(محمد حسن  ،)2005( السالم إبراهیم عبد، Celeste & Raymond) 2005(سیلیست و رایموند  ،)2004(

  ).2007(ناصر 

ولن تحقق النقاط السابقة الذكر إال عن طریق برنامج العالج أو اإلرشاد الزواجي السلیم، و لذلك 

 :سنتطرق إال مفهوم اإلرشاد الزواجي فیما سیأتي
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 : الزواجي اإلرشاد أومفهوم العالج  4-12

و  اإلرشاد أنعلى ) Gelard 1998جیالرد (، ) 1980رون القاضي واخ(یتفق كثیر من الباحثین 

االختالف هو  أناالختالف كما  أوجهمن  العالج النفسي هما وجهان لعملة واحدة وان التشابه بینهما اكبر

یركز  اإلرشاد أنالتفرقة التي یوافق علیها كثیر من الباحثین فهي ، أما اختالف في الدرجة ولیس في النوع 

یتناسب و  ما إلىالطالب  إرشادالذین تتركز مشكالتهم في نمو طاقاتهم مثل  األسویاء ععلى العمل م

بینما یركز العالج النفسي  1988" خیاطي" المهنة كما بینت ذلك دراسة أوقدراتهم ومیولهم سواء في الدراسة 

كما یلي  " Wolberg 1988 وولبرغ"قصور في جانب ما حیث یعرفه أولدیهم نقص  أشخاصعلى العمل مع 

 : 

المعالج وهو شخص  هو نوع من معالجة المشكالت ذات الطبیعة االنفعالیة حیث یعمل :العالج النفسي

 األعراض تأخیر أو إبعاد أو إزالةوذلك بهدف  مدرب تدریبا دقیقا على تكوین عالقة مهنیة مع المریض

 ".ي للشخصیةالمضطرب والنهوض بالنمو والتطور االیجاب الموجودة وتعدیل السلوك

 : فیعرفه كما یلي"  Storr 1980ستور"اما 

المهنیة وهو الیوم اكثر  العالج النفسي هو فن تخفیف الهموم الشخصیة بواسطة الكالم والعالقة الشخصیة

من جهة أخرى یعرف ، فقط األعراض إزالةمن  بشكل عام وتغییر اتجاهاتهم بدال األشخاصاهتماما بفهم 

  :شاد كما یلي االر  1996" الشناوي"

من  أخرىعلم النفس التطبیقي كما انه یجمع مع مجموعة  فرع من فروع االرشاد النفسي

في  مساعدة الناس إلىالنفس العیادي ،الطب النفسي والخدمة االجتماعیة التي تهدف  التخصصات مثل علم

ة تعرف بمهن تحت مجموع األفضل إلىمواجهة مشكالت و مواقف الحیاة وضغوطها و تغییر حیاتهم 

 مثل التوجیه أخرىمرادفا لمصطلحات  Counsling اإلرشاد ویظهر  Helping professions المساعدة

Guidance  والعالج النفسيPsychotherapy والنصح  Advice .  
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تقدیم المساعدة وحل إلى و العالج یهدفان  اإلرشادكل من  أنومن خالل التعاریف السابقة نالحظ 

و العالج  اإلرشادتوجد فروق جوهریة بین  انه ال : 1988"  باترسون"یورد الشناوي قول المشكالت لذلك 

و  األهداففي  أو الفنیة األسالیبالعملیة او في الطرق و  النفسي سواء في طبیعة العالقة او في

 ) 18ص . 1996الشناوي .(النتائج

التي یتعامل معها الباحث او  المشكلة و العالج یكمن في طبیعة اإلرشادكون الفرق بین  إلى باإلضافة

الباحث حیث تستخدم نظریة التحلیل النفسي  أوللعیادي  یتمثل في التوجه النظري أخرالعیادي فان هناك فرقا 

 ). 1994,1996ملیكة .( مصطلح العالج وكذلك السلوكیة والمعرفیة

  بوان"اما نظریة اإلرشاد، مصطلح " Rogers 1950 روجرز " رأسهاو على  اإلنسانیةبینما تستخدم النظریة 

Bowen 1984 "   مرشد أوفي العالج النظامي العائلي فتفضل استخدام كلمة مدرب بدال من معالج. 

هو تحقیق التوافق واالستقرار  " 1997زهران "كما جاء في تعریف  counslingالزواجي  و اإلرشاد

، مشكالت قبله و اثناءه و بعد انهائه و المشكالت العامة لتناول ال الزواجي اإلرشادوالسعادة و تقدیم خدمات 

منهما ثم تختتم  المرشدین ان یكون الطرفان معا في جلسة قصیرة ثم تتم جلسات فردیة مع كل ویرى بعض

 ) 461ص  1997زهران .(الجلسات في حضور الطرفین 

الى اخذ زوجین و حملهما على  راالعتقاد الشائع حول العالج الزواجي والذي یشی"  1981سكینر "وتنتقد 

وجهة نظرنا نحن حول الموقف، على امل ان هذا التبادل  التحدث لنا عن ادراكهما للموقف، ثم نعطي لهما

 انه من السذاجة التوقع اننا عندما نخبر االخرین بوجهة نظرنا حول تصرفاتهم،  الموقف سیساعد في تغییر

 ) 27ص Skinner 1981سكینر .( سیتوقفون عن القیام بها 

 

 

 

 

 

 

  



 

188 

 : في التخفیف من الصراعات الزوجیة اإلرشاددور  4-13

 األبناءوالجسمیة و على صحة  كان اضطراب العالقة الزوجیة یؤثر على صحة الزوجین النفسیة إذا

    فین"منها  السلبیة حیث تشیر بعض المصادر اآلثاریستدعي البحث عن حلول للحد من هذه  األمرفان 

Fine1981" ذابشكل واضح  % 25هم مضطربون انفعالیا منهم  األمریكیین من % 80 أن كانت نسبة  وإ

فهل هناك طریقة لتحسین درجة  " Leigthon 1963 لیتون"حسب  األخرىاالضطراب عالیة في المجتمعات 

 و المتعة في الحیاة الزوجیة؟ اإلشباع

اجي عرض للمشكالت العصابیة المنتشرة كان عدم الرضا الزو  إذا" : Strean 1985سترین "ویؤكد 

تغیرات بإحداث لتحسین الزواج سیكون  أهمیةالطرق أكثر فان  األخرىفي المجتمع الغربي والمجتمعات 

 ففي المجتمعات التي یكون العالج النفسي سائدا فیها،  عمل طموح جدا لكنه واعد هذا إن األفرادنفسیة عند 

التوتر من مشكلة یدل على الصحة  أنذلك إشباعا،  أكثریاة الزوجیة هي سعادة و الح أكثرهم  األفرادفان 

 .القمع أو اإلنكارالذین یتجاهلون حاجتهم للعالج النفسي هم غالبا یستعملون فاألزواج مقارنة بعدم التوتر 

یكون هدفه عالج  أن العالج النفسي ال ینبغي أشكالمن  آخرأي شكل  أوالزواجي  اإلرشاد إن

التحلیل المثالي الذي یفترض ان  إلىالوصول إلى المرضى ولكن على الممارسین مساعدة العمالء  األفراد

ویشعرون  أخرىوكان لدیهم عالقات جنسیة ولذات  أحبوا إذا أكثر الرجال والنساء یمكنهم تحقیق سعادة

جیدة عن  دیهم صورةول ویتحكمون بالعقل ولدیهم دور عائلي و دور في الهیئات االجتماعیةإنسانیة بمشاعر 

 .المرضیة األعراض والعمل وخالین من واإلبداعالذات ولدیهم القدرة على االتصال 

یعانون من مشكالت في  الذین األزواجلمساعدة  اإلرشاديالتدخل  أهمیةفقد بینت دراسات عدیدة 

على تخفیف  لفردخدمة ا دراسة عن اثر ممارسة طریقة) 1980(عبد الرحمان  أجرتفقد ، عالقتهم الزوجیة

وذلك على  األسریةالنزاعات  تغلب الزوجات على هذه و حدة النزاعات الزوجیة في تعدیل دور العامل كزوج،

 خدمة الفرد من خالل سیكولوجیة الذات والدور االجتماعي یؤدي تدخل طریقة إلى أنعشر حاالت وتوصلت 

 . إلنتاجیةاتخفیف حدة النزاعات الزوجیة مما یؤثر على الكفاءة  إلى
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االغتراب الزواجي ثم اجرى  وطبق علیهم مقیاس األزواجعشر حاالت من  1992كما اخذ سعدان 

تطبیق مقیاس االغتراب الزواجي فوجد تحسنا ملحوظا أعاد معهم مقابالت عالجیة وبعد خمس مقابالت 

 .األسريیبین فعالیة التدخل العالجي  مما إحصائیاوفروقا دالة 

للوقایة من المشكالت  اإلرشادیةالبرامج  أهمیة " Markman&al 1988ماركمان واخرون "كما اكدت دراسة 

الذین تدربوا على حل المشكالت وطرق االتصال  أن األزواجالزوجیة حیث تبین على المدى الطویل 

 أن رضا عن عالقتهم مقارنة بالمجموعة الضابطة التي لم تتلق أي تدریب أكثركانوا  وتوضیح التوقعات

مستوى التوافق الزواجي ویقلل من حدة  تخفیف النزاعات الزوجیة ورفع إلىوالعالجي یؤدي  اإلرشاديالتدخل 

 .التوافق الشخصي واالجتماعي بصفة عامة االضطرابات النفسیة ویزید من معدل

 

 العالج الزواجي یختلف باختالفأن  و بعد إجراء عدة قراءات للوقوف على برنامج عالجي تبین لنا

تتطلب برامج محددة  األزواجفمساعدة  ،التغییر إلىللوصول  ةستعملالمالنظریات و التقنیات واالستراتیجیات 

من خالل  استخالص برنامج عالجي، من جامعة الجزائر 2004قامت الباحثة بلمیهوب كلثوم  لدىو 

  : ، و هو كاألتيالعالج السلوكي االطالع على النظریات النفسیة المختلفة وخاصة

 : برنامج مقترح لوقایة و عالج التوتر الزواجي 4-14

 :مهارات التكلم واالستماع  -

 ألنهاعن استخدام انت  التي تعبر عن فكرة الفرد واالبتعاد" انا" البدء ب  -ممارسة تقنیات االتصال العاطفي

 جاراتهام یؤدي الى الش » دائما تفسد الجلسة أنت« :مثالاألخر تعبر عن اتهام الطرف 

 .»التي نقوم بها مع بعض باألشیاءتهتم  أراكاشعر بالوحدة عندما ال  انأ«

 .التلخیص ، عدم استعمال التوبیخ

 :الصراع  إدارة -

 :ت العقیمة التفاعال أنماطالتعرف على 

 .االنسحاب، الدخول في الصراع، التجنب والتخطیط الستراتیجیات بدیلة تكون فعالة
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 :حل المشكالت  -

تباعمشكلة ما  تحدید االیجابیات والسلبیات ثم وضع  خطوات لحله یتضمن طرح كل الحلول الممكنة ووزن وإ

 .خطة محددة التي یمكن متابعتها

 :على االیجابیات  التركیز -

، الذهاب  الطبخ ،األخركالقیام بدلك الطرف  جمیلة لبعضهما البعض بأشیاءالقیام بواجبات منزلیة للقیام 

 .للسینما 

 :وجیه المواضیع الضمنیة للعالقةت -

السلطة،االهتمام  بالحب والرعایة، اإلحساس بعد،/استخدام مهارات التواصل لمناقشة مواضیع القرب

 واالستجابة

 :االعتقادات/ االفتراضات/ التوقعات  -

 .یخص العالقة زیادة الوعي وتحدي االعتقادات الغیر واقعیة في العالقة ومناقشة التوقعات فیما

 :األصلیة األسرة -

وتحدید العوامل  األصلیة االعتقادات في العائلة/التواصل والتوقعات  أنماطاستخدام مخطط العائلة لتحدید 

 Genogram تغییرها أوالتي تلعب دورا في العالقة وكیفیة الحفاظ علیها 

 :العالقات الجنسیة  -

استخدام مهارات  اعدة الزوجین علىمعطیات تربویة ومس إلىحول الجنس والوصول  األساطیرتحدي 

 .حسیة بأعمالاالتصال لمناقشة الحمیمیة والقیام 

 :االلتزام والصداقة -

والصداقة من خالل  على زیادة االلتزام األزواجااللتزام في العالقة یساعد  أنواعتوفیر معلومات حول 

 .االتصال

 :الضبط الذاتي -

 .والتعزیز الذاتي لتقویة العالقة من خالل الضبط الذاتيفي ما یمكنهم القیام به  األزواجمساندة 

، واالعتراف بها،السیطرة على حاجات الفرد، األخروحاجات الطرف ،  التعرف على حاجات الفرد الخاصة

 ) 465ص  2004بلمیهوب كلثوم ( .إشباعهاو محاولة  األخرتقدیر حاجة 
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  :خالصة الفصل  4-15

التطرق إلیه أهمیة التوافق الزواجي في تحقیق االستقرار النفسي و یتضح جلیا من خالل ما تم   

االجتماعي والمهني للفرد، كما أن انعكاسات سوء التوافق الزواجي وخیمة على الفرد واألسرة بما فیها األطفال 

ممارسة فان أقدم الزواجي هو  اإلرشادمؤسسة وان  أقدمالزواج هو  أنوبالرغم من وعلى المجتمع ككل، 

بینما ال یوجد ، المختصین هو تطور حدیث جدا صیاغة مفهوم للتفاعل الزواجي والعالج الزواجي من طرف

 األخصائیینالتدرج في الجامعة الجزائریة لتهیئة  ما بعد أوأي وحدة في هذا المجال سواء على مستوى التدرج 

د للتكفل بالمشكالت الزوجیة، فضال النفسي عندنا لم یع ، فاألخصائيوالزواجیةاألسریة للتكفل بالمشكالت 

طلب العالج الزواجي إلى الطرق التقلیدیة لحل مشاكلهم الزوجیة بدال من اللجوء  إلى یلجئون أن األزواجعن 

فتجدها  إصابتهاعین  أوسحر  إلىتعزي األسباب  فالزوجة التي تعاني من مشاكل مع زوجها قد. أو العائلي 

 ینقذوا بیتها المهدد وال تبذل أي جهد لمعرفة العوامل أنعسى  المشعوذین على الدجالین و أموالهاتنفق 

 أو األوالدتربیة  أوالمال  الموضوعیة وراء توتر عالقتها الزوجیة التي قد تكون الصراعات المستمرة حول

اغ على مستوى البحوث العلمیة فیوجد فر  أما، الزواجي والتي یمكن حلها بتلقي العالج األهل،مشاكل مع 

 .وعالجا فالبحوث العلمیة تكاد تكون منعدمة في تناول المشكالت الزوجیة تشخیصا كبیر في هذا الموضوع

ففي الوقت الذي یسعد األساسیة یعتبر الفهم الجید للزواج وكیف یمتد عبر الزمن، من الحاجات و 

حیث امتدت ظاهرة الطالق  للطالق فیما بعد یلجئونفیه الكثیر بالزواج في بدایته نجد عددا كبیرا منهم 

 60000في القاهرة وحدها  ففي مصر وصلت نسبة الطالق، الدول العربیة المتفشیة في البلدان الغربیة إلى

حیث  1984نسبة في الطالق سنة  أعلىفقد سجلت  في المجتمع السعودي آما 1965حالة سنویا وهذا سنة 

 )2004(هوب عن بلمی)  7ص .بدون تاریخ . شلبي( .حالة 683بلغت 

بلغ معدل الطالق  2002 إلى 1994فمن سنة  في الجزائر فان معدل الطالق في تزاید مستمر أما

حالة  1999نسبة حیث تسجل  أعلىوتعرف العاصمة  2002حالة طالق سنة  25628سنویا حیث بلغ  24561

 ) 2004العدلوزارة  إحصائیات( 1998حالة طالق سنة  2158سنویا والتي بلغت 
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ر التطرق إلى موضوع التوافق الزواجي یتبین جلیا تداخل العوامل المختلفة في اإلخالل بذلك واث  

التوافق و لعل التفاعل المتبادل بین الجانب المهني واألسري بما فیها الحیاة الزوجیة یمثل أهم تلك العوامل  

قد تجعل الفرد عرضة لالحتراق فال تخلو مهن المساعدة والعالئقیة من الضغوط واالرغامات المختلفة التي 

على مستوى محیط العمل للتكفل بهذه الشریحة، یتفاقم المشكل ویتعدى  ةالنفسي، وفي غیاب الهیاكل الالزم

الحدود إلى المنزل لیحول دون إمكانیة المصاب التعامل مع متطلبات الحیات الزوجیة واألسریة وهذا ما قد 

ن جهة أخرى قد یكون سوء التوافق الزواجي السبب في جعل الفرد یؤدي إلى الطالق أو حتى االنتحار، وم

غیر قادر على مواجهة الضغوط و االرغامات المهنیة والتكیف معها مما یجعله عرضة لالحتراف النفسي، 

ومن هذا المنطلق ارتأینا من خالل البحث الحالي إلى محاولة تسلیط الضوء على هذا الجانب من العالقة 

 .ن الحیاة المهنیة والزوجیة لعینة الدراسة ومقارنة النتائج المتحصل علیها بالدراسات السابقةالتفاعلیة بی
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  تمهید  -

 البحث میدان

  االستطالعیة  الدراسة

  البحث المستخدم في منهجال

  أدوات البحث 

  ) maslash )1981 النفسي لماسالش  اإلنهاكمقیاس 

  Dyadic adystment scale (DAS )اجي التوافق الزو  مقیاس

  للبحث األساسیة العینة

  اإلحصائیةأسلوب التحلیل و المعالجة 

 خالصة الفصل
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   :تمهید
حتى یستطیع الباحث تحقیق أهدافه المرجوة و أغراضه المحددة من وراء بحثه والمتمثلة في دراسة 

منه إتباع خطوات منهجیة متسلسلة و  نظمة یتطلب األمرالظاهرة موضوع البحث دراسة علمیة دقیقة و م

 .حسب الظاهرة المدروسة مضبوطة سیتطرق إلیها هذا الفصل من البحث

في البدایة إلى  هكذا یتناول هذا الفصل عرضا إلجراءات الدراسة المیدانیة بكل خطواتها إذ تطرق

نا هذا الفصل بفرضیات البحث و یعرض كما یذكر  منهج البحث الذي یحدد طریقة دراسة متغیرات البحث 

 من خاللها تم تقییم األدوات المستخدمة في جمع البیانات وذلك من خالل دراسة الدراسة االستطالعیة التي

 خصائصها السیكومیتریة من صدق و ثبات كما یوضح أیضا أسلوب المعالجة اإلحصائیة

  .م جمعه من بیاناتتالمستخدم في معالجة ما 

 : البحث میدان 5-1

  :و هي ثالث مستشفیات جامعیة بالجزائر العاصمة في الحالیة الدراسة یتأجر   

  .لباب الوادي) CHU(المركز االستشفائي الجامعي  -

  . لبني مسوس) CHU(المركز االستشفائي الجامعي  -

 .مصطفى باشا) CHU(المركز االستشفائي الجامعي  -

، مصلحة  الجراحیة و الطبیة االستعجاالت حةمصلكل مستشفى و هي  منو تم اختیار ثالثة مصالح 

  :، و یرجع السبب في اختیار هذه المصالح ألسباب نذكر منها  اإلنعاش مصلحةالجراحة العامة و 

 .استحالة التطبیق على كل المصالح و ذلك ألسباب زمنیة و مادیة -
ن تواجه الممارس تم اختیار تلك المصالح ألنها تشمل على معظم اإلرغامات و الضغوط الممكن أ -

   .، و إلى دراسات في المیدان) عدد المرضى، الوفیات(حصائیات و ذلك استنادا إل
 .المستشفیات الثالثة تحوي المصالح المختارة بنفس االختصاصات و التجهیزات -

  

   : االستطالعیة الدراسة 5-2

ساسیة للبحث، و إلى تهدف الدراسة االستطالعیة في األساس إلى تحضیر الدراسة المیدانیة األ  

معرفة مدى تجاوب عینة الدراسة مع هذا النوع من البحوث و التأكد من قدرتهم على فهم أسئلة المقاییس و 
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مدى وضوحها، هذا من جهة و من جهة أخرى، مدى مصداقیة و صالحیة المقاییس، باإلضافة إال الوقوف 

 )2007ون،بوظریفة و آخر .(على أهم صعوبات إجراء البحث في المؤسسة

 :یلي و قد كانت أساسیة حیث سمحت لنا بما شهریندامت الدراسة االستطالعیة مدة و قد 

 .التعرف على میدان البحث و مجتمع الدراسة: أوال -

مقیاس  و )1981لماسالش  النفسي اإلنهاك مقیاس (دراسة الخصائص السیكومتریة ألدوات البحث : ثانیا -

  .صدقها و ثباتها على المجتمع الجزائري للتحقق من و ذلك، )1982(نییه سبا غراهامالتوافق الزواجي ل

  

 : إجراءات الدراسة االستطالعیة 5-2-1

على ) لم یتم استخبارهم في الدراسة األساسیة(نسخة من كل مقیاس على أطباء و ممرضین  36تم توزیع 

  :النحو التالي

  یةتوزیع أفراد عینة البحث االستطالع) 05(الجدول رقم 

مستشفى بني   المهنة  المصلحةالجنس

  مسوس
مستشفى باب 

  الوادي
مستشفى 

  مصطفى باشا
  المجموع

  

  

  

  ذكور

  3  1  1  1  طبیب  االستعجاالت
  3  1  1  1  ممرض

  3  1  1  1  طبیب  االنعاش
  3  1  1  1  ممرض

  3  1  1  1  طبیب  الجراحة العامة
  3  1  1  1  ممرض

  

  

  

  إناث

  3  1  1  1  طبیبة  االستعجاالت
  3  1  1  1  ممرضة

  3  1  1  1  طبیبة  االنعاش
  3  1  1  1  ممرضة

  3  1  1  1  طبیبة  الجراحة العامة
  3  1  1  1  ممرضة

  36  12  12  12  المجموع
  

وكان متوسط السن و فضلنا أن یكون مأل المقاییس فردیا لیتسنى لنا التحقق من وضوح العبارات، 

للذكور  6.83سنة وانحراف معیاري  37.77و  لإلناثبة بالنس 6.02سنة وانحراف معیاري  36.05 یقدر ب
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سنة  49بالنسبة للذكور و  48واكبر سن  لإلناثبالنسبة  28بالنسبة للذكور و  26 وحیث اصغر سن ه

 .لإلناث

مخلفات االنهاك (كما تم تخصیص التطبیق على األفراد الذین تفوق مدة األقدمیة في نفس المنصب 

، كما تم مقاربة الخصائص كي تكون  و أكثر و مدة الزواج سنتین، ) األولى النفسي ال تضهر في السنة

  ).343الملحق رقم(النتائج بتلك العوامل الدخیلة  ثرمشتركة نوعا ما و ذلك لكي ال تتأ

  : نتائج الدراسة االستطالعیة 5-2-2

لمقاییس  نسخة استغلت في دراسة الخصائص السیكومتریة 36بهذه الطریقة تمكنا من استرجاع 

حیث كانت مستویات الصدق و الثبات عالیة البحث، وذلك بدراسة صدقها و ثباتها على المجتمع الجزائري، 

و ) مقیاس التوافق الزواجي لسبانیه (و ) مقیاس اإلنهاك النفسي لماسالش(بالنسبة لمقاییس البحث أال و هي 

ا خالل هذه الدراسة األولیة إلى معرفة مختلف التي سنتطرق إلیها بنوع من التفصیل فیما سیأتي، كما تمكن

أنماط تنظیم أوقات العمل، و أوقات العمل بالمناوبة ، و كذا الوقوف على االرغامات المهنیة التي یواجهها 

  .ممارسي الصحة العمومیة

 : البحث المستخدم في منهجال 5-3

الحقیقة و لإلجابة  الكتشاف شكلةالطریقة التي یتبعها الباحث في دراسته للم: " المنهج بأنه یعرف

البرنامج الذي یحدد لنا السبیل للوصول إلى  هو على األسئلة و االستفسارات التي یثیرها موضوع البحث و

  ).  2004 شفیق، محمد" (تلك الحقائق و طرق اكتشافها

ة الكشف ألننا نحاول من خالل هذه الدراسالنفسیة االجتماعیة  االتلمجا یدخل موضوع بحثنا فيو 

علیه فإن الطریقة التي اتبعناها في هذا البحث النفسي و التوافق الزواجي ، و  اإلنهاك عن العالقة بین 

المنهج الوصفي ألننا بصدد وصف و تشخیص الظاهرة موضوع أساسا على  اعتمدت لإلجابة على أسئلته

بها المناهج  تبدأ البدایة التي ) 1998زویلف و الطراونة، (إذ یعتبر المنهج الوصفي كما یرى البحث ، 
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حجمها و كذا جمع المعلومات و  و فهو یشمل على دراسة الظاهرة و بیان خصائصها ، البحثیة األخرى

  .و توجیهها لتفسیرها تحلیلها و استنباط االستنتاجات لتكون أساسا

و تحلیالت منطقیة كما استعملنا كذلك المنهج الوصفي التحلیلي الذي یمكن من خالله تقدیم تفسیرات 

الستنتاج دالالتها ، و علیه فطبیعة الدراسة استدعت االستعانة بمنهجین لنتمكن في األخیر تعمیم النتائج 

 . على مجتمع الدراسة ذو نفس الخصائص لعینة البحث الحالي

 :أدوات البحث  5-4

و  ،بیانات البحث معإن كلمة أداة من ناحیة منهجیة البحث العلمي تعني الوسیلة التي تستخدم لج

  ممارسي الصحة العمومیةلدى  ) Burn – out( اإلنهاك  النفسيلدراسة متغیرات البحث الحالي للكشف عن 

 أداتینتطلب األمر استعمال  )marital ajustement( مستوى التوافق الزواجي و كذا ) أطباء و ممرضین(

 :هي  البیانات لجمع

 )  1981( مقیاس اإلنهاك  النفسي لماسالش §

  لسبانیه Dyadic adystment scale (DAS ) التوافق الزواجي مقیاس §

  : سنتطرق إلیها بالتفصیل فیما یليو     

  

  : Maslach – Burnout inventory  MBI) 1981(النفسي لماسالش  اإلنهاك مقیاس  5-4-1
 

طاع الصحي الق مهن عند عمال ینتمون إلى اإلنهاك  النفسيصمم هذا المقیاس لتحدید درجة 

 اقترحه كل منحیث ،  )إلخ ...،  الشرطة التعلیم،(، و المهن العالئقیة عامة )أطباء و ممرضین(خاصة 

)Maslach et Jackson( لمهن القطاع الصحي و طبق أصال في البیئة األمریكیة )و )أطباء و ممرضین ،

   .النفسي اكهنیقیس أعراض اإل ،)…األساتذة، المدرسین، الشرطة،( العالئقیة عامة  أو المساعدةمهن 

  : المقیاس وصف 5-4-1-1

  :هيو  اإلنهاك النفسي عرض المستویات الثالثة لتناذرب یسمح بند 22من المقیاس یتكون و 
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 :L'épuisement émotionnelاالنفعالي  اإلجهاد -)أ

، حیث العمل ومدى استنفاذ الموارد االنفعالیة في) التعب المزمن(العضوي  اكهنیقیس اإل وهو

یوصف على أنه شعور باالستنزاف العاطفي المتواصل و المستمر في محیط العمل، و هو یعتبر أهم بعد 

، فهو یعتبر المكون األكثر )2005السعدني (من أبعاد اإلنهاك  النفسي و یمثل حجر األساس في بناءه 

قدان الطاقة و شعور الفرد بأن داللة عن اإلنهاك  النفسي في وجهة نظر ماسالش و آخرون، و یتمیز بف

،و تذكر ) 2008األقرع (طاقته االنفعالیة قد استهلكت وربما یترافق ذلك مع مشاعر التوتر و اإلحباط 

شعور الفرد بتوتر "یروا أن اإلنهاك االنفعالي یشیر إلى ) 1999(  Taris et alأن ) 2007مزیاني (

قاس عن طریق مجموع الدرجات التي یتحصل علیها و ی" انفعالي زائر واستنزاف موارده االنفعالیة

 . الفرد على هذا البعد

     :La dépersonnalisation  )الالشخصیة( أو تبلد المشاعر نقص الشعور التعاطفي -)ب

 .یقیس المشاعر السلبیة و حتى التهكمیة تجاه المرضى و الزمالء و

 :La réduction de l’ accomplissement personnelاإلنجاز الشخصي  تدني الشعور - ج

 یقیس أحاسیس عدم الفعالیة المهنیة والكفاءة وانخفاض تقدیر و تحقیق الذات في العمل و

)1996Maslach , Jackson & Leiter (   

 النفسي حسب أبعاده الثالثة اإلنهاك توزیع بنود مقیاس ) 06(جدول رقم 

  أرقام البنود  )البعد(المحور 

  20-16-14-13-8- 6-3-2-1  االنفعالي اكهناإل

  22-15-11-10-5  نقص الشعور التعاطفي

  21- 19- 18- 17- 12-9-7-4  نقص اإلنجاز الشخصي في العمل

  

، و یطلب من الشخص وضع عالمة )كل یوم(إلى ) مرات قلیلة في السنة(و تتراوح اإلجابة على البنود من 

عند تصحیح استجابات األفراد تعطى درجات من في الخانة المناسبة و التي تعبر عن تكرار الشعور لدیه، و 

درجات بالنسبة لكل بند من بنود المقیاس، كما تمنح درجات معكوسة لبنود البعد الخاص بتدني ) 6الى  0( 

  : الشعور باالنجاز كالتالي
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  :التطبیق و التنقیط یفیة ك 5-4-1-2

 :التعلیمة التالیة بصفة فردیة أو جماعیة، و تتبع في ذلك النفسي اكهنیطبق سلم اإل

أو إجابة  خاطئة اإلجابة التي تراها مناسبة لدیك، و نذكرك أنه ال یوجد إجابة إلى )×( أشر بالعالمة( 

 و یجیب الفرد حسب سلم متدرج 22إلى  1بان البنود موضوعة في جدول مرقم من  علما، )  صحیحة

هذا المقیاس  یضم،  جة و هي دائماى در أقص) 6( أبدا إلى ) 0( احتماالت تتراوح بین  7من  مؤلف

) 6( و ) 0( أرقام تتراوح ما بین  مااستخدو یتم تنقیط بمستویات، ) 3( كما أسلفنا ذكره على ثالثة 

 :لندل على درجة هذه الشدة حیث تعطى

 .لإلجابة أبدا) 0(  نقطةال

 .لإلجابة بعض األحیان في السنة) 1(  نقطةال

 .في الشهر أو أقل لإلجابة مرة واحدة) 2(  نقطةال

 .لإلجابة بعض األحیان في الشهر) 3(  نقطةال

 .لإلجابة مرة في األسبوع) 4(  نقطةال

 .لإلجابة بعض األحیان في األسبوع) 5(  نقطةال

 .لإلجابة دائما) 6(  نقطةال

جمع إجابات كل مستوى على حدى و هذا للحصول على درجات و شدة كل و یتم تصحیح المقیاس ب

  :النفسي، كما هو مبین في الجدول اآلتياإلنهاك مكن ربط هذه النتائج لنحصل على شدة بعد ثم ی

  .النفسي حسب ماسالش اإلنهاك سلم تنقیط أبعاد مقیاس ) 07(جدول رقم 

  مرتفع  معتدل  منخفض  األبعاد

  فما فوق 28  27 – 18   17 -  0  االنفعالي اإلجهاد

  فما فوق 13  12 – 8  7 -  0  تبلد المشاعر

  31 -  0  39 - 32  فما فوق 40  اإلنجاز الشخصي ني الشعورتد

  

تدني الشعور باالنجاز + تبلد المشاعر المرتفع + إذن یفهم من الجدول أن اإلجهاد االنفعالي المرتفع 

  .النفسي مرتفع اإلنهاك مستوى = الشخصي المرتفع 

 .ناءاستث بدون البنود كل على اإلجابة یجب المعلومات جمیع على للحصول و

 :حیثاإلنهاك  النفسیعلى شدة  تحصلبعد الحصول على شدة كل مستوى نقوم بربط هذه النتائج و منه 
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في العمل  الشخصي اإلنجاز+ فقدان الشعور التعاطفي مرتفع + انفعالي مرتفع  اكهنإ: مهني مرتفع اكهنإ*

 .منخفض

 .شدة متوسطة في األبعاد الثالثة: مهني متوسط اكهنإ*

الشخصي  اإلنجاز +فقدان الشعور التعاطفي منخفض + انفعالي منخفض  اكهنإ: ي منخفضمهن اكهنإ*

 .في العمل مرتفع

  )  Maslach, Jackson, leiter 1997(حسب  شروط تطبیق المقیاس 5-4-1-3

 األجوبةوانحیاز دقائق لكل فرد ولتفادي میل )  10( و) 5( مابین )  MBI( تطبیق مقیاس ستغرقی

 : اآلتیةالتطبیق في الظروف  متیأن  ستحسنی

 :ةیالفرد اإلجابة §

أن  ستحسنیو  بحیث تتم اإلجابة على المقیاس بشكل منفرد، ،اآلخرینتكون اإلجابة في منأى عن  أن جبی

باإلجابة بعیدا عن التأثر  سمحی ملئه في وقت الفراغ ، هذا اإلجراء تمیأخذ المقیاس إلى المنزل بحیث  تمی

 .ل البنودكاإلجابة على  باستكمال سمحیمالء من جهة، ومن جهة أخرى والز  األصدقاء ثیبحد

 :المستجوب ةیعلى سر  الحفاظ §

مشاعرهم  عن المستجوبون بالراحة أثناء تعبیرهم شعریأن  جبیلحساسیة طبیعة بعض بنود المقیاس،  نظرا

 )ستمارة من اإلسماإل خلو( )Anonymous( المستجوب ةیالحقیقیة، لذلك من المستحسن أن ُتحافظ على سر 

  .األمر ذلك  تطلباألرقام أو الرموز إذا  استعمال مكنیبحیث 

 :النفسي  اإلنهاك اإلشارة إلى  تجنب §

لبعض هذه  الرجعي ، وللحد من األثرالنفسياإلنهاك حول موضوع  اعتقاداتهمأراء األشخاص و  تختلف

 مكنی، لذلك النفسياإلنهاك ب خاص مقیاسالمستجوب أن هذا ال علمیأن ال  جبیأو التوقعات،  االعتقادات

 .نحو عمله الفردباتجاهات المقیاس على أنه خاص  میتقد

المشرف  طرف من كونیأن  جبیتوجد أي مواصفات أو إجراءات تخص مطبق المقیاس، غیر أنه ال  ال

تحیز في اإلجابة، ال أوالضغط  لتفادي اإلداري الذي له نوع من السلطة المباشرة على الفرد المجیب، وهذا أو

  . دیمحا إلى المطبق على أنه شخص نظریأن  ستحسنیلذلك 
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 :اإلنهاك النفسي الخصائص السیكومتریة لمقیاس

  :المقیاس األصليو ثبات   صدق 5-4-1-4

 )& Maslach 1986(دراسة كل من خالل من الصدق وذلك من جید بمستوى األصلي المقیاس یتمتع

فتحصلتا على معامالت تناسق  مهني من القطاع االجتماعي ، 1316 منن بتطبیق المقیاس على عینة تتكو 

 : بالنسبة للساللم التحتیة الثالثة كالتالي α Cronbach داخلي

 α = 0.90 : االنفعالي  اكهناإل -

  α  = 0.79: نقص الشعور التعاطفي  -

 α = 0.71 : نقص اإلنجاز الشخصي  -

إلى أربعة أسابیع  أسبوعین بیق المقیاس و إعادة تطبیقه بعد مروركانت معامالت الثبات عن طریق تط وقد

 :، على المستویات الثالثة للمقیاس كاآلتي

 α = 0.82. االنفعالي اكهنلإل بالنسبة -

 α = 0.60. لنقص الشعور التعاطفي بالنسبة -

 α = 0.80. لنقص اإلنجاز الشخصي بالنسبة -

  و 0.56،  0.61  ستویات الثالثة للمقیاس على الترتیبكانت معامالت الثبات الزمني بالنسبة للم كما

 .بعد مرور سنة 0.59

و  Jackson(ل النفسي  اكهناإل صدق مقیاس بدراسة) Dion & Tessier 1994( اهتم كل منو 

Maslach(  123األطفال و  روضةمربیة في  260مكونة من عینتین  علىللغة الفرنسیة ،  هترجمبعد 

و الصدق العاملي و الصدق التناسقي، تؤكد  الزمني ت التناسق الداخلي و الثبات، فكانت معامال ممرضة

  :و هي كالتالي  إلى اللغة الفرنسیة المترجم لخصائص السیكومتریة للمقیاسا

  : ٭التناسق الداخلي 

على  )Maslachو Jackson  1986(لتلك التي تحصلت علیها ةهبمشا α Cronbach كانت معامالت

  : ثالثة للمقیاس وهيالمستویات ال

 α =0.90: االنفعالي اكهناإل -  
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 α =0.64: نقص الشعور التعاطفي  -  

 α =0.74: نقص اإلنجاز الشخصي  -  

 .أثبتت النتائج وجود عالقة معتدلة لكنها دالة بین المستویات الثالثة للمقیاسومنه فقد 

  :العاملي  ق٭الصد

فعلت واضعتا  كما Varimax Rotationفاریمكس خضعت المعطیات لتحلیل عاملي بتدویر الأ

و تجدر اإلشارة إلى أن دراسات عدیدة قد أثبتت  0.86المقیاس فكان معامل الصدق العاملي یقدر ب 

 ) Green & Walkey ,1988 و   Belcastro & al , 1983(كدراسة  الصدق العاملي للمقیاس

  :٭الثبات الزمني 

علیها و هذا بعد مرور سنة على  المحصل حص االرتباطات بین المعطیاتتم التأكد من الثبات الزمني بف 

  :یلي كما Pearsonاالرتباط  فجاءت معامالت التطبیق األول

    0.56: االنفعالي اكهناإل -  

 0.50: نقص الشعور التعاطفي -

 0.46: نقص اإلنجاز الشخصي  -

  :٭الصدق التناسقي

 مع أربع مقاییس للصحة العقلیة من بینها مقیاساللغة الفرنسیة  المترجم إلى)  MBI( تم مقارنة مقیاس  

حیث افترضا ارتباطات ، )Fillion1990 و Tessier ،Lemyre(ل و مقیاس الضغط النفسي Beckاالكتئاب ل 

وجاءت معامالت التناسق الداخلي  و هذه المقاییس اكهنمعتدلة لكن دالة بین المستویات الثالثة لمقیاس اإل

االنفعالي ، نقص الشعور التعاطفي و نقص  اكهناإل بالنسبة لمستویات 0.78و  0.63،  0.88: ببالترتی

 .اإلنجاز الشخصي 

مع مقاییس  0.67 إلى 0.38بالنسبة للصدق التناسقي فقد أظهر المقیاس ارتباطات دالة تتراوح بین  أما

  . لنفسيا الصحة العقلیة األربعة بما فیها مقیاس االكتئاب و مقیاس الضغط
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  : البیئة العربیةثبات المقیاس في صدق و  5-4-1-5

 – Maslach) 1981(ثبت جدوى مقیاس اإلنهاك  النفسي لماسالش  األبحاث من سلسلة أسفرت لقد

Burnout inventory  MBI دالالت جیدة من  حیث قام عدد من الباحثین باستخراج في الدراسات العربیة

بعرض ) 1992( وأبو هالل وسالمة، فقد قام دواني وزمالؤه المحكمین، لمقیاسالصدق للنسخة المعربة من ا

      الوابلي  كل من ، باإلضافة إلى ذلك تحقق المقیاس على مجموعة من األساتذة المتخصصین

بعرضه على  ،بعد ترجمته للغة العربیة من صدق المقیاس)  1999( محمد عبد الرحمان الطوالبة، )1995(

  .لهدف الدراسة ن للتأكد من صحة تعریبه ومناسبتهعشرة محكمی

اثر ) 2008( يرانھالز احمد بن عثمان بنت نوالبالنسبة لثبات المقیاس فقد توصلت الباحثة  اأم

 –االجتماعیة  –الثبات االنفعالي (النفسي و بعض سمات الشخصیة  اإلنهاك طبیعة العالقة بین ل دراستها

بحساب ثبات المقیاس عن طریق الخاصة  االحتیاجات ذوي مع عامالتال لدى )المسؤولیة  –السیطرة 

، باإلضافة  ةبمعادلة ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد المقیاس على حد استخراج معامالت االتساق الداخلي

  :و كانت النتائج تدل على مستوى عالي من الثبات كالتاليالكلي للمقیاس  إلى الثبات

   االنهاك النفسي لمقیاس الداخلي التساقا قیم ) 08( رقم الجدول

  ألفا كرونباخ  األبعاد

  0.88  االنفعالي اإلجهاد

  0.73  تبلد المشاعر

  0.86  اإلنجاز الشخصي تدني الشعور

 0.68 الثبات الكلي

  

باستخراج معامالت االتساق الداخلي لكل بعد من أبعاد المقیاس وللمقیاس  )1989(قام دواني وآخرون كما 

، ونقص الشعور باإلنجاز ) 0.60( ولتبلد الشعور ) 0.80( حیث بلغت القیمة لإلجهاد االنفعالي ككل؛ 

 .)0.70( للمقیاس ككل االتساق الداخلي معامل ، كما بلغ)0.86(

 حیث كانت ،وباستخدام نفس الطریقة قام أبو هالل وسالمة باستخراج معامالت الثبات ألبعاد المقیاس

الشعور باإلنجاز أما  لبعد نقص)  0.71( لبعد تبلد الشعور ، )  0.76( االنفعالي، لبعد اإلجهاد  )0.84(
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فقد بلغت قیمة معامالت الثبات باستخدام معادلة ألفاكرونباخ لألبعاد الثالثة على  )1990(في دراسة الوابلي 

  ).0.86(و ) 0.72(، )0.83( التوالي

  :ي المجتمع الجزائر ثبات المقیاس في صدق و  5-4-1-6

  

في عدة  )1999(المعرب من طرف محمد عبد الرحمن طوالبه  النفسي اإلنهاك لقد تم استخدام مقیاس 

على ممرضي مستشفى مصطفى باشا، و میهوبي ) 2003(بحوث علمیة كدراسة جلولي شتوحي نسیمة 

تیجاني على ممرضي القطاع الصحي بالجزائر العاصمة، كما طبق أیضا من طرف جرادي ال) 2007(فوزي 

  .على معلمي المدارس االبتدائیة) 2007(

النفسي لدى أطباء مصلحة االستعجاالت  اإلنهاك و قد تحققت الباحثة حاتم وهیبة، اثر دراستها ألثر 

بحساب معامل التناسق الداخلي بین بنود هذا المقیاس بالنسبة العاصمة، من ثبات المقیاس  بمستشفیات

 البنود االنفعالي، البنود التي تقیس نقص الشعور التعاطفي و اكهنتي تقیس اإلالبنود ال(الثالثة  للمستویات

 كانت نتائج معامالت طبیب و طبیبة و 300على عینة أطباء قوامها ) التي تقیس نقص اإلنجاز الشخصي

α Cronbach كالتالي  :  

على  إحصائًیادال  وهوα  =0.77على تحصلت االنفعالي  اكهنالتي تقیس اإل) 9(بالنسبة للبنود التسعة 

 .ثبات بنود هذا المستوى من المقیاس

دال  وهو α  =0.69على تحصلت التي تقیس نقص الشعور التعاطفي ) 5(بالنسبة للبنود الخمسة 

 .إحصائًیا على ثبات بنود هذا المستوى من المقیاس

دال  وهو α  =0.74على تحصلت التي تقیس نقص اإلنجاز الشخصي ) 8(بالنسبة للبنود الثمانیة 

 .إحصائًیا على ثبات بنود هذا المستوى من المقیاس

وجود اتساق داخلي  على الذي یدلو  α  =0.74على تحصلت المكونة للمقیاس ككل، ) 22(بالنسبة للبنود 

  .جید
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اثر دراستها لالحتراق النفسي لدى مستشاري التوجیه المدرسي ) 2007(و قامت الباحثة أبقار فریدة 

، بعرض المقیاس على مجموعة من األساتذة المحكمین من جامعة الجزائر، حیث أجمع المحكمین و المهني

على صدق المقیاس و صالحیته لالستخدام على المجتمع الجزائري و وضوح العبارات و سالمة التعریب، 

باستعمال معادلة لكل بعد من األبعاد الثالثة للمقیاس و ذلك  الداخلي كما قامت باستخراج معامالت االتساق

: مستشار، و قد بلغت معامالت االتساق على التوالي 20كرونباخ على عینة استطالعیة مستقلة قوامها 

 .للمقیاس ككل) 0.65(و ) 0.84(، ) 0.58(، )0.87(

  :البحث الحالي ثبات المقیاس في صدق و  5-4-1-7

بعد التطبیق على العینة االستطالعیة  اإلجابة و المستوفیة تفریغ بیانات الصالحة لغایات الدراسةتم 

في الحاسب اآللي بغرض تحلیلها و معالجتها عن طریق مجموعة البرامج اإلحصائیة  فرد 36التي قوامها 

و ذلك إلیجاد التحلیالت اإلحصائیة   Statistical Package For Social Science SPSS 18 االجتماعیة للعلوم

 :التالیة 

  : الصدق 5-4-1-7-1

 سیبنى معلومات ذات صلة بالقرار الذي قدمیفیها للمقیاس أن  مكنیالصدق على الدرجة التي  شیری

إحصائیا بأنه نسبة  الصدق عرفیعلیها وعلى مقدرته على قیاس ما وضع من أجله أو السمة المراد قیاسها و 

، )  2005ر الجلبي ، كشاسوسن ( الكلي  نیالحقیقي المرتبط أو المنسوب للسمة المقاسة إلى التبا نیالتبا

 1993الحفیظ . مقدم عبد( الصادق یكون عادة اختبارا ثابتا لكن االختبار الثابت قد ال یكون صادقا واالختبار

 :لتعیین معامل صدق المقیاس تم االعتماد على عدة طرق هيو، )146ص 

 .طریقة استطالع آراء المحكمین :األولى §

 .نفسه المقیاسطریقة مقارنة األطراف في  :الثانیة §

 طریقة الصدق الذاتي :ثالثا §
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  :المحكمین آراء استطالع طریقة  :أوال

اال أنهــا لـــم بــالرغم مــن ثبـــوت صــدق المقیـــاس علــى المجتمـــع الجزائــري مــن خـــالل الدراســات الســـابقة، 

وبهـدف التحقـق وكـذا حـول التعلیمـات وبـدائل اإلجابـة، تتطرق الى صـدق المحتـوى للتحقـق مـن صـحة التعریـب 

الصــدق المنطقــي، أو مــا یعــرف بصــدق طریقــة  اســتخدامبن صــدق المقیــاس الســتخدامه فــي الدراســة الحالیــة مــ

الحكــــم  بمعنــــى أنــــه مــــن المطلــــوب أن یقــــدر ،تعتمــــد هــــذه الطریقــــة علــــى فكــــرة الصــــدق الظــــاهري و المحتــــوى، 

بــد الرحمــان، ســعد ع(المطلــوب قیاســها  المتخصــص مــدى عالقــة كــل بنــد مــن بنــود المقیــاس بالســمة أو القــدرة

1998(.  

 أساتذة علم النفس بكلیة العلوم اإلنسانیة و االجتماعیةمن محكمین  )ستة(على  وتم عرض المقیاس  

  :التالیةالجزائر لمعرفة آرائهم على النواحي  بجامعة

  .هدف الدراسةو  البنود لخصائص العینة مالئمةمدى  -

 .ى من خالل هذه الصیاغةدقة البنود من حیث الصیاغة اللغویة و وضوح المعن -

من الجانب (وقد اتفق المحكمون على صالحیة األداة، مع تقدیم مالحظات لتعدیل بعض البنود 

أشعر أنني استنزفت عاطفیا بسبب (حیث كمثال تم تغیبر عبارة مستنزف ب منهك في البند األول ، )اللغوي

 .حیث العدد  البنودبكل  حتفاظو بناءا علیه فقد تم اال ،وتم أخذ ذلك بعین االعتبار) عملي

  :الذاتي الصدق : ثانیا

 لدى عینة الدراسة االستطالعیةالنفسي اإلنهاك باإلضافة إلى الطرق المستعملة لقیاس صدق مقیاس 

ویقاس الصدق و الثبات  بین تم االعتماد على طریقة الصدق الذاتي الذي هو في الحقیقة یمثل العالقة

  :التربیعي لمعامل ثبات االختبار، وذلك كما یلي الصدق الذاتي بحساب الجذر

  ½)معامل ثبات االختبار=  (معامل الصدق الذاتي 
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  النفسياإلنهاك لمقیاس  معامل الصدق الذاتي نتائج) 09( رقم جدول

  الذاتي الصدق معامل  األبعاد

  ½ )معامل ثبات التجزئة النصفیة(

  الذاتي الصدق معامل

  ½ )معامل ثبات ألفا كرونباخ(

  0.975  0.981  االنفعالي اإلجهاد

  0.934  0.949  تبلد المشاعر

  0.967  0.956  اإلنجاز الشخصي تدني الشعور

  0.71  0.782  معمل الصدق الكلي

 

بدرجة عالیة  النفسياإلنهاك  أن معامالت الصدق عالیة و بالتالي یتمیز مقیاس السابقیتضح من الجدول 

  .اد علیه في الدراسة الحالیةیمكن االعتم أي من الصدق الذاتي

  :الطرفیة المقارنة طریقة :ثالثا

و    تم تطبیق المقیاس على العینة االستطالعیة ) طریقة المحكمین(بعد التحقق من صدق المحتوى 

)  2000باهي،  عن إخالص محمد عبد الحفیظ و مصطفى حسین(صدق التمایز و یقصد به  تم استخدام

الصفة أو السمة و بین من یتمتعون  ز بین األفراد الذین یتمتعون بدرجة مرتفعة منقدرة االختبار على التمیی

المقارنة الطرفیة بإتباع طرق مختلفة إال أن الطریقة التي تم  وتتم ،بدرجة منخفضة من نفس الصفة أو السمة

و هذا بالنسبة هي مقارنة الثلث األعلى من المقیاس بدرجات ثلثه األدنى  االعتماد علیها في هذا البحث

وفیه یقسم االختبار إلى قسمین، ویقارن متوسط الثلث األعلى في الدرجات بمتوسط الثلث  ، للمقیاس الكلي

من األقویاء بمثلهم من الضعفاء، فإذا ثبت أن األقویاء أقویاء في % 27األقل في الدرجات، وأحیانا یقارن 

والمیزان، دل ذلك على أن درجة صدق االختبار كبیرة  االختبار و المیزان، وأن الضعفاء ضعاف في االختبار

  ).292،ص 1999أحمد محمد الطیب،(

متوسط الثلث األعلى و ( المتوسطین بین للفرق اإلحصائیة الداللة حسابهذه المقارنة عن طریق  تتمو  

 .یمثل النتائج التي تم التوصل إلیها األتيالجدول  و) متوسط الثلث األدنى
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  الطرفیة للمقارنة "ت"  قیمةنتائج   )10( رقم جدول

   )t(قیمة  الثلث األدنى  الثلث األعلى  األبعاد

  ةبالمحسو 

) t(قیم 

  المجدولة

درجة 

  الحریة

  

الداللة 

  اإلحصائیة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

 اإلجهاد

  االنفعالي

37.83  5.32  25.50  2.43  2.666  2.228  10  0.05  

  0.05  10  2.228  3.514  1.28  10.25  2.01  19.75  تبلد المشاعر

 تدني الشعور

  اإلنجاز 

37.83  5.32  25.50  2.43  3.742  2.228  10  0.05  

صدق المقیاس 

  الكلي

85  5.68  67.41  4.42  3.792  2.228  10  0.05  

  

عند مستوى الداللة إحصائیة أن الفروق بین المتوسطات لها داللة  السابقیتبین من خالل الجدول 

و علیه فان  ) 11(عند درجة الحریة المجدولة ) t( أكبر من المحسوبة ) t(قیمة  حیث جاءت،  0.05

الفروق دالة إحصائیا بین درجات األفراد في الثلث األعلى و درجات األفراد في الثلث األدنى و بالتالي 

  .  فالمقیاس صادق

  : الثبات 5-4-1-7-2

مكانیة الحصول على نفس النتائج بعد إجراءات تطبیق األداة یشیر ثبات أكثر  األداة إلى اإلتساق والدقة وإ

   :الطرق التالیة االعتماد النفسي تماإلنهاك  مقیاسلقیاس معامل ثبات و ، )195،ص2002معمریة،(من مرة 

   :التجزئة النصفیة: أوالً 

ة واحدة  إلى قسمین متبعین في ذلك مثال التقسیم م االختبار بعد تطبیقه مر یقسبتهذه الطریقة و تتم 

ویمكن أیضا الرجوع إلى تقسیم الجزأین إلى طریقة التوزیع العشوائي،  ، على أساس الفقرات الفردیة والزوجیة

وتصحیح هذا المعامل  ، وبعد تطبیق االختبار یتم حساب معامل االرتباط بین درجات األفراد في الجزأین

  ).87، ص 1999مزیان، (ادلة سیبرمان براون ، وذلك للحصول على معامل الثبات ككل یكون بإستخدام مع



 

209 

 ب معامل االرتباطاحستم زوجیة ثم / كل على حدة إلى بنود فردیة  الثالثة االختبار أبعادهتجزئة  و منه تم

Pearson معادلة و الذي یمثل معامل ثبات نصف االختبار ثم عدل هذا المعامل بواسطة  بین الجزأین

  :تم تقسیم االختبار إلى فقراته الفردیة والزوجیة كما یليو  ،براون لیصبح معامل الثبات الكلي -سبیرمان

1   3   5   7   9    11    13    15    17  19   21     
2   4   6   8  10    12   14     16   18   20   22     

  

، ) ½ر(معامل ثبات نصف االختبار رتباط بینهما، فنتجفي حساب معامل اال ،درجات النصفین تستخدماثم 
  :لحساب معامل ثبات االختبار كلھ وھي Spearman Brownلك استخدام معادلة سبیرمان براون ذویلي 

  

  ½ر  2=               1ر                                  

  ½ر  +1                                  

  حیث أن
  .عدد أقسام االختبار: 2          

  .معامل االرتباط بین نصفي االختبار: ½ر        
  .معامل ثبات االختبار كلھ:  1ر            

  

فكان معامل ارتباط نصف ، SPSSاستخراج هذا المعامل، باستخدام البرنامج اإلحصائي  تموقد 

  : حیث )0.61(یساوي أصبح اون بر  - بواسطة معادلة سبیرمان و بعد تصحیحه  0.49یساوي الكلي االختبار 

                         2  ×0.441     =0.61  

                      1+ 0.441  

  معامل الثبات بطریقة التجزئة النصفیةنتائج   )11( رقم جدول

  معامل الثبات المعدل  معامل ثبات نصف البعد  األبعاد

  0.964  0.931  االنفعالي اإلجهاد

  0.902  0.822  تبلد المشاعر

  0.914  0.842  اإلنجاز الشخصي تدني الشعور

  0.612  0.441  الكلي الثباتمعمل 

    .مما یدل على ثبات األداة ) 0.01(عند مستوى  ةدال ثبات تمعامال یتضح من الجدول السابق أن

  :طریقة الف كرونباخ: ثانیاً 

اییس االتساق الداخلي لالختبار مق أهملذي یعتبر من و ا  تم االعتماد على معامل ألفا كرونباخ

ومعامل الفا یربط ثبات االختبار بتباین بنوده فازدیاد نسبة تباینات البند بالنسبة  المكون من درجات مركبة

المعیاري للمقیاس  بالخطأ أیضاكما یرتبط معامل الفا ،  انخفاض معامل الثبات إلىالتباین الكلي یؤدي  إلى
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 الدرجات واستخراج الجذر التربیعي له نفي تبای 1 –للمقیاس بضرب المعیاري  الخطأویمكن حساب 

والجدول اآلتــي یوضح قیم معامالت ألفا كرونباخ لكل بعد على إنفراد وللمقیاس  ،)214ص  2002معمریة (

  .لألبعاد و المقیاس ككلمعامل ثبات ألفا كرونباخ  )12(جدول رقم                   :ككل

  قیمة ألفا  قرات لكل بعدعدد الف  األبعــاد

  0.952  09  االنفعالي اإلجهاد

  0.873  05  تبلد المشاعر

  0.937  08  اإلنجاز الشخصي تدني الشعور

  0.505  22  النفسي لالحتراق الثبات الكلي

معامـل الثبـات  أن قـیم حیـث إلى قیم معامـل الثبـات إلجابـات المبحـوثین،) 2(تشیر البیانات في الجدول رقم 

وهـي  على مستوى األبعاد الثالثة و كـذا علـى مسـتوى المقیـاس ككـل  دالة احصائیا مرتفعةجاءت باخ الفا كرون

 ).0.05( تدل على ثبات المقیاس عند مستوى الداللة قیم

التي أجریت على العینة االستطالعیة بعد تم  تلخیص اختبارات الصدق والثباتبناء على ما تقدم، یمكن 

  :سي علیها في الجدول اآلتـــيتطبیق مقیاس االنهاك النف

النفسياإلنهاك مقیاس  ملخص االختبارات السیكومتریة لصدق وثبات )13(جدول رقم   
  

  الداللة  الدرجة  االختبار

      الصــــدق) أ(

  دالة  0.78 و 0.71  الصدق الذاتي 

  دالة  T = 3.792  المقارنة الطرفیة  

      الثبـــات) ب(

  دالة  0.61  تجزئة النصفیةمعامل الثبات بطریقة ال) 2(

  دالة  0.50  معامل الفا كرونباخ ) 3(
  

الســـیكومتریة بالشـــروط  الحالیـــة وفـــىالدراســـة مقیـــاس االنهـــاك النفســـي المســـتعمل فـــي یســـتنتج ممـــا ســـبق أن 

 .في بأغراض الدراسةی لالختبار الجید، وأنه
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 : Dyadic adystment scale (DAS )التوافق الزواجي  مقیاس  5-4-2

  Graham spanier سبانییه غراهام:لمؤلفا

 )جامعة الجزائر(الدكتورة بلمیهوب كلثوم  :تعریب 

  .یقیس نوعیة الزواج أو مدى تشابه الزوجین  :الهدف 
 

  : المقیاس وصف 5-4-2-1

 أغراضویخدم هذا المقیاس عدة ،   زواجوعیة العالقة كما یدركها األبندا لقیاس ن 32من المقیاس  یتكون 

 االختبار تكییف ویمكن ،العالقات الحمیمیة باستخدام النقطة الكلیة ن استخدامه كمقیاس عام للرضى عنفیمك

مظاهر للعالقة  أربعةعوامل تمثل  ألربعة بین التحلیل العاملي على تضمنهیكما  ، المقابلة في الستخدامه

  :موظحة في الجدول اآلتيالزوجیة 

  التوافق الزواجي حسب األبعاد توزیع بنود مقیاس)  14( الجدول رقم 

 األبعاد البنود
  الرضا بین الطرفین 16,17,18,19,20,21,22,23,31,32

 dyadic satisfaction 
  االنسجام بین الطرفین 24,25,26,27، 28

Dyadic cohesion 
  اإلجماع بین الطرفین 6و  4ما عدا   15الى  1من 

Dyadic consensus 
  عواطفالتعبیر عن ال 4,6,29,30

 Affectional expression 
  

  :المعاییر 

 94مطلقین عددهم  أشخاص و 218لقد تم وضع هذا المقیاس على عینة من المتزوجین عددها 

مدة الزواج عند عینة  متوسط ،سنة 30.04المطلقین  أعمارسنة بینما متوسط  35.1 أعمارهممتوسط 

بالنسبة  114.8وسط النقطة النهائیة على االختبار مت، بالنسبة لعینة المطلقین 50و  13.02المتزوجین 

  23.8بالنسبة للمطلقین وبانحراف معیاري  70.7و  17.08 للمتزوجین بانحراف معیاري

  : طریقة تصحیح المقیاس 5-4-2-2

 :بصفة فردیة ، و تتبع في ذلك التعلیمة التالیةالمقیاس یطبق 

و یجیب  32إلى  1بان البنود موضوعة في جدول مرقم من  علما،  المناسبةاإلجابة  إلى )×( ر بالعالمةاشی

  :عدة احتماالت متدرجة ، تعطى عالمة لكل احتمال على النحو التاليمن  مؤلف الفرد حسب سلم متدرج
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  سلم تنقیط مقیاس التوافق الزواجي حسب مصمم المقیاس ) 15(الجدول رقم 
 البنود احتماالت األجوبة

دائما 

 نختلف

كثیرا ما  ت نختلفمعظم األوقا

 نختلف

أحیانا 

 نختلف

معظم 

األوقات 

 نتفق

دائما 

 نتفق

 

إلى البند رقم  01من البند رقم  05 04 03 02 01 00
15 

مرات  أحیانا ناذرا أبدا
 كثیرة

معظم 
 الوقت

كل 
 الوقت

 

 16/17/20/21/22البنود رقم  00 01 02 03 04 05
 19و  18البندین رقم  05 04 03 02 01 00

معظم  أحیانا ناذرا دا  أب
 األیام

  كل یوم

 23البند رقم  04 03 02 01 00
القلیل جدا  وال واحد منھا

 منھا
البعض 

 منھا
  كلھا معظمھا

إلى البند رقم  24من البند رقم  04 03 02 01 00
28 

  نعم ال
 30و  29البندین رقم  01 03

منتھى  الكمال
 السعادة

تعیس  تعیس سعید جد سعید
 قلیال

منتھى 
 التعاسة

 

 31البند رقم  00 01 02 03 04 05 06
الخیار 
 السادس

الخیار 
 الخامس

 الخیار الرابع
 

الخیار 
 الثالث

الخیار 
 الثاني

الخیار 
 األول

 

 32البند رقم  05 04 03 02 01 00
ل على جات المرتفعة تدالدر ، نقطة  151و  0اوح بین ئیة هي مجموع كل البنود التي تتر الدرجة النها

بلمیهوب كلثوم (، على عدم التوافق الزواجي ) نقطة 100(، كما تسفر الدرجة دون المئة  عالقة جیدة

2004.(  

  : المقیاس األصليثبات  5-4-2-3

كذلك ،  0.96بمعامل ثبات مرتفع حیث الفا تساوي  المقیاس األصلي حسب دراسة مصممهیتمتع 

 0.93و  0.90،  0.81،  0.94بالترتیب  اويحیث معامل الثبات الفا یس الفرعیة مقاییسه

)DS.DCOH.DCON.AE(    

من ثبات المقیاس المترجم الى اللغة الفرنسیة من  )33، صGilles Trudel 2008(كما تحقق الباحث 

، كما قدر معمل  0.82الذي قدر ب عن طریق معامل ألفا كرونباخ )  Baillargeon et al 1986( طرف

أن مقیاس التوافق الزواجي ) Beaudry & Boisvert, 1988(، و یأكد الباحث  0.91االتساق الداخلي ب 

    .االختبارات لقیاس المشاكل الزوجیةلسبانیھ یعتبر من أفظل 
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  : المقیاس األصلي صدق 2-4- 4- 5 

القدرة  عن طریق صدق المضمون كما اظهر االختبارحسب مصممه تم التحقق من صدق االختبار 

المقیاس له معامل  أنكما ،  بند لمجموعتین المتناقضتین أي المتزوجین والمطلقین في كلعلى التمییز بین ا

 )SPANIER 1976 (.لوك واالس ارتباط مرتفع مع اختبار التوافق الزواجي الذي وضعه

 

  : صدق و ثبات المقیاس في المجتمع الجزائري 5-4-2-5

لعوامل االستقرار الزواجي على عینة من ) 2004(دراسة الدكتورة بلمیهوب كلثوم نتائج تم االستناد ل

 اسیمقالالتحقق من صدق  قصد األزواج المضطربین و العیر مضطربین زواجیا، حیث استخدمت الباحثة

هو محك المجموعات المتناقضة  والمحك الذي تم استخدامه،  المرتبط بالمحك طریق الصدقل بعد تعریبه

بین متوسطي درجات المجموعتین اللتین تمثالن طرفي  إحصائیةحیث یكون هناك فرقا جوهریا له داللة 

 وقد تمثلت المجموعات المتناقضة بمجموعة المتوافقین، التي یقیسها االختبار منحنى التوزیع للخاصیة

بحیث تم تطبیق على المتزوجین المستقرین وعلى  37ومجموعة الغیر متوافقین وعددها  40وعددها 

المقارنة بین نتائج المجموعتین كانت الفروق ذات داللة  وبعد حافة الطالق المتزوجین الذین هم على

  .001الداللة   عند مستوى إحصائیة

من مختلف  األساتذةمن  س على مجموعةایكما تم استخدام صدق المحتوى بحیث تم عرض المق

حیث اتفق  1999 علم النفس جامعة قسنطینة ، جامعات الوطن وذلك في الملتقى الوطني الذي نظمه قسم

صلح للتطبیق على المجتمع ی وأنهقیس ما وضع لقیاسه یالمقیاس  أنو  سالمة التعریب على األساتذة

  .إحصائیادالة  كلهامعامالت االرتباط  أنكما   الجزائري

 أفرادعلى تطبیق المقیاس المعرب بعد كرونباخ  الفا معامل فقد استعملت الباحثة للثباتأما بالنسبة 

 اإلناثمن  19المتوافقات و  اإلناثمن  21فردا من المتزوجین  77المتكونة من  لدراسة االستطالعیةعینة ا

 المقیاس ثبات معاملو كان  ، الذكور الغیر متوافقین من 18من الذكور المتوافقین و  19الغیر متوافقات و 
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، و منه تتبنى وسط الجزائري ال صالح لالستعمال في همما یجعل وصادق ثابت أن المقیاسنالحظ ،   0.94 

  .بلمیهوب كلثوم من جامعة الجزائر الدراسة الحالیة نتائج دراسة الباحثة

  : صدق و ثبات المقیاس في الدراسة الحالیة  5-4-2-6

  :الصدق / أ

صالحیة من بالرغم من ثبوت صالحیة المقیاس في دراسة الباحثة بلمیهوب ، فضل الطالب التأكد 

 الصحة العمومیة  وحیث أنه لم یسبق و أن طبق المقیاس على ممارس الدراسة الحالیة، عینةالمقیاس على 

  :وكانت نتائج اختبارات الصدق كاآلتي االستطالعیة،  الدراسة و لذلك تم تطبیق المقیاس على عینة

  :طریقة صدق التكوین 
 

  :ت النتائج كما یليفكان) صدق التكوین(ثم حساب معامالت االرتباط بین كل بعد والمقیاس ككل 
 

 معامالت االرتباط بین درجات أبعاد المقیاس والدرجة الكلیة  )16(جدول رقم 

  قیمة معامل االرتباط  األبعـــاد

  0.943  الرضا بین الطرفین

  0.834 االنسجام بین الطرفین

  0.952 اإلجماع بین الطرفین

  0.729 التعبیر عن العواطف

بین ،  0.01دال احصائیا عند مستوى الداللة هناك ارتباطا ایجابیا  أن) 16(یتضح من الجدول رقم 

  .ألجله ما وضعللمقیاس، مما یدلل على صدق المقیاس في قیاس الدرجة الكلیة لاألبعاد و درجات 

  :طریقة الصدق الذاتي 

 االعتماد على طریقة الصدق الذاتي الذي هو في الحقیقة یمثلالمقیاس ب صدقلكما تم التحقق من 

ویقاس الصدق الذاتي بحساب الجذر التربیعي لمعامل ثبات االختبار، وذلك الصدق و الثبات  بین العالقة

  :كما یلي

 ½)معامل ثبات االختبار=  (معامل الصدق الذاتي 
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  ½)معامل ثبات االختبار( معامل الصدق الذاتي نتائج )17( رقم جدول

  الذاتي الصدق معامل  األبعاد

  ½ )ئة النصفیةمعامل ثبات التجز (

  الذاتي الصدق معامل

  ½ )معامل ثبات ألفا كرونباخ(

  0.944  0.976  الرضا بین الطرفین

  0.852  0.931 االنسجام بین الطرفین

  0.943  0.986 اإلجماع بین الطرفین

  0.931  0.682 التعبیر عن العواطف

  0.973  0.986  معمل الصدق الكلي

 

بدرجة عالیة من  النفسياإلنهاك  لصدق عالیة و بالتالي یتمیز مقیاسأن معامالت ا) 17(یتضح من الجدول 

  .یمكن االعتماد علیه في الدراسة الحالیة أي الصدق الذاتي

  :الثبات / ب

  :طریقة التجزئة النصفیة 

إلى  المقیاستم تجزئة  تم التحقق من ثبات مقیاس التوافق الزواجي باستعمال التجزئة النصفیة، حیث

و الذي یمثل معامل ثبات نصف  بین الجزأین Pearson ب معامل االرتباطاحستم زوجیة ثم / بنود فردیة 

  : براون لیصبح معامل الثبات الكلي -االختبار ثم عدل هذا المعامل بواسطة معادلة سبیرمان
  

  ½ر  2=               1ر                                  

  ½ر  +1                                  
  

  حیث أن
  .عدد أقسام االختبار: 2          

  .معامل االرتباط بین نصفي االختبار: ½ر        
  .معامل ثبات االختبار كلھ:  1ر            

  

، فكان معامل ارتباط نصف SPSSوقد تم استخراج هذا المعامل، باستخدام البرنامج اإلحصائي 

 )0.974(أصبح یساوي براون  -بواسطة معادلة سبیرمانحه  و بعد تصحی 0.49االختبار الكلي یساوي 

  : حیث

                         2  ×0.953     =0.974  

                      1+ 0.953 
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  التوافق الزواجي  لمقیاس بطریقة التجزئة النصفیة الثبات معامالت )18( رقم جدول

  المعدل معامل الثبات  معامل ثبات نصف البعد  األبعاد

  0.954  0.913  الرضا بین الطرفین

  0.692  0.529 االنسجام بین الطرفین

  0.973  0.947 اإلجماع بین الطرفین

  0.466  0.304 التعبیر عن العواطف

  0.974  0.953  الكلي الثباتمعمل 

    .مما یدل على ثبات األداة ) 0.01(عند مستوى  ةدال ثبات تمعامال وكلها

  :طریقة الف كرونباخ

مقاییس االتساق الداخلي لالختبار  أهملذي یعتبر من و ا  تم االعتماد على معامل ألفا كرونباخ

  :والجدول اآلتــي یوضح قیم معامالت ألفا كرونباخ لكل بعد على إنفراد وللمقیاس ككل

  التوافق الزواجيمعامل ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد مقیاس ) 19(جدول رقم 

  قیمة ألفا  ت لكل بعدعدد الفقرا  األبعــاد

  0.892  10  الرضا بین الطرفین

  0.726  05 االنسجام بین الطرفین

  0.890  13 اإلجماع بین الطرفین

  0.868  04 التعبیر عن العواطف

  0.948  32  النفسي لالحتراق الثبات الكلي

  

معامـــل  أن قـــیم حیـــث إلـــى قـــیم معامـــل الثبـــات إلجابـــات المبحـــوثین،) 19(تشـــیر البیانـــات فـــي الجـــدول رقـــم 

دالــة احصــائیا علــى مســتوى األبعــاد الثالثــة و كــذا علــى مســتوى المقیــاس  مرتفعــةجــاءت الثبــات الفــا كرونبــاخ 

 ).0.05( تدل على ثبات المقیاس عند مستوى الداللة وهي قیمككل  

عد تم التي أجریت على العینة االستطالعیة ب تلخیص اختبارات الصدق والثباتبناء على ما تقدم، یمكن 

  :علیها في الجدول اآلتـــي التوافق الزواجيتطبیق مقیاس 
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  ملخص االختبارات السیكومتریة لصدق وثبات مقیاس التوافق الزواجي )20(جدول رقم 
  

  الداللة  الدرجة  االختبار

  /  /  الصــــدق) أ(

  دالة  0.72و  0.95،  0.83،  0.94  التكوینصدق  

  دالة  0.98و  0.97  الصدق الذاتي

  /  /  الثبـــات) ب(

معامل الثبات بطریقة التجزئة ) 2(

  النصفیة
0.97  

  دالة

  دالة  0.94  معامل الفا كرونباخ ) 3(
  

أوفت بالشروط السیكومتریة لالختبار ) مقیاس التوافق الزواجي(یستنتج مما سبق أن أداة الدراسة 

  .الجید، وأنها تفي بأغراض الدراسة

 
  :ساسیةاأل بحثال العینة 5-5

  : العّینة اختیار طریقة 1- 5-5

  

 و السلیمة الطرق أن یتحرى الباحث على یجب ، خصوصیاته نفس تعرف التي البحوث وفي بحثنا في   

 و الممرضین باألطباء یتعلق بحثنا أن موضوع وبما العینة، أفراد انتقاء تسهل أن اهنشأ من التي السدیدة

 لثالث مستشفیات جامعیة الجراحة العامة و كذا مصلحة اإلنعاش و مصلحة االستعجاالت بمصالح العاملین

 العراقیلناتجة عن  اتصعوب ، كان علینا االتصال بإدارات المستشفیات ، حیث واجهنا العاصمة بالجزائر

اإلكراهات صعوبة االنضباط بتحقیق  أمام إكراهات عدیدة، ومن هذه أنفسهم الباحثین یجدكثیرا ما فاإلداریة ، 

والب المنهجیة المعروفة كاستعمال القرعة أو الد الشروط الختیار عینة عشوائیة كما تنص علیه الخطواتكل 

عن طریق توزیع أدواة البحث  المعاینة القصدیة، حیث كان  مالاستع ، ولذا تم أو جداول األرقام العشوائیة

 العینة ا كوسائط بین الباحث وبین أفراد، الذین عملو  الزمالءأو باالعتماد على بعض ) ید بید(مباشرة  الباحث

أمثال  الباحثین من العدید أكد وقد ، طریقة المتطّوعین اهب نعني و ةاحتمالی غیرال الطریقة، وكان اختیار العینة ب

)1982 ( Gauthier & al ،االتلمجا خاصة النفس علم مجاالت من العدید في الطریقة هذه شیوع استعمال 
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على  لإلجابة تطوعوا و المشاركة في رغبوا الذین األفراد فإن وعلیه صعبة أو مؤلمة جربةفیها الت تكون التي

یجب توخي الحذر فیما یخص تعمیم نتائج البحث على مجتمع الدراسة بل لذلك  و العینة من اعتبروا المقیاس

 .لحاليتم الحصول علیها تتعلق فقط بمجتمع له الخصائص نفسها لعینة البحث اسیالنتائج التي 

  : العّینة حجم 5-5-2

 ) (األطباء الممرضین و(من ممارسین الصحة العمومیة الجزائریة  عّینة لدى الفروق فحص على نعمل أّننا بما

  :هما مقیاسین تطبیق هذا مّنا َتطلب النفسي بالتوافق الزواجي اكهنعالقة اإل  :فیما یلي )إناث/ذكور

  مقیاس اإلنهاك النفسي لماسالش -

  لسبانیهلتوافق الزواجي مقیاس ا -

 العاصمة بمستشفیات و الممرضین العاملین األطباء من فرد 540قمنا بتوزیع أدوات الدراسة على حیث 

  :موزعین بانتظام على المستشفیات الثالثة كالتالي

  أدوات جمع البیانات على عینة البحث األولیة توزیع) 21(جدول رقم 

مستشفى بني   المهنة  المصلحةالجنس

  سوسم
مستشفى باب 

  الوادي
مستشفى 

  مصطفى باشا
  المجموع

  

  

  

  ذكور

  45 15 15  15  طبیب  االستعجاالت

 45 15 15  15  ممرض

 45 15 15  15  طبیب  االنعاش

 45 15 15  15  ممرض

 45 15 15  15  طبیب  الجراحة العامة

 45 15 15  15  ممرض

  

  

  

  إناث

 45 15 15  15  طبیبة  االستعجاالت

 45 15 15  15  ممرضة

 45 15 15  15  طبیبة  االنعاش

 45 15 15  15  ممرضة

 45 15 15  15  طبیبة  الجراحة العامة

 45 15 15  15  ممرضة

  540  180  180  180  المجموع
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 إستوفاء عدم كذا و ، المقاییس منهم البعض إرجاع عدم بسبب العدد تّقلص التصفیة عملیة وبعد  

 و ضبط بعض الخصائصو لكي یتسنى لنا  ، لملئ تلك المقاییس لوبةالمط الشروط لكل اآلخر البعض

 الدخیلة كي ال تتأثر نتائج الدراسة بتلك العوامللجعل عینة الدراسة متجانسة الممّیزات الشخصیة و المهنیة 

حاولنا ضبط المتغیرات الدخیلة عن طریق جعل خصائص العینة مشتركة نوعا ما ، حیث لم یتم األخذ بعین 

و كذا اللذین ال تتجاوز مدة  )بالنسبة للمتزوجین(عتبار األشخاص اللذین لم تتجاوز مدة زواجهم سنتین اال

 beesse(حسب دراسة ، ألن مخلفات االنهاك النفسي ال تظهر في السنة األولى األقدمیة في المنصب سنة 

et al  1992( ، توفر العدد الالزم حیث كانوا یمثلوا كما لم نأخذ بعین االعتبار فئة المطلقین و األرامل لعدم

 92 بواقعنسخة مسترجعة  501من أصل  ممارس 206 فأبقینا على من عینة البحث، و بالتالي 3.56إال 

  :إناث  موزعین كالتالي 114 و ذكور

  النهائیة األساسیة و توزیع أفراد عینة البحث ) 22(جدول رقم 

مستشفى بني   المهنة  المصلحةالجنس

  مسوس
فى باب مستش

  الوادي
مستشفى 

  مصطفى باشا
  المجموع

  

  

  

  ذكور

  11  5  3  3  طبیب  االستعجاالت

  16  7  3  6  ممرض

  14  4  8  2  طبیب  االنعاش

  14  7  6  1  ممرض

  13  5  4  4  طبیب  الجراحة العامة

  24  6  12  6  ممرض

  

  

  

  إناث

  18  5  7  6  طبیبة  االستعجاالت

  34  11  16  7  ممرضة

  4  2  1  1  طبیبة  االنعاش

  22  9  6  7  ممرضة

  16  5  8  3  طبیبة  الجراحة العامة

  20  8  6  6  ممرضة

  206  74  80  52  المجموع
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 كذا و لیال و نهارالتك المصالح  حضورنا خالل من تم المقاییس تطبیق أن نذكر أن بنا یجدر كما

 البعض أّما ، المصلحة روعف في العاملین األطباء على توزیعها في في الدراسة لناالزمالء  بعض مساعدة

 .لنا مهتومساعد الوسطاء عون ید علیه بفضل تحصلنا فقد اآلخر

  : اإلحصائیةأسلوب التحلیل و المعالجة  5-6

 سوف نتبع في هذه الدراسة المنهج اإلحصائي الوصفي االستداللي و یتمثل في مجموعة األسالیب 

لتي قد العلمیة ا لیلها ریاضیا لغرض إظهار االستدالالتالمتنوعة المستعملة لجمع المعطیات اإلحصائیة و تح

 :و تتلخص خطوات المنهج اإلحصائي في النقاط التالیة،   تبدو في الغالب غیر واضحة

 .جمع البیانات 1-

 .تنظیمها بالتبویب أو الترتیب في جداول 2-

 .تمثیلها أو عرضها 3-

 .تحلیلها 4-

 .معانتفسیرها و قراءة ما تنطوي علیه من  5-

 .تلخیصها 6-

 ) 24، ص  1995الحلیمي، ( 

و تأكد من صحة أو خطأ الفرضیات تم تفریغ للبعد مرحلة تطبیق المقاییس النفسیة المذكورة سابقا، و 

اإلجابة في الحاسب اآللي بغرض تحلیلها و معالجتها  بیانات الصالحة لغایات الدراسة و المستوفیةتبویب ال

 االجتماعیة اإلحصائیة للعلومعن طریق مجموعة البرامج 

Statistical Package For Social Science  SPSS 18   و ذلك إلیجاد التحلیالت اإلحصائیة التالیة:  

 .لوصف البیانات التكرارات و النسب المئویة لوصف الخصائص الشخصیة ألفراد الدراسة و كذلك §

مدى تماثل أو  المتوسط الحسابي لمعرفةاستخراج مقاییس الترعة المركزیة و التشتت حیث تم حساب  §

توزیع أفراد العینة و مدى  اعتدال صفات أفراد العینة و كذا حساب االنحراف المعیاري لمعرفة طبیعة

  .انسجامها

   الثالثمعامل االرتباط لبیرسون الختبار صحة الفرض  §

   الثاني  الفرضالختبار صحة  – test   t) ت(تم استخدام اختبار  §
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و معرفة  موعاتلمجاو تكمن أهمیته اإلحصائیة في مقارنة العینات و :  ANOVA  نیلتباتحلیل ا §

 .مدى تجانسها أو تباینها و اختالفها

 اإلنهاك النفسي اتینت هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین مختلف مستو كالمعرفة فیما إذا  ك²حساب  §

 لدى اإلنهاك النفسين متوسطات أبعاد لعینتین مستقلتین ومتجانستین لداللة الفروق بی T اختبار §

 . ) إناث ، وركذ ( الجنسین

المرتفعة  اتیللمستو  اإلختباریة والقیمة العینة متوسط بین الفرق داللة لمقارنة واحدة لعینة (T)  اختبار §

 .النفسي اإلنهاكألبعاد 
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  البحث عینة ألفراد العامة الخصائصعرض  6-1

 األول  السؤالنتیجة رض ع 6-2

 الثاني  السؤالنتیجة عرض  6-3

 الثالث  السؤالنتیجة عرض  6-4

 الرابع  السؤالنتیجة عرض  6-5

  الخامس السؤالنتیجة عرض  6-6

  السادس السؤالنتیجة عرض  6-7

  خالصة الفصل
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  :تمهید 
تي توصلت إلیه الدراسة الحالیة بشكل في هذا الفصل سنشرع بإذن اهللا في عرض النتائج ال     

اإلنهاك النفسي بالتوافق الزواجي لدى ممارسي الصحة مفصل، حیث تهدف الدراسة الحالیة إلى معرفة عالقة 

التوافق الزواجي  بتطبیق مقیاس قمناكما  اإلنهاك النفسي لماسالش ،  منا  بتطبیق مقیاس، لذا ق العمومیة

  اإلحصائي البرنامج وباستخدام اآللي الحاسب بواسطة  اإلحصائیة عمل التحلیالت تم وقد ،یتناول  لسبانییه ،

spss ،بذلك  ،التحلیل  ففي البدایة تطرقنا إلى عرض وصفي تحلیلي للنتائج و هي نقطة البدایة في عملیة

یتضمن  اكم  هذا الفصل الجزء الحیوي من البحث، ألنه یقدم األدلة اإلحصائیة المنطقیة و یحللها یعتبر

  .المقترحة البحوث وبعض الدراسة لتوصیات عرًضا

و في البدء تم االعتماد على وسائل اإلحصاء الوصفیة لوصف خصائص عینة البحث األساسیة و 

  :هي كما یلي 

  :البحث عینة ألفراد العامة الخصائصعرض  6-1

و المهنیة كي ال تتأثر نتائج الممّیزات الشخصیة  و الخصائص أهمأننا قمنا بضبط  إلى اإلشارة ارتأینا

 توصلنا من خالل المعالجة اإلحصائیة إلى معرفة قیم كل من المتوسطات الدراسة بتلك العوامل الدخیلة ، 

و تتمثل ،  ، والتي سیتم عرضها على شكل بیانات أولیةوكذا النسب المئویة الحسابیة و االنحرافات المعیاریة

األقدمیة في المنصب الحالي ، ،  الحالة المدنیة السن ، ، نس الج:  في الحالي خصائص عینة البحث

  :التالي النحو على هي المهنة ، المصلحة و المؤسسة االستشفائیة ، و

  البحث عینة لجنس صفي الو اإلحصاء الموالي الجدول یوضح :متغیر الجنس  6-1-1

  توزیع أفراد العینة الكلیة حسب الجنس ) 23(الجدول رقم 

  النسبة المئویة  ددالع  الجنس

 % 44.7  92  ذكور

 % 55.3  114  إناث

 % 100  206  المجموع

 بالّتساوي یكن لم حسب الجنس العّینة توزیع فإن ،)23(الجدول رقم  في المرفقة الّنسب و األرقام حسب

 55.34 نسبة یعادل ما أي 114 اإلناث عدد بلغ و ،%  44.66النسبة  كانت وعلیه  92الذكور  عدد بلغ حیث
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مهنة الطب و  نحو المتزاید اإلناث توجه إلى راجع هذا الذكور، و نسبة من أكبر نسبة اإلناث أن یعني وهذا % 

  .التمریض

توزیع أفراد العینة الكلیة حسب الجنس) 02(الدائرة النسبیة رقم   

  
  توزیع أفراد العینة حسب الجنس و المؤسسة اإلستشفائیة) 24(الجدول رقم 

باب  مستشفى  الجنس

  الوادي

مستشفى مصطفى 

  باشا

مستشفى بني 

  مسوس

  المجموع

  92  22  34  36  الذكور

  114  30 40 44 اإلناث

  206  52  74  80  المجموع

  

  توزیع أفراد العینة الكلیة حسب الجنس و المؤسسة االستشفائیة) 03(المدرج التكراري رقم 
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توزیع أفراد العینة معتدال نسبیا بین  أن ینضح )24(الجدول رقم  في المرفقة الّنسب و األرقام حسب

  .المستشفیات 

  :السن  6-1-2
  البحث عینة لسن الوصفي اإلحصاء الموالي الجدول یوضح 

  

   الفئة العمریةتوزیع أفراد العینة حسب ) 24(الجدول رقم 

  متوسط  النسبة المئویة  العدد  السن

  السن 

االنحراف 

  المعیاري 

25-30  26  12.6 %   

  
36.11  

  

  
4.84  

31-35  69  33.5 % 

36-40  77  37.4 % 

41-45  34  16.5 % 

 % 100  206  المجموع

 

الجدول  في المرفقة و حسب األرقام على أغلب شرائح األعمار المهنیة األساسیة تحتوي عینة البحث

 سنة حیث 40إلى  36سنة و من  35إلى  31الفئتین من  في تتمركزالعینة  أغلب أفراد فان، )24(رقم 

 أوج في هم الذین الشباب فئة هي عمریة فئة أكبر أي أن %  37.4 و  % 33.5  بالّنسبة على التوالي  قّدرت

  .عطائهم

توزیع أفراد العینة الكلیة حسب الجنس و  الفئة العمریة) 25(الجدول رقم   

 الجنس السن المجموع
 25-30 31-35 36-40 41-45 

92 12 
 

26 
 

39 
 

15 
 

 ذكر

 أنثى 19 38 43 14 114

206 
 

 المجموع 34 77 69 26
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توزیع أفراد العینة الكلیة حسب الفئة العمریة) 04(الدائرة النسبیة رقم   

 
  توزیع أفراد العینة حسب الفئة العمریة و الجنس) 05(المدرج التكراري رقم 

  
و المدرج التكراري  ،)25لجدول رقم ا(بالنسبة لتوزیع أفراد العینة حسب الجنس و الفئة العمریة  یتضح  

إلى  31نسبي لمتغیر الجنس من حیث التوزیع في الفئات العمریة ، ما عدى الفئة من العتدال اال )05(رقم 

  .    للذكور 26فرد مقابل  43 سنة فكانت األغلبیة لإلناث ب 35

  :الحالة العائلیة 6-1-3

  حث حسب الحالة العائلیةالب لعینة صفي الو اإلحصاء الموالي الجدول یوضح
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  الحالة العائلیةتوزیع أفراد العینة الكلیة حسب ) 26(الجدول رقم 

  النسبة المئویة  العدد  الحالة العائلیة

 % 38.8  80  أعزب

 % 61.2  126  متزوج

 % 100  206   المجموع

 بلغت إذ ، تزّوجینالم فئة من العّینة أفراد معظم أعاله أن الجدول في المبینة النتائج خالل من نالحظ

، حیث لم یتم األخذ بعین االعتبار فئة المطلقین و األرامل % 38.8 بلغت العزاب بینما فئة % 61.2 نسبتهم

  .لعدم توفر العدد الكافي

  الحالة العائلیةتوزیع أفراد العینة الكلیة حسب ) 06(الدائرة النسبیة رقم 

  
 سب الحالة العائلیة و المؤسسة االستشفائیةتوزیع أفراد العینة الكلیة ح) 27(الجدول رقم 

 

 المستشفى

 المجموع

ي نب

 مسوس

باب 

 الوادي

طفى صم

 باشا

 80 19 35 26 أعزب الحالة العائلیة

 126 55 45 26 متزوج

 206 74 80 52 المجموع
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  ائیةتوزیع أفراد العینة حسب الحالة العائلیة و المؤسسة االستشف) 07(المدرج التكراري رقم 

  
و  ،)27الجدول رقم ( الحالة العائلیة و المؤسسة االستشفائیةبالنسبة لتوزیع أفراد العینة حسب  یتضح  

مستوى المستشفى على  باستثناءفراد العینة معتدال على المستشفیات أتوزیع  ، أن) 07(المدرج التكراري رقم 

  .فرد من العزاب 19فرد مقابل  55العزاب بالجامعي لمصطفى باشا أین كانت فئة المتزوجین أعلى من فئة 

  :الحالة العائلیة و الجنس  6-1-4
  الحالة العائلیة الجنس البحث حسب عینة لجنس صفي الو اإلحصاء الموالي الجدول یوضح

  
توزیع أفراد العینة الكلیة حسب الحالة العائلیة و الجنس) 28(الجدول رقم   

 
 الجنس

 أنثى ذكر المجموع

العائلیةالحالة   80 41 39 أعزب 

 126 73 53 متزوج

 206 114 92 المجموع

 

ن الجنسین ، أما فئة یأن أفراد العینة موزعین باعتدال في فئة العزاب ب) 28(یتبین من خالل الجدول رقم 

  .بالنسبة للذكور 53فرد مقابل  73المتزوجات فقد بلغت 
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  نة حسب الحالة العائلیة و الجنستوزیع أفراد العی) 08(المدرج التكراري رقم 

  
  

  :األقدمیة  في المنصب  6-1-5

  سنوات األقدمیة في المنصبالبحث حسب  عینة الوصفي الموالي اإلحصاء الجدول یوضح

  
  توزیع أفراد العینة الكلیة حسب األقدمیة في المنصب) 29(الجدول رقم 

األقدمیة في نفس 

  المنصب

  متوسط  النسبة المئویة  العدد

وات سن 

  االقدمیة

االنحراف 

  المعیاري 

02-05   78  37.9 %   

  
7.52  

  

  
4.5  

06-10   101  49 % 

 % 13.1  27  وأكثر 11

 % 100  206  المجموع

 
 في مدة الخدمة تتراوح الممارسین الذین نسبة أعاله أن الجدول في المبینة النتائج خالل من نالحظ

 مدة تتراوح الذین الممارسین نسبة تلیها % 49 بنسبة الصدارة حتلتا سنوات  10الى 6ما بین  الحالیة المهنة

سنة عمل في  11لدیهم كانت الذین الممارسین نسبة ن ◌ّ  أ كما ،  %37.9سنوات ب  5و 2 بین ما خدمتهم
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 Beesseإلیه بیس  توصلت ما أساس على المتغیر هذا ضبطفقط ،  % 13.1ب قّدرت فما فوق نفس المنصب

و ألكثر   العمل من واحدة سنه بعد تظهر مظاهره و النفسي مخلفات اإلنهاك  أن إلى)   ( 1992و آخرون، 

  .وضوح سیتم عرض فیما یلي الدائرة النسبیة لتوزیع العینة حسب األقدمیة في نفس المنصب

توزیع أفراد العینة الكلیة حسب األقدمیة في المنصب) 09(الدائرة النسبیة رقم   

  
  :ةنوع الوظیفــ 6-1-6

  )طبیب و ممرض(حسب الوظیفة  البحث لعینة صفي الو اإلحصاء الموالي الجدول یوضح

  المهنة نوع توزیع أفراد العینة الكلیة حسب) 30(الجدول رقم 

  النسبة المئویة  العدد  المهنة

 % 36.9  76  )ة(طبیب 

 % 63.1  130  )ة(ممرض 

 % 100  206   المجموع

  

المهنة نوع أفراد العینة الكلیة حسبتوزیع ) 10(الدائرة النسبیة رقم   
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فئة األطباء التي مقابل  ةبالمائ 63.1یتضح من خالل ما سبق أن فئة الممرضین تمثل أكبر فئة ب 

، حیث یتم إسناد مهام مما یفسر ذلك طبیعة توزیع المناصب في مصالح المستشفیات و % 36.9بلغت 

الطاقم الشبه (لمشكلة من عدة ممرضین و أعوان التمریض التسییر عادة لطبیب یشرف على الفرقة الطبیة ا

  .)الطبي

  : المهنة حسب الجنس 6-1-7

  المهنة و الجنس نوع فیما یلي توزیع أفراد العینة الكلیة حسب   

  

  المهنة و الجنسنوع  توزیع أفراد العینة حسب) 31(الجدول رقم 
Tableau croisé sexe * profession 

 
profession 

Total ممرض طبیب 

sexe ذكر Effectif 38 54 92 
  41,3% 58,7% 100,0% 

 Effectif 38 76 114 أنثى
  33,3% 66,7% 100,0% 

Total Effectif 76 130 206 
  36,9% 63,1% 100,0% 

 
  المهنة و الجنس نوع توزیع أفراد العینة حسب) 11(المدرج التكراري رقم 
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موزع على الجنسین  % 63.1فرد بنسبة  130الممرضین تمثل أكبر فئة مشكلة من یتضح مما سبق أن فئة 

من الذكور بنسبة  54مقابل  % 66.7فرد بنسبة  76، حیث تتكون فئة الممرضات و هي تمثل أكبر فئة ب 

وزعة على الجنسین ، م % 36.9فرد بنسبة  76، بینما كانت فئة األطباء موزعة على مجموع  % 58.7

  . بالنسبة للطبیبات% 33.3بالنسبة للذكور و  % 41.3فرد بنسبة  38حیث بالتساوي أي 

  :المصلحة  6-1-8
  .حسب المصلحة التي یعملون بها البحث لعینة صفي الو اإلحصاء الموالي الجدول یوضح

  المصلحة توزیع أفراد العینة حسب) 31(الجدول رقم 

  ة المئویةالنسب  العدد  المصلحة

 % 38.3  79  االستعجاالت

 % 35.4  73  الجراحة العامة

 % 26.2  54  االنعاش

 % 100  206  المجموع

  

توزیع أفراد العینة الكلیة حسب المصلحة) 12(الدائرة النسبیة رقم   

 
  یثنوعا ما ، ح یتضح من خالل الجدول السابق أن التوزیع بین المالح الثالث ألفراد العینة كان معتدال

 35.4بالمائة تلیها مصلحة الجراحة العامة ب  38.3سجلت أعلى نسبة في مصلحة االستعجاالت ب  

  . بالمائة 26.2بالمائة و في األخیر مصلحة اإلنعاش ب 
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  :المؤسسة االستشفائیة  6-1-9
توزیع أفراد العینة الكلیة حسب المؤسسة االستشفائیة) 33(الجدول رقم   

  النسبة المئویة  لعددا  المؤسسة االستشفائیة

 % 25.2  52  مستشفى بني مسوس

 % 38.8  80  مستشفى باب الوادي

 % 35.9  74  مستشفى مصطفى باشا

 % 100  206  المجموع

 

توزیع أفراد العینة الكلیة حسب المؤسسة االستشفائیة) 13(الدائرة النسبیة رقم   

 
  :المؤسسة االستشفائیة المصلحة  6-1-10

  
توزیع أفراد العینة الكلیة حسب المؤسسة االستشفائیة والمصلحة )34(الجدول رقم   

 
hopital 

Total 

CHU benni 

messous 

CHU bab el 

oued 

CHU mustapha 

pacha 

service urgences 22 29 28 79 

Chirurgie Gle 19 30 24 73 

réanimation 11 21 22 54 

Total 52 80 74 206 
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  المصلحة و المؤسسة االستشفائیةتوزیع أفراد العینة حسب ) 14(رقم  المدرج التكراري

 
 

نسبي بین المصالح و المؤسسات االستشفائة ، و ذلك ما  لیتضح مما سبق أن عینة البحث موزعة باعتدا

). 14(یتجلى بوضوح في المدرج التكراري رقم   

:تعقیب عام    

ینة األساسیة مشتركة نوعا ما حیث حاولنا جعل من الواضح من كل ما سبق أن خصائص الع         

المتغیرات السابقة الذكر متقاربة حیث تأثر بنفس الشدة على نتائج البحث و یبقى التأثیر األكبر هو الذي 

  .في الدراسة الحالیة أال و هي اإلنهاك النفسي و التوافق الزواجي ةینبع من المتغیرات األساسی

  :ةالدراس حسب متغیرات نتائجال

المیدانیة،  انطالقا من معطیات اإلطار النظري، نتعرض اآلن إلى النتائج المتوصل إلیها في الدراسة

سبانیه ، التوافق الزواجي ل المهني ل ماسالش، و كذلك مقیاس اكهنو هذا من خالل تقدیم نتائج مقیاس اإل

  :حصائیة المطبقة على ما یلي بعد التطبیق على عینة الدراسة ، و أسفرت نتائج مختلف االختبارات اإل
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   : األول السؤال الرئیسينتیجة عرض  6-2

 المهني اكهناإل تناذر من أفراد عینة البحث یعاني هل  «  :لإلجابة على السؤال األول و الذي مفاده

 النسب راجاستخ تم ماك الثالث المهن اكهناإل ألبعاد المعیاري االنحراف و الحسابي المتوسط حساب م، ت »  ؟

  لعینة (T)اختبار نتائج  ، باإلضافة إلى  ) مرتفع ، ، متوسط منخفض( بعد لكل الثالثة اتیللمستو  ةیالمؤو 

الدنیا  القیمة( اإلخباریة القیمة و العینة متوسط بین الفرق داللة مقارنة بهدف One Sample T Test  واحدة

 الفرض اختبار إلى اإلحصائیة العملیة هذه تهدف،  سطاتمتو  إلى الدرجات لیتحو  بعد وذلك )المرتفع للمستوى

  .(Test value )ة اإلخباری القیمة) spss( برنامج في علیها طلقی ثابتة قیمة عن عیالتوز  متوسط باختالف

بمستویاته الثالثة ودرجته (المهني  اكهنقمنا بمقارنة الّنتائج المحّصل علیها من مقیاس اإلحیث 

لمقارنة  )ماسالش(من طرف مصممة المقیاس  هذا المعیار و قد وضع) ةاإلخباری قیمةال(بمعیار ) الّكلیة

المحّدد و الذي یؤخذ كقیمة معیاریة یكون بمثابة محك یدل على  درجة الفرد في المقیاس و المتوّسط الحسابي

ي المحدد ع األفراد، حیث كلما زادت الدرجات عن المتوّسط الحسابضتمو  المستوى المقبول للّدرجات و

یدل ) أي الدرجات(على زیادة عدد األفراد المنهكین و هو شيء سلبي ، و ّكلما ّقلت  كمعیار كلما دل ذلك

اإلنجاز تدني الشعور ب، تبلد المشاعر، االنفعالي اكهناإل(شيء إیجابي في مؤشرات المقیاس  على ذلك

 ) .العمل الشخصي في

 عندالنفسي  اكهنلإل الثالثة المستویات تحدد التي و جزئیة لةأسئ ثالثة إلى األول السؤال میقسو قمنا بت

  :كالتالي هي و عینة البحث

  :وینص على ما یلي  : األول الجزئي السؤال 6-2-1

 .»نفعالياال  اإلجهاد بعد على المهني اكهناإل تناذر من أفراد عینة البحث یعاني هل «
   

اإلحصاء الوصفي سین ، و فیما یلي طبیب و ممرض من الجن 206ث من و تكونت عینة البح

  ) .االنفعالي اإلجهاد( على البعد األوللمتغیر اإلنهاك النفسي 
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 اإلجهاد االنفعالي على بعد اإلحصاء الوصفي لعینة الدراسة) 35(الجدول رقم 
أبعاد االحتراق 

  النفسي

المستویات حسب 

  ماسالش

المتوسط   المجموع

  الحسابي

الخطأ 

  المعیاري

االنحراف 

  النسبة  التكرار  معیاريال

  

  

 اإلجهاد االنفعالي
  

  مستوى منخفض

0  - 17  

07  3.39  
% 

  

  
34.48  

  

  
0.58  

  

  
  مستوى متوسط  8.37

18 – 27  

17  8.28 
%  

  مستوى مرتفع

  فما فوق 28

182  88.34 
%  

  

تقع في  الياالنفع اإلجهاد بعد على النفسي اإلنهاك نسبة أعلى أن ) 35 ( الجدول خالل من تبینی

بالمائة بالنسبة  8.28من مجموع أفراد العینة ، تلیها ) فرد 182(بالمائة  88.34 المستوى المرتفع بنسبة

فرد على المستوى  206من مجموع ) أفراد 07( بالمائة  3.39فرد، بینما تحصل  17للمستوى المتوسط أي 

 تضحی، و  االنفعاليستوى مرتفع من اإلنهاك من م عانونیإلى القول أن أفراد العینة  دفعیمما المنخفض ، 

فما  28القیمة المعیاریة (و هو یفوق الحد األدنى للمستوى المرتفع  34.48 ذلك من خالل المتوسط الذي بلغ

  ).فوق

 مقیاس من المستخلصة 28 اإلخباریة بالدرجة مقارنته تمت ، للعینة الحسابي المتوسط تقدیر وبعد

لعینة  tباستخدام اختبار  ، و هي القیمة الدنیا للمستوى المرتفع ،إلجهاد االنفعالياك النفسي على بعد اهناإل

عند درجة الحریة ) 1.653(المجدولة ) ت(من قیمة  أكبر) 11.10( المحسوبة) ت(فكانت قیمة واحدة ، 

  .، مما یعني وجود فروق ذات داللة إحصائیة)0.05(ومستوى الداللة  205

، لذلك نرفض الفرضیة المبدئیة أي أن متوسط  0.05وهي اقل من  Sig. = 0.00أن  و یتبین

اكبر أم اصغر من اإلجهاد العاطفي ، والسؤال هنا هل متوسط  28ال یساوي  اإلجهاد العاطفي لعینة البحث

 یزیددلیل على أن متوسط المجتمع  موجبةأي  t = 11.101 ولإلجابة على هذا السؤال نجد أن قیمة  ، 28

  .األتيقد تم تلخیص نتائج المقارنة في الجدول و  ، 28عن 
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 اإلجهاد االنفعالي لعینة واحدة على بعد tاختبار نتائج ) 36(الجدول رقم 

 الخطأ المعیاري

االنحراف 

 المعیاري
  العینة المتوسم

  االنفعالي اإلجهاد 206 34,4806 8,37867 58377,

 
Test sur échantillon unique 

 

Valeur du test = 28                                       

t ddl 

Sig. 

(bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 

95% de la différence 

Inférieure Supérieure 

épuisement émotionnel 11,101 205 ,000 6,48058 5,3296 7,6315 

 من حیث تعرضهم لإلجهاد أفراد عینة الدراسةبین دال إحصائیا  فرقبوجود تبین نتائج هذه المقارنة 

و منه یمكن نفعالي ، اال مستوى عالي من اإلجهادمن  يعانت ، و كان الفرق لصالح الفئة التينفعالي اال

 النفسي لإلنهاك اإلجابة على السؤال الجزئي األول  بأنه یعاني أغلبیة أفراد عینة البحث من مستوى مرتفع

  .نفعالياال اإلجهاد عدب على

  :على ما یلي  ینص السؤال : الثاني الجزئي سؤال 6-2-2

التعاطفي أو تبلد  الشعور فقدان بعد على المهني اكهناإل تناذر من أفراد عینة البحث یعاني هل «

  . »المشاعر

اإلحصاء الوصفي طبیب و ممرض من الجنسین ، و فیما یلي  206ث من و تكونت عینة البح

، و ذلك حسب المستویات الثالثة حسب مصممة المقیاس ) تبلد المشاعر( على بعد ر اإلنهاك النفسي لمتغی

  ).ماسالش(

  تبلد المشاعر  على بعد اإلحصاء الوصفي لعینة الدراسة) 37(الجدول رقم 

أبعاد االحتراق 

  النفسي

المستویات حسب 

  ماسالش

المتوسط   المجموع

  الحسابي

الخطأ 

  المعیاري

 االنحراف

  المعیاري

  

  

  تبلد المشاعر

  مستوى منخفض

0  - 7  

04  1.94 
%  

  

  
15.93  

  

  

  

  
0.35  

  

  
  مستوى متوسط  5.04

8 – 12  

45  21.84 
%  

  مستوى مرتفع

  فما فوق 13

157  76.21 
%  
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أن أعلى نسبة "  تبلد المشاعر"  بعد على النفسي اإلنهاك فيو یتضح من خالل نتائج أفراد العینیة 

یلیها المستوى المتوسط ) 206فرد من مجموع  157(بالمائة  76.21توى المرتفع أیضا بنسبة تقع في المس

 04(بالمائة  1.94و في األخیر المستوى المنخفض بنسبة ) 206فرد من مجموع  45(بالمائة  21.84بنسبة 

النفسي  اإلنهاكن من مستوى مرتفع م عانونیوتدل هذه النتیجة على أن أفراد العینة ، )206أفراد من مجموع 

و هو یفوق الحد األدنى للمستوى  15.93 ذلك من خالل المتوسط الذي بلغ تضحیو  تبلد المشاعربعد  على

  ) .فما فوق 13(المرتفع 

اك النفسي هناإل مقیاس من المستخلصة 13 بالدرجة مقارنته تمت للعینة، الحسابي المتوسط تقدیر بعدو 

من قیمة  أكبر) 8.35( المحسوبة) ت(فكانت قیمة لعینة واحدة ،  tتبار باستخدام اخ تبلد المشاعرعلى بعد 

، مما یعني وجود فروق ذات داللة )0.05(ومستوى الداللة  205عند درجة الحریة ) 1.653(المجدولة ) ت(

  .إحصائیة

تبلد ، لذلك نرفض الفرضیة المبدئیة أي أن متوسط  0.05وهي اقل من  Sig. = 0.00یتبین أن و  

 ،)13(اكبر أم اصغر من  تبلد المشاعر، والسؤال هنا هل متوسط  13ال یساوي  لعینة البحث شاعرالم

 13عن  یزیددلیل على أن متوسط المجتمع  موجبةأي  t = 8.350 ولإلجابة على هذا السؤال نجد أن قیمة 

  .األتيو قد تم تلخیص نتائج المقارنة في الجدول  ،

 تبلد المشاعر لعینة واحدة على بعد t اختبارنتائج ) 38(الجدول رقم 

 الخطأ المعیاري
االنحراف 

 المعیاري
  العینة المتوسم

 تبلد المشاعر 206 15,9369 5,04815 35172,
 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur du test = 13                                       

t ddl 

Sig. 

(bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% 

de la différence 

Inférieure Supérieure 

dépersonnalisation 8,350 205 ,000 2,93689 2,2434 3,6303 
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من حیث تعرضهم لتبلد  أفراد عینة الدراسةبین فرق دال إحصائیا بوجود تبین نتائج هذه المقارنة 

و منه یمكن اإلجابة ، مستوى عالي من تبلد المشاعرمن  يعانت ئة التيالمشاعر ، و كان الفرق لصالح الف

 النفسي اإلنهاكعلى السؤال الجزئي الثاني  بأنه فعال یعاني أغلبیة أفراد عینة البحث من مستوى مرتفع من 

  .تبلد المشاعر على بعد 

  :السؤال على ما یلي و ینص  : الثالث ئيالجز  السؤال 6-2-3

  .»تدني الشعور باالنجاز الشخصي في العمل  بعد علىالمهني  اكهناإل تناذر من د عینة البحثأفرا یعاني هل «

اإلحصاء الوصفي طبیب و ممرض من الجنسین ، و فیما یلي  206ث من و تكونت عینة البح

، و ذلك حسب المستویات الثالثة ) تدني الشعور باالنجاز الشخصي( على بعد لمتغیر اإلنهاك النفسي 

  .نهاك النفسي لإل

  تدني الشعور باالنجاز الشخصي  على بعد اإلحصاء الوصفي لعینة الدراسة) 39(الجدول رقم 

أبعاد االحتراق 

  النفسي

المستویات حسب 

  ماسالش

  

المتوسط   المجموع

  الحسابي

الخطأ 

  المعیاري

االنحراف 

  المعیاري

  

  

نقص الشعور 

  باالنجاز الشخصي

  مستوى منخفض

  فما فوق 40

01  0.48 
%  

  

  
28.94  

  

  
0.39  

  

  
  مستوى متوسط  5.66

32 - 39  

54  26.21 
%  

  مستوى مرتفع

0  - 31  

151  73.30 
%  

تدني الشعور باالنجاز "  بعد على النفسي اإلنهاك و یتضح من خالل نتائج أفراد العینیة في

) 206فرد من مجموع  151(بالمائة  73.30أن أعلى نسبة تقع في المستوى المرتفع أیضا بنسبة "  الشخصي

و في األخیر المستوى المنخفض ) 206فرد من مجموع  54(بالمائة  26.21، یلیها المستوى المتوسط بنسبة 

من مستوى  عانونیوتدل هذه النتیجة على أن أفراد العینة ، )206فرد واحد من مجموع (بالمائة  0.48بنسبة 

ذلك من خالل المتوسط الذي  تضحیو  االنجاز الشخصيتدني الشعور ببعد  النفسي على اإلنهاكمرتفع من 

تصنیف  یریحسب معا، و ذلك ) 31(للمستوى المرتفع أي  الدنیا من القیمة  قتربو هو ی  28.94 بلغ

تدني الشعور مع مستوى  سلبا تماشیالنفسي  اإلنهاك، إذ أن مستوى لماسالش  النفسي اإلنهاك اتیمستو 
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النفسي اإلنهاك مستوى  ارتفع درجة تدني الشعور باالنجاز الشخصي فضتانخلما ك، أي  باالنجاز الشخصي

.  

اك النفسي هناإل مقیاس من المستخلصة 31 بالدرجة مقارنته تمت للعینة، الحسابي المتوسط تقدیر بعد و

-( المحسوبة) ت(فكانت قیمة لعینة واحدة ، tباستخدام اختبار  تدني الشعور باالنجاز الشخصيعلى بعد 

، مما یعني )0.05(ومستوى الداللة  205عند درجة الحریة ) 1.653(المجدولة ) ت(من قیمة  أكبر) 5,199

  .وجود فروق ذات داللة إحصائیة

، لذلك نرفض الفرضیة المبدئیة أي أن متوسط  0.05وهي اقل من  Sig. = 0.00یتبین أن و   

  31اكبر أم اصغر من  هولسؤال هنا هل ، وا 31ال یساوي  لعینة البحث تدني الشعور باالنجاز الشخصي

عن  یقلدلیل على أن متوسط المجتمع  سالبةأي  t = - 5.199 ولإلجابة على هذا السؤال نجد أن قیمة 

  .األتيو قد تم تلخیص نتائج المقارنة في الجدول  ، 13

  تدني الشعور باالنجاز الشخصي لعینة واحدة على بعد tاختبار نتائج ) 40(الجدول رقم 

 الخطأ المعیاري

االنحراف 

 المعیاري
  العینة المتوسم

تدني الشعور باالنجاز  206 28,9466 5,66909 39498,

 الشخصي
 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur du test = 31                                       

t ddl Sig. (bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

accomplissement personnel -5,199 205 ,000 -2,05340 -2,8322 -1,2746 

 
تدني من حیث تعرضهم ل أفراد عینة الدراسةبین فرق دال إحصائیا بوجود تبین نتائج هذه المقارنة 

و ، مستوى عالي منه من  يعانت الفرق لصالح الفئة التي ، و كان في العمل الشعور باالنجاز الشخصي

بذلك یمكن اإلجابة على السؤال الجزئي الثالث  بأنه فعال یعاني أغلبیة أفراد عینة البحث من مستوى مرتفع 

  .في العمل تدني الشعور باالنجاز الشخصيمن اإلنهاك النفسي على بعد 
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ارات ، تم استخدام اختبار كا مربع ، وجاءت النتائج على النحو تكر الومن أجل اختبار داللة الفروق بین     

  .المواليالموضح في الجدول 

  النفسياإلنهاك  مقیاس درجات حسب الفروق لداللة یبین نتائج كا مربع) 41(جدول رقم 

مربع كــا قیمة األبعاد  

 المحسوبة
الحریة درجة  

 كا مربع

المجدولة   

 مستوى

 الداللة

ياالنفعال اإلنهاك  152.194 32 16.4 0.01 

 0.01 10.9 24 173.126 تبلد المشاعر

 0.01 12.2 26 230.718  تدني الشعور باالنجاز الشخصي

 0.01 25.9 51 102.971 اإلنهاك النفسي الكلي

 )0.01(ومســتوى الداللــة  المجدولــة) 2كـــا(أكبــر مــن قیمــة  المحســوبة) 2كـــا(أن قیمــة  الســابقیوضــح الجــدول 

ذات داللـــة  یـــةجوهر فـــروق  وجـــود ممـــا یعنـــي اإلنهـــاك النفســـي الكلـــيمســـتوى األبعـــاد الثالثـــة وكـــذا وذلـــك علـــى 

  .اإلنهاك النفسي لدى أفراد العینةالثالثة ألبعاد مستویات البین إحصائیة 

  :و من كل ما سبق یمكن اإلجابة على السؤال الرئیسي األول للدراسة على النحو التالي  •

 .» النفسي اكهناإل مرتفع من مستوى منعینة الدراسة  تعاني«  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

242 

  
  

  : و ینص على ما یلي: الثاني  السؤال الرئیسينتیجة عرض  6-3

مة فروق دالة إحصائیا بین المتزوجین و العزاب لدى عینة الدراسة في شدة التعرض ثهل  «

  .الثالثة ألبعاده وفقا هذا و ؟ » لإلنهاك النفسي

 الخطأ المعیاري، االنحراف الحسابیة، المتوسطات من كلحساب ب قمناؤال لإلجابة على هذا الس

 بین للفروق )ت( اختبارباستخدام  )المتزوجون و العزاب(داللة الفروق بین المتوسطین كذا  و المعیاري

س للتجان )levene(عن طریق اختبار لفن تجانس العّینة  ، وتم التأكد مناإلحصائیة الداللة لمعرفة متوسطین

  :یلي ما على فتحّصلنا

   تجانس العّینة ل "f"اختبار نتائج ) 42(الجدول رقم 
Test d'homogénéité des variances 

 Statistique 
de Levene ddl1 ddl2 Signification 

épuisement émotionnel ,470 1 204 ,494 
dépersonnalisation 3,444 1 204 ,065 
accomplissement personnel 1,976 1 204 ,161 
burnout général ,740 1 204 ,391 

 
النفسي، حیث جاءت  لإلنهاك الثالثة األبعاد على متجانستین العینتین أن السابق الجدول نتائج تشیر

>α(0.05)  P-value (sig)  األبعاد و كذا بالنسبة لإلنهاك النفسي ككلفي كل.  

حسب  النفسي نهاكحسب األبعاد الثالثة لتناذر اإل جزئیة ةأسئل ثالثة إلى السؤال الرئیسي تقسیموتم 

  :كاألتيماسالش ،

  :و ینص على ما یلي  :األول  الجزئي السؤال 6-3-1

النفسي على بعد  اكهنإلل التعرض شدة فيالمتزوجین و العزاب  بین فروق دالة إحصائیا ثمة هل«

 .» ؟االنفعالي اإلجهاد
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لإلجابة على هذا السؤال و  ،  n1=126من   فتكونت المتزوجین عینة أما n1=80العزاب من  عینة تكونت

 مستقلتینلعینتین  )ت( اختبارباستخدام ) المتزوجون و العزاب(تم حساب داللة الفروق بین المتوسطین 

   :التاليفكانت النتائج كما هو موضح في الجدول  ، ومتجانستین

  االنفعالي اإلجهادتدني  لى بعدلعینة واحدة ع tاختبار نتائج ) 43(الجدول رقم 

الحالة 

 العائلیة

 عدد

 األفراد

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعیاري

) ت(

 المحسوبة

 درجة

 الحریة

) ت(

 المجدولة

 مستوى

 الداللة

 6.10 28.5 80 أعزب

 متزوج 0.05 1.976 189.77 10.33

 
126 38.27 7.35 

  

بانحراف معیاري یقدر بـ ) 28.5(بلغ  العزاببي لمجموعة أن المتوسط الحسا) 43(الجدول رقم  من ضحتی

، و هذا ) 7.35(بانحراف معیاري یقدر بـ ) 38.27( المتزوجین، بینما بلغ المتوسط الحسابي لمجموعة )6.1(

اإلجهاد االنفعالي حسب  النفسي على بعد من اإلنهاك یعني أن كال المجموعتین تعاني من مستوى مرتفع

  ).28(ستوى المرتفع لماسالش أي الدرجة الحد األدنى للم

 ومتجانستین مستقلتینلعینتین ) ت(تم استخدام اختبار  المتوسطاتو من أجل معرفة داللة الفروق بین  

 189.77عند درجة الحریة ) 1.976(المجدولة ) ت(من قیمة  أكبر) 10.33( المحسوبة) ت(فكانت قیمة 

في مستوى  المتزوجون و العزابفروق ذات داللة إحصائیة بین ، مما یعني وجود )0.05(ومستوى الداللة 

  .تعرضهم لإلنهاك النفسي على بعد اإلجهاد االنفعالي لصالح فئة المتزوجون

  :و ینص على ما یلي: الثاني الجزئي السؤال 6-3-2

باإلنهاك النفسي على  اإلصابة شدة فيالمتزوجین و العزاب  بین فروق دالة إحصائیا هناك هل«

 » .؟عد تبلد المشاعرب
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لإلجابة على هذا و  ،  n1=126من   فتكونت المتزوجون عینة أما n1=80العزاب من  عینة تكونت

فكانت النتائج ). ت( اختبارباستخدام ) المتزوجون و العزاب( اتالسؤال تم حساب داللة الفروق بین المتوسط

  :الموالي كما هو موضح في الجدول 

  تبلد المشاعر لعینة واحدة على بعد tاختبار  نتائج) 44(الجدول رقم 

الحالة 

 العائلیة

 عدد

 األفراد

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعیاري

) ت(

 المحسوبة

 درجة

 الحریة

) ت(

 المجدولة

 مستوى

 الداللة

 2.95 12.97 80 أعزب

8.50 201.82 1.976 0.05 
  متزوج

 
126 17.81 5.20 

بانحراف معیاري ) 12.97(بلغ  العزابلمتوسط الحسابي لمجموعة أن ا) 44(الجدول رقم  من ضحتی

بانحراف معیاري یقدر بـ ) 17.81( المتزوجون، بینما بلغ المتوسط الحسابي لمجموعة )2.95(یقدر بـ 

تبلد النفسي على بعد  من اإلنهاك، و هذا یعني أن مجموعة العزاب تعاني من مستوى متوسط ) 5.20(

، بعد مستوى نف الالنفسي على  من اإلنهاكة المتزوجون تعاني من مستوى مرتفع المشاعر بینما مجموع

  ).13(حسب الحد األدنى للمستوى المتوسط لماسالش أي الدرجة 

 مستقلتینلعینتین ) ت(و من أجل معرفة داللة الفروق بین هذین المتوسطین تم استخدام اختبار  

عند درجة الحریة ) 1.976(المجدولة ) ت(من قیمة  أكبر )8.50( المحسوبة) ت(فكانت قیمة  ومتجانستین

في  المتزوجون و العزاب، مما یعني وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین )0.05(ومستوى الداللة  201.82

  .تعرضهم لإلنهاك النفسي على بعد تبلد المشاعر لصالح فئة المتزوجون شدة

  :ي و ینص على ما یل :الثالث  الجزئي السؤال 6-3-3

إلنهاك النفسي على بعد ل التعرض شدة فيالمتزوجین و العزاب  بین فروق دالة إحصائیا هناك هل«

 » .؟تدني الشعور باالنجاز الشخصي في العمل
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لإلجابة على هذا و  ،  n1=126من   فتكونت المتزوجین عینة أما n1=80العزاب من  عینة تكونت

فكانت النتائج ). ت( اختبارباستخدام ) المتزوجون و العزاب(ین السؤال تم حساب داللة الفروق بین المتوسط

  :المواليكما هو موضح في الجدول 

  تدني الشعور باالنجاز الشخصي لعینة واحدة على بعد tاختبار نتائج ) 45(الجدول رقم 

الحالة 

 العائلیة
األفراد عدد  

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعیاري

) ت(

 المحسوبة

 درجة

 الحریة

) ت(

 المجدولة

 مستوى

 الداللة

 4.07 31.28 80 أعزب

 متزوج 0.05 1.976 203.18 5.42-

 
126 27.46 6.03 

بانحراف معیاري ) 31.28(بلغ  العزابأن المتوسط الحسابي لمجموعة ) 45(الجدول رقم  من ضحتی

راف معیاري یقدر بـ بانح) 27.46( المتزوجون، بینما بلغ المتوسط الحسابي لمجموعة )4.07(یقدر بـ 

كال الفئتان أن  لماسالش ،  النفسي اإلنهاك اتیتصنیف مستو  یریحسب معا النتائجوتدل هذه ) 6.03(

، إذ أن  تدني الشعور باالنجاز الشخصي في العملالنفسي على بعد  مستوى عالي من اإلنهاك من عانونی

 انخفض مستوىلما ك، أي  النجاز الشخصيتدني الشعور بامع مستوى  سلبا تماشیالنفسي  اإلنهاكمستوى 

  .النفسي اإلنهاك مستوى  ارتفع 31تدني الشعور باالنجاز الشخصي على الدرجة 

 مستقلتینلعینتین ) ت(تم استخدام اختبار  اتة داللة الفروق بین هذین المتوسطو من أجل معرف 

عند درجة الحریة ) 1.976(مجدولة ال) ت(من قیمة  أكبر) -5.42( المحسوبة) ت(فكانت قیمة  ومتجانستین

في  المتزوجون و العزاب، مما یعني وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین )0.05(ومستوى الداللة  203.18

في العمل لصالح فئة  تدني الشعور باالنجاز الشخصيالنفسي على بعد  إلنهاكتعرضهم لمستوى 

  .المتزوجون

  :الرئیسي الثاني للدراسة على النحو التالي  و من كل ما سبق یمكن اإلجابة على السؤال •

 النفسي تعرضهم لإلنهاكفي مستوى  المتزوجون و العزاببین ثمة فروق ذات داللة إحصائیة «  

  .مقارنة بفئة العزاب النفسي لإلنهاكأي أن فئة المتزوجون أكثر تعرضا  » لصالح فئة المتزوجون 
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 :و ینص على ما یلي :الثالثالسؤال  6-4

تعزى  اإلنهاك النفسيمستوى في  أفراد العینةدرجات  ق دال إحصائیا بین متوسطوفر  ثمة هل«

  .» ؟األقدمیة في نفس المنصب الختالف 

 الخطأ المعیاري، االنحراف الحسابیة، المتوسطات من كلحساب ب قمنا لإلجابة على هذا السؤال

السؤال  تقسیموتم لتحلیل التباین، ) ف(ام اختبار حساب داللة الفروق بین المتوسطین باستخد وكذا المعیاري

  :و كانت النتائج كاآلتي حسب المستویات الثالثة لإلنهاك النفسي لماسالش ،  جزئیة أسئلة ثالثة إلى الرئیسي

  :و ینص على ما یلي  :األول  الجزئي السؤال 6-4-1

النفسي  اكهناإلصابة باإل شدة في أفراد العینةدرجات  بین متوسط فروق دالة إحصائیا ثمة هل«

  »؟ األقدمیة في نفس المنصب  الختالف تعزى االنفعالي على بعد اإلجهاد

 األقدمیةتعزى الختالف االنفعالي  اإلجهاداإلحصاء الوصفي لبعد ) 46(الجدول رقم 
épuisement émotionnel 

expérience 

Moyenne N Ecart-type 

Erreur 
standard de 
la moyenne Médiane 

2-5 ans 
6-10 ans 
11 ans et plus 
Total 

34,4231 78 7,89956 ,89445 33,0000 
34,9703 101 8,73436 ,86910 33,0000 
32,8148 27 8,45366 1,62691 33,0000 
34,4806 206 8,37867 ,58377 33,0000 

 
.األقدمیةتعزى الختالف  ياالنفعالاإلجهاد لبعد یبین نتائج تحلیل التباین ) 47(جدول رقم ال  

épuisement émotionnel 

 Somme 
des carrés ddl 

Moyenne 
des carrés F Signification 

Inter-groupes 99,399 2 49,699 ,706 ,495 
Intra-groupes 14292,023 203 70,404   
Total 14391,422 205    
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بلغ  سنواتستة من  األقل األقدمیةذوي موعة أن المتوسط الحسابي لمج) 46(الجدول رقم  من ضحتی

احد من  األقل األقدمیةذوي بلغ المتوسط الحسابي لمجموعة  كما، )7.89(بانحراف معیاري یقدر بـ ) 34.42(

 األقدمیةذوي بلغ المتوسط الحسابي لمجموعة ، بینما ) 8.73(بانحراف معیاري یقدر بـ ) 34.97( عشر سنة

و هذا یعني أن كل الفئات تعاني من ) 8.45(بانحراف معیاري یقدر بـ ) 32.81( احد عشر سنةمن  األكثر

اإلجهاد االنفعالي حسب الحد األدنى للمستوى المرتفع لماسالش  النفسي على بعد من اإلنهاك مستوى مرتفع

  ).28(أي الدرجة 

 المحسوبة) ف(ة فكانت قیم) ف(تم استخدام اختبار  اتو من أجل معرفة داللة الفروق بین المتوسط 

، )0.05(ومستوى الداللة  )203(و ) 2(عند درجة الحریة ) 3.06(المجدولة ) ف(من قیمة  أصغر) 0.706(

تعرضهم لإلنهاك النفسي على في مستوى  أفراد العینةوجود فروق ذات داللة إحصائیة بین عدم مما یعني 

 . باألقدمیة في نفس المنصتعزى الختالف بعد اإلجهاد االنفعالي 

  

  :و ینص على ما یلي : الثاني الجزئي السؤال 6-4-2

اك النفسي هناإلصابة باإل شدة في أفراد العینةبین متوسطي درجات  فروق دالة إحصائیا هناك هل«

  .» األقدمیة في نفس المنصبتعزى الختالف  على بعد تبلد المشاعر

 األقدمیةختالف تعزى التبلد المشاعر اإلحصاء الوصفي لبعد ) 48(الجدول رقم 

dépersonnalisation 

expérience 
Moyenn

e N Ecart-type 

Erreur 
standard de 
la moyenne Médiane 

2-5 ans 
6-10 ans 
11 ans et plus 
Total 

16,8077 78 4,47811 ,50705 15,0000 
15,2277 101 5,43853 ,54115 14,0000 
16,0741 27 4,85106 ,93359 15,0000 
15,9369 206 5,04815 ,35172 15,0000 
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.األقدمیةتعزى الختالف  تبلد المشاعرلبعد یبین نتائج تحلیل التباین ) 49(جدول رقم ال  

dépersonnalisation 

 Somme 
des carrés ddl 

Moyenne 
des carrés F Signification 

Inter-groupes 110,450 2 55,225 2,192 ,114 
Intra-groupes 5113,730 203 25,191   
Total 5224,180 205    

بلغ  سنواتستة من  األقل األقدمیةذوي أن المتوسط الحسابي لمجموعة ) 48(الجدول رقم  من ضحتی

احد من  األقل األقدمیةذوي بلغ المتوسط الحسابي لمجموعة  كما، )4.47(بانحراف معیاري یقدر بـ ) 16.80(

 األقدمیةذوي بلغ المتوسط الحسابي لمجموعة ، بینما ) 5.43(ري یقدر بـ بانحراف معیا) 15.22( عشر سنة

و هذا یعني أن كل الفئات تعاني من ) 4.85(بانحراف معیاري یقدر بـ ) 16.07( احد عشر سنةمن  األكثر

حسب الحد األدنى للمستوى المرتفع لماسالش أي  تبلد المشاعر النفسي على بعد من اإلنهاك مستوى مرتفع

  ).13(درجة ال

 المحسوبة) ف(فكانت قیمة ،) ف(تم استخدام اختبار  اتو من أجل معرفة داللة الفروق بین المتوسط 

، )0.05(ومستوى الداللة  )203(و ) 2(عند درجة الحریة ) 3.06(المجدولة ) ف(من قیمة  أصغر) 2.192(

تعرضهم لإلنهاك النفسي على توى في مس أفراد العینةوجود فروق ذات داللة إحصائیة بین عدم مما یعني 

 .األقدمیةتعزى الختالف تبلد المشاعر بعد 

  

  :و ینص على ما یلي  :الثالث  الجزئي السؤال 6-4-3

النفسي  اكهناإلصابة باإل شدة في أفراد العینةبین متوسطي درجات  فروق دالة إحصائیا هناك هل

 .؟ » في نفس المنصب األقدمیةمدة الختالف تعزى  في العمل تدني الشعور باالنجاز الشخصيعلى بعد 
 

  األقدمیةتعزى الختالف تدني الشعور باالنجاز الشخصي االحصاء الوصفي لبعد ) 50(الجدول رقم 
accomplissement personnel 
expérience 

Moyenne N Ecart-type 

Erreur 
standard 

de la 
moyenne Médiane 

2-5 ans 
6-10 ans 
11 ans et plus 
Total 

30,0641 78 5,09224 ,57658 31,0000 
27,6040 101 5,68521 ,56570 29,0000 
30,7407 27 6,18057 1,18945 31,0000 
28,9466 206 5,66909 ,39498 30,0000 
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.األقدمیةتعزى الختالف تدني الشعور باالنجاز الشخصي لبعد یبین نتائج تحلیل التباین ) 51(جدول رقم ال  
accomplissement personnel 

 
Somme 

des 
carrés ddl 

Moyenne 
des carrés F Signification 

Inter-groupes 366,390 2 183,195 5,977 ,003 
Intra-groupes 6222,023 203 30,650   
Total 6588,413 205    

 
بلغ  سنواتستة ن م األقل األقدمیةذوي أن المتوسط الحسابي لمجموعة ) 50(الجدول رقم  من ضحتی

احد من  األقل األقدمیةذوي بلغ المتوسط الحسابي لمجموعة  كما، )5.09(بانحراف معیاري یقدر بـ ) 30.06(

 األقدمیةذوي بلغ المتوسط الحسابي لمجموعة ، بینما ) 5.68(بانحراف معیاري یقدر بـ ) 27.60( عشر سنة

و هذا یعني أن كل الفئات تعاني من ) 6.18(ر بـ بانحراف معیاري یقد) 30.74( احد عشر سنةمن  األكثر

حسب الحد األدنى تدني الشعور باالنجاز الشخصي في العمل  النفسي على بعد من اإلنهاك مستوى مرتفع

  ).31(للمستوى المرتفع لماسالش أي الدرجة 

سي النف اإلنهاك، إذ أن مستوى لماسالش  النفسي اإلنهاك اتیتصنیف مستو  یریحسب معاو ذلك 

درجة تدني الشعور باالنجاز  انخفضتلما ك، أي  تدني الشعور باالنجاز الشخصيمع مستوى  سلبا تماشی

  .النفسي اإلنهاك مستوى  ارتفع) 31(الدرجة الشخصي عن 

 المحسوبة) ف(فكانت قیمة ،) ف(تم استخدام اختبار  اتو من أجل معرفة داللة الفروق بین المتوسط 

، )0.05(ومستوى الداللة  )203(و ) 2(عند درجة الحریة ) 3.06(المجدولة ) ف(من قیمة  أكبر) 5,977(

تعرضهم لإلنهاك النفسي على بعد في مستوى  أفراد العینةمما یعني وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین 

  .األقدمیةتعزى الختالف  تدني الشعور باالنجاز الشخصي في العمل

من  (Scheffe)تكمن هذه الفروق الدالة إحصائیًا، تم استخدام اختبار وبغیت تحدید في أي نوع من األزواج

باالنجاز  تدني الشعورإلنهاك النفسي على بعد اأجل المقارنة البعدیة بین متوسطات درجات مستوى 

  :اآلتي كما هو موضح في الجدول رقم  ، األقدمیةتعزى الختالف  الشخصي في العمل
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تدني الشعور اك النفسي على بعد هناإلالبعدیة بین متوسطات درجات مستوى نتائج المقارنة ) 52(جدول رقم 

.األقدمیةحسب  باالنجاز الشخصي في العمل  
accomplissement personnel 
Scheffe 

(I) expérience (J) expérience 

Différence de 

moyennes (I-J) Erreur standard Signification 

Intervalle de confiance à 95% 

Borne inférieure 

Borne 

supérieure 

dimensi on2  

1,00 
dimensi on3  

2,00 2,46014* ,83452 ,014 ,4023 4,5180 

3,00 -,67664 1,23618 ,861 -3,7250 2,3717 

2,00 
dimensi on3  

1,00 -2,46014* ,83452 ,014 -4,5180 -,4023 

3,00 -3,13678* 1,19944 ,035 -6,0945 -,1790 

3,00 
dimensi on3  

1,00 ,67664 1,23618 ,861 -2,3717 3,7250 

2,00 3,13678* 1,19944 ,035 ,1790 6,0945 

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05. 

  .3سنة و أكثر الرمز  11/  2سنة الرمز  10-6/   1الرمز = سنة  5- 2

 األقدمیـةذوي الفئتـان بـین ) 0.05(لى وجود فروق دالـة إحصـائیًا عنـد مسـتوى الداللـة إ) 52(یشیر الجدول رقم 

 سـنوات 10إلـى  6مـن  األقدمیـةذوي مـع الفئـة  سـنة 11األكثـر مـن  األقدمیـةسـنوات و ذوي  5إلـى  2أقـل مـن 

  .األخیرة الفئةلصالح 

  :این كما یلي لتحلیل التب) ف(اختبار أما بالنسبة لإلنهاك النفسي ككل فكانت نتائج 

  األقدمیةتعزى الختالف لإلنهاك النفسي ككل اإلحصاء الوصفي ) 53(الجدول رقم 
burnout général 
expérience 

Moyenne N 
Ecart-
type Médiane 

Erreur standard 
de la moyenne 

2-5 ans 
6-10 ans 
11 ans et plus 
Total 

81,2949 78 11,27819 79,0000 1,27700 
77,8020 101 11,56289 77,0000 1,15055 
79,6296 27 13,21755 78,0000 2,54372 
79,3641 206 11,73814 78,0000 ,81783 

 
.األقدمیةتعزى الختالف لإلنهاك النفسي ككل یبین نتائج تحلیل التباین ) 54(جدول رقم ال  

burnout général 

 Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés F Signification 

Inter-groupes 539,140 2 269,570 1,975 ,141 

Intra-groupes 27706,554 203 136,485   
Total 28245,694 205    
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بلغ  سنواتستة من  األقل األقدمیةذوي أن المتوسط الحسابي لمجموعة ) 53(الجدول رقم  من ضحتی

من  األقل األقدمیةذوي توسط الحسابي لمجموعة بلغ الم كما، )11.27(بانحراف معیاري یقدر بـ ) 81.29(

ذوي بلغ المتوسط الحسابي لمجموعة ، بینما ) 11.56(بانحراف معیاري یقدر بـ ) 77.80( احد عشر سنة

و كلها متوسطات عالیة  ، )13.21(بانحراف معیاري یقدر بـ ) 79.62( احد عشر سنةمن  األكثر األقدمیة

  .النفسي  من اإلنهاك ي من مستوى مرتفعمما یدل على أن كل الفئات تعان

 المحسوبة) ف(فكانت قیمة ،) ف(تم استخدام اختبار  اتو من أجل معرفة داللة الفروق بین المتوسط

، )0.05(ومستوى الداللة  )203(و ) 2(عند درجة الحریة ) 3.06(المجدولة ) ف(من قیمة  أصغر) 1.975(

تعرضهم لإلنهاك النفسي الكلي في مستوى  أفراد العینةیة بین وجود فروق ذات داللة إحصائعدم مما یعني 

  .األقدمیةتعزى الختالف 

  :و من كل ما سبق یمكن اإلجابة على السؤال الرئیسي الثالث للدراسة على النحو التالي •

النفسي  اكهنإلل التعرض شدة في أفراد العینةدرجات  بین متوسطال توجد فروق ذات داللة إحصائیة «  

  .» الختالف مدة األقدمیة في نفس المنصب  تعزي

  

 

 

 

 

  

  

  

  



 

252 

  
  :و ینص على ما یلي  :الرابعالسؤال  6-5

  ؟ »فراد عینة البحث من فئة المتزوجون ألالتوافق الزواجي ما هو مستوى  «

 النسب استخراج تم ماك المعیاري االنحراف و الحسابي المتوسط حساب متو لإلجابة على هذا السؤال 

 الفرق داللة مقارنة بهدف One Sample T Test  واحدة  لعینة (T)اختبار نتائج ، باإلضافة إلى  ةیالمؤو 

 وذلك حسب مصمم المقیاس ، 100أي الدرجة  )المتوسط لمستوىا قیمة( اإلخباریة القیمة و العینة متوسط بین

  .متوسطات إلى الدرجات لیتحو  بعد

 علیها طلقی ثابتة قیمة عن عیالتوز  متوسط باختالف فرضال اختبار إلى اإلحصائیة العملیة هذه تهدف

  :كانت النتائج كما یلي  و ، (Test value)ة اإلخباری القیمة) spss( برنامج في

  لدرجات أفراد العینة على مقیاس التوافق الزواجيالتوزیع التكراري  )55(الجدول رقم 

التوافق 

 الزواجي

 المستویات
 عدد

 األفراد

النسبة 

 المئویة

الدرجة 

 الدنیا

الدرجة 

 العلیا
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعیاري

 المتوسط

 الحسابي

 الكلي

عدم 

التوافق 

 الزواجي

 
DAS<75 66 

 
%52.38 

 
31 

 

 
74 49.90 11.40 

 

 

 

 
79.13 

التوافق 

 الزواجي

 متوسط

 
DAS>=75<100 27 

 
%21.42 

 
75 

 
98 86.66 5.95 

التوافق 

 الزواجي

 مرتفع

 
DAS>100 33 

 
%26.19 

 
100 

 
149 131.42 15.15 

 
الضعیف    التوافق الزواجي ألفراد العینة ذوي مستوىأن المتوسط الحسابي ) 55(الجدول رقم  من ضحتی

التوافق  ألفراد العینة ذوي مستوىبلغ المتوسط الحسابي  و، )11.40(بانحراف معیاري یقدر بـ ) 49.90( بلغ

ألفراد العینة ذوي بلغ المتوسط الحسابي بینما  ،) 5.95(ف معیاري یقدر بـ بانحرا) 86.66(المتوسط  الزواجي
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حسب  النتائجوتدل هذه ) 15.15(بانحراف معیاري یقدر بـ ) 131.42(المرتفع  التوافق الزواجي مستوى

ن یعانوا م  %52.38أفراد العینة أي بنسبة التوافق الزواجي لسبانیه ، أن أغلبیة  اتیتصنیف مستو  یریمعا

عدم التوافق الزواجي ، بینما كانت نسبة أفراد العینة الذین كان مستوى التوافق الزواجي لدیهم متوسط و 

  % 26.19و %21.42مرتفع یقدر على التوالي ب

التوافق  مقیاس من المستخلصة 100 بالدرجة مقارنته تمت للعینة، الحسابي المتوسط تقدیر بعدو 

لعینة واحدة ، حیث أسفرت المقارنة على وجود فرق بلغ  tخدام اختبار باست )حسب مصمم المقیاس(الزواجي 

  یتبین أنو  ، 0.05، و أن هذا الفرق دال إحصائیا عند المستوى  125بدرجة حریة قدرت ب  -6.449

Sig. = 0.00 100ال یساوي  لعینة البحث التوافق الزواجي درجة متوسط فان، لذلك  0.05وهي اقل من  ،

أي  t = -6.449 ولإلجابة على هذا السؤال نجد أن قیمة  ،) 100(اكبر أم اصغر من  هو والسؤال هنا

  :األتيو قد تم تلخیص نتائج المقارنة في الجدول  ، 00عن  یقلدلیل على أن متوسط المجتمع  سالبة

  لداللة الفروق على مقیاس التوافق الزواجيلعینة واحدة  tاختبار نتائج ) 56(الجدول رقم 
Test sur échantillon unique 

 

Valeur du test = 100                                      

t ddl Sig. (bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

DAS -6,449 125 ,000 -20,86508 -27,2681 -14,4620 

 
من حیث ) فئة المتزوجون( أفراد عینة الدراسةبین فرق دال إحصائیا بوجود ن نتائج هذه المقارنة تبی

و منه ، تدني مستوى توافقها الزواجيمن  يعانت درجة توافقهم الزواجي ، و كان الفرق لصالح الفئة التي

  :یمكن اإلجابة على السؤال الرئیسي على النحو التالي 

 .ضعیف ألفراد عینة البحث من فئة المتزوجون التوافق الزواجيمستوى  •
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  :و ینص على ما یلي :الخامسالسؤال  6-6

عینة  لدى الزواجي والتوافق بأبعاده النفسي اإلنهاك بین إحصائیا دالة ارتباطیه عالقة توجدهل  «

  »الدراسة من فئة المتزوجون؟ 

وضح ت ةالتالی ولاالخطي لبیرسون والجد وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام معامل االرتباط

  .قیمة معامل االرتباط وداللته اإلحصائیة اإلحصاء الوصفي لمتغیرات البحث و كذا 

  لمتغیرات البحثاإلحصاء الوصفي ) 57(الجدول رقم 
 

االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 N الحسابي

 

 التوافق الزواجي 126 79,1349 36,31602
 اإلجھاد االنفعالي  126 38,2778 7,35678
 تبلد المشاعر 126 17,8175 5,20523
 الشعور باالنجاز 126 27,4603 6,03808

 اإلنھاك النفسي الكلي 126 83,5556 11,64444
  

  نتائج معامل االرتباط بیرسون ) 58(الجدول رقم 

 
التوافق 

 الزواجي

 اإلجهاد 

 االنفعالي

 تبلد

 المشاعر 

تدني الشعور 

  هاك النفسياإلن باالنجاز

 **Corrélation de Pearson 1 -,653** -,356** ,514** -,305 التوافق الزواجي        
Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 ,001 

N 126 126 126 126 126 
 **Corrélation de Pearson -,653** 1 ,329** -,153 ,700 اإلجهاد االنفعالي         

Sig. (bilatérale) ,000  ,000 ,088 ,000 
N 126 126 126 126 126 

 **Corrélation de Pearson -,356** ,329** 1 ,100 ,707 تبلد المشاعر       
Sig. (bilatérale) ,000 ,000  ,267 ,000 

N 126 126 126 126 126 
 **Corrélation de Pearson ,514** -,153 ,100 1 ,467 تدني الشعور باالنجاز          

Sig. (bilatérale) ,000 ,088 ,267  ,000 
N 126 126 126 126 126 

 Corrélation de Pearson -,305** ,700** ,707** ,467** 1 اإلنهاك النفسي     
Sig. (bilatérale) ,001 ,000 ,000 ,000  

N 126 126 126 126 126 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
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  ملخص نتائج معامل االرتباط بیرسون) 59(الجدول رقم 

تدني الشعور   تبلد المشاعر  اإلجهاد االنفعالي  المتغیرات

  باالنجاز

اإلنهاك 
  النفسي

 0.30-  0.51 0.35- 0.65-  التوافق الزواجي

 
  العینة سون بین درجات أفرادحساب معامل االرتباط الخطي لبیر  بعد) 58(وكما یتضح من جدول 

 اإلجهادأن اإلنهاك النفسي على بعد  في اإلنهاك النفسي ودرجاتهم في التوافق الزواجي،  من فئة المتزوجون

 ،)0.65-(       ب بیرسونسجل ارتباطا سلبیا قویا مع التوافق الزواجي حیث قدر معامل ارتباط  االنفعالي

حیث سجل ارتباطا موجب قوي مع  تدني الشعور باالنجاز سي على بعدوكذلك الحال بالنسبة لإلنهاك النف

تبلد المشاعر فقد سجل ارتباطا سلبیا  ، أما البعد الثالث و األخیر أي )0.51(التوافق الزواجي قدر ب 

، و في عالقة اإلنهاك النفسي ككل و التوافق الزواجي یتبین من الجدول أن ) 0.35-( ضعیف قدر ب 

و كل النتائج السابقة الذكر دالة إحصائیا عند المستوى ) 0.30-(اط كان سلبي متوسط یقدر ب معامل االرتب

 اإلنهاك بینومنه یمكن اإلجابة على السؤال الخامس أنه توجع عالقة ارتباطیه سلبیة دالة إحصائیا ، 0.01

  .من فئة المتزوجون عینة الدراسة لدى الزواجي والتوافق بأبعاده النفسي
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  :و ینص على ما یلي  : السادسالسؤال  6-6

وفقا  هذا و ؟هل یختلف مستوى التوافق الزواجي باختالف الجنس لدى عینة الدراسة المنهكة نفسیا 

  .النفسي لإلنهاك  مقیاس ماسالش في المستخدمة الثالثة ألبعاده

 المعیاري الخطأ المعیاري، نحرافاال الحسابیة، المتوسطات من كلحساب ب قمنالإلجابة على هذا السؤال 

على مقیاس اإلنهاك النفسي تبعا لألبعاد الثالثة  )الذكور و اإلناث(لدرجات أفراد عینة البحث المنهكة نفسیا 

  :الظاهرة حسب ماسالش ، و تم تلخیص النتائج في الجدول اآلتي  لتناذر

على  )الذكور و اإلناث(نهكة نفسیا لدرجات أفراد عینة البحث الماإلحصاء الوصفي ) 60(الجدول رقم 

  مقیاس اإلنهاك النفسي و مقیاس التوافق الزواجي

 المتزوجون

 المنهكون
 الجنس

 عدد

 األفراد

النسبة 

 المئویة

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعیاري

التوافق 

 الزواجي

اإلجھاد 
 االنفعالي

  94.20 3.32 33.16 41.66% 50 ذكور

 62.71 5.01 34.17 58.37% 70 إناث

 94.17 3.11 16.31 34.65% 35 ذكور تبلد المشاعر

 63.13 3.74 21.22 65.34% 66 إناث

الشعور 
 باالنجاز

 85.60 3.75 25.24 46.59% 41 ذكور

 55.55 5.35 24.10 53.40% 47 إناث

  : اإلجھاد االنفعاليعلى مستوى بعد / أ

على بعد  كور و اإلناث في شدة اإلنهاك النفسيللذأن المتوسط الحسابي ) 60(الجدول رقم  من ضحتی

اإلناث كانت أقل  إال أن فئة) 34.17(و  )33.16(كان متقاربا حیث قدر على التوالي ب اإلجھاد االنفعالي

و هي درجة ضعیفة ، )62.71(بـ على مقیاس التوافق الزواجي المتوسط الحسابي توافقا زواجیا حیث قدر 

، أي أن النساء اللواتي ) 94.90(المتوسط بلغ  صنف في المستوى المعتدل حیثبفئة الذكور التي ت مقارنة
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بفئة الذكور من نفس  أقل توافق زواجي مقارنة اإلجھاد االنفعاليعلى بعد  تعاني من تناذر اإلنهاك النفسي

 .الحالة

انستین لعینتین متج) ت(و من أجل معرفة داللة الفروق بین هذین المتوسطین تم استخدام اختبار 

 79.482عند درجة الحریة ) 1.990(المجدولة ) ت(من قیمة  أكبر) 5.349( المحسوبة) ت(فكانت قیمة 

توافقهم الزواجي لدى عینة ، مما یعني وجود فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى )0.05(ومستوى الداللة 

الح اإلناث، و تم تلخیص النتائج لصالبحث المنهكة نفسیا على بعد اإلجهاد االنفعالي تعزى لمتغیر الجنس 

  :اإلحصائیة للمقارنة في الجدول اآلتي 

الختالف مستوى التوافق الزواجي و  تعزي متغیر الجنس على بعد ) ت(نتائج اختبار ) 61(الجدول رقم 

  اإلجهاد االنفعالي

 
Test de Levene sur l'égalité des 

variances 

Test-t pour égalité des moyennes Intervalle 

 de confiance 95% de la différence 

F Sig. t ddl Sig. (bilatérale) 

DAS Hypothèse de variances 

égales 

20,978 ,000 5,705 118 ,000 

Hypothèse de variances 

inégales 
  5,349 79,482 ,000 

  

  :تبلد المشاعرعلى مستوى بعد / ب

على بعد  للذكور و اإلناث في شدة اإلنهاك النفسيتوسط الحسابي أن الم) 60(الجدول رقم  من ضحتی

هذا یعني أن الفئة الثانیة ) 21.22(و  )16.31(كان جد مختلفا حیث قدر على التوالي ب تبلد المشاعر

تعاني من شدة مرتفعة على مستوى هذا البعد مقارنة بالفئة الثانیة ، و نفس الشيء إذا تم مقارنة الفئتین على 

بـ على مقیاس التوافق الزواجي لفئة اإلناث المتوسط الحسابي وى التوافق الزواجي ، حیث قدر مست

بفئة الذكور التي تصنف في  و هي درجة ضعیفة تدل على انعدام التوافق الزواجي مقارنة، )63.13(

على  هاك النفسي، أي أن النساء اللواتي تعاني من تناذر اإلن) 94.17(المتوسط بلغ  المستوى المعتدل حیث

  .بفئة الذكور من نفس الحالة أقل توافق زواجي مقارنة تبلد المشاعربعد 
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لعینتین متجانستین ) ت(و من أجل معرفة داللة الفروق بین هذین المتوسطین تم استخدام اختبار 

 50.878عند درجة الحریة ) 2.009(المجدولة ) ت(من قیمة  أكبر) 4.285( المحسوبة) ت(فكانت قیمة 

توافقهم الزواجي لدى عینة ، مما یعني وجود فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى )0.05(ومستوى الداللة 

لصالح اإلناث، و تم تلخیص النتائج تعزى لمتغیر الجنس  تبلد المشاعرالبحث المنهكة نفسیا على بعد 

  :اإلحصائیة للمقارنة في الجدول اآلتي 

تبلد الختالف مستوى التوافق الزواجي و  تعزي متغیر الجنس على بعد ) ت(نتائج اختبار ) 62(الجدول رقم 
  المشاعر

 
Test de Levene sur l'égalité des 

variances 

Test-t pour égalité des moyennes Intervalle 

 de confiance 95% de la différence 

F Sig. t ddl Sig. (bilatérale) 

DAS Hypothèse de variances 

égales 

14.813 ,000 4.815 99 ,000 

Hypothèse de variances 

inégales 
  4.285 50.878 ,000 

  

  :الشخصي في العمل الشعور باالنجازتدني على مستوى بعد / ج

 ةالحسابی اتالمتوسط تقارب، )60رقم ( الثالث یتبین من خالل نفس الجدولبعد العلى مستوى  و أخیرا

حیث قدر تدني الشعور باالنجاز الشخصي في العمل على بعد  دة اإلنهاك النفسيللذكور و اإلناث في ش

مقیاس التوافق  ، غیر أن  فئة اإلناث سجلت أضعف مستوى على) 24.10(و  )25.24(على التوالي ب

و هي درجة جد ضعیفة تدل على انعدام التوافق ، )55.55(المتوسط الحسابي بـ الزواجي ، حیث قدر 

، أي أن النساء ) 85.60(المتوسط بلغ  بفئة الذكور التي تصنف في المستوى المعتدل حیث رنةالزواجي مقا

أقل توافق تدني الشعور باالنجاز الشخصي في العمل على بعد  اللواتي تعاني من تناذر اإلنهاك النفسي

  .بفئة الذكور من نفس الحالة زواجي مقارنة

لعینتین متجانستین ) ت(متوسطین تم استخدام اختبار و من أجل معرفة داللة الفروق بین هذین ال

 74.751عند درجة الحریة ) 1.994(المجدولة ) ت(من قیمة  أكبر) 4.646( المحسوبة) ت(فكانت قیمة 

توافقهم الزواجي لدى عینة ، مما یعني وجود فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى )0.05(ومستوى الداللة 
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لصالح تعزى لمتغیر الجنس  تدني الشعور باالنجاز الشخصي في العملعد البحث المنهكة نفسیا على ب

  :اإلناث، و تم تلخیص النتائج اإلحصائیة للمقارنة في الجدول اآلتي 

الختالف مستوى التوافق الزواجي و  تعزي متغیر الجنس على بعد ) ت(نتائج اختبار ) 63(الجدول رقم 
  تدني الشعور باالنجاز الشخصي في العمل

 
Test de Levene sur l'égalité des 

variances 

Test-t pour égalité des moyennes Intervalle 

 de confiance 95% de la différence 

F Sig. t ddl Sig. (bilatérale) 

DAS Hypothèse de variances 

égales 

8.051 ,006 4.730 86 ,000 

Hypothèse de variances 

inégales 
  4.646 74.751 ,000 

  

من كل ما سبق یتضح لنا جلیا تباین مستویات التوافق لدى عینة البحث المنهكة نفسیا باختالف و 

  :الجنس، و منه یمكن اإلجابة على التساؤل السادس للدراسة على النحو التالي

    

انت فئة النساء ، و ك یختلف مستوى التوافق الزواجي باختالف الجنس لدى عینة الدراسة المنهكة نفسیا •

  .أقل توافقا مقارنة بفئة الذكور
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  :خالصة الفصل 

لقد تم من خالل هذا الفصل عرض النتائج طبقا لتسائالت الدراسة الحالیة، وذلك استنادا اللتحلیل 

ا سبق العلمي االحصائي للبیانات المتحصل علیها بعد تطبیق أدوات الدراسة على عینة البحث ، و من كل م

  : یمكن تلخیص نتائج الدراسة في النقاط التالیة 

 في المستخدمة الثالثة بعادهاأل على مستوى هذا و النفسي ؟ اكهناإلتناذر  من أفراد عینة البحث یعاني )1

  .النفسي اكهناإل لقیاس مقیاس ماسالش

وفقا  هذا و الدراسة نةعی لدى )أعزب/متوج(الحالة االجتماعیة  باختالف النفسي اإلنهاك مستویات تتباین )2

، وكانت فئة المتزوجین أكثر عرضة النفسي اكهناإل ماسالش لقیاس مقیاس في المستخدمة الثالثة ألبعاده

 .لتناذر الضاهرة

 الثالثة وفقا ألبعاده هذا و الدراسة عینة األقدمیة لدى باختالف النفسي اإلنهاك مستویات تتباینال  )3

 .النفسي اكهناإل سماسالش لقیا مقیاس في المستخدمة

  .یعاني أفراد عینة البحث من عدم التوافق الزواجي )4

  .سلبیة دالة احصائیا لدى عینة الدراسة بین اإلنهاك النفسي و التوافق الزواجي  العالقة )5

، وكانت فئة السیدات یختلف مستوى التوافق الزواجي باختالف الجنس لدى عینة الدراسة المنهكة نفسیا  )6

  .أقل توافق زواجي
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  :تمهید

  

  األول الفرضنتیجة مناقشة و تفسیر  1- 7

 الثاني الفرضنتیجة مناقشة و تفسیر  2- 7

 الثالث الفرضنتیجة مناقشة و تفسیر  3- 7

 الرابع الفرضنتیجة مناقشة و تفسیر  4- 7

 الخامس الفرضنتیجة  مناقشة و تفسیر 5- 7

  السادس الفرضنتیجة  مناقشة و تفسیر 6- 7
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  :تمهید

  

تفسیر النتائج التي توصلت إلیه الدراسة الحالیة بشكل مناقشة و في هذا الفصل سنشرع في   

اإلنهاك النفسي بالتوافق الزواجي لدى ممارسي الصحة  راسة الحالیة إلى معرفة عالقةمفصل حیث تهدف الد

 ، لذا قامنا بتطبیق مقیاس غیرات الدراسةمتعلى ) الحالة العائلیةالجنس، (بعض المتغیرات الوسیطة  العمومیة

وبعد عرض نتائج التحلیل ،  التوافق الزواجي لسبانییه بتطبیق مقیاس قمناكما  اإلنهاك النفسي لماسالش ، 

وجاء تفسیر النتائج على  تبعناها بمناقشة النتائج على ضوء األدبیات السابقة حول الموضوع اإلحصائي

  .النحو التالي

  

  :األول على الفرضینص :  األول الفرضنتیجة  و تفسیرمناقشة  7-1

ألبعاده  و هذا وفقا ، »النفسي اكهناإل مرتفع من مستوى ممارسو الصحة العمومیة الجزائریة من یعاني «

  .ماسالش الثالثة و المذكورة على مستوى مقیاس

 األولى تحقق الفرضیة إلى ُخلصنا اإلحصائي التحلیل نتائج ضوء على إلیه توصلنا ما إلى استناًدا

االستعجاالت، ( مصالح في و الممرضین من عینة البحث العاملین األطباء أن وجدنا حیث الحالیة للّدراسة

 شدة سّجلنا حیث الثالثة ألبعاده وفًقا وهذا النفسي اكهناإل تناذر من یعانون) اإلنعاش و الجراحة العامة 

 الجدول رقم( االنفعالي اإلجهاد یمثل الذي و النفسي اكهناإل مقیاس من األول البعد مستوى على مرتفعة

 تعب یعكس كما انفعالیا مفرغ بأنه الممارس شعور أي النفسي اكهنلتناذر اإل المحوریة التظاهرة وهو، )35

حساس مزمن  مستوى على الشدة ارتفاع ، كذلك لمسنا )Maslach 1982( االنفعالیة   الموارد باستنفاذ وإ

، )37الجدول رقم   ( التهكم أو التعاطفي فقدان الشعور یمثل الذي و النفسي اكهناإل مقیاس من يالثان البعد

  سلبیة ، الشخصیة مواقف تطویر في یتجّسد و النفسي اكهنلإل شخصي االجتماعي البین البعد بمثابة وهو

 Didier( العملمؤسسة  و الزمالء وحتى) المرضى(لهم الخدمة  تُقدم الذین األشخاص حیال كمیةهت

Truchot 1996(. 
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 التعاطفي أو الالشخصیة نقص الشعور ) Fisher & Truchot 2002( وقد اعتبر كل من 

بعمل الطبیب على إبعاد إرغامات  الداخلیة الموارد اكهنإلى مواجهة إ دفهتمواجهة غیر متوافقة  كإستراتیجیة

 .یة نفسه أجل حما من مهتالمهنة والهروب من طلبات المرضى و عائال

حیث كانت  ةهبمشا فقد تحصلنا على نتائج النفسي اكهنعلى مستوى البعد الثالث لمقیاس اإل وأخیًرا

اإلنجاز الشخصي أو الفعالیة المهنیة  تدل على ارتفاع الشدة فیما یخص نقص الممرضوندرجات األطباء و 

مع انخفاض في  مهتو كفاءاتهم والذي یعني في الوقت نفسه اإلنقاص من قیمة مهن، ) 39 الجدول رقم(

 و ، مهنتهم لمتطلبات فعلًیا االستجابة مقتنعین بعجزهم على مهتتقدیر الذات ، فهم ال یسندون أي قدرة لذوا

  .النفسي اكهنلإل الذاتي التقییمبعد  ( Didier Truchot )حسب  المستوى هذا یمثل

عند  المجدولة) 2كـا(أكبر من قیمة  ةالمحسوب) 2كـا( اختبار قیمأن ) 41( یوضح الجدول رقمكما 

فروق  وجود مما یعني اإلنهاك النفسي الكليوذلك على مستوى األبعاد الثالثة وكذا  )0.01(مستوى الداللة 

  .اإلنهاك النفسي لدى أفراد العینةالثالثة ألبعاد مستویات البین ذات داللة إحصائیة  یةجوهر 

(  منها دراسة اللمجراسات و البحوث التي أجریت في هذا اأجمعت على هذا الرأي العدید من الد قدو 

Rodary 1993 وMaslach 1981  (التمریض، على  المشرفین و الصحة بمصالح العاملین أن أثبتت حیث

االستجابة للعدید من  عرضة لمواجهة و مهنو هذا لكو النفسي لإلنهاكیظهرون استعدادا كبیرا للضغط و 

استعدادات معتبرة، و كثیرا ما تبرز  احد، إذ یستلزم أداء هذه المهنة قدرات والمواقف الضاغطة في آن و 

إمكانیاته التكیفیة، و بالتالي تصبح مصدرا  عوامل مختلفة في المحیط المهني تحد من قدرات الممرض و

یة إلى اختالل توازنه، فیظهر أثر ذلك على نوع للضغط مما یؤدي بالفرد إلى عدم التحكم في المواقف و

مباشرة لمعاناة المرضى و من واجباته األساسیة التعامل  المردود العالجي، و كما نعلم أن الممرض معرض

ذلك من جهة، دون إهمال رعایة المریض من جهة أخرى، فهو  مع هذه المعاناة و محاولة إنقاصها إن أمكن

كي ال تقل مردودیته في العمل، و األلم ل ذاهبشعوره و عدم التأثر  كبح مضطر لمواجهة األلم و مجبر على
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أنواع  شأنه أن یعكر صفو یوم كامل من العمل، إن لم نقل أیاما، خاصة إذا تعلق األمر ببعض هذا من

  .)Sylvie antoine, 2000(   .لذا یستلزم من الممرض أن یكون في استعداد على الدوام. العالج

 اك،هناإلو  للضغط مصدرا اهتذا حد في هي التمریض عمل طبیعة أن ) Maslach 1981(ترى  و

االنفعالیة،  نضرا لكون الممرض عرضة باستمرار لألخطار المهددة لحیویته، كعبء العمل و العوامل

و تأنیب الذات و هو  كما أنه في حالة الوفاة غالبا ما یشعر بالفشل. كمواجهة الحاالت المستعجلة و الخطیرة

تقییم أهمیة  ، بغیت بالضغط مرضى مما یزید أكثر فأكثر شعورهفي مواجهة یومیة مع الموت و عذاب ال

اإلجراءات الوقائیة، فإن إدارة العالج  النفسي، و من أجل تحدید عوامل خطورته و كذا توجیه اكهناإل

مبادرة القیام بتحقیق على مستوى الممرضین اتخذت  بفرنسا، الجامعي Bordeaux التمریضي لمستشفى

 3000 مجموع من % 30 یعادل ما ممرض أو 837 ، فاستعانت بعینة تقدر ب 1999خالل شهر أفریل 

 فقدان من % 15 انفعالي، اكهنإ من یعانون الممرضین من 17%أنه   إلى التحقیق هذا نتائج فتوصلت ممرض

 یعانون ممرض 500 أن تبین النتائج هذه .العمل في الشخصي اإلنجاز نقصمن  % 24 و التعاطفي الشعور

 أكثر هم اللذین األشخاص أن بینت الدراسة نفس مصلحة، كل في ممرض 3 إلى 2 ما یقارب مهني، اكهنإ من

ال  الذین باألحرى أو (الظهر آالم الصداع،) صحیة مشاكل من یعانون الذین هم النفسي، اكهنعرضة لإل

  Helen Quancard - Miel,2000  .مرضاهم یعانیها التي اآلالم مواجهة في حقیقیة مساندة من یستفیدون

  

) Londau 1992( و قد أقّرت العدید من الدراسات التي أجریت على الممرضین و من بینها دراسة

أن نحو  بفرنسا) Estryn Behar 1990( ودراسة ، بكندا) Saint Arnaud 1992( و دراسة،  في ألمانیا

  .انفعالي مرتفع هادجإمن الممرضین یعانون من %  30إلى %  20

 اكهناإل نسبة استمارة اشتملت على دراسة لقیاس 625بجمع حوالي ) Stordeur 1998( و قامت

مستوى بعد  على لدى الممرضین و عالقة هؤالء برئیس المصلحة، فتوصلت إلى شدة متوسطة النفسي

دقیقة من بینها نقص  و أن هذه الشدة ترجع لعوامل و ضغوطات 24.3االنفعالي، أي ما یعادل  اإلجهاد

  .مهتو معانا المرضى االجتماعي، الضغوطات في العمل، الصراعات بین الزمالء، وفاة الدعم
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من جامعة الجزائر على عینة ) 2003نسیمة  شتوحي جلولي(و في نفس السیاق توصلت دراسة 

ممرض من المستشفى الجامعي مصطفى باشا ، بعد تطبیق مقیاس اإلنهاك النفسي لماسالش ،  140قوامها 

شدة متوسطة لكل من فقدان  نفعالي و مناال هاداإلج مرتفعة على بعد شدةاد العینة تعاني من إلى أن أفر 

  .الشعور التعاطفي و نقص اإلنجاز الشخصي في العمل

كدراسة أما فیما یخص الدراسات التي أقیمت على األطباء فهي قلیلة ومع ذلك نذكر البعض منها 

طبیب من  420و اثر دراستها لتناذر اإلنهاك النفسي عند  من جامعة الجزائر حیث) 2005حاتم وهیبة (

من األطباء یعانون من %  55.47 أن قرابةاالستعجاالت، فتوصلت إلى  قسم العاصمة بمستشفیات العاملین

، من فقدان الشعور التعاطفي %  45.71الشخصي و  اإلنجاز من نقص%  42.85االنفعالي ، و  اكهناإل

، وكلها نتائج تأكد تفشي الظاهرة في مؤسساتنا %  54.52إلنهاك النفسي ككل ب كما قدرت نسبة تناذر ا

  .     الصحیة وهذا ما آلت إلیه نتائج الدراسة الحالیة

طبیب  490 في دراسته على عینة قوامها Reims من جامعة ) Didier Truchot( توصل كما 

الشخصي و  اإلنجاز من نقص%  41لي ، و االنفعا اكهنمن األطباء یعانون من اإل%  48 إلى أن قرابة

  ).Bruno Keller 2002( من فقدان الشعور التعاطفي أو تجرد العالقة باآلخر من طابع اإلنسانیة%  33

ذكر الباحث في ) Chakali 2000(في الملتقى الفرنسي المغاربي التاسع عشر للطب العقلي ذكر ، 

 231على عینة قوامها  في مركز مكافحة السرطان بالبلیدة أجریت التي النفسي اكهندراسته حول تناذر اإل

  : یلي ما على نتائجهاو أسفرت  MBIفرد من أطباء و ممرضین طبق علیهم مقیاس 

%  24 و یعانون من نقص الشعور التعاطفي%  40انفعالي و  اكهنمن األطباء یعانون من إ% 60

 .من األطباء یعانون من نقص اإلنجاز الشخصي 

 الشعور من نقص%  30انفعالي ،  اكهنیعانون من إ%  80: ا یخص الطاقم شبه الطبي فیم أما

 .یعانون من نقص اإلنجاز الشخصي %  30التعاطفي و 

  



 

266 

و  معاناة األطباء أن من خالل نتائج الدراسات اآلنفة الذكر و نتائج دراستنا الحالیة نفترض

للعدید من المواقف  لالستجابةو  عرضة لمواجهة مهنكونابعة من  النفسي اكهنمن تناذر اإل الممرضین

الضغوط خصوًصا  تزید منمحیط العمل في المصالح موضوع الدراسة الحالیة الضاغطة في آن واحد و ألن 

قدرات و استعدادات معتبرة ،  إذا كانت الوسائل المادیة و التنظیمیة غیر كافیة ، استلزم أداء هذه المهنة

و إمكانیاته التكیفیة ، وبالتالي  الممارس عدیدة في المحیط المهني تحد من قدراتفكثیًرا ما تبرز عوامل 

لى اختالل توازنه فیؤثر ذلك على النوعیة  تصبح مصدًرا للضغط مما یؤدي به إلى عدم التحكم في المواقف وإ

األساسیة  معّرض باستمرار لمعاناة المرضى و آالمهم و من واجباتهالممارس كما أن  ،التقنیة للعالج 

و التخفیف منها مما یجعله یشكو العبء االنفعالي الذي یؤثر بدوره على النوعیة  التعامل مع هذه المعاناة

  .للعالج العالئقیة

 من الدراسات في هذا المیدان سواء كانت في واتسن 10فقد توصل الباحثین خالل ما یزید عن 

الخاصة  إلى التأكید على العالقة الموجودة بین التجاربالوالیات المتحدة األمریكیة ، كندا أو في أوروبا 

العاملین بمهن  الذي یحل شیًئا فشیًئا و یجعل النفسي اكهنبالوضعیات المهنیة الشاقة انفعالًیا و تناذر اإل

بتوقعات مثالیة عالیة و  المساعدة في حالة فشل أمام تعدد المهام و تعقدها ، خصوًصا لما یباشرون مهنتهم

  ) Schaufeli , Maslach &Marek ,1993.( شدید حماس 

كالعبء  یضم المحیط االستشفائي الكثیر من عوامل الضغط بعضها یرتبط بطبیعة العمل نفسه

و بمختلف  ، بمریضه أو الممرض الكمي و النوعي للمهام ، و كذلك بالعالقات اإلنسانیة التي تربط الطبیب

و األجور و مواعید العمل  رتبط بطریقة تنظیم العمل كنظم الترقیةعناصر الفریق الطبي ، و بعضها اآلخر ی

طبیب إلى أن العامل  150على  اهتدراسة أجر وقد ذهبت الجمعیة األمریكیة ألطباء األسنان في ،و وسائله 

العالقات مع المرضى التي غالًبا ما تكون مشحونة انفعالًیا و  األول الذي یشكل الضغط عند هذه الفئة هو

 Stora. (االنفعالیة مما یزید من درجة حساسیة الطبیب نحو مریضه االضطرابات لد لدى الطبیب القلق وتو 

1991.(  
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 النفسي اكهنفي إحدى دراساته الهادفة إلى الكشف عن عوامل اإل) Grath 1989(و كذلك توصل 

غط و العالقات المهنیة الرئیسي للض في القطاع الصحي ، إلى أن متطلبات المریض االنفعالیة تعد المصدر

غالًبا ما تفوق قدراته االستجابیة ، فیبدأ  یخضع باستمرار لمتطلبات المرضى و التي ممارسفال عموًما ،

في معامالته مع  كميهتإزاء المرضى فیصبح  التعاطفي بالشعور بعدم الفعالیة ویفقد نتیجة هذا الشعور

وهذا ما دفع بأطباء العمل إلى القیام ببعض  ،تقییًما سلبًیا ، و یقّیم إنجازاته المهنیة مهتالمرضى و عائال

استهدفت تشخیص المحددات التنظیمیة و النفس اجتماعیة للضغط لدى الطاقم  الدراسات من بینها تلك التي

 65 الطبي و الشبه الطبي للمصالح الطبیة و الجراحیة للمستشفى الجامعي لعنابة و قد بلغت نسبة اإلجابات

أعمارهم  الشباب، غالبیتهم من النساء و الذین تقل استبیان وزع على عینة من المهنیین 320وع من مجم% 

 .سنة 35عن 

 حیث النفسي اكهنوقد انتهت النتائج إلى كون البعد التنظیمي من أهم العوامل المسببة للضغط و اإل

فیما كان  قدمیة و نوعیة المهامإذا ما قوبل بعامل الجنس ، السن ، األ%  82إلى  60تراوحت نسبته مابین 

  .)Gueroui & col , 2004(  .% 21إلى  10العالئقي أقل تأثًرا من / البعد النفسي

ذا تكلمنا عن الممرضون ف   اك هنغالبا ما تعتبر العنایة باآلخرین كأحد األسباب الرئیسیة المؤدیة لإلوإ

فإن طبیعة المهمة غیر ، الموت  و األلم هةومواجالعبء الكمي و النوعي للعمل،  فباإلضافة إلى عندهم ،

المریض لضرورة العنایة بجسم المریض و نظافته،  المرغوب فیها و التي تعتبر من مسؤولیات الممرض نحو

زد على ذلك قلة التجهیزات و المعدات الطبیة و نقص  إضافة إلى طبیعة عالقة الممرض بعائالت المرضى،

انفعالي و فقد  اكهنالعمل و التي تجعل الممرض في حالة إ أوقات نظیماألدویة، و من جهة أخرى طریقة ت

   .الشعور التعاطفي إزاء اآلخرین

الممرضین، حیث  كما أن النقص في اإلنجاز الشخصي في العمل یرجع إلى تذبذب العالقات المهنیة بین

جومیة، و یحدث ذلك نتیجة اله ینتج عنه نوع من االضطراب و القلق و االنزعاج و بعض أنواع العدوانیة و

ما تتضارب و تتداخل مما ینجز عنه  صراعات تتعلق بتحدید أدوار العمل، و اتخاذ القرارات التي غالبا
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هذا القطاع بدقة أدى إلى التخلي عن  الشعور باإلحباط، إذ أن عدم تحدید صالحیات الممرض في

إجراء النظافة و الوقایة ألنه یعتبرها كفقدان ك المسؤولیة، و أصبح كل عامل یرفض القیام بنشاطات معینة،

.  ، فیعیش الممرض في صراع دائم مع زمالءه في العمل للهویة و احتقار إلمكانیاته و لیست من مهامه

  ).2001 موساوي(

مصدر  هي نفسهاالتي ترى أن طبیعة مهنة التمریض ) Maslach 1982(الباحثة  كما أكدت ذلك

استخدام  فإن هو بقي عاجزا عن التدخل و ، لذات عند الممرض یؤثر على انفعاالتهإدراك فعالیة ااك ،فهنلإل

یمكن أن یؤدي إلى  قدراته التي اكتسبها طیلة مراحل التكوین بسبب عدم وجود وسائل العمل، فإن ذلك ال

. اكهنالي اإلإهمال عمله مادام غیر قادر على تحقیق األهداف و ال یزید ذلك إال شعوره بعدم الفعالیة و بالت

أن للشعور بالقدرة على التأثیر في مسار األحداث دعم  )Maslach et Jackson 1981( و تؤكد الباحثتان

  .اكهنفي درجات اإل مباشرة و تعزیز لقدرة الفرد على اإلنجاز، و هو ما یؤثر

 د قام كل منففي هذا الصد ،، أوقات العملالنفسي اكهنكما أن من العوامل التي قد تزید في شدة اإل

)Lert ،Marne ، Guegen 1993(  الممرضات  حول ظروف عمل 1990و  1980بدراسة طویلة ما بین

البعض بدوریة  ممرضة تعمل بعضهن بدوریة النهار و 571بالمستشفیات العمومیة الفرنسیة، و التي ضمت 

الدراسة، أن نوعیة ساعات  هذهاللیل، و البعض اآلخر بالتناوب، و كانت من أهم النتائج التي توصلت إلیها 

عند  الرضاأهم عوامل  العمل بمعنى المضبوطة و المبرمجة مسبقا مع فترات كافیة للراحة كانت من بین

، حیث یترتب  اكهنالممرضات، أما ساعات العمل التناوبي خاصة العمل اللیلي، فتمثل عامال من عوامل اإل

حول البحث عن مصادر  )Fitter 1987( و هذا ما أكده، عن نقص الید العاملة زیادة ساعات المداومة 

مصادر من بینها العمل في أوقات مضطربة، صراعات بین  8حیث توصل إلى  الضغط عند الممرضین

 بمسؤولیةالعمل، صعوبات العمل و خاصة عندما یكون عبارة عن عمل جسدي، االهتمام  الزمالء، ثقل

  .و أخیرا مواجهة التغیرات في مجال العملالمتربصین الجدد، االستعجاالت،  تكوین
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ها أجمعت كلها على تفشي ظاهرة  یتبین أنو دراسات أخرى  بعد مراجعة نتائج هذه الدراساتو 

في األوساط االستشفائیة و عمت أغلبیة الممارسین من طبیب و ممرض ، كما أنها أجمعت  النفسي اكهناإل

مصالح العنایة المكثفة خاصة منها اإلنعاش و االستعجاالت و على بلوغ أعلى مستویات اإلنهاك النفسي في 

 ،النفسي اكهنمن المهن االجتماعیة المعرضة لإل نیالممارسفئة فالحالیة  ةنتائج هذه الدراس هذا ما آلت إلیه

األسباب السالفة الذكر منفردة كانت أو فال یخرج عن هذه القاعدة ة الجزائری فالممارس في الصحة العمومیة

  .النفسياك هنمن ارتفاع مستویات اإل الممارسون في الصحة العمومیةتكمن وراء معاناة  تداخلةم
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  :ما یلي على الثانیة التي تنص الفرضیةنتیجة  مناقشة و تفسیر 7-2

 تعزى إلى النفسي اكهناإل شدة في بین أفراد عینة البحث دالة إحصائیا جوهریة فروق هناك  «

و هذا وفقا ألبعاده الثالثة و المذكورة على مستوى  ،» فئة المتزوجون لصالحلحالة االجتماعیة ا متغیر

  .ماسالش مقیاس

  

 الثانیة تحقق الفرضیة إلى ُخلصنا اإلحصائي التحلیل نتائج ضوء على إلیه توصلنا ما إلى استناًدا

فئة المتزوجون و فئة العزاب على جوهري دال إحصائیا بین درجات  اختالف وجدنا حیث الحالیة للّدراسة

) طبیب و ممرض(، و معنا ذلك أن الممارسین  الثالثة ألبعاده وفًقا مقیاس اإلنهاك النفسي لماسالش وهذا

  .المتزوجین أكثر تعرضا لإلنهاك النفسي مقارنة بفئة العزاب من عینة الدراسة

 و النفسي اكهناإل مقیاس من األول البعد مستوى لنتائج كلى الفئتان على مرتفعة شدة سّجلنا حیث

بفئة  ةمقارن )38.27(أكثر شدة بمتوسط یقدر بكانت  ونفئة المتزوج االنفعالي ، إال أن اإلجهاد یمثل الذي

الحد األدنى للمستوى المرتفع حسب ماسالش  ،علما أن) 43 أنظر الجدول رقم( )28.5(العزاب التي سجلت 

جوهریة دالة فرضیة الجزئیة األولى قد تحققت أي ثمة فروق ال أن ومنه یمكننا القول ،)28(هو الدرجة 

 و فئة العزاب على مقیاس اإلنهاك النفسي لماسالش على بعد اإلجهاد ینإحصائیا بین درجات فئة المتزوج

  .یناالنفعالي لصالح فئة المتزوج

فقدان  یمثل الذي و النفسي اكهناإل مقیاس من الثاني البعد مستوى على الشدة ارتفاع كذلك لمسنا

بفئة العزاب التي تتمركز درجاتها على مقیاس اإلنهاك  ةمقارن ونلفئة المتزوج التهكم أو التعاطفي الشعور

الجزئیة الثانیة قد تحققت أي ومنه یمكننا القول أن فرضیة  ، )44الجدول رقم (النفسي في المستوى المتوسط 

و فئة العزاب على مقیاس اإلنهاك النفسي  ونت فئة المتزوججوهریة دالة إحصائیا بین درجاثمة فروق  هأن

  .نیالتعاطفي لصالح فئة المتزوج لماسالش على بعد فقدان الشعور

حیث كانت  بھةمشا قد تحصلنا على نتائج النفسي اكهنعلى مستوى البعد الثالث لمقیاس اإل وأخیًرا

 ةمقارناإلنجاز الشخصي أو الفعالیة المهنیة  تدل على ارتفاع الشدة فیما یخص نقص ونفئة المتزوجدرجات 

فرضیة ال، األمر الذي یجعلنا نقبل )45الجدول رقم (بفئة العزاب التي تتمركز درجاتها في المستوى المتوسط 
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و فئة العزاب على مقیاس  ونجوهریة دالة إحصائیا بین درجات فئة المتزوجثمة فروق  نهالجزئیة الثالثة أي أ

  .ونلصالح فئة المتزوجاإلنجاز الشخصي  نقصبعد  وذلك علىماسالش اإلنهاك النفسي ل

اإلنهاك النفسي، یتضح جلیا أن معظم الدراسات إلى أدیبات الدراسات حول موضوع  ناتطرق ثرإ و

قامت بربط الظاهرة بالعدید من المتغیرات في مقدمتها الجنس، السن، األقدمیة في المنصب ومتغیرات أخرى 

في تناذر الظاهرة موضوع  فإال أن القلیل منها اهتمت بدراسة االختال... االلتزام التنظیميكمركز الضبط و 

 يرانھالز احمد بن عثمان بنت نوال (الحالة العائلیة، ونذكر في هذا الصدد دراسة  ى لمتغیرالدراسة تعز 

ى معرفة طبیعة العالقة هدفت هذه الدراسة إل، حیث  ةیالسعود ةیالعرب المملكةب القرى أممن جامعة ) 2008

و ) المسؤولیة  –السیطرة  –االجتماعیة  –الثبات االنفعالي (النفسي و بعض سمات الشخصیة اإلنهاك بین 

النفسي نتیجة اإلنهاك إحصائیة في متوسطات درجات  كذلك معرفة إذا كانت هناك فروق ذات داللة

مع ذوي ، لدى عینة من العامالت ) تماعیة الحالة االج –المؤهل  –العمر  –سنوات الخبرة ( الختالف 

حیث تم  بطریقة عشوائیة عاملة) 150( في مدینة جدة ، و قد قامت الباحثة باختیار االحتیاجات الخاصة 

فروق ذات داللة إحصائیة بین لماسالش ، وقد افترضت الباحثة عدم وجود  النفسياإلنهاك تطبیق مقیاس 

العامالت مع ذوي االحتیاجات الخاصة نتیجة الختالف الحالة  ىالنفسي لداإلنهاك متوسطات درجات 

  .االجتماعیة 

أن النتائج جاءت مخالفة لتوقع الباحثة ومؤیدة لما تم التوصل إلیة خالل الدراسة الحالیة، حیث إال 

وهذا یعنى وجود فروق )  0.001( وهي دالة إحصائیا عند مستوى داللة )  2.76( )ت(بلغت قیمة اختبار 

المتزوجات االجتماعیة، أي أن  النفسي، یعزى الختالف الحالةاإلنهاك ین المتزوجات وغیر المتزوجات في ب

وعلیه فإن الحالة االجتماعیة تعتبر إحدى العوامل التي تساهم في حدوث ،  من غیر المتزوجاتإنهاكا أكثر 

الیومیة نتیجة  ضة لضغوط الحیاةوتعلل الباحثة هذه النتیجة بأن المتزوجات أكثر عر ، النفسي اإلنهاك 

  .من غیر المتزوجات إنهاكا أكثر  لمسؤولیات الحیاة الزوجیة و متطلباتها و وجود األطفال ، لذلك كن
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في منطقة ) URML(لألطباء الخواص  يوجاءت نتائج الدراسة العرضیة التي قام بها االتحاد الجهو 

Poitou-Charentes  طبیب من الجنسین مطابقة لنتائج  2500قوامها ، على عینة  2002الفرنسیة سنة

، وأسفرت النتائج على وجود فروق  لماسالش النفسياإلنهاك حیث تم تطبیق مقیاس الدراسة الحالیة ، 

، حیث كانت فئة المتزوجون أكثر تعرضا  الحالة االجتماعیةجوهریة في مستوى اإلنهاك النفسي تعزى 

  .ابلإلنهاك النفسي مقارنة مع فئة العز 

  المجلس الوطني لكلیة األطباء بمدینة  لصالح )Dr Léopold 2003(كما أكدت دراسة الطبیب 

)Avignon(  حیث أسفرت النتائج أن باإلنهاك النفسيعند األطباء الفرنسیة حول عالقة ظاھرة االنتحار ،

زاب، و حسب ما للع  %3.55كان ورائها أطباء متزوجون مقابل  االنتحارمحاولة من حاالت  %14قرابة 

أسفرت علیه المقابالت التي أجراها الباحث مع فئة المتزوجون ، أن مخلفات اإلنهاك النفسي ال ینحصر على 

محیط العمل و حسب ، بل یتعداه للتأثیر سلبا على الحیات العائلیة عامة و العالقات الزوجیة خاصة ، 

ض النفسیة و الصحیة باإلضافة إلى تدني نوعیة حیث صرح األطباء موضوع الدراسة أن تراكم و تأزم األعرا

بهم إلى محاولة  إلنهاك النفسي أدىل التعرض جراءالعالقات الزوجیة و تراكم المشاكل و األزمات العائلیة 

      .إنهاء حیاتهم

هدفت ، التي ) 2004 العطیة وعیسوي( و من جهة أخرى اختلفت نتائج الدراسة الحالیة مع دراسة

مع ذوي االحتیاجات الخاصة بدولة قطر،  النفسي لدى عینة من العامالتاإلنهاك لى مستوى إلى التعرف ع

 و السن، الحالة االجتماعیة، المؤهل الدراسي، سنوات الخبرة، نوع العمل الجنسیة،(وعالقته بعض المتغیرات 

خاصة بدولة قطر ال من العامالت مع ذوي االحتیاجات)  138( وتكونت عینة الدراسة من). اإلعاقة نوع

ل النفسي لدى العاملین في مجاإلنهاك لماسالش  واستخدمت الدراسة مقیاس ،) قطریات وغیر قطریات(

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین المتزوجات وغیر ، حیث أكدت النتائج  الخدمات اإلنسانیة واالجتماعیة

الكلیة لصالح  واإلجهاد االنفعالي، والدرجةبعد نقص الشعور باإلنجاز  على النفسياإلنهاك المتزوجات في 

 . غیر المتزوجات
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 النفسياإلنهاك لظاهرة  ته دراساثر ) 1998یوسف حرب محمد عودة (ونفس الشيء بالنسبة لدراسة  

فرد ، و توصلت  558قوامهم  معلمي المدارس الثانویة الحكومیة للضفة الغربیة لدىوعالقتها بضغوط العمل 

 النفسياإلنهاك فروق ذات داللة إحصائیة بین المتزوجات وغیر المتزوجات في  ى عدم ثبوتنتائج الدراسة إل

، إال أن فئة المتزوجون أكثر تعرضا لضغوط العمل و یعلل ذلك الباحث إلى أن المعلمین المتزوجین هم 

  .أكثر إدراكا لحاجات الطالب وفهمهم لسلوكاتهم 

حالیة مع الدراسات المعارضة إلى اختالف العینة المدروسة  و یرجع الباحث اختالف نتائج الدراسة ال

كما یختلف محیط المدارس  عن محیط المستشفى من حیث الضغوط و االرغامات ، ولعل التباین بین فئة 

المتزوجین و العزاب في مدى التعرض لإلنهاك النفسي یرجع إلى اختالف األدوار المسندة لكل فئة ، 

فئة المتزوجین مهام إضافیة عائلیة كتربیة األطفال و أداء  العزاب تتولى المسندة لفئةفباإلضافة إلى المهام 

المسؤولیات الزوجیة المختلفة ، فتنظیم العمل في المستشفیات و العمل بالمداومة بجعل الممارس یغیب 

ذب ساعة ، و هذا ما یشكل ضغط إضافي قد یؤدي إلى تذب 36بفترات طویلة عن البیت قد تصل إلى 

  .      العالقات العائلیة ویكون مصدرا من مصادر التعرض لإلنهاك النفسي أكثر من فئة العزاب
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  :ما یلي علىتنص الثالثة التي  الفرضیةنتیجة  مناقشة و تفسیر 7-3

تعزى إلى اإلنهاك النفسي مستوى في  أفراد العینةإحصائیا بین متوسطي درجات  ةق دالویوجد فر   «

   »لصالح فئة الممارسون األكثر أقدمیة  تغیر األقدمیة في نفس المنصبم

 الخطأ المعیاري، االنحراف الحسابیة، المتوسطات من كلحساب للتحقق من صحة الفرض تم 

 اإلحصائیة الداللة لمعرفة لتحلیل التباین) ف( اختبارباستخدام  اتتوسطداللة الفروق بین المكذا  و  المعیاري

، و حسب المستویات الثالثة لتناذر اإلنهاك النفسي  جزئیة فرضیات ثالثة إلى الفرضیة الرئیسیة تقسیموتم 

 البحث الرئیسیة فرضیةنفي  إلى ُخلصنا اإلحصائي التحلیل نتائج ضوء على إلیه توصلنا ما إلى استناًدا

اإلنهاك النفسي لماسالش على مقیاس  أفراد العینةدال إحصائیا بین درجات  اختالف لم یسجل حیث الثالثة

  .الثالثة ألبعاده وفًقا وهذا

و  2الفئة األولى ذوي األقدمیة تتراوح ما بین (بالنسبة للفئات الثالثة  مرتفعة شدة تحصلنا على حیث

الفئة الثالثة ذوي األقدمیة األكصر (و ) سنوت 10و  6الفئة الثانیة ذوي األقدمیة تتراوح ما بین (، )سنوات 5

أنظر (االنفعالي  اإلجهاد یمثل الذي و النفسي اكهناإل مقیاس من األول البعد مستوى على) سنة 11من 

ه ال تختلف ومنه یمكننا القول أنغیر دالة إحصائیا ،  كانت) ف(اختبار قیم  ، إال أن) 47 الجدول رقم

باختالف مدة األقدمیة االنفعالي  مقیاس اإلنهاك النفسي لماسالش على بعد اإلجهاد أفراد العینة علىدرجات 

  .في المنصب

فقدان  یمثل الذي و النفسي اكهناإل مقیاس من الثاني البعد مستوى على الشدة ارتفاع كذلك لمسنا

 كانت) ف(اختبار قیم  إال أن ، )49 الجدول رقم( بالنسبة لكل الفئات تبلد المشاعر أو التعاطفي الشعور

مقیاس اإلنهاك النفسي  أفراد العینة علىدرجات ه ال تختلف ومنه یمكننا القول أن غیر دالة إحصائیا ،

  .باختالف مدة األقدمیة في المنصبالتعاطفي  لماسالش على بعد فقدان الشعور

حیــث كانــت  مخالفــة قــد تحصــلنا علــى نتــائج النفســي اكهنعلــى مســتوى البعــد الثالــث لمقیــاس اإل إال أن

الجــدول (اإلنجـاز الشخصـي أو الفعالیـة المهنیـة  ا یخـص نقـصتـدل علـى ارتفـاع الشـدة فیمـ أفـراد العینـةدرجـات 
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وبغیــت تحدیــد فــي أي نــوع مــن األزواج تكمــن هــذه ،  دالــة إحصــائیا كانــت) ف(اختبــار قــیم غیــر أن ، )51رقــم 

مـــن أجـــل المقارنـــة البعدیـــة بـــین متوســـطات درجـــات  (Scheffe)الفـــروق الدالـــة إحصـــائیًا، تـــم اســـتخدام اختبـــار

األقدمیـــة تعـــزى الخـــتالف  باالنجـــاز الشخصـــي فـــي العمـــل تـــدني الشـــعورفســـي علـــى بعـــد إلنهـــاك النامســـتوى 

الفئتــان بــین ) 0.05(إلــى وجــود فــروق دالــة إحصــائیًا عنــد مســتوى الداللــة ، فأســفرت النتــائج )52الجــدول رقــم (

 10لــى إ 6ذوي الخبــرة مـن مــع الفئـة  سـنة 11ســنوات و ذوي الخبـرة األكثــر مـن  5إلـى  2ذوي الخبـرة أقـل مــن 

 دالق توجـــد فـــرو   نـــهفرضـــیة الجزئیـــة الثالثـــة أي أال نقبـــلاألمـــر الـــذي یجعلنـــا األخیـــرة،  الفئـــةلصـــالح  ســـنوات

،  اإلنجـاز الشخصـي نقـصعلى مقیـاس اإلنهـاك النفسـي لماسـالش علـى بعـد  أفراد العینةإحصائیا بین درجات 

ى أي التـــي كانـــت مـــدة الخدمـــة فـــي بـــل كانـــت لصـــالح الفئـــة الوســـط لصـــالح الفئـــة األكثـــر أقدمیـــةولكـــن لیســـت 

  .سنوات 10الى  6المنصب تتراوح بین 

حیث كانت درجات درجات  بھةمشا قد تحصلنا على نتائجوأخیرا على مستوى اإلنهاك النفسي الكلي ف

 كانت) ف(اختبار قیم غیر أن ، )54 الجدول رقم( اإلنهاك النفسي الكليتدل على ارتفاع شدة  أفراد العینة

مقیاس اإلنهاك النفسي  أفراد العینة علىدرجات ه ال تختلف ومنه یمكننا القول أنإحصائیا ، غیر دالة 

  .باختالف مدة األقدمیة في المنصبلماسالش 

ولذلك استوجب علینا نفي فرضیة البحث البدیلة وقبول الفرضیة الصفریة ، أي تدل البراهین 

لبحث في مستوى اإلنهاك النفسي باختالف األقدمیة في اإلحصائیة للبحث الحالي أنه ال یختلف أفراد عینة ا

المنصب ، وهذا ما یمكن رده إلى أن ممارس الصحة العمومیة المبتدئ یصطدم بواقع یخالف تماما الصورة 

الني رسمها في ذهنه قبل البدء في ممارسة عمله ، فتكون له في البدایة صورة مثالیة عن الطب أو التمریض 

سر بمجرد مالمسته بحقیقة المیدانیة ، فطریقة العمل و المعاملة و التعامل داخل ولكن سرعان ما تنك

  .األوساط االستشفائیة تختلف كثیرا عن الجانب النظري الذي تلقاه أثناء مرحلة تكوینه 

من جامعة  )2003نسیمة  شتوحي جلولي(و تتفق النتائج الحالیة مع ما توصلت إلیه الباحثة 

ممرض من المستشفى الجامعي  140اإلنهاك النفسي على عینة قوامها ها لظاهرة الجزائر، اثر دراست
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فرق في حیث أسفرت النتائج على عدم وجود مصطفى باشا ، بعد تطبیق مقیاس اإلنهاك النفسي لماسالش ، 

بین  العمل االنفعالي، فقدان الشعور التعاطفي و نقص اإلنجاز الشخصي في اكهنشدة كل من اإل

  .و هذا حسب األقدمیة في العمل موعاتلمجا

 Agnes( اهبمن خالل دراسات اهتمت بجانب األقدمیة في العمل عند الممرضین، و التي قامت و 

Perry 1997 (،  المهني ینبع من ثالثة أوقات أساسیة من الحیاة المهنیة قبل  اكهنتوصلت إلى أن اإلحیث

خول في المهنة أي في مواجهة الواقع، وأخیرا في الدخول في المهنة أصال، عند اختیار المهنة، ثم الد

  .منتصف الحیاة المهنیة حیث یتم التحكم في المهنة و یصبح التطلع إلى التطور أمال حساسا

المثالیة أثناء  و اختفاء" الواقع صدمة"أهمیة نفس الباحثة  كما أبرز العدید من المؤلفین حسب

 ذههبمع مهنته مرهون  ال أحد في مأمن منه، غیر أن تأقلم الشخصالسنوات األولى من االحترافیة، فیبدوا أن 

أن ینتقل من النظرة المثالیة  فالسنوات األولى تعد أول امتحان على الواقع، لذلك على الشخص ، المرحلة

عد خطوة الدخول في المهنة مرحلة جد حاسمة، قد تكون أساسا تف ،التي أعطاها للمهنة إلى النظرة الواقعیة 

  ).51المرجع السابق ص.(بة أو هشاشة الممرضلصال

النفسي لدى مستشاري التوجیه  نهاكاثر دراستها لإل) 2007أبقار فریدة (الباحثة كما أكدت دراسة 

تعزي لألقدمیة في المنصب و  المهني اكهناإلأنه ال یوجد فرق دال إحصائیا في مستوى  المدرسي و المهني،

، و على بعد تبلد المشاعر ) 0.17=ت (جهاد االنفعالي تقدر ب كانت نتائج المقارنة على بعد اإل

  .و كلها نتائج غیر دالة إحصائیة) -0.88=ت(وأخیرا على بعد تدني الشعور باالنجاز ) 1.22=ت(

خوله یحیى ورنا حامد  (، ) 2007عشوي عبد الحمید (ونفس الشيء في العدید من الدراسات و منها 

، ودراسة )  2003فوزیة الجمالي وعبد الحمید سعید (، ودراسة )  2001فرجعدنان ال(، ودراسة )  2001

  ).Snow 2008سنو  ( و دراسة )لمعتصم ا أسامه بطاینة و(
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فقد اختلفت نتائج الدراسة الحالیة مع العدید من الدراسات خاصة التي أجریت في المحیط 

إلى الفئة األكثر أقدمیه وأخرى إلى الفئة  فسيالن نهاكإلا االستشفائي فمنها من یعزى االختالف في مستویات

  .األقل أقدمیه في المنصب

 920بفرنسا تحقیق شمل  المرصد الوطني لسالمة األطباءأما بالنسبة للفریق األول نجد دراسة 

www.conseil-(عبر األنترنات  2010ممارس تم نشر نتائجه في شهر دیسمبر 

national.medecin.fr ( اإلنهاك من الممارسین الذین یعانوا من  %78حیث أكدت النتائج على أن

  .و ذلك حسب مقیاس ماسالشسنوات أقدمیة في المنصب  10النفسي لهم أكثر من 

-K. Barau(ن للباحث ین العاملیو في دراسة مقارنة على نوعیة الحیاة لدى الممرض

Baumstarck ممارس من  147على عینة قوامها النفسي  نهاكلإل مقیاس ماسالشبعد تطبیق  )و آخرون

العاملین بمصلحة اإلنعاش بمستشفى مرسیلیا الفرنسي ، حیث سجلت مستویات عالیة لإلنهاك النفسي على 

ثمانیة سنوات  و تبلد المشاعر بالنسبة لفئة الممارسین ذوي أقدمیة في المنصب تفوقاالنفعالي بعدي اإلجهاد 

فئة الممارسین ذوي  بینما كان المستوى مرتفع على بعد تدني الشعور باالنجاز الشخصي في العمل لدى

   ).www.apmnews.com(عن وكالة األخبار الطبیة العالمیة .أقدمیة في المنصب ال تفوق ثمانیة سنوات

 ، ودراسة) 2005ة وأحمد عریبات عمر الخرابش( العربیة على محیط التعلیم نذكر دراسة دراسةالومن 

 .حیث وجدوا فرقا لصالح المعلمین األكثر خبرة) Davis2008 دافیس (

أن قدرة الفرد على التحكم تتوقف على كیفیة إدراكه  ،)Brech Garden1997 ( یرىوكذلك 

ن الممرض فردیة و انفعالیة و منه نفهم أنه من الممكن أن توجد فروق كبیرة بی للوضعیة، إذن هي ذاتیة

 جسدیا، تقنیا و ذهنیا أمام وضعیات حاسمة، و بین شاب جدید في المهنة و الذي لیس في المحترف المدرب

في حین  ،الصعب حوزته إال معلومات نظریة فقط، و التي هي في الحقیقة غیر كافیة لمواجهة الواقع المهني

حادث مصدم، أو عند تكرار  إما أمام شدة یقول أنه عندما تتجاوز قدرات الفرد التكیف و المقاومة و هذا

http://www.conseil-national.medecin.fr/
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عن طریق عدم القدرة على التفاعل  الوضعیات الصعبة دون اللجوء إلى الراحة المناسبة، فالضغط هنا یعبر

  .الشخص بأمراض جسمیة و كذا حالة قلق و اكتئاب و رد الفعل، و قد یؤدي إلى تعقد األمور و هنا یصاب

تكبحهم أي  مرحلة تحكم في المهنة حیث لم Agnes Perryتهم فقد عاش كل األشخاص الذین التقی

فیبدو أنه بمجرد  صعوبة تذكر، إال أن هذا لم یمنعهم من المعاناة بمجرد الوصول إلى منتصف الحیاة،

صعوبات أخرى و رهانات أخرى  التمكن في التحكم في المهنة، تدفع الحاجة بالشخص للتطور و البحث عن

شخصیة، مؤسساتیة، أو ( ألسباب مختلفة  فإذا تعذر علیه ذلك. طویر المشوار المهنيسعیا إلى ترقیة أو ت

و هو الملل و فقدان التحفیز في العمل، فیظهر  فإنه یدخل في حلقة معاناة تبدأ بعرض أولي) اجتماعیة 

اعیته، و تحضى لمعاناته في الشعور المتزاید بعد نف علیه التقلیل التدریجي من المثابرة في العمل باإلضافة

و ما یؤسف أكثر هو أن كل هذه . في غالب األحیان الشكاوي المتعلقة بالصعوبات المادیة باألولویة

على غیاب تحسن الظروف المادیة على الرغم من الطلبات  االلتماسات ال تلقى آذانا صاغیة، عالوة

ه مهمل و هكذا فإن الصعوبات القبیل، یحس الشخص أكثر فأكثر بأن المتكررة، و في غیاب الرد في هذا

تكرار تظهر كإشارة إلحساس متزاید باإلهمال تجاه الشخص نفسه، تجاه الناس  المادیة المشار إلیها مرارا و

 .و تجاه العمل المؤدي على أكمل وجه الذین یستقبلهم

لى درجة إ و حیال كل هذه المشاكل التي لم تجد حلوال، یعرب المحترفون عن شعورهم بفقدان العنایة

مع تفاقم المعاناة  إحساسهم باالفتقار ألي نوع من الوقایة ضد الصعوبات المتفاقمة أثناء آدائهم لمهنتهم، و

یحمل على عاتقه أعماال لم  الخوف من العنف في عالقاته، الخوف من أن. یعیش الشخص تخوفات متنوعة

فكل هذه …إلخ…القات بكل بساطةالع یعد یتحكم فیها، الخوف من اآلخر و من مجموعات، الخوف من

لیصبح هذا األخیر مهددا، فتسیر تلك العالقة في  التخوفات و األزمات تطفوا لتؤثر على العالقة باآلخر،

 .فقدانه للشعور التعاطفي غموض و رفض لآلخر، و هنا تزداد شدة

آالمه  ،قد یضاعف  الممارسأنه یبدوا أن الشخص أو  ) Agnes Perry 1997 (كما فسرت كذلك 

إال أن . ما باختیاره البقاء في مهنة ال ترضیه قط، أو باألحرى لم یعد یعرف له معنى أو فائدة) معاناته ( 
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ال تسمح الیوم في أغلب األحیان بمغادرة منصب العمل و حتى إذا  تمعلمجأزمة التشغیل التي یعاني منها ا

تتعجب من ضعف عدد  اهنأ تجربتها، في فس الباحثةن كان ال یصدر منه إال اإلشمئزاز و المعاناة لهذا تقول

آدائهم لعملهم أو من وتیرة سیره و كأن هذه الوضعیة  الشكاوي من جانب الممرضین الذین یعانون في ظروف

  .قدرة الشخص على القیام بعمله على المستوى المناسب إحساس كبیر بالتأنیب الذاتي لعدم تعزز

فئة الممارسین األقل أقدمیة في الوظیفة أكثر تعرضا یعتبر أن  أما بالنسبة للفریق الثاني الذي

 مقیاس ماسالشحیث قام بتطبیق ) D.Truchot 2004(لإلنهاك النفسي، نذكر الدراسة الطولیة للباحث 

إلى غایة  2001الفرنسیة من سنة ) Ardenne(طبیب بمنطقة  1317على عینة قوامها النفسي  نهاكلإل

تدل على أن األطباء الذین لم یتجاوزوا ثالث سنوات من الخدمة في المستشفى  ، و كانت النتائج2004

  .سجلوا مستویات عالیة لإلنهاك النفسي مقارنة بفئة األطباء األكثر أقدمیة

  طبیب مقیم بمنطقة 692على )  Dr Guinaud   2005( و نفس النتائج التي توصل إلیها الطبیب 

)Ile de France( سةالفرنسیة ،و درا )Helene Quacard2000(  أن الممرضین الذین یعدون أكثر حیث أثبتت

 . المھني ھم الشباب اكنھعرضة لإلصابة باإل

 بندر العتیبي(، )  2001منصور السید (  العربیة على محیط التعلیم نذكر دراسة دراسةالومن 

رقا لصالح حیث وجدوا ف)  Gates  2007جاتس (، ودراسة )  2004 باهللا الجوارنة(، ودراسة ) 2005

  .المعلمین األقل خبرة 

وتلك النتیجة قد تظهر ألول وهلة  النتائج بتنوع البیئات الثقافیة وما فیها من ضغوط اختلفتوهكذا 

المجموعتین لها من الضغوط ما یعادل المجموعة  أنها غیر منطقیة ، ولكن یمكن تفسیرها حیث إن كلتا

بتدني إنجازهم الشخصي مع زیادة إجهادهم البدني ، وال  ة قد یشعرونصغار الخبر  فالممارسوناألخرى ، 

فقد یقل رضاهم الوظیفي خاصة إذا كانوا من الشخصیات  یحصلون على راتب مناسب للحیاة ، ومن ثم

األهداف ، وتسعى ألن تتقدم في عملها بسرعة فتصطدم بالواقع  من الطموحة الملتزمة التي تضع كثیرا

، مما قد یزید من  لقدرات الممارسو الوضعیات المجهدة  الضغوطات الجامحةما فیه من المهني الجامد ب

الخبرة فتقع علیهم  مرتفعو الممارسون ضغوطهم وینتهي بهم األمر بالوصول لمرحلة اإلنهاك النفسي ، أما
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تهم على سوء عالقتهم بزمالئهم ، وكثرة متطلبات الحیاة علیهم ، مع عدم قدر  ضغوط متشابهة ، ومنها

منهم أن  الممارسمقبولة ، بل یشعرون بإحباط أهدافهم فیمیلون لالستسالم ، ویقرر  التكیف معها بطریقة

ومن جانب آخر فإن عدم  ،إلى التقاعد المبكر الذي یعتبر من مظاهر اإلنهاك النفسي  یظل كما هو أو یلجأ

حیث إن المجموعتین ال یملكون  قدمیة ،األ وجود فرق لدى عینة الدراسة في اإلنهاك النفسي ترجع لعامل

لمرحلة اإلنهاك النفسي ، حیث إن أصحاب الخبرة  األسالیب التكیفیة المناسبة لمقابلة الضغوط وعدم الوصول

زودتهم بأسالیب تكیفیه غیر سویة ، مما قد یزید الضغط علیهم ، إضافة إلى أنهم  قد تكون خبرتهم  الكبیرة

 ، وكذلك المجموعة األخرى حدیثة الخبرة فیقابلون ضغوطا وال یملكونلمجتمع شرائح ا كل  یتعاملون مع

  . سبة للتكیف معها بطریقة مقبولةاألسالیب التكیفیة المنا
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  :ما یلي علىتنص الرابعة التي  الفرضیةنتیجة  مناقشة و تفسیر 7-4

من عدم التوافق  )فئة المتزوجون(عینة البحث  من أفراد ممارسو الصحة العمومیة الجزائریة یعاني  «

   »الزواجي 

  

 grahamدرجات أفراد العینة على مقیاس التوافق الزواجي للباحث سبانییه ل الحالیة الدراسة نتائج بینت

spanier  یعانوا من عدم التوافق الزواجي ، بینما كانت نسبة   %52.38أفراد العینة أي بنسبة أن أغلبیة

 %21.42نة الذین كان مستوى التوافق الزواجي لدیهم متوسط و مرتفع یقدر على التوالي بأفراد العی

 یقلدلیل على أن متوسط المجتمع  سالبه أي ) 56 الجدول رقم( t = -6.449 قیمة ، وبلغت  % 26.19و

لثالثة قد ، و منه یمكن القول أن فرضیة البحث االتي تعتبر القیمة المعیاریة للمستوى المتوسط  100عن 

  .البحث یعانون  من عدم التوافق الزواجي عینةأفراد تحققت أي أن معظم 

رقاد حسین عبد (وتماشت نتائج الفرضیة الحالیة مع معظم الدراسات األجنبیة منها و العربیة كدراسة 

معي لتأثیر العمل اللیلي للممرضین العاملین في وحدات العالج المكثف بالمستشفى الجا) 2008القادر 

ممارس من الجنسین و من نتائج البحث تلك الخاصة بمقارنة  75القطري ، و استهدفت الدراسة عینة قوامها 

، الصراعات بین زمالء العمل ، ضعف الراتب  فئة المتزوجون بالعزاب  من حیث مستوى تأثیر العمل اللیلي

ئة المتزوجون یعانون من اضطراب من ف %61الشهري و عبء العمل الزائد في الحیاة العائلیة حیث  سجل 

  .% 41األكثر تأثیرا بمعدل ) العمل اللیلي(، وكان متغیر  لفئة العزاب %38في  العالقة الزوجیة مقابل 

ولقد وجد أنه في المهن الطبیة یزداد عدم التوافق الزوجي والطالق وأیضا االكتئاب وتبلغ نسبة 

حیث كان عبء العمل  م أطباء العیون ثم األطباء النفسیون،التخدیر ثم یلیه أخصائي عند االنتحار أعالها

تحت )  2007الدكتور حسان المالح(لمقال الباحث وفقا الكبیر یمثل األكثر تأثیرا على الحیاة الزوجیة ،

بمصر سنة  المستشفیات الحكومیة، و المقتبس من دراسة وصفیة لواقع   »ة في خطرمالئكة الرحم« عنوان

2006 .  
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جودة ب و عالقتهالرضاء الوظیفي ألفراد هیئة التمریض على ) 2007 سلطان المطیري(و في دراسة 

تائج ممارس ، حیث أسفرت الن 300على عینة قوامها  شملت ثالثة مستشفیات بمدینة جده الرعایة التمریضیة

من عینة البحث یعانون من اضطراب العالقة الزوجیة ، و كان السبب الرئیسي حسب نفس  %57على أن 

   . الباحث هو تراجع مستوى الرضا الوظیفي

حول أثر العبء الزائد لعمل الممارس في المؤسسة ) 2009خلیف حوریة (و في دراسة للباحثة 

یدة بالجزائر على نوعیة العالج حیث أسفرت النتائج على تأثیر االستشفائیة العامة لمنطقة شریعة مدینة البل

 .عبء العمل الزائد و العمل اللیلي على الحیاة العائلیة بصفة سلبیة

 متأقی لباریس Saint-Louis من مستشفى ) Elie Azoulay 2009(للباحث  دولیة و في دراسة

، حیث هدفت 7358على عینة قوامها و البرازیل دولة من بینها فرنسا، الوالیات المتحدة األمریكیة  24في 

الدراسة إلى تشخیص الحالة النفسیة، االجتماعیة و الصحیة للممارسین العاملین بمصالح العنایة المكثفة 

  :بالمستشفیات الجامعیة ، و أسفرت النتائج على ما یلي 

 من الممارسین یعانون من خالفات حادة مع عائالت المریض 70% •

 لممارسین غیر راضین باإلعانة النفسیة المتوفرة في محیط عملهممن ا 67.3% •

 musculo-squelettiquesمن العینة یعانون من األمراض العظمیة العضلیة  55.8% •

 من عینة البحث یعانون من عدم التوافق الزواجي   54% •

 ).agression(عدوان   من عینة البحث تعرضوا إلى 80% •

، الذي أجري بین سنة  "الصحة و رضا األطباء في العمل") SESMAT(كما تبین من خالل تحقیق 

و  2003الذي أجریة بین السنتین  PRESST-NEXTالمكمل للتحقیق األوروبي  2008و  2007

  :االستبیان متوفر عبر الموقع التالي (طبیب و ممرض  3176، حیث تم استجواب  2004

next.fr/SESMAT/questionnaire01.php-http://www.presst  ( حیث تصت النتائج على ما ،

  .من الممارسین لهم رغبة كبیرة في ترك المهنة لسبب ألسباب عائلیة %29یقارب 
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 ممارس تم نشر نتائجه في 920بفرنسا تحقیق شمل  المرصد الوطني لسالمة األطباءكما سجل 

حیث أكدت النتائج على ) national.medecin.fr-www.conseil(عبر األنترنات  2010شهر دیسمبر  

یعانون من خالفات زوجیة حادة و هم على  %33من الممارسین یعانوا خالفات عائلیة منهم  %60 أن

     .حافة الطالق 

-K. Barau(ن للباحث ین العاملیمقارنة على نوعیة الحیاة لدى الممرض و في دراسة

Baumstarck ممارس من العاملین بمصلحة اإلنعاش بمستشفى مرسیلیا  147على عینة قوامها ) و آخرون

ساعات  10(، ) ساعة عمل لیل و نهار 12(الفرنسي ، تمت المقارنة على ثالث فئات حسب توقیت العمل 

عند فئة  يفقد تبین على عكس الدراسات سابقة الذكر أن العمل اللیل) ساعات عمل نهارا 08(و ) عمل لیال

حیث  08و  12المتزوجون ذوي أطفال یساعد على تنظیم أحسن للشؤون العائلیة على عكس العمل بتنظیم 

خبار الطبیة عن وكالة األ. من الممارسین العاملین بهذا التنظیم یعانون من عدم التوافق الزواجي %67أن 

   ).www.apmnews.com(العالمیة 

و من كل ما سبق یتضح جلیا أن اآلثار السلبیة لضغوطات و أعباء العمل المتزایدة وظروف العمل 

في محیط المستشفى و العمل اللیلي لن تزول بمجرد انتهاء ساعات العمل بل تالزم الممارس في المحیط 

اته الزوجیة ، ففي المؤسسات االستشفائیة موضوع الدراسة لوحظ االجتماعي و األسري لتأثر سلبا عن حی

 عكس) ممرض واحد لعشرة مرضى (الرعایة المركزة نقص فادح في العدد األدنى للممارسین في مصالح 

الخوف من األخطاء  توصي بتواجد ممرض لكل مریض أو اثنان ، باإلضافة إلى  التي معاییر العالمیةال

من قبل المرضى أو عائالتهم،  السیئةن أفراد هیئة التمریض في نفس القسم، المعاملة الطبیة، الخالفات بی

، فالطبیب  جازات سواء االسبوعیه أو السنویةوفاة المریض، زیادة ساعات العمل وقلة عدد أیام اإلمعاناة و 

من العمل ، و  ساعات راحة لیباشر یوم آخر 5ساعة مداومة لن ینال إال  24مثال عند االنتهاء من قضاء 

ساعة غیر منقطعة ثم یستریح  24أي یعمل لمدة  24/48نفس الشيء بالنسبة للممرض الذي یعمل بنظام 

یومین هذا ما یجعل الممارس یغیب لمدة طویلة عن المنزل ، فالدراسات السابقة الذكر اختلفت من حیث 
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العمومیة ، فمنها من یرجع السبب إلى  تحدید العامل الرئیسي وراء اضطراب الحیاة الزوجیة لممارسي الصحة

العمل اللیلي و منها من یرجعه  إلى عبء العمل المتزاید و البعض اآلخر إلى الصراعات بین زمالء العمل 

و نقص اإلمكانیات المادیة و البشریة فكل تلك العوامل و عوامل أخرى بتفاعلها و توافرها في محیط العمل 

النفسي فتأزم الوضع النفسي و االجتماعي و كذا الصحي للممارس جراء تعتبر مؤشرات لظهور اإلنهاك 

التعرض إلى ضغوط العمل المستمرة و العمل اللیلي یؤدي ال محال إلى تراجع الرضا الوظیفي و منه تراجع 

مستوى الشعور باالنجاز الشخصي في العمل و في غیاب إجراءات المساعدة النفسیة لهذه الفئة في محیط 

یقع الممارس ضحیة اإلنهاك النفسي الذي نتوقع أن تفاقمه یؤدي إلى تدهور العالقات االجتماعیة العمل 

حیث نجد تدني مستوى ) وهذا ما سنتطرق إلیه في فرضیة البحث اآلتیة(عامة و العالقات الزوجیة خاصة 

قد ) العمل و األسرة(بین التوافق الزواجي و تواصله یكون سبب وراء انتهاء العالقة بالطالق ، و تأزم الجان

  .   یؤدي بالممارس للبحث عن حلول لمواجهة حالته عن طریق الخمر و المخدرات أو حتى االنتحار
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لدى عینة الدراسة  توافق الزواجيسلبیة دالة إحصائیا بین اإلنهاك النفسي وال ارتباطیهتوجد عالقة   «

   » من فئة المتزوجین

  

 حساب معامل االرتباط الخطي لبیرسون بین درجات أفراد بعد فقد تم ) 58( وكما یتضح من جدول 

أن اإلنهاك النفسي على بعد  في اإلنهاك النفسي ودرجاتهم في التوافق الزواجي ،  من فئة المتزوجون  العینة

) 0.65-(ب  بیرسونسجل ارتباطا سلبیا قویا مع التوافق الزواجي حیث قدر معامل ارتباط  االنفعالي اإلجهاد

حیث سجل ارتباطا موجب قوي مع  تدني الشعور باالنجاز وكذلك الحال بالنسبة لإلنهاك النفسي على بعد ،

ارتباطا سلبیا تبلد المشاعر فقد سجل  ، أما البعد الثالث و األخیر أي ) 0.51(التوافق الزواجي قدر ب 

، و في عالقة اإلنهاك النفسي ككل و التوافق الزواجي یتبین من الجدول أن )  0.35-( ضعیف قدر ب 

و كل النتائج السابقة الذكر دالة إحصائیا عند المستوى ) 0.30-(معامل االرتباط كان سلبي متوسط یقدر ب 

 اإلنهاك بینارتباطیه سلبیة دالة إحصائیا  و منه تقبل فرضیة البحث القائلة بأنه توجع عالقة، ،  0.01

 .من فئة المتزوجون عینة الدراسة لدى الزواجي والتوافق بأبعاده النفسي

وكذلك ) Zongker 1990زونجكیر (منها دراسة  راسةالعدید من الدوتتفق هذا النتیجة مع نتیجة 

حساب محمود زكي (باحث فقد توصل ال، )Mauno & Kinnunen 1999ماینو ، و كیننونین (دراسة ، 

لدى عینة  رافیةجوبعض المتغیرات الدیمو اثر دراسته لعالقة اإلنهاك النفسي بالتوافق الزواجي ) 2008علي 

، إال إثبات العالقة السلبیة الدال إحصائیا حیث من معلمي الفئات الخاصة بمحافظة المنیا) 200(قدرة ب 

  ).- 0.46(كان معامل االرتباط یقدر ب 

حول مصادر الضغوط النفسیة المهنیة لدى ) 2008رجاء مریم (ن من خالل نتائج دراسة كما تبی

العامالت في مهنة التمریض بمستشفیات محافظة دمشق ، أن معامالت االرتباط لبیرسون جاءت دالة 

 إحصائیة بین ضغوط العمل و اضطراب العالقات العائلیة لدى عینة الدراسة ، أي أن ارتفاع مستوى

  .  ط النفسیة المهنیة یؤثر سلبا على نوعیة الحیاة العائلیة للفردالضغو 
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رئیس مخبر علم النفس  ) LOUREL Marcel 2002(طروحة الدكتوراه للباحث أل اثر التطلع و

من ) 102( ابفرنسا ، تحت عنوان الضغط ، الصحة و اإلنهاك النفسي على عینة قوامه)  Rouen( جامعة

وجود عالقة دالة إحصائیا بین اإلنهاك النفسي و العالقة  عنالنتائج أسفرت  تبین أنحراس السجون ،  

من عینة البحث المنهكة نفسیا یعانون من اضطرابات حادة في عالقاتهم  % 86الزوجیة ، أي تبین أن 

  .الزوجیة

كشف أثر اإلنهاك النفسي  إال ةدفاهال )Martinussen,et.al 2007 مارتنیسن وآخرین(دراسة و في 

)  36( ضباط الشرطة في النرویج متوسط عمرهم  من)  223( على األسرة ، وذلك على عینة مكونة من 

ومما توصلت إلیه الدراسة أن  مقیاس ماسالش ، من خالل استخدام)  39.5( ومتوسط عدد ساعات العمل 

لمنزلي واإلنهاك النفسي  الضغط العائلي یعتبر منبئا بحدوث اإلنهاك النفسي ، فالعالقة إیجابیة بین الضغط ا

والعمل ، مما  یزید صراع الدور لدى الزوج بین دوره في األسرةى وأن اإلنهاك النفسي یزید عنف الزوج ، بل

 .ینذر بسوء توافقه 

 .S. Stordeur, C. Vandenberghe, W(حول مؤشرات اإلنهاك النفسي للباحثین و في دراسة 

D hoore 1999 ( فى الجامعي ببلجیكا ، فقد صنفت الخالفات الزوجیة بین ممارس بالمستش 625خصت

، أي أن اضطراب العالقة الزوجیة من العوامل  %37المؤشرات األساسیة لتناذر اإلنهاك النفسي بمعدل 

  .  المؤدیة لإلنهاك النفسي

الختلف البیئة البحثیة ، )   Larry,et.al 2002 الري وآخرین(بینما تختلف مع نتیجة دراسة 

  .وفها عن البیئة في مجتمع الدراسة الحالیةوظر 

اإلنهاك النفسي یتعرض لدرجة  یعانون من نالذی الممارسون من عینة البحثویمكن تفسیر ذلك بأن 

و عائالت المرضى، الصراعات بین زمالء العمل،  المرضى،من الضغوط الناشئة عن تعامله مع  عالیة

والتي ال  ... ي، محیط العمل المرهق، معانات المرضىغموض الدور ، العبء الوظیفي الكمي و النوع

استمرارها ، مما قد یزید من األعباء الملقاة على كاهله ، وبالتالي یعود لبیته  یستطیع التكیف معها رغم
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،  الممارسالوظیفیة ، إضافة ألعباء البیت التي قد تترك أثرا سلبیا في نفس ء محمال بمثل تلك األعبا

جوزیف ریزو ، و روبرت (، وهذا یتفق مع ما ذكره ) الزوجة وا ألوالد ( أسرته ومن فیها فتضطرب عالقته ب

حیث  ،ینقلون ضغوط عملهم للبیت ، مما قد یزید تعرضهم لإلنهاك النفسي  معظم األفرادأن ، ) 1999 زابل

أن  الضروري نه منتطبیق قانون الفصل بین ما یجده في العمل والبیت لذلك یقترحان أ الفردیستطیع ذلك  ال

 المهنةوالبیت وهو في طریقه للمنزل حیث یتوقف تفكیره في أمور  العملیجد فترة انتقال وتحول ما بین 

 .وضغوطها ، ویبدأ في التفكیر في أمور البیت

في أي  ضغط كما أن أدوار الفرد في العمل والبیت وكافة جوانب الحیاة مترابطة ، لهذا فإن أي

الضغط الذي یقابل الفرد  إلى أن)  2002( حیث أشار محمود غالب  ،باقي المجاالت  مجال منها یؤثر في

التفاعل األسري  ویساعد على  في أحد أدواره فإنه ینتقل لباقي األدوار ، مما یؤثر في النهایة على عالقات

ین یعود عمل شدیدة فإنها تصاحبه ح ظهور المشكالت بین الزوجین ، بل إن الزوج الذي یتعرض لضغوط

 .للمنزل حیث یكون مرهقا ومنهكا ، وفي حالة مزاجیة سیئة ، مما ینعكس سلبیا على عالقته بالطرف اآلخر

یستطیع التكیف معها والمصاب  الذي یتعرض لدرجة عالیة من الضغوط وال الفردلهذا فتقل فرصة 

عاني ضغوطا مختلفة اقتصادیة ، ی المتزوج قد الممارسباإلنهاك النفسي لتحقیق التوافق الزواجي ، حیث إن 

، مما قد یقلل من قدرته على التكیف معها  المرضى و الزمالءواجتماعیة، وأسریة إضافة لضغوط العمل مع 

 .بزوجته وأسرته ، و توافقه الزواجي بصورة سلبیة  ، بل قد یؤثر على عالقته

 قة سلبیة بین اإلنهاك النفسي ،وجود عال( إضافة لما سبق من تفسیرات فإن نتیجة الدراسة الحالیة 

نفسیة  من ضغوط یعانونموضع الدراسة الحالیة  نیالممارسحیث إن  ،نتیجة منطقیة ) والتوافق الزواجي 

ذا كانت) العمل بما فیه ، والبیت بما فیه ، والحیاة المختلفة ( مختلفة المصادر   الشخصیة كل متكامل، وإ

المنهك  فالممارسجوانب الحیاة یؤثر في باقي الجوانب  لذلك  ما یتعرض له الفرد في أي جانب من فإن

) اإلنهاك الزواجي ( في عمله یكون منهكا نفسیا في حیاته الزوجیة ، لذلك ظهر مصطلح جدید وهو  نفسیا

 .یدعم العالقة السلبیة بین اإلنهاك النفسي والتوافق الزواجي  مما
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سیئة لما  ، قد تجعله یذهب للعمل في حالة مزاجیةوقد یفسر ذلك بأن الفرد یعاني ضغوطا زواجیة 

مزیدا  فیمثل ، أما العمل) الزواج ( حیث إن هناك خلال ما في جانب من حیاته  ،یحمل من ضیق وضغط 

بزمالئه   فتضطرب عالقته من الضغط علیه ، فیشعر باإلجهاد البدني ، وال یجد المساندة التي كان یتوقعها ،

عن عمله ،  من الضغوط المهنیة علیه ، فیقل رضاه الوظیفي  ونتیجة لهذا فقد یتغیب ، مما قد یزید المرضى

منطقة منفرة له ، مما  بل في الحاالت الشدیدة قد یتقاعد الفرد عن عمله ویجلس في بیته حیث أصبح العمل

ت ، مما قد المشكال یقلل من الدخل المادي للفرد فیعجز عن تلبیة احتیاجات البیت بمن فیه ، فتظهر بعض

 .اإلنهاك النفسي الزواجي  یزید الصراع العائلي ویساعد على ظهور ما یسمى

ذا كان الفرد یعاني ضغوطا مختلفة وال یستطیع التكیف ، فإنه قد یتعرض لإلنهاك النفسي ،  وإ

المرضى و عائالتهم ، و هذا ما یفسر البرودة و  ،الزمالءفتضطرب عالقته بمن حوله بما فیهم 

و كذا تأثیر ذلك على نوعیة العالج فتظهر األخطاء  وة التي یتعامل بها الطبیب مع غیره في العمل،القسا

 وعندما یرجع للبیت فإنه ینقل ما یعانیه ویسقطه على األبناء الطبیة كنتیجة قد تكون حتمیة لإلنهاك النفسي،

السعید في بیته ، أي أو الممارس  وعلى العكس من ذلك فالفرد ،والزوجة ، مما قد یقلل التوافق الزواجي 

حیث إن السعید من سعد  ،بالتوافق الزواجي فإن ذلك ینعكس إیجابیا على عمله وعالقته بمن حوله  یتمتع

ولو أراد الناس كلُّهم أن یشقوه ، والشقي من شقي في بیته ولو أراد الناس كلُّهم أن یسعدوه ، ولذلك  في بیته

 في عمله ینعكس على بیته خیرا الممارسعكس على عمله ، وما یجده ذلك في بیته ینالممارس  فما یجده

  . الحاليوشرا، فالبیت والعمل وجهان لعملة واحدة ، بهذا فقد تحقق الفرض 
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   »اجي مقارنة بالذكور الزوجات المنهكات نفسیا من عینة الدراسة أقل توافق زو   «

  

 المعیاري، االنحراف الحسابیة، المتوسطات من كلحساب ب قمنا للتحقق من صحة الفرضیة الحالیة

على مقیاس اإلنهاك النفسي تبعا  )الذكور و اإلناث(لدرجات أفراد عینة البحث المنهكة نفسیا  المعیاري الخطأ

و قد جاءت  ، ) 60(تم تلخیص النتائج في الجدول رقم الظاهرة حسب ماسالش ، و  لألبعاد الثالثة لتناذر

و ذلك ) 0.05(دالة إحصائیا عند مستوى الداللة  لعینتین متجانستین) ت(نتائج المقارنة باستخدام اختبار 

من كل و  ،)63و  62، 61أنظر الجداول رقم ( على األبعاد الثالثة لتناذر اإلنهاك النفسي حسب ماسالش

لیا تباین مستویات التوافق لدى عینة البحث المنهكة نفسیا باختالف الجنس، و منه ما سبق یتضح لنا ج

یختلف مستوى التوافق الزواجي باختالف الجنس لدى عینة نحتفظ بفرضیة البحث األساسیة التي مفادها أنه 

  .الدراسة المنهكة نفسیا ، و كانت فئة النساء أقل توافقا مقارنة بفئة الذكور

 

لتصریح االتحاد الوطني لألطباء  ومطابق  الفرضیة الحالیة كجواب منطقي و عقالني فجاءت نتائج

حول ظاهرة اإلنهاك النفسي  2007الفرنسي ، اثر نشره لنتائج الدراسة العرضیة سنة   )URML(األحرار 

لسعادة عند الطبیب العام الحر ، أن النساء المتزوجات و المنهكات نفسیا یستحیل علیهن تحقیق متطلبات ا

الزوجیة ، حیث أن الفرد الذي یعاني من اإلنهاك النفسي یعتبر فاقدا لوسائل تحقیق التكیف من كل الجوانب  

فقد یمثل باإلنسان المعوق حركیا الذي لن یستطیع القیام بسباق على األقدام ، نفس الشيء بالنسبة للفرد 

 توافق ما سلوكیة خطیرة غالباً  و نفسیة ، سوماتیةفالشخص المنهك یسفر عن أعراض   المنهك نفسیا ،

استنفاذ الذخیرة  یمیزه ، ما وضعیة أمام اكتئابي فعل رد إال هو ما المهني اكهناإل االكتئاب ،فتناذر أعراض

الالشخصیة تتجلى كما إلخ ، ...الطاقویة مما یؤدي إلى الشكاوي الجسدیة كالتعب و الصداع و آالم المعدة،

  االجتماعیة االتصاالت، فهو یمیل إلى العزلة و الحد من  زمالءالتجاه  ر اجتماعیةو غی كمیةهتمواقف في 

نقص الحماس في العمل و في الحیاة ، تعب انفعالي ، جسدي و عقلي(باإلضافة إلى أعراض أخرى منها 
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، األسرة من االنسحاب، الشعور بالهجر و الغرابة، یر الذات و إنكار الحیاة الشخصیةانخفاض في تقد، عامة

فقدان القدرة ،  فقدان المصداقیة، لوحدةتهم، االتقلیل من أهمیو  اآلخرین الریبة تجاه، التفاعالت عدم نضج

جنون ،  المشاكل العالئقیة مواجهة أدنى العجز على، و اإلنكار االنطواءالغیر،  الحدیث حتى مع على

  . مزاج سيء،  )الضجر( اج، االنزععدم الرأفة و التعاطف،  القهریة و الهجاس،  العظمة

فكل األعراض السابقة الذكر تعتبر معوقات للتوافق الزواجي ، و خاصة إذا اقتضى األمر بالزوجة 

المنهكة نفسیا، العاملة بمهن المساعدة كالطبیبة أو الممرضة ، حیث تالزمها األعراض السابقة الذكر في 

جة و األم في نفس الوقت، بإتیانها الحب و الحنان و حیاتها العائلیة ، أین تكون مطالبة بأداء دور الزو 

  .الرعایة اتجاه الزوج و األطفال باإلضافة إلى األشغال المنزلیة 

التي تطرقت ) David Woods 1992(و هذا ما تأكده الدراسات العلمیة في هذا المیدان كدراسة 

الطبیبات من فئة المتزوجات المنهكات ، االجتماعیة و الصحیة لإلنهاك النفسي تدل أن  النفسیة للمخلفات

نفسیا سجلوا أكبر نسب فیما یخص محاولة االنتحار، التعرض لظاهرة الطالق ، تعاطي الكحول و المخدرات 

  .مقارنة بالذكور من نفس الفئة 

أن الضغوط المهنیة التي تتعرض لها ) 2008رجاء مریم (كما تبین من خالل دراسة الباحثة 

التمریض بصفة مستمرة تأثر سلبا على عالقاتهم الزوجیة ، و تفسر ذلك أن النساء أقل  العامالت في مهنة

تحمال من الرجال إلى مشقات العمل و العائلة في نفس الوقت ، فصراع األدوار یؤثر في الزوجة بالسلب 

تتولى مهام تربیة  أكثر من الزوج ، زیادة على التوزیع الغیر معتدل في المهام بین الرجل و المرأة ، فالزوجة

  .األوالد و العنایة بالبیت باإلضافة لكونها منبع الحنان و الحب 

فطبیعة اإلنسان تأهله إلى تحمل ضغوطات عالیة و تبني عدة أدوار ، خاصة فیما یخص  الطبیبة 

ء مهنة أو الممرضة التي من میزاتها أنها تحب المهنة ، و ذات التزام تنظیمي مرتفع حیث تملك الشعور بأدا

شریفة و إنسانیة تتمثل في مد ید العون و الرعایة للبشر و القضاء على معاناتهم و آالمهم و بعث الفرج و 

البهجة في وجوههم و في وجوه عائالتهم ، غیر أن للطبیبة أو الممرضة مثلها مثل أي إنسان حدود ، 
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لدور، یقضي شیئا فشيء على فالتعرض المستمر لوضعیات ضاغطة ، و حمل العمل الزائد ، و صراع ا

مستوى الشعور باالنجاز الشخصي في العمل و منه تفقد الممارسة تقدیر الذات و المهنة كما أنها تفقد طرق 

المعاملة اإلنسانیة اتجاه المرضى و عائالتهم ، و إذا أضیف لذلك نقص السند األساسي ألي إنسان ، أي 

قة الزوجیة، فالممارسة لن تجد فرصة استرجاع إمكانیاتها و سند العائلة و خاصة الزوج  و اضطراب العال

) العالقات الزوجیة و المهنیة(طاقتها الجسدیة و خاصة االنفعالیة خارج النواة العائلیة، فلعل تأزم القطبین 

 .     یؤدي إلى اإلصابة باإلنهاك النفسي
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  : خالصة البحث المیداني

بنوع من الدراسة الحالیة  هاتفسیر النتائج التي توصلت إلیبع مناقشة و من خالل الفصل السا تم

و التي عرضت في الفصل السادس من هذه الدراسة ، و أهم النتائج المتوصل إلیها و التي تتعلق  لیفصالت

 النفسي كاهناإل تناذر مستوىبفرضیات البحث ، تتمثل في تحقق الفرضیة األولى و التي تنص على ارتفاع 

و كذا عبء العمل و ) العمل اللیلي(دى عینة البحث ، و یعود ذلك إلى ظروف العمل بنظام المداومة ل

كذا معاینة ظروف العمل   الحمل الزائد ، و كان التفسیر نابعا من ذات العینة بعد إجراء بعض المقابالت و

لدى  النفسي اكهناإلعرض لتناذر باستعمال المالحظة المفتوحة ، كما كانت الفروق دالة إحصائیا في شدة الت

الفرضیة الثانیة ، عینة البحث تعزى لمتغیر الحالة العائلیة لصالح فئة المتزوجین ، و هذا ما نصت علیه 

إلى اختالف األدوار المسندة لكل فئة ، فباإلضافة إلى المهام المسندة لفئة العزاب تتولى فئة یعود ذلك الفرق 

وجاءت نتائج البحث   یة كتربیة األطفال و أداء المسؤولیات الزوجیة المختلفةالمتزوجین مهام إضافیة عائل

لدى  النفسي اكهناإلي شدة التعرض لتناذر مخالفة للفرضیة الثالثة حیث لم تكن الفروق دالة إحصائیا  ف

یعادل من الضغوط ما لها  فئة كلن أ ذلك تفسیر وتم،  األقدمیة في نفس المنصبعینة البحث تعزى لمتغیر 

، ففئة الممارسین حدیثي الخبرة تكون لدیهم توقعات وصورة مثالیة عن مهنة الطب و  األخرى اتالمجموع

التمریض ، غیر أنهم یصطدمون بواقع الحیاة المهنیة بما تحویه من ضغوط و أعباء و صعوبة التكیف معها 

یفیه غیر سویة ، مما قد یزید الضغط زودتهم بأسالیب تك قد تكون خبرتهم  الكبیرةأصحاب الخبرة ، كما أن 

الصحة  يممارس في غیاب المساندة النفسیة ، كما تم االحتفاظ بفرضیة البحث الرابعة التي مفادها أن  علیهم

، و أرجع ذلك  من عدم التوافق الزواجي یعانون )فئة المتزوجون(العمومیة الجزائریة من أفراد عینة البحث 

زود بالتقنیات الالزمة في الطور التكویني لوضع حد فاصل بین الحیاة المهنیة و لعدم قدرة الممارس على الت

الحیاة الزوجیة، زیادة على اآلثار السلبیة لضغوطات و أعباء العمل المتزایدة وظروف العمل في  المستشفى 

محیط و العمل اللیلي و هده األعباء لن تزول بمجرد انتهاء ساعات العمل بل تالزم الممارس في ال

االجتماعي و األسري لتؤثر سلبا على حیاته الزوجیة ، كما جاءت الفرضیة الخامسة مؤكدة لما سبق حیث 
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و  النفسي اكهناإلتناذر  تم من خاللها التوصل إلى إثبات العالقة االرتباطیة السلبیة الدالة إحصائیا بین

كلُّهم أن یشقوه ، والشقي من شقي في بیته  ولو أراد الناس ن السعید من سعد في بیتهأحیث  التوافق الزواجي

في بیته ینعكس على عمله ، وما یجده ذلك الممارس  ولو أراد الناس كلُّهم أن یسعدوه ، ولذلك فما یجده

وشرا، فالبیت والعمل وجهان لعملة واحدة ، بهذا فقد تحقق الفرض  في عمله ینعكس على بیته خیرا الممارس

السیدات و السادة  المنهكین (ضیة البحث السادسة إلى معرفة أي من  الفئتان ، و أخیرا هدفت فر  الحالي

أقل مستوى في التوافق الزواجي ، و تبین أن فئة السیدات أقل توافقا مقارنة بالسادة ، و لعل ذلك راجع ) نفسیا

نفسیا لن تتمكن من إلى التقسیم الغیر منصف بین األدوار التي تسند لكل فئة ، فالممارسة المتزوجة المنهكة 

استرجاع طاقاتها الجسدیة و خاصة االنفعالیة بمجرد ذهابها إلى البیت ، بل تتولى في هذا األخیر دور 

 .          الزوجة و األم بما فیهم من مسؤولیات ومهام قلیل ما یكون الزوج شریك فیها
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  :العاماالستنتاج 

 یة في حیاة الفرد، و المكانة الهامة التي تحتلهاالقطاعات الصح اهبنظرا لألهمیة التي تتمتع 

الذي یؤدیه  و نظرا للدور م،هتتتعلق بصحة األفراد و سالمتهم بل و بحیا اهنفي مجتمعنا لكو المستشفیات

تفوق  المعاناة التي یعیشها یومیا في تحمله كل الضغوطات و الصعوبات التيو  )طبیب و ممرض(الممارس 

كان  اجتماعیة، كل ما تتطلبه المهنة من التحلي بصفات أخالقیة و نفسیة و عقلیة وقدراته و طاقته، و مع 

 یاتمستشفال الممارس في المهني عند اكهناختیارنا لهذا الموضوع الذي أردنا من خالله الكشف عن شدة اإل

 .على التوافق الزواجياألخیر  تأثیر هذاو كیفیة  ة بالجزائر العاصمةالجامعی

التوافق المهني و  اكهنبإعطاء فكرة لكل من اإل نظرًیا البحث متغیرات إثراء و تحلیلب عملنا  بدأنا

و الختبار فرضیات الدراسة قمنا باستعمال في الجانب التطبیقي و المیداني،  االنطالق حتى نستطیع الزواجي

فق الزواجي التوا مقیاس على دالنفسي كما تم االعتما اكهنلإل Maslach MBIكل من مقیاس ماسالش 

وبعد جمع البیانات و معالجتها إحصائًیا و عرضها و تحلیلها و ،  graham spanierللباحث سبانییه 

باعتبار أن الموضوع ( على التناول النظري وعلى ما توفر من دراسات سابقة  تفسیرها و مناقشتها باالعتماد

  :تائج الدراسة إلى ما یلي توصلت ن ) لم یتم تناوله من طرف البحوث المحلیة حدیث النشأة

العاملة  تلك الفئةالمهني عند  اكهناإلتناذر عن شدة الكشف كان اهتمامنا في أول مرحلة من البحث 

یات الجامعیة في الجزائر العاصمة ، حیث دلت النتائج على التفشي الكبیر للظاهرة على عینة مستشففي ال

 ماو األقدمیة في العمل و عالقته متغیر الحالة العائلیة دور نثانیة أردنا البحث عال مرحلةال  فيالدراسة ، و 

یعانون من  ، أي أن فئة المتزوجین دالة فروق ، و توصلنا إلى النفسي اكهناإلبتناذر  اختالف شدة اإلصابةب

كما توصلنا إلى أن اختالف مدة ، و تماشت النتائج مع توقعات الدراسة  بالعزابمهني مرتفع مقارنة  اكهنإ

على خالف ما توقعت الدراسة الحالیة ،  المهني اكهنال یلعب دور في اختالف شدة اإلألقدمیة في المنصب ا

  .مهني مرتفع  اكهنالمحترفین و الشباب یعانون من إحیث أن كل من الممارسین 
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و تماشت نتائج البحث الحالي مع توقعات الدراسة على مستوى التساؤل الرابع ، حیث سجلت 

نخفضة على مقیاس التوافق الزواجي لعینة الدراسة من فئة المتزوجین ، و مفاد ذلك أن عینة مستویات م

البحث من فئة المتزوجین یسفرون على توافق زواجي ضعیف حیث كان متوسط الدرجات ال یتعدى الدرجة 

 .  100أي الدرجة ) غراهام سبانیه(المتوسطة حسب مصمم المقیاس 

اإلنهاك النفسي و التوافق (عالقة المتغیرات األساسیة للدراسة نا عن خیرة بحثاألمرحلة ال فيو 

ارتفاع الشدة على أن إثبات عالقة سلبیة عكسیة دالة إحصائیا ، و معنى ذلك ، فتوصلنا إلى ) الزواجي

 اكهنشدة اإلارتفاع  مستوى اإلنهاك النفسي یؤدي إلى تدني التوافق الزواجي و تدني هذا األخیر یؤدي إلى

كما تحققت توقعات الدراسة على مستوى التساؤل األخیر ، فكانت الفروق دالة إحصائیا بین لمهني، ا

الجنسین من فئة المتزوجین المنهكین نفسیا في التوافق الزواجي ، حیث وجدنا أن فئة السیدات المنهكات 

 .بالسادة من نفس الفئة مقارنةنفسیا أقل توافقا زواجیا 

العربیة فقة على العموم مع الكثیر من الدراسات تالتي تم التوصل إلیها م تكون النتائج ذاهب و

  .أجریت في هذا المضمار و التي تدعم نتائجها نتائج بحثنا األجنبیة التيو 
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  : خالصة البحث

العالقة بین اإلنهاك النفسي بأبعاده الثالثة حسب مقیاس الباحثة ماسالش تناول البحث الحالي دراسة 

و التوافق الزواجي ) اإلجهاد العاطفي ، تبلد المشاعر و تدني الشعور باالنجاز الشخصي في العمل( 

التعبیر عن توافق الطرفین عن طریق أربعة أبعاد المتمثلة في مستوى لغراهم سبانیه الذي یقیس 

 .الرضا بین الطرفینو اإلجماع بین الطرفین ، االنسجام بین الطرفین ،العواطف 

تحقق من صدق األداتین وثباتهما و بالتالي التحقق من صالحیتهما إلجراء الدراسة الحالیة، وبعد ال

من ثالث مستشفیات جامعیة ) طبیب و ممرض(ممارس  206تكونت من  تم تطبیق الدراسة على عینة 

مستشفى محمد لمین دباغین باب البوادي ، مستشفى مصطفى باشا و مستشفى بني (بالجزائر العاصمة 

، و قد ) االستعجاالت ، اإلنعاش و الجراحة العامة(و تم تخصیص التطبیب بثالث مصالح ) سوس م

 36.11سنة بمتوسط قدره  45و  25بین  أعمارهموتتراوح  إناث 220و  ذكورفرد  92احتوت العینة 

 38.83 فرد بنسبة 80توزیع أفراد عینة البحث حسب الحالة العائلیة فكانت نسبة العزاب تقدر ب  أما،

كما كان توزیع أفراد العینة حسب مدة ،  % 61.16فرد یمثلون فئة المتزوجون بنسبة  126مقابل  %

 . سنة 7.52سنة بمتوسط قدر ب  25األقدمیة في المنصب فقد تراوحت من سنتین إلى 

فرضیة اختبار بیرسون لقیاس العالقة االرتباطیة على مستوى الطریقة معالجة البیانات فتمثلت في  أما

و تحلیل التباین لقیاس الفروق على مستوى الفرضیات  t test،   2الخامسة ، باإلضافة إلى اختبار ك

  :اآلتیة  النتائج إلىوخلص البحث األخرى 

  یعاني ممارسو الصحة العمومیة من عینة البحث من شدة تناذر اإلنهاك النفسي :أوال 

 .العالة العائلیةباختالف تناذر اإلنهاك النفسي شدة في  إحصائیةتوجد فروق ذات داللة : ثانیا 

مدة األقدمیة في نفس باختالف شدة تناذر اإلنهاك النفسي في  إحصائیةتوجد فروق ذات داللة ال  :ثالثا 

 .المنصب

  .یعني أفراد عینة الدراسة من فئة المتزوجین من عدم التوافق الزواج: رابعا 

  .یا بین تناذر اإلنهاك النفسي  مستوى التوافق الزواجهناك عالقة سلبیة دالة إحصائ: خامسا 

الجنس لدى عینة باختالف شدة تناذر اإلنهاك النفسي في  إحصائیةتوجد فروق ذات داللة :  سادسا 

  .الدراسة المنهكة نفسیا من فئة المتزوجین لصالح السیدات 
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   :االقتراحات

  :االقتراحات التالیةعلى ضوء ما توصلت إلیه الدراسة من نتائج تم وضع 

سلبیة  عالقة وجود بالتوصل إلى علم النفس العمل والتنظیم، وذلك أدبیات إثراء في الحالیة الدراسة تسهم

للقائمین على طب  مفیدة الدراسة هذه لها توصلت التي النتائج ، إن بن اإلنهاك النفسي و التوافق الزواجي 

على  عالقته وتحدید اإلنهاك النفسي مفهوم إیضاح في جتماععلم النفس و علم االفي  الباحثینو  العمل 

، وعلى هذا األساس قام الباحثان بتسطیر مجموعة من ممارسو الصحة العمومیةلدى الحیاة الزوجیة 

تسهم في تنمیة وتطویر البحث العلمي في جامعة الجزائریة وفي لعلها االقتراحات العلمیة والعملیة، والتي 

 .وماً العالم العربي عم

خصوًصا مع  النفسي اكهنو مسؤولي الصحة العمومیة بضرورة االهتمام بظاهرة اإل ممارسيتحسیس  .1

 بالتدخل في مجال فردمما یسمح لكل ،  ةالعنایة المكثفلح امصو ممرضي  ارتفاع مستویاته لدى أطباء

 .النفسي اكهنع اإلو اتخاذ اإلجراءات التي یراها مناسبة بإقامة مثال أیام دراسیة حول موضو  تخصصه

الكشف طریق  عنالصحة العمومیة  ممارسيلدى  النفسي اكهنالقیام بمراجعة دوریة و تقییم مستمر لإل .2

 .المتسببة في إحداثه  ، و كذا تحدید جوانب العمل المختلفةهعن مستویاته و تشخیص أسباب

عن طرق مثال ه المختلفة و أبعاد النفسي اكهنعلى فهم تناذر اإل الممارسینتطویر برامج لمساعدة  .3

مقاومته  المهني و كیفیة اكهنحول طرق الوقایة من اإل الممارسالتفكیر في وضع دلیل في متناول 

بتمارین ریاضیة،  كیف كالبحث عن الدعم االجتماعي، القیامتباستخدام استراتیجیات فعالة تسمح له بال

 .…الراحة، االسترخاء

فیه  خالل ممارسة مهنته و یقومله عن المشاكل المصادفة رس المماخلق فضاء اجتماعي ُیعبر فیه  .4

تدریبهم على كیفیة و بالبعد اإلنساني للممارسة الطبیة ،  و الممرضین المختصون بتحسیس األطباء

 .التحكم في المسافة الجیدة مع المریض
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مهنته  س آداءللممار تحسین ظروف العمل بتقدیم كل الوسائل الالزمة و األجهزة الحدیثة حتى یتسنى  .5

 .بفعالیة ودون إجهاد 

 .یة داخلیة و بعض المرافق الصحیةهاتف تقریب غرف المداومین من قاعات الفحص و تجهیزها بخطوط .6

أو أكثر ،  ساعة 24إعادة النظر في نظام العمل بالدوریات المعمول به في المستشفیات والذي یدوم  .7

راحة مناسب ،  نظام إیجادجب على األقل ی،  نالممارسیحتى و إن لم یكن هناك العدد الكافي من 

 .رؤساء المصالحطرف  وتقسیم فترات الراحة بشكل رسمي بدل التقسیم غیر الرسمي المعمول به من

الجدید أو  كلما كان المحترف م،هبالجدد و المتربصین، فكلما أحسن التكفل  بالممارسیناالهتمام  .8

مقاومة  وسائل د الالزمة لمتابعة مسار منسجم و استخدامالمحترف في إطار التكوین حائز على الموار 

 .اكهنإیجابیة للتغلب على اإل

 .بوضوح لتفادي التباس األدوار ممارستحدید مهام و صالحیات كل  .9

و الممرضین  و هذا بالعمل على زیادة عدد الممارسالتأكد من أن ثقل العمل یتفق مع قدرات  .10

 .في كل مصلحة حسب الحاجةاألطباء 

علمیة كمعیار  فرص الترقیة أمام الجمیع باستخدام أسالیب موضوعیة و موحدة تقوم على أسس یئةهت .11

 .األقدمیة

أوقاته منها منحة  من عطل و عالوات و منح مقابل ظروف عمله و للممارستقدیم تعویضات كافیة  .12

 .العدوى، منحة المداومة، منحة النقل، و كل المنح المنصوص علیها قانونیا

في  النشأة حدیثة النفسي اكهنالمزید من الدراسات باعتبار أن الدراسات التي أقیمت حول اإلإجراء  .13

لم تتناولها الدراسة  األجنبیة ، لذا نقترح التعمق في نفس الموضوع باستخدام متغیرات أخرى تمعاتلمجا

 .الحالیة 

 . قاء من یتحدث فیهاتكثیف البرامج اإلعالمیة الموجهة لبناء وتماسك األسرة ، مع ضرورة انت .14
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بین ما یجده في العمل وما یسلكه في المنزل ، وال یجعل أحدهما یؤثر في  الممارسن یفصل أ .15

 .اآلخر

، حیث تأكد الباحثة زوجیة  الذین لدیهم مشكالت بالممارسینلتكفل ل نفساني أخصائيتوفیر  .16

 :توفر بعض الشروط ولكن یجب  األزواجمساعدة  العالج الزواجي یمكنه أن) بلمیهوب كلثوم(

 تمسك كال الطرفین بالعالقة أي تكون لدیهما رغبة في استمرار العالقة الزوجیة -

 .توفر جانب عاطفي متبادل بین الزوجین  -

لبعضهما البعض  یدرب الطرفین على كیفیة االستماع أنالنفسي  لألخصائيففي هذه الحالة یمكن 

، و تزوید الممارس بتقنیات تسمح االتصال  ل مهاراتومراعاة حاجات كل طرف وتفهم موقفه من خال

 .ن یفصل بین ما یجده في العمل وما یسلكه في المنزل ، وال یجعل أحدهما یؤثر في اآلخرله أ
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 :العربیة باللغة المراجع قائمة

 

  . المصریة الثقافة رةالقاه ، التیتون أمنیة ترجمة . النفسي الضغط مع للتعامل دلیلك (2002) روشان آرثور .1

التوافق الزواجي وعالقته بالتحصیل األكادیمي لدى عینة من ) 2007(بنت مبارك سالم آل سویلم  لأم .2

رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في اإلرشاد رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في اإلرشاد طالبات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة 

   والتوجیه النفسيوالتوجیه النفسي

النفسي واالجتماعي والزواجي لدى  سیة وعالقتها بالتوافقالضغوط النف )2009(أوهام نعمان ثابت الثابت  .3

 مقدمة إلى مجلس كلیة األداب والتربیة في أطروحة بسرطان الثدي المبكر في األردن المصابات

  .  كجزء من متطلبات نیل شهادة الدكتواره في علم النفس األكادیمیة العربیة المفتوحة بالدنمارك

 دار : بیروت) 2(المجلد  . العرب لسان) 1955( منظور بن مكرم بن محمد الدین جمال الفضل أبو .4

 والنشر للطباعة بیروت ودار ، صادر

عبد اهللا علي الكبیر (لسان العرب ، تحقیق ) : 1885(ابن منظور ، الفضل محمد بن مكرم بن علي  .5

  .، دار المعرفة ) وآخرون

 دار : بیروت) 10(المجلد  . العرب نلسا ) 1956(منظور  بن مكرم بن محمد الدین جمال الفضل أبو .6

 .والنشر للطباعة بیروت

 الدیموغرافیة باالحتراق المتغیرات وبعض الذات مفهوم عالقة )2007( الحراملة علي الرحمن عبد أحمد .7

 الجامعة - العلیا الدراسات كلیة رسالة ماجستیر، . الریاض مدینة في الثانویة المرحلة معلمي لدى النفسي

  . األردنیة

 الفكر دار: القاهرة . "الریاضي احتراق – التدریب ضغوط " المنافسة قلق (1997) راتب كامل أسامة .8

 . العربي
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 ومعلمات معلمي لدي النفسي االحتراق مستویات :)  2004(  الجوارنة باهللا والمعتصم ، بطاینة أسامة .9

 كلیة ، العربیة الجامعات حادات مجلة ، ت المتغیرا ببعض وعالقتها إربد محافظة في الخاصة التربیة

 ).76-48(،) ٢( العدد ،) ٢( المجلد ، دمشق جامعة - التربیة

 عینة النفسیة لدى بالضغوط وعالقتها الدفاعیة المیكانیزمات )2004( العزیز عبد أحمد فتحي أسماء .10

 .جامعة المنیا – التربیة كلیة ، ماجستیر رسالة . المنیا جامعة طالب من

 وعالقته السعودیة العاملة األسرة لربة االقتصادي الدور) 2008(السلیمي  علي أحمد بنت إیناس .11

دارة السكن قسم إلى مقدمة الزواجي رسالة بالتوافق  في الماجستیر درجة على للحصول المنزل وإ

دارة سكن تخصص االقتصاد المنزلي  المنزلي المملكة لالقتصاد التربیة القرى كلیة أم منزل جامعة وإ

  .السعودیة ةالعربی

 بجمالیة المنشأة الخیریة : القاهرة (7) الجزء . العروس تاج (1935) الزبیدي مرتضى محمد السید .12

  .مصر

 منطقة أبها في والمعلمات المعلمین لدى النفسي اإلجهاد ظاهرة ) 2000(  المغیدي محمد الحسن .13

العدد  ، شمس عین ، جامعة التربیة لیةك مجلة . السعودیة العربیة المملكة من الجنوبیة بالمنطقة التعلیمیة

  .50_  9ص) 3(الجزء ) 24(

 في الفصل النفسي واالحتراق للضغوط عقلیا المتفوقین إدراك )1990(  السمادوني إبراهیم السید .14

 الجمعیة  مصر في لعلم النفس السادس السنوي المؤتمر . البیئیة و یة النفس المتغیرات ببعض وعالقته

 ، صورة المن جامعة - التربیة كلیة  التعلیمي علم النفس قسم مع باالشتراك النفسیة للدراسات المصریة

  . 24_22ص) 2(ء  الجز

 ، مجلة الدراسات النفسیة . الزواجي والتوافق الزوجیة العالقات في التدین) 2004(محمود  الطاهر .15

  .594_575ص ) 04( العدد )14(المجلد رانم   (المصریة  النفسیین األخصائیین رابطة
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 هذه االجتماعي في الدعم دور و النفسي باالحتراق الدور ضغوط عالقة )2003( محمود مبارك أمل .16

 الوادي جنوب وجامعة جامعة أسیوط بمستشفیات التمریض جهازي على مطبقة میدانیة دراسة العالقة

 . جامعة أسیوط – التجارة كلیة ، ماجستیر رسالة . بسوهاج

 الضغوط وأسالیب مواجهة القیادة نمط من كل وعالقته الوجداني الذكاء) 2008( أحمد إسماعیل بشرى .17

 .214_135ص) 59(العدد  ، جامعة الزقازیق - التربیة كلیة مجلة . اإلداریین القادة من عینة لدى

 التربیة معاهد في لعاملین ا المعلمین لدى النفسي االحتراق ، ) 2005(  العتیبي ناصر بن بندر .18

 ).197- 156(، ) 2( الجزء ،)  29(  العدد ، شمس عین جامعة - التربیة كلیة مجلة ،الفكریة

 .الفكریة التربیة معاهد في لعاملین ا المعلمین لدى النفسي االحتراق (2005) العتیبي ناصر بن بندر .19

  .197_157ص ) 1(الجزء ) 29( العدد ، شمس عین جامعة - التربیة كلیة مجلة

 للنشر دار الفاروق : القاهرة ، الفاروق بدار الترجمة قسم ترجمة . النفسیة حةالص )2005(باول تریفور .20

 . والتوزیع

عوامل االستقرار الزواجي ، أطروحة لنیل درجة لدكتوراه دولة في علم ) : 2004( بلمیهوب كلثوم .21

 .النفس العیادي ، غبر منشورة ، جامعة الجزائر

 دار : النفسي لقاهرة والطب النفس علم معجم )1989( كفافي الدین وعالء ، جابر الحمید عبد جابر .22

  ).2(  الجزء. العربیة النهضة

 دار : النفسي  القاهرة والطب النفس علم معجم )1990(كفافي  الدین وعالء ، جابر الحمید عبد جابر .23

  ) 3(الجزء . العربیة النهضة

 : القاهرة ."نقدیة مراجعة" ةالنفسی األمراض تفسیر في الحدیثة النظریات )2001( یوسف سید جمعة .24

  . غریب دار
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 المضطربین سلوكیا والمراهقین األطفال تربیة) .  1999(  زابل.  ه وروبرت ، ریزو. ف جوزیف .25

 ،) 2( الجزء ، السید الشخص العزیز وعبد ، السرطاوي أحمد زیدان ترجمة ، والتطبیق بین النظریة

  .الجامعي الكتاب دار:  العین

   الكتب عالم :القاهرة ، )3() الطبعة . النفسي والعالج النفسیة الصحة) 1997(  زهران السالم عبد حامد .26

  . دار القاهرة : ة القاهر . األبناء وشخصیة األسري المناخ )2004(المعطي عبد مصطفى حسن .27

  الشرق مكتبة زهراء : القاهرة . مواجهتها وأسالیب الحیاة ضغوط )2006( المعطي عبد مصطفى حسن .28

 والقلق بتقدیر الذات وعالقته الزواجي التوافق) 1993(دسوقي  وراویة ، المعطي عبد صطفىم حسن .29

  .32_7ص) 28(،العدد  للكتاب العامة المصریة الهیئة - النفس علم مجلة . واالكتئاب

 دراسة " األسرة الكویتیة في الزواجي والتوافق الذات تقدیر على العقم تأثیر) 2000( القشعان فهد حمود .30

  .214_183ص ) 42(العدد  ، المنصورة جامعة - التربیة كلیة مجلة  " مقارنة یدانیةم

 ببعض األبناء وعالقته یدركه كما الوالدین بین الزواجي التوافق )2002( الحمید عبد مدبولي ثابت حنان .31

  ..شمس عین جامعة - العلیا للطفولة الدراسات معهد ، ه دكتورا رسالة . لدیهم الشخصیة سمات

اإلنهاك المهني لدى أطباء مصلحة االستعجاالت، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل ) 2005(حاتم وهیبة  .32

 .شهادة الماجستیر في علم النفس العیادي ، جامعة الجزائر

اإلنهاك النفسي و عالقته بالتوافق الزواجي و بعض المتغیرات ) : 2008(حساب محمود زكي علي  .33

كمال متطلبات الحصول على درجة الماجستیر في التربیة ، تخصص الدیمجرافیة ، رسالة مقدمة الست

  . الصحة النفسیة ، جامعة المنیا

اإلنهاك المهني عند الممرضین واستراتیجیات المقاومة المستخدمة، ) 2003(جلولي شتوحي نسیمة  .34

  .دراسة مقارنة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علم النفس االجتماعي ، جامعة الجزائر

 ببعض وعالقته الثانوي التعلیم معلمي من عینة لدى النفسي االحتراق )2002(  زید أبو مخیمر خضر .35

  .281_249ص ) 2(العدد  ،)12( المجلد ، دمشق جامعة - التربیة كلیة مجلة . المتغیرات
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 المعوقین الطلبة معلمي لدى النفسي االحتراق مصادر) .  2001(  حامد نجیب ورنا ، یحیي خولة .36

 ).124-98( ،  2 العدد قطر جامعة -  التربویة البحوث مركز مجلة الیمن في لًیاعق

أثر عبء العمل الزائد على نوعیة العالج  في مصلحة الطب الداخلي في ) : 2009(خلیفة حوریة  .37

 .مذكرة تخرج لنیل درجة ممرضة دولة،  المؤسسة االستشفائیة العامة لمنطقة شریعة

 ورضا أبو الفرماوي حمدي ترجمة ! الحیاة وابدأ علیها تغلب النفسیة ضغوطال) 1993( فونتانا دیفید .38

   المصریة األنجلو مكتبة : القاهرة ، حطب أبو فؤاد وتقدیم مراجعة ، سریع

 . جامعة الزقازیق – اآلداب كلیة ، ه دكتورا رسالة . الزواجي التوافق )1986( دسوقي محمود راویة .39

 وضغوط الحیاة االجتماعیة المساندة بین للعالقة السببي موذجالن ) 1996(دسوقي محمود راویة .40

) 39(العدد  ، العامة للكتاب المصریة الهیئة - النفس علم مجلة . المطلقات لدى النفسیة والصحة

  .59_44ص

مصادر الضغوط النفسیة المهنیة لدى العامالت في مهنة التمریض ) : 2008(رجاء مریم  .41

ذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علم النفس العیادي ، مجلة جامعة م –بمستشفیات محافظة دمشق 

 .، العدد الثاني)24(دمشق ، المجلد 

على الممرضین العاملین في وحدات ) المناوبة(أثر العمل اللیلي : ، فلایر أحمد حیا جنحرغد حسین .42
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 وعالقته ببعض المحامین من عینة لدى النفسي االحتراق) 2005(  متولي اللطیف عبد رجوات .43

  .المنیا جامعة - اآلداب كلیة ، دكتوراه رسالة . والمهنیة النفسیة المتغیرات

 )2003(الرازق عبد عباس وأمیرة ، دسوقي ال سلیم منصور ومدیحة ، موسى العزیز عبد علي رشاد .44

  . المصریة األنجلو مكتبة : القاهرة . المرأة النفس علم
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 وعالقتها بمستوى الزواجین لدى السائدة الالعقالنیة األفكار بعض) 2002(سید  حافظ فاروق رضا .45

  . المنیا جامعة - اآلداب كلیة ، دكتوراه رسالة بینهما الزواجي التوافق

 المعلمین والمعلمات لدى النفسي االحتراق )2003( الخالدي ومایسة ، الخربشا وملوح ، الزغول رافع .46

 للبحوث مؤتة مجلة . الحكومیة الكرك الثانویة مدارس ومدیرات لمدیري القیادي للنمط بإدراكهم وعالقتها

  .268_243ص ) 6(عدد ال) 14(  المجلد ، مؤتة جامعة - والدراسات

 القسم ، العزیز الفقي عبد حامد ترجمة . ي النفس والعالج اإلرشاد نظریات) 1990( باترسون . ه . س .47

  . القلم دار : الكویت ، الثاني

 جودة الرعایة التمریضیةب و عالقتهالوظیفي ألفراد هیئة التمریض  الرضا: سلطان المطیري .48

 القرى قسم أم جامعة النفسي اإلرشاد في ریالماجست درجة لیلن ممقد أطروحة ، مستشفیات بمدینة جدهب

 .  2006السعودیة  العربیة النفس ، المملكة علم

 الدولي المؤتمر الزواجي للتوافق المحددة المتغیرات لبعض دراسة) 2000( هاشم موسى محمد سامي .49

  .91_57شمس ص نعی ، جامعة النفسي اإلرشاد مركز مجلة ، النفسي اإلرشاد لمركز السابع

 مكة المكرمة مدینة في المبكر التقاعد نحو المعلمین اتجاه) 2001( الغامدي شویل أحمد بن سعید .50

  . أم القرى جامعة - التربیة كلیة ، ماجستیر رسالة . المتغیرات ببعض وعالقته

 ويذ لدى معلمي النفسیة الضغوط لتخفیف إرشادي برنامج )2003( األكشر سالم أنور أحمد سماح .51

  . المنوفیة جامعة - الكوم بشبین كلیة التربیة ، ماجستیر رسالة . االبتدائیة بالمرحلة الخاصة االحتیاجات

 مجلة . بین الزواجین الزواجي التوافق تحسین في بالواقع إلرشاد ا فاعلیة )2008( غزالة أبو علي سمیرة .52

  .370_333ص ) 2(العدد ) 18(المجلد ) رانم (المصریة النفسیین إلخصائیین ا رابطة ، نفسیة دراسات

 باللیاقة النفسیة وعالقتها الطبیة الطوارئ بأقسام للعمل النفسیة المشقة) 2001( الغباشي فهیم سهیر .53

) 4(العدد ) 11(المجلد ) رانم(المصریة  النفسیین ناألخصائیی رابطة ، نفسیة دراسات مجلة . لألطباء

  591_537ص
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 دراسة " بالتوافق الزواجي وعالقتها وبعده الزواج قبل الشباب وقعاتت) 1991( إسماعیل محمد سوزان .54

  . عین شمس جامعة - البنات كلیة ، ماجستیر رسالة ." میدانیة

 ومعلمات معلمي  لدى النفسیة بالصالبة وعالقته النفسي النهك) 2002(البهاص  محمد أحمد سید .55

  .414_383ص ) 31(العدد ) 1(المجلد ، طنطا جامعة - التربیة كلیة مجلة . الخاصة التربیة

 ، األزهر جامعة -الطفولة معوقات مركز مجلة . واألزمات العمل ضغوط )2002( العال عبد محمد سید .56

  .174_ 127ص) 10(العدد

 الخاصة وعالقتها التربیة ومعلمات معلمي لدى النفسیة الضغوط) 1993( السمادوني إبراهیم شوقیه .57

  . الزقازیق جامعة - التربیة كلیة ، یرماجست رسالة . الذات بتقدیر

  . النهضة المصریة : القاهرة . الیومیة حیاتنا في النفسیة الصحة )1999( المولى عبد حجازي صابر .58

 بالجنس والتخصص وعالقته النفسي اإلنهاك )1991( الغفار عبد فتحي وأنور ، مراد أحمد صالح .59

) 2(المجلد  ، المنصورة جامعة - التربیة كلیة مجلة . اإلعدادیة المرحلة لمعلمي التدریسیة والخبرة

  .375_338ص )  10(العدد

 من لدى عینة الزواجي التوافق منبئات) 2005(المغربي محمود والطاهر ، مرسي إسماعیل صفاء .60

  - )رانم(المصریة  النفسیین رابطة األخصائیین ، نفسیة دراسات مجلة . المصریین والزوجات األزواج

  .233-227ص   ) 4(العدد  )15(المجلد 

لكال  الشخصیة المتغیرات بعض لتحسین إرشادي برنامج فاعلیة) 2007(  ناصر أحمد عائشة .61

  . القاهرة جامعة - الدراسات التربویة معهد ، ه دكتورا رسالة . لألبناء النفسي التوافق على وتأثیره الزواجین

  . األنجلو المصریة مكتبة : القاهرة . لخاصةا التربیة موسوعة )1987( األشول الدین عز أحمد عادل .62

  . األنجلو المصریة مكتبة : القاهرة . للمعلمین النفسي االحتراق مقیاس )1994( محمد اهللا عبد عادل .63
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أبعاد و مصادر االحتراق النفسي لدى موظفي مصلحة الزبائن  ) : 2008(عبد الحمید عشوي ،  .64

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علم النفس  –سونلغاز  دراسة میدانیة بالوكاالت التجاریة لمؤسسة

 .غیر منشورة ، جامعة الجزائر العمل و التنظیم ،

 االحتراق على درجة وأثرها الخبرة ومدة والجنس الشخصیة سمات بعض )1990( محمد اهللا عبد عادل .65

 العدد ،)5(المجلد  ، )رانم( المصریة النفسیین  ناألخصائیی رابطة ، نفسیة دراسات مجلة . للمعلمین النفسي

  .375_345ص)2(

 المصابات باالضطرابات لدى والشخصیة الزواجي والتوافق الحیاة ضغوط )2001(حسن شكري عایدة .66

  . شمس عین جامعة - كلیة اآلداب ، دكتوراه رسالة ." مقارنة دراسة " والسویات السیكوسوماتیة

 ." وكیفیة إدارتها ونتائجها مصادرها " العمل ضغوط ) 1997(هیجان محمد بن أحمد بن الرحمن عبد .67

  . العامة اإلدارة معهد : الریاض

خراج إلعداد الطالب دلیل ( 2006 ) بوحفص میالكر  عبد .68  المطبوعات وانید ، العلمي البحث وإ

 .الجزائر الجامعیة

 لس الوطنيلمجا ، ٢٨٠ العدد ، المعرفة عالم سلسة ، الضائعة الحكمة )2002( :إبراهیم الستار عبد .69

  الكویت  واآلداب والفنون للثقافة

 طرق عالجه ، تشخیصه ، مفهومه النفسیة الضغوط) 1994( الطریري سلیمان بن الرحمن عبد .70

  . المحدودة الذهبیة الصفحات شركة : الكویت ، ومقاومته

  . " بمیك " ارةالمهنیةلإلد الخبرات مركز : القاهرة . للنجاح السبع المهارات )2004(توفیق  الرحمن عبد .71

 ظل في الصعید جنوب مجتمع في المصریة األسرة مشكالت )2005(محمد إبراهیم السالم عبد .72

  .313_235ص ) 3(العدد ، الفیوم جامعة - التربیة كلیة مجلة . العولمة تداعیات

 في االحتراق ةالمساهم الدیموجرافیة والمتغیرات الشخصیة عوامل بعض) 2005( محمود جاد اهللا عبد .73

  .250_203ص ) 56(المنصورة، العدد  جامعة - التربیة كلیة مجلة . المعلمین من عینة لدى النفسي
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 . االنفعالي الشخصیة والذكاء عوامل ببعض عالقته في الزواجي التوافق )2006(  محمود جاد اهللا عبد .74

  .110_51ص) 20( العدد ، المنصورة جامعة - التربیة كلیة مجلة

  . دار السالم : القاهرة) 2( المجلد . م ماإلسال في األوالد تربیة ) 1999( علوان ناصح اهللا عبد .75

 : القاهرة. " العادیین غیر سیكولوجیة " الخاصة التربیة في مقدمة )2003( محمد منصور الصبور عبد .76

  . الشرق زهراء مكتبة

 ظل التحدیات في الزواجین بین التوافق معوقات ) 2000(العامر المحسن عبد بن صالح بن عثمان .77

  .61_25ص ) 17(  العدد ، جامعة اإلمارات - التربیة كلیة مجلة . المسلمة لألسرة المعاصرة الثقافیة

 دولة في االحتیاجات الخاصة ذوي األشخاص مع العاملین لدى النفسي االحتراق )2001( الفرج عدنان .78

  .261_246ص ) 2(د العد)28(المجلد  ، األردن - التربویة العلوم - تدراسا مجلة . قطر

 وعالقته ببعض نالتوحدیی األطفال وأمهات آباء لدى النفسي اإلنهاك )2004(زیدان محمد عصام .79

) 1(،العدد  المنوفیة جامعة - كلیة التربیة ، والتربویة النفسیة البحوث مجلة . واألسریة الشخصیة المتغیرات

  .167_120ص 

 التربیة لدى معلمي النفسي باالحتراق وعالقته الدور صراع) 2003( أحمد الاله عبد صابر عصمت .80

  . أسیوط جامعة - كلیة التربیة ، ماجستیر رسالة . " سیكومتریة دراسة " الفكریة

 ببعض المتغیرات وعالقته الزواجي االختیار دینامیات ) 1999(العنین  أبو إبراهیم فتحي عطیات .81

 .182_176ص ) 50(العدد  العامة للكتاب، ریةالمص الهیئة - النفس علم مجلة . واالجتماعیة النفسیة

  2000 ، الجامعیة المعرفة دار التطبیقي، السیكولوجي اإلحصاء: الرحمان عبد عیسوي .82

 : القاهرة." االتصالي النسقي المنظور " األسري النفسي والعالج اإلرشاد )1999(كفافي  الدین عالء .83

  العربي الفكر دار

 الفكر دار : القاهرة. " تدریبه  علیه اإلشراف " وأدواره العصري المعلم خصائص )2002 (راشد  علي .84

  . العربي
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 القرین وعالقتهما واختیار الزواج قرار واتخاذ االجتماعیة المساندة )2001( علي السالم عبد علي .85

 العدد) 11(الجلد ) رانم(النفسیین المصریة  األخصائیین رابطة ، نفسیة دراسات مجلة . الزواجي بالتوافق

  .951_69ص) 4(

 من عینة الضبط لدى ووجهة الذات بتقدیر وعالقتها النفسیة الضغوط )2002( محمد علي حمدان علي .86

 عین جامعة - للطفولة العلیا معهد الدراسات ، ماجستیر رسالة . ة الخاص التربیة مدارس ومعلمات معلمي

 . شمس

  .الحدیث الكتاب دار :الكویت ، )2( الطبعة . مواجهتها وأسالیب الحیاة ضغوط )2000( عسكر علي .87

المهن  بعض في العمل لضغوط العاملین تعرض مدى ) 1988( اهللا عبد وأحمد ، عسكر علي .88

  .88_65ص  ) 4(العدد  17المجلد  ، الكویت جامعة - االجتماعیة العلوم االجتماعیة مجلة

المعاناة  بین عالقةال في وسیط كمتغیر االجتماعیة المساندة )1998(  الرازق عبد علي عماد .89

) رانم(النفسیین المصریة  األخصائیین رابطة ، ، نفسیة دراسات مجلة . الزواجیة والخالفات االقتصادیة

  . 39_13ص) 1(العدد ) 8(الجلد 

 مع لدى المعلمین النفسي االحتراق )2005( عریبات الحلیم عبد وأحمد ، الخرابشة اهللا عبد محمد عمر .90

 واالجتماعیة التربویة للعلوم القرى أم جامعة مجلة . المصادر غرف في علمالت صعوبات ذوي الطلبة

  . 331_292ص ) 2(العدد ) 17(  المجلد ، القرى أم جامعة - واإلنسانیة

 رسالة تحلیلیة، تطبیقیة دراسة - الممرضین لدى االجتماعي النفسي الضغط :)1997(دلیلة  عیطور .91

  الجزائر لعیادي،ا النفس علم في الماجستیر لنیل شهادة

 وغیر الكوبیتین ین الكویتي المعلمین لدى العمل في الضغوط مصادر) 2002( المشعان سلطان عوید .92

  ، المجلد دمشق جامعة - اإلنسانیة والتربویة والعلوم لآلداب دمشق جامعة مجلة . المتوسطة المرحلة في

 . 241_203ص ) 1(العدد ) 17(

دارة قالقل )2001( عثمان السید فاروق .93   . العربي دار الفكر : القاهرة )01( الطبعة . النفسیة الضغوط وإ
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 المتغیرات النفسیة ببعض وعالقته للكفیف الزواجي التوافق )2005( أحمد فهمي محمد فاطمة .94

  . شمس عین جامعة - التربیة كلیة ، ماجستیر رسالة . واالجتماعیة

 عبد كامل ومصطفى ، محمد القادر بدع وحسین ، قندیل عطیة وشاكر ، طه القادر عبد فرج .95

  .غریب دار : القاهرة ،)02( الطبعة . النفسي والتحلیل النفس علم موسوعة) 2003(الفتاح

 األساسي وعالقته التعلیم من األولى الحلقة معلمي لدى النفسي االحتراق) 2003( جبل محمد فوزي .96

ص ) 13(العدد ) 2(  المجلد ، الوادي جنوب جامعة - بقنا اآلداب كلیة محلة . لدیهم العمل بقیم

148_187 . 

 معلمي النفسي لدى االحتراق مستویات) 2003( حسن سعید الحمید وعبد ، الجمالي الحمید عبد فوزیة .97

النفس  علم في عربیة مجلة دراسات . عمان بسلطنة التدریسیة واحتیاجاتهم الخاصة االحتیاجات ذوي

 . 211_151ص ) 1(العدد ) 2( المجلد

المناخ التنظیمي السائد داخل المؤسسة الصحیة و عالقته باالحتراق ) : 2007(وزي میهوبي ، ف .98

غیر منشورة ،  مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علم النفس العمل و التنظیم  –النفسي لدى الممرضین 

 .جامعة الجزائر

 لدى النفسي االحتراق تمستویا ،)  2003(  حسن سعید الحمید وعبد ، الجمالي الحمید عبد فوزیة .99

 علم في عربیة دراسات مجلة ، عمان بسلطنة التدریسیة واحتیاجاتهم الخاصة االحتیاجات ذوي معلمي

 )211- 101(،  1 العدد ،) ٢(  المجلد ، النفس

أثر مصادر الضغط المهني و استراتیجیات المقاومة و المعبریة ) : 2007(فتیحة مزیاني ،  .100

أطروحة مقدمة  –العقالنیة على االحتراق النفسي عند ضباط الشرطة /االنفعالیةاالنفعالیة و الدفاعیة 

 .لنیل شهادة الدكتوراه في علم النفس العمل و التنظیم ، غیر منشورة ، جامعة الجزائر

 ى معلمي لد النفسي باإلنهاك بالشعور وعالقتها الصف إدارة) 2005( راضي محمد محمد فوقیة .101

 . 247_215ص ) 2(العدد ) 21(  أسیوط المجلد جامعة - التربیة كلیة مجلة . االبتدائیة المرحلة
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 ، فوزي ترجمة إیمان . " بالمعنى العالج وتطبیقات أسس " المعنى إرادة) 2001( فرانكل إیمیل فیكتور .102

  . الشرق زهراء دار : القاهرة )02( الطبعة

 )02( الطبعة. النفس وعلم اإلسالم في النفسیة والصحة الزوجیة العالقة) 1998( مرسي إبراهیم كمال .103

  . للجامعات النشر دار : مصر

 . لدیهم بالتوافق األسري وعالقتها حركیا المعاقین آباء لدى النفسیة الضغوط) 2001( قدیح زرعي كمال .104

  . شمس عین جامعة - التربیة كلیة ، ماجستیر رسالة

 المدارس معلمي لدى النفسي االحتراق ویاتمست )1989( علیان وخلیل ، الكیالني وأنمار ، دواني كمال .105

 .273_253ص ) 19(العدد ) 5( المجلد ، الكویت جامعة - التربویة المجلة . األردن في لحكومیة ا

 . لدیهم بالتوافق األسري وعالقتها حركیا المعاقین آباء لدى النفسیة الضغوط )2001( قدیح زرعي كمال .106

  . شمس عین ةجامع - التربیة كلیة ، ماجستیر رسالة

  . الجامعي دار الكتاب : العین . النفسي والتأهیل الخاصة التربیة موسوعة )2002( سیسالم سالم كمال .107

 . دار المعارف : القاهرة . المختلفة العمر مراحل في السعید والزواج النفسیة الصحة )2002(فهیم  كلیر .108

 المتغیرات النفسیة من بعدد قتهاعال في الضغوط تحمل عملیات ) 1994(إبراهیم الباسط عبد لطفي .109

  . 127_95ص ) 5(العدد  ، قطر جامعة - التربویة البحوث مركز مجلة . المعلمین لدى

  . القلم دار : الكویت . السلوك وتعدیل السلوكي العالج )1990( ملیكه كامل لویس .110

 بالمملكة العربیة فةالمختل التعلیمیة المراحل معلمات تعرض مدى) 1993(الحفیظ عبد الحمید عبد لیلى .111

 - بسوهاج التربیة التربویة، كلیة المجلة . النفسي االحتراق ظاهرة في المتمثلة العمل لضغوط السعودیة

 . 232_201ص ) 8(العدد )  1(  أسیوط الجزء جامعة

 وبین )أ(السلوك  لنمط الفرعیة المكونات على الزوج درجة بین العالقة )1996(شكري  محمد مایسه .112

ص ) 27(العدد  ، المنوفیة اآلداب جامعة كلیة مجلة . والزوجة الزوج من لكل الزواجي الرضا دمع درجة

200_235. 



 

314 

 ، جالل شوقي ، مراجعة یوسف القادر عبد فیصل ترجمة . السعادة سیكولوجیة) 1993( أرجایل مایكل .113

  . واآلداب للثقافة والفنون القومي المجلس : الكویت ، المعرفة عالم

 العربیة جمهوریة مصر ،)1( الجزء ،) 3( الطبعة . الوسیط المعجم . ( أ – 1985 العربیة غةالل مجمع .114

  . الشرقیة اإلعالنات بشركة األوفست مطابع :

 العربیة جمهوریة مصر ،)2( الجزء ،)3( الطبعة . الوسیط المعجم . ( ب – 1985 العربیة اللغة مجمع .115

  . الشرقیة اإلعالنات بشركة األوفست مطابع :

  . الكتب عالم : القاهرة . التربویة المعارف موسوعة )2007( إبراهیم عزیز مجدي .116

 بین مقارنة الحیاة دراسة بضغوط وعالقته الزواجي التوافق )1995 (لیلة سند ورزق ، محمد أحمد مجدة .117

 المجلد ، منیاال جامعة - اآلداب كلیة ، والعلوم اإلنسانیة اآلداب مجلة . العامالت وغیر العامالت الزوجات

  .107_65ص) 1( الجزء ، )15(

 التعلیمیة المعلم والمرحلة وجنس الجتماعیة ا المساندة تفاعل أثر ) 1996( غنیم إبراهیم أحمد محمد .118

 جامعة - التربیة كلیة ، التربوي النفس علم الثاني لقسم السنوي المؤتمر . للمعلمین النفسي الضغط على

  .46_1المنصورة ص

 . والمرأة من الرجل لكل النفسي التوافق تحقیق في الزواج إسهامات) 1987(الرحمن عبد السید محمد .119

  .217_169ص) 1(المجلد  ، الزقازیق جامعة  التربیة كلیة مجلة

 فعالیة الذات  الزواجي التوافق " النفسیة الصحة في دراسات) 1998( الرحمن عبد السید محمد .120

  ).1(الجزء . قباء دار : رةالقاه  والسلوكیة النفسیة االضطرابات

 وعالقته ببعض األبناء یدركه كما الوالدین بین الزواجي التوافق )2007( الكریم عبد الصافي محمد .121

 - للطفولة العلیا الدراسات معهد ، رسالة دكتوراه . والحضر الریف بین مقارنة دراسة لدیهم الشخصیة سمات

  . شمس عین جامعة
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العدد ) 2(  العربي المجلد النفس علم مجلة . الزواجي والتوافق المحاجة ) 2007( اهللا عبد حسن محمد .122

  . 119_100ص ) 3(

 رابطة  نفسیة دراسات مجلة . الزواجي بالتوافق والتنبؤ الشخصیة الخصال )2000( زعتر عاطف محمد .123

 .443_398ص ) 3(العدد ) 10(  المجلد , ) رانم(  المصریة النفسیین األخصائیین

 في المدارس الحاسوب معلمي لدى النفسي االحتراق مستویات) 1999( طوالبه رحمنال عبد محمد .124

) 2(العدد ) 14(  للبحوث والدراسات المجلد مؤتة مجلة . وجرش وعجلون والمفرق إربد لمحافظات التابعة

 . 190_169ص 

س و االحصاء و القیاس النفسي و التربوي مع نماذج من المقایی) : 1993(مقدم عبد الحفیظ  .125

  .االختبارات ، دیوان المطبیعات الجامعیة الجزائر

 النفسي االجتماعي بالمناخ وعالقته للمعلم النفسي اإلنهاك )1990(محمد رزق السمیع عبد محمد .126

  . المنصورة جامعة - التربیة كلیة  ماجستیر رسالة . المدرسي

 . دمشق في مدینة میدانیة ةدراس الزواجي التوافق في وأثره الزوج تسلط )2005( كاتبي عزت محمد .127

) 2(العدد ) 3(المجلد ، دمشق جامعة - التربیة كلیة ، س النف وعلم للتربیة العربیة الجامعات اتحاد مجلة

  .139_136ص

 وعالقتها بالتوافق الزوجیة المعاملة وأسالیب الذات مفهوم . أ )1990( خلیل بیومي محمد محمد .128

  .263_185ص ) 11(المجلد ، الزقازیق جامعة - التربیة كلیة مجلة . الزواجي

 بالسلوك العصابي وعالقتهما والقلق الوالدیة المعاملة أسالیب ب )1990(خلیل  بیومي محمد محمد .129

ص )   14(  الزقازیق المجلد جامعة - التربیة كلیة مجلة . إرشادیة دراسة الزواجین لدى العدواني

303_346.  

  . الصفا مكتبة : القاهرة . السعید اإلسالمي الزواج) 2006( عمار أبو المصري محمود .130
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 الزواجي الرضا من وكل العمل ضغوط بین العالقة : ) 2002(  غالب الرحیم عبد محمود .131

 الجمعیة ، النفسیة للدراسات المصریة المجلة ، والزوجات األزواج من عینة لدى واالكتئاب والقلق

 ).302-243(، ) 37( العدد ، )12(المجلد ، النفسیة للدراسات المصریة

 األسرة طرأ على الذي االجتماعي بالتغیر وعالقته المهني والحراك التعلیم  )1987(  القادر عبد محمود .132

) 8(العدد  ، األزهر جامعة - التربیة مجلة كلیة . الحضریة لألسرة إمبریقیة دراسة قرن ربع خالل المصریة

  .46_9ص 

 الكتاب مركز: القاهرة . ي الریاض والمدرب لالعب راقاالحت سیكولوجیة )1998( عالوي حسن محمد .133

  . للنشر

 األزواج والزوجات لدى األسري التوافق   )1990(   منسي الحلیم عبد ومحمود ، الطلیاوي طه مدیحة .134

) 3(العدد ) 1(الجزء  ، جامعة اإلسكندریة ، ة التربي كلیة مجلة . الغربیة بمحافظة الزیات كفر بمدینة

  .298_200ص

لدى  الدیموجرافیة المتغیرات ببعض وعالقته النفسي االحتراق ،)  2001(  السید محمد صورمن .135

 جامعة - التربیة بأسوان كلیة مجلة ، كلینیكیة إمبریقیة دراسة أسوان بمحافظة األمل مدارس معلمي

 ).106-83(العدد األول ، ، الوادي جنوب

 الممرضین، عند الفردیة و المهنیة اتالمتغیر  ببعض المهني الضغط عالقة:  لیندة موساوي .136

و  العمل النفس علم في الماجستیر شهادة لنیل رسالة الجزائر، مدینة مستشفیات ببعض دراسةمیدانیة

  .التنظیم ، غیر منشورة ، جامعة الجزائر

 عباس محمود مراجعة . ي الدراس والتفوق النفسیة الصحة) 1990(  اللطیف عبد الحمید عبد مدحت .137

  . العربیة النهضة دار : یروتب ، عوض

 رسالة ، ومؤشراته مصادره االستعجاالت مصلحة أطباء لدى المهني الضغط )2000( : رضا مسعودي .138

 .الجزائر جامعة ، بةیالتجر  العلوم و النفس علم بقسم ، منشورة غیر دراسة  الماجیستر شهادة لنیل
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 الممرضین، عند الفردیة و المهنیة المتغیرات ببعض المهني الضغط عالقة )2000(لیندة موساوي .139

و  العمل النفس علم في الماجستیر شهادة لنیل رسالة الجزائر، مدینة مستشفیات ببعض دراسة میدانیة

 .  110 ص ، التنظیم،

 المعلم كمتنبئ عمل وضغوط لسلبیة و ا الموجبة الحیاة ضغوط) 1990(الیوسفي  الحمید عبد مشیرة .140

ص ) 4(العدد ) 3(المجلد  جامعة المنیا، - التربیة كلیة ، النفس وعلم لتربیةا في البحث مجلة . للتوافق

244_312. 

 لدى معلمي الدیموجرافیة المتغیرات ببعض وعالقته النفسي االحتراق) 2001(  السید محمد منصور .141

 ، الوادي بجنو  جامعة - التربیة بأسوان كلیة مجلة . كلینیكیة إمبریقیة دراسة أسوان بمحافظة األمل مدارس

  .107_83ص) 10(العدد 

ببعض  وعالقته الثانویة المرحلة معلمي لدى النفسي االحتراق )1994( بدران علي محمد مني .142

  . جامعة القاهرة – التربیة كلیة ، ماجستیر رسالة میدانیة دراسة الشخصیة المتغیرات

  . العلم للمالیین دار : بیروت ،  )37(  الطبعة . " عربي  إنجلیزي " المورد) 2003( البعلبیكي منیر .143

 و االنفعالیة المعبریة و استراتیجیات المقاومة و المهني الضغط مصادر أثر) 2007(فتیحة  مزیاني .144

 العامة بالمدیریة میدانیة دراسة -ضباط الشرطة عند النفسي االحتراق على العقالنیة/الدفاعیة االنفعالیة

 و العمل النفس علم في الدكتوراه شهادة لنیل قدمةم العاصمة أطروحة بالجزائر الوطني لألمن

  .جامعة الجزائر.التنظیم

 في محافظة الزرقاء في والتربوي النفسي للمرشد النفسي االحتراق واقع )2002( الزیور فهمي نادر .145

  .222_197ص ) 1(العدد  ، قطر جامعة - التربیة كلیة ، التربویة العلوم مجلة . األردن

 واختیار بالتوافق الزواجي وعالقتها الزوج على الوالدیة الصورة انطباق مدى )1976( بنا إمیل نادیة .146

  . شمس عین جامعة - البنات كلیة  ماجستیر رسالة . القرین
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بالجامعة  التدریس هیئة أعضاء من عینة لدى الضغوط مصادر )2001( الشرنوبي السید نادیة .147

العدد  ، األزهر جامعة - التربیة كلیة مجلة . موجرافیةالدی المتغیرات وبعض النفسي باالحتراق وعالقتها

  .313_269ص ) 97(

 . الثقافة دمشق وزارة ، أسعد وجیه ترجمة . النفس علم في الموسوعي المعجم )2000() سیالمي نوربیر .148

 الضبط عالقته بوجهة في النفسي االحتراق )1999(الوارث  عبد علي سمیة و ، موسي زكي نجاة .149

 ، اإلنسانیة والعلوم اآلداب مجلة . المرحلة اإلعدادیة معلمي من عینة لدى المتغیرات وبعض الذات وتقدیر

  .202_163ص  )32(،المجلد المنیا جامعة - اآلداب كلیة

 بكل في عالقاتها المشكالت مواجهة أسالیب )1998( الفضیل عبد عثمان مدیحة و ، موسي زكي نجاة .150

 ." تنبؤیة دراسة " المنیا بمدینة المدارس الثانویة معلمي من نةعی لدى واالحتراق النفسیة الضغوط من

ص ) 1(العدد ) 12(المجلد  ، المنیا جامعة - كلیة التربیة ، النفس وعلم التربیة في البحث مجلة

461_492.  

 المجلة  الزواجي بتوافقها وعالقته للمرأة الوجداني الذكاء )2006( رسالن بسیوني محمد نجالء .151

ص ) 51(العدد ) 16(المجلد  ، النفسیة للدراسات المصریة الجمعیة ، النفسیة دراساتلل المصریة

355_492.  

 المشكالت الحیاتیة مواجهة أسالیب من بكل وعالقته األسري المناخ )2006(  إمام محمد السید نجوى .152

 عین جامعة - اتالبن كلیة ، رسالة ماجستیر . مقارنة دراسة السكر مرضى من عینة لدى الدراسي والتوافق

  . شمس

 ب وعالقته ، أ  النمط ذوي للمعلمین النفسي االحتراق )2007(دردیر  بكر أبو عمار كرم نشوى .153

  . الفیوم جامعة - التربیة كلیة ، ماجستیر رسالة . المشكالت مواجهة بأسالیب

 ، )2( عة، الطب فرید أحمد تقدیم . األوالد تربیة في الموسوعة .)2005( الصنقري محمد بن نصر .154

  . اإلیمان دار : اإلسكندریة
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 االحتراق النفسي علي الدیموجرافیة المتغیرات وبعض الضبط مركز أثر )1990( مقابلة یوسف نصر .155

  .105_81ص ) 29(العدد ، المنصورة جامعة - ة التربي كلیة مجلة . المعلمین من عینة لدى

 وعالقته بالمستوى اإلنجاب من المحرومة للمرأة النفسي البناء )1998( المقدم محمد عمر الهدى نور .156

 ، المنیا جامعة - كلیة التربیة ، النفس وعلم التربیة في البحث مجلة . كلینیكیة دراسة والعمل التعلیمي

  .415_387ص) 1(العدد ) 12(المجلد 

اإلنهاك المهني عند الممرضین و استراتیجیات المقاومة ) : 2003(نسیمة جلولي شتوحي ،  .157

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علم النفس العمل و التنظیم ، غیر منشورة  –ة دراسة مقارنةالمستخدم

  .، جامعة الجزائر

 الشخصیة لدى سمات ببعض وعالقته النفسي االحتراق: يرانھالز احمد بن عثمان نوال بنت .158

 النفسي اإلرشاد يف ریالماجست درجة لیلن مقدم ليیتكم متطلب الخاصة ، االحتیاجات ذوي مع العامالت

  .  2008السعودیة  العربیة النفس ، المملكة علم القرى قسم أم جامعة

 . سنة 12من األبناء لدى العدوانیة بدرجة وعالقته الزواجي التوافق )1998( محمد العزیز عبد سید هالة .159

  .شمس عین جامعة - للطفولة العلیا الدراسات معهد ، ماجستیر رسالة

 ذوي علمي لم النفسي اإلنهاك لمصادر العاملیة البنیة )2000(جالل  یوسف و ، الخیر أبو هانم .160

  .527_483ص  ، المنصورة جامعة - التربیة لكلیة السنوي المؤتمر . الخاصة االحتیاجات

 العام والصناعي الثانوي التعلیم معلمي لدى المهنة عن الرضا )1997( محمد إسماعیل إبراهیم هشام .161

  . شمس عین جامعة - كلیة التربیة ، ماجستیر رسالة . النفسي والنهك لذاتا - بفعالیة وعالقته

 من لدى عینة الزواجي والتوافق الذات وفعالیة االنفعالي الذكاء )2007( مخیمر إبراهیم محمد هشام .162

) 3(العدد ) 13(المجلد  ، جامعة حلوان - التربیة كلیة ، ة واجتماعي تربویة دراسات مجلة . المتزوجین

  .116_53ص 
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 النضج الخلقي ومستوى للوالدین الزواجي التوافق بین العالقة )1999( زعتر القوي عبد محمد وفاء .163

  . شمس عین جامعة - التربیة كلیة  ماجستیر رسالة . لألبناء

 والثانویة العامة األساسیة عمان مدارس معلمي لدى النفسي االحتراق ظاهرة) 2003( بریك وسام . .164

 الدراسات معهد ، العلوم التربویة مجلة . والمهنیة الدیموجرافیة المتغیرات من بمجموعة اوعالقته والخاصة

  .28_1ص ) 1(العدد  ، القاهرة جامعة - التربویة

مذكرة لنیل شهادة  –اإلنهاك المهني عند األطباء مصلحة االستعجاالت) : 2005(وهیبة حاتم ،  .165

  .ة ، جامعة الجزائرغیر منشور  الماجستیر في علم النفس العیادي ،

 الفكر دار األولى، الطبعة العلمي، البحث منهجیة ،) 1998(  تحسین، الطراونه و مهدي زویلف .166

 .األردن عمان، التوزیع، و النشر و للطباعة

 2010دیسمبر الحوادث التعداد الوطني بفرنسا ءاألطبا لسالمةالمرصد الوطني تحقیق  .167

)national.medecin.fr-www.conseil (  

المكمل للتحقیق األوروبي " الصحة و رضا األطباء في العمل" SESMAT (2008(تحقیق  .168

PRESST-NEXT  ،2004  االستبیان متوفر عبر الموقع التالي ، : 

next.fr/SESMAT/questionnaire01.php-://www.pressthttp ( 

 الصبیحي عبد اهللامقال ل »مالئكة الرحمة في خطر« تحت عنوان)  2007الدكتور حسان المالح( .169
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 الملحـــــــق رقم(01)

 استمارة صدق المحكمین

   أستاذي الكریم
تنظیم تحت العمل و التحضیر رسالة الماجستیر في علم النفس اجراء دراسة في اطار بصدد   نحن

دراسة میدانیة  "الصحة العمومیة الجزائریة ممارسوعالقة االحتراق النفسي بالتوافق الزواجي لدى "عنوان
د تحت إشراف األستاذ بوطاف مسعود للطالب جدیات عبد الحمی، الجزائر العاصمةبالجامعیة  في المستشفیات

  :التالیین  یننرجو من حضرتكم المساعدة بالحكم على صدق محتوى المقیاسو لذا   ،
   Maslach Burn out Inventory (MBI)) 1981(لماسالش  المهني اكهناإل مقیاس )1

 marital adystment scaleمقیاس التوافق الزواجي  )2
:راجین من حضراتكم   

 .التحقق من أن األبعاد تقیس ما وضعت لقیاسھ -
 .للتطبیق على المجتمع الجزائريمدى صالحیة المقیاس   -
 )مرفق(مدى سالمة التعریب مقارنة بالمقیاس األصلي  -

  :الوثائق المرفقة 
 ملخص اشكالیة الدراسة  •
  استمارة المعلومات الشخصیة •
  : لنفسيمقیاس االنھاك ا •

 (Dion & Tessier 1994)مترجم للفرنسیة من طرف  -
 )1999( عبد الرحمانمحمد مترجم للغة العربیة من طرف طوالبھ  -

 :مقیاس التوافق الزواجي  •
 ) Baillargeon et al 1986(مترجم للفرنسیة من طرف  -
  )2004( مترجم للغة العربیة من طرف بلمیھوب كلثوم -

  جهودكم ومقدرین لكم شاكرین

المحكمینجدول یبین أسماء األساتذة   

 العمـــــــل مكان االختصاص واللقب اإلسم الرقم

 -2- الجزائر جامعة علم النفس ةاستاذ خطار زهیة 01

 -2- الجزائر جامعة استاذ علم النفس  بوطاف علي 02

 -2- الجزائر جامعة علم النفس ةاستاذ بوشوب شهرزاد 03

 -2- الجزائر جامعة م النفسعل ةاستاذ  أیت حبوش سعاد 04

 -2- الجزائر جامعة استاذ علم النفس عبدون مصطفى 05

 -2- الجزائر جامعة علم النفس ةاستاذ  خطاش ربیعة  06
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 الملحـــــــق رقم(02)

  : ملخص إشكالیة الدراسة

الصحة مشكلة خطیرة قد یمتد أثرها إلي أغلب سلوكیات محترفي  « Burnout » یعد اإلنهاك النفسي 

العمومیة حیث لها مجموعة من اآلثار السلبیة التي قد تصیب الفرد مما یترتب علیها من تدهور نوعیة 

الخدمات و العالج و كذا التشخیص  واالنسحاب من العمل و قلة االلتزام ، بل من الحیاة كلها فیتقاعد مبكرا 

البعد اإلنساني فیصبح جاف و عدواني في ، وحتى إن استمر في عمله فیكون روتینیا جدا ، ویقل اهتمامه ب

تعامله مع الغیر في محیط العمل بل تمتد اآلثار  لباقي مجاالت الحیاة االجتماعیة و حتى إلى محیط 

 .األسرة

 خاصة المصالح الطبیة عمال بین النفسي اكهنانتشار اإل على ، البحث من اللمجا هذا في الدراسات وتؤكد

 أن المعالجین اكهنإ و الممارسة الطبیة حول الكتابات من المتزایدة األعداد تكشف و ، واألطبا الممرضین منهم

 للضغط تعرضا األكثر الفئة هم ستشفائییناإلاألطباء  فإن المساعدة تقدیم في مهنتهم تتمثل الذین هؤالء بین من

  .النفسي اكهناإل أو المزمن

تي تظهر في حاالت  التشاؤم ، وقلة الدافعیة ، و یتمثل اإلنهاك النفسي في مجموعة من األعراض ، وال

واالفتقار إلى االندماج الوجداني والجانب االجتماعي ، مما یؤثر في قیام العالقة الزواجیة وأداء كل من 

لهذا فاإلنهاك النفسي له من اآلثار السلبیة ما قد یقلل من رضا .الزواجین لعمله ودوره خارج وداخل المنزل

  .ن حیاته المهنیة ، وكذلك حیاته الزوجیة ، مما ینعكس سلبا على المجتمع بمن فیهع) الزوج(الفرد 

انطالقا مما سبق یتضح الجانب األول من مشكلة الدراسة في موضوعه وهو اإلنهاك النفسي وعالقته 

  .بالتوافق الزواجي لدى محترفي الصحة العمومیة بالمؤسسات االستشفائیة الجزائریة

  :  مشكلة الدراسة تتبلور في األسئلة التالیةوفي ضوء ذلك فإن 

  

 الثالثة وفقا ألبعاده هذا و النفسي ؟ اكهناإل من تناذر ممارسو الصحة العمومیة الجزائریة یعاني هل )1

  . النفسي اكهناإل لقیاس مقیاس ماسالش في المستخدمة

الدراسة؟  عینة لدى )أعزب/جمتو (الحالة االجتماعیة  باختالف النفسي اإلنهاك مستویات تناذر تتباین هل )2

  النفسي اكهناإل ماسالش لقیاس مقیاس في المستخدمة الثالثة وفقا ألبعاده هذا و

 وفقا ألبعاده هذا الدراسة؟ و عینة لدى الحالة الجنس باختالف النفسي اإلنهاك مستویات تناذر تتباین هل )3

  النفسي اكهناإل ماسالش لقیاس مقیاس في المستخدمة الثالثة

  افق الزواجي لدى عینة الدراسة ؟ طبیعة العالقة بین اإلنهاك النفسي و التو  ما )4

  هل یختلف مستوى التوافق الزواجي باختالف الجنس لدى عینة الدراسة المنهكة نفسیا ؟ )5

  

  :التعاریف اإلجرائیة -

   :Burnoutاإلنهاك النفسي  -
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وجود متطلبات وأعباء إضافیة یشعر معها  الحالة النفسیة تصیب الفرد باإلرهاق والتعب نتیجةونقصد به 

الفرد أنه غیر قادر على التكیف والتحمل مما ینعكس علیه سلبیا ، وكذلك على من یتعامل معه ، بل یمتد 

الشعور بوجد الضغوط على كاهل الفرد : فیقلل من مستوى الخدمة نفسها ، ویتم ذلك عبر مراحل ثالث 

نتیجة لعدم القدرة على التكیف مع تلك الضغوط ، حدوث مجموعة من ا ، الشعور بالقلق والتعب ) المهني (

لتغیرات السلبیة سلوكیا تغیر اتجاهات و سلوك الفرد نحو العمل وكذلك اآلخرین مثل الروتین والجفاف في ا 

  .لتعامل

لتنفسي اإلنهاك اوالذي یظهر من خالل الدرجة الكلیة الستجابات أفراد عینة الدراسة على فقرات اختبار 

  . المستخدم في الدراسة الحالیة)1982لماسالش (

  

   :Marital Adjustmentالتوافق الزواجي  -

درجة الفرد التي یحصل علیها في هو االتفاق النسبي بین الزوجین على موضوعات حیاتهم الزوجیة و هو 

من خالل األبعاد  المستخدم في الدراسة الحالیة و التي تقاس) G.SPANIER(مقیاس التوافق الزواجي 

 .الرضا بین الطرفین ،التعبیر عن العواطف ،اإلجماع بین الطرفین و االنسجام بین الطرفین: التالیة
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  أدوات جمع البیانات )03(الملحـــــــــق رقم 
 كلیة    التربیة وعلوم النفس علم قسم                                                      - 2 – الجزائر جامعة

  والتنظیم العمل فرع                                                 واإلنسانیة االجتماعیة العلوم

  

  :وبعد وبركاته اهللا رحمة و علیكم السالم،  أخي أختي ممارسو الصحة العمومیة

 على مقارنة مسحیة دراسة إطار في"  اجياالنهاك النفسي بالتوافق الزو  عالقة"  بعنوان دراسة إجراء بصدد نحن

 الماجستیر شهادة على للحصول استكماال وذلك ، بالمستشفیات الجامعیة بالجزائر العاصمة ممارسو الصحة العمومیة

  .والتنظیم العمل النفس علم تخصص

 من عبارة كل على باإلطالع التكرم منكم نأمل فإننا ولذا تعاونكم، بمدى مرتبطة الباحثین مهمة  نجاح إن

 العنایة موضع ستكون إجاباتكم جمیع أن علما موضوعیة، و دقة بكل عنها اإلجابة و ین اآلتیین،االستبیان عبارات

ونشكركم مسبقا على مساعدتكم ومساهمتكم في إنجاح ، العلمي البحث ألغراض  إال تستخدم ولن السریة و واالهتمام

  .هذا البحث

I. استمارة المعلومات الشخصیة  
  بداخل الخانة المناسبة xمن فضلك أشر بعالمة    

  (     )  ذكـــــــــر(      )     أنثــــــــى:            الجنس. 1

  سنة...... :              سنال. 2

  سنة.........:   في نفس المنصب العمل سنوات. 3

  .)   (أرمل )   ( مطلق )   (  متزوج)   ( أعزب : الحالة االجتماعیة .5

  :العمل مؤسسة .6

  (      )      المستشفى الجامعي لباب الوادي

  (      )       المستشفى الجامعي بني مسوس

  (      )     المستشفى الجامعي مصطفى باشا

  : المصلحة. 7

  (      )        مصلحة االستعجاالت

  (      )             مصلحة االنعاش

     (      )   مصلحة الجراحة العامة

  :آمالنا نحوكم

  اإلجابة على كل األسئلة -

  .إعطاء اإلجابة األولى بشكل تلقائي ، نرجوا مكنم الدقة والصدق  -

  .وأحاسیسكم خالل الثالث األشهر الماضیة انطباعاتكمإجابتكم من خالل  استوحوا -

  .في حالة الخطأ، أشطبوا و أكتبوا إجابتكم الصحیحة -

  تتأكدوا من اإلجابة على كل األسئلة حتى االستبیانراجعوا كل  -

  اختیارك تناسب التي العبارة أمام  ) P(  عالمة وضع -
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 الملحـــــــق رقم(04)
Université d’alger -2- 

Institut de Psychologie et des Sciences de l’Education et de l’Orthophonie 
Psychologie de Travail et Organisation 

Madame, monsieur, praticien en santé publique 

La présente a pour but de solliciter votre participation à une recherche scientifique, Cette 
recherche se déroule dans le cadre d’une thèse de magister en psychologie option travail et 
organisation à l'Université d’Alger, faculté des sciences humaines et des sciences sociales de Bouzaréah, 
sous la direction du docteur BOUTAF MESSAOUD. 
Cette recherche vise à mettre en lumière la qualité des relations conjugales des praticiens de la santé 
publique algérienne, travaillants dans le milieu hospitalier, et sa relation avec l’épuisement 
professionnel (le syndrome du burn-out). 

Votre participation à cette recherche serait grandement apprécié, c'est pourquoi il serait utile 
que vous complétiez les questionnaires ci-dessous en entiers, item par item, en mettant une croix (x) à 
la réponse qui vous semble la plus approprier, Chaque participant reçoit une enveloppe dans laquelle se 
trouve deux  questionnaires et un formulaire de renseignements généraux portant sur votre situation 
familiale et professionnelle  actuelle,  Remplir ces questionnaires demandent à peine plus d'une demi-
heure. 

Soyez assurés que tout renseignement sera traité a des fins purement scientifiques, de façon 
strictement confidentielle et qu'aucune information individuelle ne sera divulguée à quiconque,  Si vous 
désirez de plus amples informations sur cette recherche et votre participation, n'hésitez surtout pas, 
vous me trouverez a votre entière disposition. 

Nos souhaits a votre égard :  
-répondre clairement à toutes les questions. 
-Donner votre premières réponses de façon spontanée ; soyez précis et sincère. 
-Complétez les questions rapidement et avec efficacité. 
- Il s'agit de votre opinion personnelle, il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. 
-Pour vos réponses, inspirez-vous de vos impressions et sensations des trois derniers mois. 
-En cas d’erreur, barrez et écrivez votre nouvelle réponse. 
-Vérifiez chaque questionnaire pour vous assurer que vous avez répondu à toutes les questions 

Je vous prie de croire,madame, monsieur, à toute ma considération. 
DJEDIAT ABDELHAMID. 
Étudiant Magister  en psychologie 
Université d’Alger, Bouzareah. 
 
Renseignement généreaux : 
 
1 - Sexe : m (   ) f (   )  
2- Age : (         ) ans. 
3 - Situation Matrimoniale : Célibataire (   ), Marié (e) (   ), veuf (ve) (   ), divorcé (e) (   ). 
4- profession : médecin (   ), infirmier(e) (   ). 
5 - Nombre d’année dans l’emploi Actuel (   ) 
6- établissement : CHU BAB EL OUED (  ), CHU BENNI MESSOUS (  ), CHU MUSTAPHA PACHA (   ). 
7- service : urgences (   ), réanimation (  ), chirurgie générale (   ). 
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 الملحـــــــق رقم(05)

II.  االنهاك النفسي باللغة الفرنسیةمقیاس  

  (Dion & Tessier 1994) مترجم للغة  الفرنسیة من طرفالصیغة ال. أ
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 الملحـــــــق رقم(06) مقیاس اإلنهاك النفسي المستعمل في البحث الحالي
MASLASH BURNOUT Inventory 

  )1999(مترجم للغة العربیة من طرف طوالبھ محمد عبد الرحمان الصیغة ال -ب

  كل
  یوم 

مرات 
في 

 األسبوع

مرة في 
األسبوع 

مرات في 
 الشھر

مرة في 
الشھر على 

 األقل

مرات في 
السنة على 

 األقل
 أبدا

  السؤال

 1 بسبب عملي عاطفیا مرھقأشعر بأنني        
نھایة الیوم الذي  أشعر باستنفاد كامل طاقتي في       

  أقضیھ في عملي
2 

حینما أصحو في الصباح لمواجھة یوم  بالتعبأشعر        
 عمل آخر

3 

 4 المرضىمشاعر بسھولة  أتفھمأستطیع أن        
 أشیاءوكأنھم  مع بعض المرضى عاملتأشعر بأنني أ       

  جامدة
5 

 6 تطلب مني جھد كبیر س طوال الیوم یمع النا العمل       
 7 المرضىمشاكل و نجاح بكفاءة عالیة  أعالج       
 8 باالنھیار بسبب عمليأشعر        
في حیاة  ایجابیا أؤثرأشعر أنني من خالل عملي        

  اآلخرین
9 

أصبحت شخصا قاسیا على ا لناس منذ بدأت ھذا        
 العمل

10 

 11  سبب ھذا العمل ب ساوة وتبلدا مشاعريق أخشى من       

 12 أشعر بالنشاط والحیویة       

 13 عملي بسببأشعر باإلحباط        

 14 بذل جل جھدي في عمليأشعر أنني أ       

 15 للمرضىبما یحدث ) أھتم(نني في الواقع ال أعبأ إ       

ي ل یشكل في عملي  التعامل مع الناس بشكل مباشر       
  اضغطا كبیر

16 

للتعامل مع  المریحأستطیع بسھولة تھیئة الجو        
 المرضى

17 

 18 استعید حیویتي عندما أكون قریبا من مرضاي        

 19 ة بالتقدیر في ھذا العملرحققت أشیاء كثیرة جدی       

 20 أنني على وشك االنھیارأشعر ب       

 21 مع المشاكل النفسیة في عملي أتعامل بھدوء تام       

 22 مشاكلھمي على بعض ننویلوم المرضىأشعر أن        
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 الملحـــــــق رقم(07)

  مقیاس التوافق الزواجي
ECHELLE D'AJUSTEMENT DYADIQUE 

Graham B. Spanier, 1976 
Adaptation française  :  

Jacques Baillargeon Ph.D., Gilles Dubois Ph.D., René Martineau PhD. 
Université du Québec à Trois-Rivières, 1986 
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 الملحـــــــق رقم(08) مقیاس التوافق الزواجي المستعمل في البحث الحالي
ECHELLE D'AJUSTEMENT DYADIQUE 

Graham B. Spanier, 1976 
  2004تعریب الدكتورة بلمیھوب كلثوم جامعة الجزائر 

دائما 
 نختلف

معظم 
ألوقات ا

 نختلف 

كثیرا 
ما 

 نختلف

  أحیانا
 نختلف

معظم 
األوقات  

 نتفق

  دائما
 نتفق 

    السؤال

 1 تسییر الشؤون المالیة لألسرة      

 2 كیفیة قضاء أوقات الراحة      

 3 الشؤون الدینیة      

 4 إظھار العاطفة      

 5 األصدقاء      

 6 العالقات الجنسیة      

 7 السلوك الصحیح حول مفھوم االتفاق      

 8 فلسفة الحیاة      

)ة(طریقة التعامل مع أھل الزوج         9 

   
مدى االتفاق حول األھداف واألشیاء التي تعتقد      

 أنھا ھامة
10 

 11 مدى الوقت الذي تقضیانھ مع بعض      

 12 اتخاذ القرارات المھمة      

 13 أشغال البیت      

 14 أنشطة وقت الفراغ      

 15 قرارات العمل و المھنة      

مرات  أحیانا نادرا أبدا
 كثیرة

معظم 
  الوقت

كل 
 الوقت

  

 16 كم مرة تحدثت أو فكرت في الطالق ؟                         

 17 كم مرة أنت أو زوجك تركت البیت بعد شجار بینكما ؟      

   
ن األمور بینك وبین الزوج بشكل عام ما مدى اعتقادك أ   

ھي في حالة جیدة ؟  ) ة(  
18 

؟) ة(ھل تبوح بكل شيء للزوج         19 

 20 ھل حدث لك أن ندمت على الزواج ؟      

؟) ة(إلى أي مدى تتشاجر أنت و الزوج         21 

 22  إلى أي حد یثیر أحدكما أعصاب اآلخر ؟       

معظم  أحیانا نادرا أبدا
 األیام

ل ك
 یوم
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ھناك بعض األمور التي یتفق علیھا األزواج أحیانا ویختلفون حولھا أحیانا أخرى حدد ما إذا كان 

في األسابیع القلیلة ) أجب بنعم أو ال(في الرأي أو مشاكل في عالقتكما البندین التالیین قد سبب لكما اختالفا 
  . الماضیة

 
    r: ال       r: نعم     جد متعب لممارسة الجنس. 29
  r: ال       r: نعم        عدم إظھار الحب. 30
  

متوسط  )سعید) (3(مثال یمثل الرقم : تمثل األرقام اآلتیة درجات متفاوتة من السعادة في عالقتك. 31
  .السعادة في معظم العالقات

من فضلك اشر إلى الدرجة التي تعبر أكثر عن مدى سعادتك، أخذا بعین االعتبار كل الجوانب في عالقتك 
  .الزوجیة

 ضع دائرة على الرقم المناسب  
0 1 2 3 4 5 6 

منتھى 
 التعاسة

تعیس 
 قلیال

جد  سعید تعیس
 سعید

منتھى 
 السعادة

 الكمال

 
ضع دائرة أمام واحدة من العبارات التي تصف شعورك بشكل أفضل حول مستقبل من فضلك . 32

  .   عالقتكما
 
  أرید جاھدا النجاح لعالقتنا وسأذھب إلى ابعد الحدود لكي یتحقق ذلك. 1
  ارغب كثیرا لعالقتنا أن تنجح وسأبذل كل ما في وسعي لیتحقق ذلك. 2
  ي كي یتحقق ذلكارغب كثیرا لعالقتنا أن تنجح وسأقوم بما عل. 3
  سیكون شیئا جمیال إذا نجحت عالقتنا ولكن ال استطیع أن أقوم بأكثر مما أقوم بھ حالیا كي تنجح . 4
  سیكون شیئا جمیال إذا نجحت عالقتنا ولكنني ارفض أن أقوم بأكثر مما أقوم بھ حالیا كي أحافظ على. 5

  استمرار عالقتنا   
 .كان القیام بأكثر مما أقوم بھ للحفاظ على استمراریتھاعالقتي لن تنجح أبدا ولیس في اإلم. 6

 

 
؟ ھل تقبّل زوجك أو زوجتك       23 

القلیل  وال واحدة منھا
جدا 
 منھا

البعض 
 منھا

   كلھا معظمھا

  
بنشاطات خارجیة مع ) زوجتك(ھل تقوم أنت وزوجك    

 بعضكما البعض
24 

مرة  كثیرا
في 
 الیوم

مرة أو 
مرتین 
في 
 الشھر

أقل من 
مرة في 
 الشھر

تیة بینك وبین زوجك ما مدى حدوث األمور اآل أبدا
 ؟) زوجتك(
 

 

 25 تبادل لألفكار     

 26 الضحك مع بعض     

 27 مناقشة ھادئة     

 28 القیام بمشروع مع بعض     
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 الملحـــــــق رقم (09)

التوافق 
 الزواجي

النفسي اإلنھاك  

لنتائجا الخام لعینة البحث االستطالعیة  
 

اإلنجاز 
 الشخصي

تبلد 
 المشاعر

اإلجھاد 
 المھنة األقدمیة المستشفى المصلحة االنفعالي

الحالة 
 رقم الجنس السن االجتماعیة

 1 ذكور 36 أعزب طبیب 7 بني مسوس االستعجاالت 26 9 25 /
 2 ذكور 45 متزوج طبیب 6 بني مسوس الجراحة العامة 28 14 30 120
 3 ذكور 42 متزوج طبیب 9 بني مسوس االنعاش 28 14 30 135

 4 ذكور 38 أعزب طبیب 11 مصطفى باشا االستعجاالت 27 10 31 /
 5 ذكور 33 أعزب طبیب 15 مصطفى باشا مةالجراحة العا 28 10 32 /
 6 ذكور 29 أعزب طبیب 16 مصطفى باشا االنعاش 30 14 28 /

 7 ذكور 35 متزوج طبیب 9 باب الوادي االستعجاالت 30 14 29 98
 8 ذكور 32 متزوج طبیب 18 باب الوادي الجراحة العامة 31 15 31 90
 9 ذكور 46 جمتزو طبیب 9 باب الوادي االنعاش 33 15 32 85
 10 ذكور 48 أعزب ممرض 5 باب الوادي االستعجاالت 25 10 30 /
 11 ذكور 42 أعزب ممرض 18 باب الوادي الجراحة العامة 26 14 30 /
 12 ذكور 36 أعزب ممرض 5 باب الوادي االنعاش 19 8 32 /
 13 ذكور 35 أعزب ممرض 17 بني مسوس االستعجاالت 25 13 35 /
 14 ذكور 45 أعزب ممرض 11 بني مسوس راحة العامةالج 28 9 36 /

 15 ذكور 48 متزوج ممرض 12 بني مسوس االنعاش 35 19 29 70
 16 ذكور 29 متزوج ممرض 5 مصطفى باشا االستعجاالت 33 14 25 87

 17 ذكور 26 متزوج ممرض 4 مصطفى باشا الجراحة العامة 29 12 32 101
 18 ذكور 35 أعزب ممرض 2 مصطفى باشا االنعاش 27 10 33 /

 19 اناث 29 متزوجة طبیبة 8 بني مسوس االستعجاالت 29 14 31 ناقص
 20 اناث 36 متزوجة طبیبة 9 بني مسوس الجراحة العامة 44 20 25 ناقص
 21 اناث 35 متزوجة طبیبة 6 بني مسوس االنعاش 44 21 26 ناقص
 22 اناث 38 وجةمتز طبیبة 7 باب الوادي االستعجاالت 39 22 25 ناقص
 23 اناث 39 متزوجة طبیبة 8 باب الوادي الجراحة العامة 36 22 29 ناقص
 24 اناث 36 متزوجة طبیبة 9 باب الوادي االنعاش 33 19 31 ناقص

 25 اناث 35 عزباء طبیبة 11 مصطفى باشا االستعجاالت 23 15 39 /
 26 اناث 29 عزباء طبیبة 25 مصطفى باشا الجراحة العامة 26 10 33 /
 27 اناث 28 عزباء طبیبة 26 مصطفى باشا االنعاش 28 11 31 /

 28 اناث 37 متزوجة ممرضة 27 مصطفى باشا االستعجاالت 28 15 32 106
 29 اناث 49 متزوجة ممرضة 8 مصطفى باشا الجراحة العامة 27 12 25 135

 30 اناث 29 عزباء ممرضة 9 مصطفى باشا االنعاش 39 18 24 /
 31 اناث 44 متزوجة ممرضة 7 باب الوادي االستعجاالت 33 19 25 92
 32 اناث 45 عزباء ممرضة 8 باب الوادي الجراحة العامة 28 12 32 /

 33 اناث 29 متزوجة ممرضة 9 باب الوادي االنعاش 36 20 28 57
 34 اناث 39 عزباء ممرضة 7 بني مسوس االستعجاالت 27 15 33 /
 35 اناث 39 عزباء ممرضة 7 بني مسوس حة العامةالجرا 32 20 29 /

 36 اناث 33 متزوجة ممرضة 7 بني مسوس االنعاش 49 22 27 52
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 الملحـــــــق رقم (10)

  لعینة البحث األساسیة النتائج الخام
التوافق 
 الزواجي
  

 خصائص عینة البحث االنھاك النفسي
اإلنجاز 

 الشخصي 
تبلد 

 المشاعر 
اإلجھاد 

 المھنة األقدمیة المستشفى المصلحة نفعالي اال
الحالة 

 الجنس السن االجتماعیة
 ذكور 31 أعزب طبیب 2 بني مسوس االستعجاالت 27 10 35 /

 ذكور 35 متزوج طبیب 3 بني مسوس االستعجاالت 29 18 36 51
 ذكور 34 متزوج طبیب 2 بني مسوس االستعجاالت 29 19 35 29
 ذكور 33 أعزب ممرض 2 بني مسوس االستعجاالت 28 12 31 /
 ذكور 32 أعزب ممرض 11 بني مسوس االستعجاالت 28 15 30 /
 ذكور 31 أعزب ممرض 15 بني مسوس االستعجاالت 27 13 30 /

 ذكور 32 متزوج ممرض 25 بني مسوس االستعجاالت 33 24 29 39
 ذكور 32 متزوج ممرض 23 بني مسوس االستعجاالت 32 26 24 35
 ذكور 35 متزوج ممرض 24 بني مسوس االستعجاالت 31 25 25 66
 ذكور 35 أعزب طبیب 4 بني مسوس الجراحة العامة 33 19 28 /
 ذكور 36 أعزب طبیب 5 بني مسوس الجراحة العامة 29 12 29 /
 ذكور 36 أعزب طبیب 4 بني مسوس الجراحة العامة 28 15 30 /
 ذكور 37 أعزب طبیب 5 بني مسوس الجراحة العامة 25 14 30 /
 ذكور 38 أعزب ممرض 3 بني مسوس الجراحة العامة 11 12 29 /

 ذكور 36 متزوج ممرض 2 بني مسوس الجراحة العامة 33 15 30 68
 ذكور 39 متزوج ممرض 10 بني مسوس الجراحة العامة 31 18 24 100
 ذكور 29 متزوج ممرض 8 بني مسوس الجراحة العامة 33 19 21 93
 ذكور 27 أعزب ممرض 9 بني مسوس الجراحة العامة 28 12 28 /
 ذكور 25 أعزب ممرض 7 بني مسوس الجراحة العامة 27 10 29 /
 ذكور 36 أعزب طبیب 10 بني مسوس االنعاش 29 11 27 /
 ذكور 37 أعزب طبیب 9 بني مسوس االنعاش 30 11 31 /
 ذكور 40 أعزب ممرض 8 بني مسوس االنعاش 31 11 30 /
 ذكور 32 أعزب طبیب 5 باب الوادي االستعجاالت 30 14 27 /
 ذكور 30 أعزب طبیب 4 باب الوادي االستعجاالت 29 12 30 /
 ذكور 29 أعزب طبیب 10 باب الوادي االستعجاالت 28 10 30 /
 ذكور 25 أعزب ممرض 2 باب الوادي االستعجاالت 24 15 30 /
 ذكور 26 أعزب ممرض 10 باب الوادي االستعجاالت 27 10 29 /

 ذكور 30 متزوج ممرض 6 باب الوادي االستعجاالت 33 14 26 85
 ذكور 32 متزوج طبیب 5 باب الوادي الجراحة العامة 31 15 24 70
 ذكور 33 متزوج طبیب 4 باب الوادي الجراحة العامة 32 14 28 55
 ذكور 35 متزوج طبیب 5 باب الوادي الجراحة العامة 35 15 26 92
 ذكور 31 متزوج طبیب 2 باب الوادي الجراحة العامة 33 18 24 65
 ذكور 35 متزوج ممرض 5 باب الوادي الجراحة العامة 32 17 25 29
 ذكور 35 متزوج ممرض 5 باب الوادي الجراحة العامة 32 14 25 52
 ذكور 33 متزوج ممرض 6 باب الوادي الجراحة العامة 33 13 15 32
 ذكور 31 متزوج ممرض 6 باب الوادي راحة العامةالج 30 15 21 75
 ذكور 32 متزوج ممرض 6 باب الوادي الجراحة العامة 30 14 23 74
 ذكور 35 متزوج ممرض 7 باب الوادي الجراحة العامة 30 15 25 72
 ذكور 45 متزوج ممرض 6 باب الوادي الجراحة العامة 30 13 24 66
 ذكور 36 أعزب ممرض 7 واديباب ال الجراحة العامة 29 9 34 /
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 ذكور 38 أعزب ممرض 6 باب الوادي الجراحة العامة 28 11 38 /
 ذكور 39 أعزب ممرض 7 باب الوادي الجراحة العامة 29 12 36 /
 ذكور 40 أعزب ممرض 8 باب الوادي الجراحة العامة 28 10 35 /
 ذكور 41 أعزب ممرض 8 باب الوادي الجراحة العامة 27 5 31 /
 ذكور 41 أعزب طبیب 8 باب الوادي االنعاش 28 13 28 /
 ذكور 41 أعزب طبیب 10 باب الوادي االنعاش 30 3 20 /
 ذكور 42 أعزب طبیب 9 باب الوادي االنعاش 33 10 31 /

 ذكور 44 متزوج طبیب 9 باب الوادي االنعاش 33 13 33 48
 ورذك 45 متزوج طبیب 9 باب الوادي االنعاش 38 13 29 31
 ذكور 44 متزوج طبیب 6 باب الوادي االنعاش 35 14 29 52
 ذكور 36 أعزب طبیب 6 باب الوادي االنعاش 28 10 35 /
 ذكور 38 أعزب طبیب 7 باب الوادي االنعاش 28 11 31 /
 ذكور 39 أعزب ممرض 8 باب الوادي االنعاش 28 12 34 /
 كورذ 38 أعزب ممرض 8 باب الوادي االنعاش 30 11 31 /

 ذكور 40 متزوج ممرض 14 باب الوادي االنعاش 42 15 38 80
 ذكور 40 متزوج ممرض 16 باب الوادي االنعاش 36 15 24 69
 ذكور 40 متزوج ممرض 11 باب الوادي االنعاش 35 13 15 85
 ذكور 45 متزوج ممرض 14 باب الوادي االنعاش 34 13 24 63
 ذكور 35 متزوج طبیب 5 مصطفى باشا االستعجاالت 35 12 28 52
 ذكور 34 متزوج طبیب 4 مصطفى باشا االستعجاالت 33 14 29 75
 ذكور 33 أعزب طبیب 5 مصطفى باشا االستعجاالت 28 15 35 /
 ذكور 35 أعزب طبیب 4 مصطفى باشا االستعجاالت 27 13 37 /
 ذكور 35 أعزب طبیب 4 مصطفى باشا االستعجاالت 44 15 39 /
 ذكور 41 أعزب ممرض 4 مصطفى باشا الستعجاالتا 28 14 38 /
 ذكور 41 أعزب ممرض 3 مصطفى باشا االستعجاالت 24 12 30 /
 ذكور 26 أعزب ممرض 3 مصطفى باشا االستعجاالت 28 11 31 /
 ذكور 28 أعزب ممرض 2 مصطفى باشا االستعجاالت 29 13 29 /
 ذكور 25 أعزب ممرض 5 مصطفى باشا االستعجاالت 30 11 31 /

 ذكور 30 متزوج ممرض 11 مصطفى باشا االستعجاالت 33 15 40 115
 ذكور 40 متزوج ممرض 11 مصطفى باشا االستعجاالت 36 11 39 85
 ذكور 40 متزوج طبیب 15 مصطفى باشا الجراحة العامة 34 14 26 98
 ذكور 38 متزوج طبیب 13 مصطفى باشا الجراحة العامة 33 15 24 98
 ذكور 39 متزوج طبیب 12 مصطفى باشا الجراحة العامة 33 13 25 95
 ذكور 36 متزوج طبیب 8 مصطفى باشا الجراحة العامة 35 15 29 68
 ذكور 39 متزوج طبیب 9 مصطفى باشا الجراحة العامة 36 14 24 85
 ذكور 38 متزوج ممرض 9 مصطفى باشا الجراحة العامة 34 12 25 90
 ذكور 38 متزوج ممرض 10 مصطفى باشا ةالجراحة العام 45 16 26 78
 ذكور 40 متزوج ممرض 8 مصطفى باشا الجراحة العامة 30 10 20 69
 ذكور 40 متزوج ممرض 9 مصطفى باشا الجراحة العامة 29 14 23 22
 ذكور 39 متزوج ممرض 7 مصطفى باشا الجراحة العامة 29 10 27 68
 ذكور 38 متزوج ممرض 6 مصطفى باشا الجراحة العامة 28 18 19 60
 ذكور 37 متزوج طبیب 10 مصطفى باشا االنعاش 30 15 39 63
 ذكور 38 متزوج طبیب 10 مصطفى باشا االنعاش 30 17 38 62
 ذكور 38 متزوج طبیب 21 مصطفى باشا االنعاش 28 15 31 71
 ذكور 39 متزوج طبیب 11 مصطفى باشا االنعاش 30 16 32 72
 ذكور 39 متزوج ممرض 25 مصطفى باشا االنعاش 28 14 31 75
 ذكور 40 متزوج ممرض 16 مصطفى باشا االنعاش 40 9 31 78
 ذكور 40 متزوج ممرض 15 مصطفى باشا االنعاش 33 11 30 75
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 ذكور 45 متزوج ممرض 9 مصطفى باشا االنعاش 31 6 30 68
 ذكور 44 متزوج ممرض 10 مصطفى باشا االنعاش 33 6 30 69
 ذكور 45 متزوج ممرض 10 مصطفى باشا االنعاش 32 10 30 71
 ذكور 45 متزوج ممرض 10 مصطفى باشا االنعاش 39 9 30 72
 اناث 45 متزوجة ممرضة 2 بني مسوس االستعجاالت 41 25 29 33
 اناث 41 عزباء ممرضة 2 بني مسوس االستعجاالت 33 15 34 /
 اناث 29 عزباء ممرضة 2 بني مسوس االستعجاالت 31 21 30 /

 اناث 30 متزوجة ممرضة 5 بني مسوس االستعجاالت 44 20 32 39
 اناث 40 متزوجة ممرضة 5 بني مسوس االستعجاالت 42 22 31 26
 اناث 39 متزوجة ممرضة 5 بني مسوس االستعجاالت 41 23 35 36
 اناث 38 متزوجة ممرضة 4 بني مسوس االستعجاالت 42 20 19 99
 اناث 39 متزوجة طبیبة 10 بني مسوس التاالستعجا 44 21 19 25
 اناث 38 متزوجة طبیبة 10 بني مسوس االستعجاالت 50 26 18 28
 اناث 36 متزوجة طبیبة 9 بني مسوس االستعجاالت 50 25 19 33
 اناث 38 متزوجة طبیبة 15 بني مسوس االستعجاالت 51 24 30 42
 اناث 37 وجةمتز طبیبة 25 بني مسوس االستعجاالت 48 23 39 36

 اناث 37 متزوجة طبیبة 19 بني مسوس االستعجاالت 47 25 38 115
 اناث 36 عزباء طبیبة 23 بني مسوس الجراحة العامة 29 14 39 /
 اناث 37 عزباء طبیبة 13 بني مسوس الجراحة العامة 28 13 38 /
 اناث 36 عزباء طبیبة 10 بني مسوس الجراحة العامة 30 15 35 /
 اناث 25 عزباء ممرضة 2 بني مسوس الجراحة العامة 31 13 31 /
 اناث 26 عزباء ممرضة 3 بني مسوس الجراحة العامة 31 12 32 /
 اناث 36 عزباء ممرضة 2 بني مسوس الجراحة العامة 35 13 30 /
 اناث 36 عزباء ممرضة 10 بني مسوس الجراحة العامة 32 15 31 /
 اناث 41 عزباء ممرضة 9 سوسبني م الجراحة العامة 31 13 9 /
 اناث 31 عزباء ممرضة 10 بني مسوس الجراحة العامة 30 13 31 /
 اناث 35 عزباء طبیبة 9 بني مسوس االنعاش 30 11 30 /

 اناث 35 متزوجة ممرضة 10 بني مسوس االنعاش 29 27 32 35
 اناث 33 متزوجة ممرضة 8 بني مسوس االنعاش 28 29 31 75
 اناث 32 متزوجة ممرضة 8 بني مسوس االنعاش 40 28 23 35
 اناث 34 متزوجة ممرضة 8 بني مسوس االنعاش 45 19 20 19
 اناث 33 متزوجة ممرضة 7 بني مسوس االنعاش 48 10 20 34
 اناث 35 متزوجة ممرضة 6 بني مسوس االنعاش 48 21 20 26
 اناث 45 متزوجة ممرضة 7 بني مسوس االنعاش 45 25 25 35
 اناث 35 متزوجة طبیبة 2 باب الوادي االستعجاالت 49 26 24 28
 اناث 35 متزوجة طبیبة 5 باب الوادي االستعجاالت 38 21 24 29
 اناث 34 عزباء طبیبة 4 باب الوادي االستعجاالت 30 13 30 /
 اناث 31 عزباء طبیبة 3 باب الوادي االستعجاالت 32 14 30 /
 اناث 31 عزباء طبیبة 5 الواديباب  االستعجاالت 30 13 31 /

 اناث 35 متزوجة طبیبة 2 باب الوادي االستعجاالت 38 29 35 22
 اناث 34 متزوجة طبیبة 4 باب الوادي االستعجاالت 39 22 31 26
 اناث 33 متزوجة ممرضة 3 باب الوادي االستعجاالت 38 25 30 63
 اناث 35 متزوجة ممرضة 5 باب الوادي االستعجاالت 39 24 32 25
 اناث 35 عزباء ممرضة 2 باب الوادي االستعجاالت 18 13 31 /
 اناث 31 عزباء ممرضة 3 باب الوادي االستعجاالت 19 14 31 /
 اناث 32 عزباء ممرضة 4 باب الوادي االستعجاالت 35 9 32 /

 اناث 33 متزوجة ممرضة 5 باب الوادي االستعجاالت 38 19 32 29
 اناث 33 متزوجة ممرضة 2 باب الوادي عجاالتاالست 50 18 24 55
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 اناث 33 متزوجة ممرضة 5 باب الوادي االستعجاالت 44 24 25 33
 اناث 30 عزباء ممرضة 4 باب الوادي االستعجاالت 24 13 31 /
 اناث 25 عزباء ممرضة 2 باب الوادي االستعجاالت 25 14 35 /
 اناث 29 عزباء ممرضة 3 باب الوادي االستعجاالت 40 16 31 /
 اناث 36 عزباء ممرضة 5 باب الوادي االستعجاالت 33 15 32 /
 اناث 36 عزباء ممرضة 6 باب الوادي االستعجاالت 32 14 31 /

 اناث 37 متزوجة ممرضة 7 باب الوادي االستعجاالت 44 20 32 24
 اناث 36 متزوجة ممرضة 6 باب الوادي االستعجاالت 42 24 30 60
 اناث 38 متزوجة ممرضة 7 باب الوادي االستعجاالت 45 26 24 48
 اناث 39 متزوجة طبیبة 8 باب الوادي الجراحة العامة 51 25 22 38
 اناث 35 متزوجة طبیبة 8 باب الوادي الجراحة العامة 49 12 25 29
 اناث 31 متزوجة طبیبة 7 باب الوادي الجراحة العامة 48 15 26 33
 اناث 35 عزباء طبیبة 6 باب الوادي العامةالجراحة  33 14 29 /
 اناث 32 عزباء طبیبة 8 باب الوادي الجراحة العامة 30 18 31 /

 اناث 34 متزوجة طبیبة 7 باب الوادي الجراحة العامة 41 19 20 45
 اناث 40 متزوجة طبیبة 9 باب الوادي الجراحة العامة 40 19 32 44

 اناث 40 متزوجة طبیبة 9 الوادي باب الجراحة العامة 40 22 31 112
 اناث 45 متزوجة ممرضة 10 باب الوادي الجراحة العامة 20 25 30 29
 اناث 45 متزوجة ممرضة 10 باب الوادي الجراحة العامة 44 26 30 38
 اناث 44 متزوجة ممرضة 10 باب الوادي الجراحة العامة 45 25 31 36
 اناث 44 متزوجة ممرضة 9 ديباب الوا الجراحة العامة 49 24 30 33
 اناث 26 عزباء ممرضة 9 باب الوادي الجراحة العامة 39 14 27 /

 اناث 43 متزوجة ممرضة 9 باب الوادي الجراحة العامة 39 20 29 52
 اناث 44 متزوجة طبیبة 10 باب الوادي االنعاش 38 19 28 64
 ناثا 43 متزوجة ممرضة 10 باب الوادي االنعاش 38 17 29 37
 اناث 39 عزباء ممرضة 8 باب الوادي االنعاش 27 14 25 /

 اناث 45 متزوجة ممرضة 8 باب الوادي االنعاش 37 14 14 110
 اناث 41 عزباء ممرضة 12 باب الوادي االنعاش 17 13 32 /
 اناث 42 عزباء ممرضة 15 باب الوادي االنعاش 10 15 31 /
 اناث 41 عزباء مرضةم 10 باب الوادي االنعاش 27 12 35 /
 اناث 28 عزباء طبیبة 4 مصطفى باشا االستعجاالت 33 15 36 /

 اناث 35 متزوجة طبیبة 2 مصطفى باشا االستعجاالت 39 19 36 66
 اناث 33 متزوجة طبیبة 5 مصطفى باشا االستعجاالت 38 18 33 38
 اناث 31 متزوجة طبیبة 3 مصطفى باشا االستعجاالت 40 19 28 60
 اناث 35 متزوجة طبیبة 6 مصطفى باشا االستعجاالت 42 18 26 19
 اناث 35 متزوجة ممرضة 5 مصطفى باشا االستعجاالت 41 20 23 55
 اناث 35 متزوجة ممرضة 4 مصطفى باشا االستعجاالت 48 20 20 11
 اناث 34 متزوجة ممرضة 2 مصطفى باشا االستعجاالت 49 20 24 32
 اناث 34 متزوجة ممرضة 2 مصطفى باشا تاالستعجاال 44 21 25 45
 اناث 34 متزوجة ممرضة 3 مصطفى باشا االستعجاالت 44 13 11 42
 اناث 34 متزوجة ممرضة 5 مصطفى باشا االستعجاالت 41 21 14 44
 اناث 36 عزباء ممرضة 4 مصطفى باشا االستعجاالت 32 20 31 /
 اناث 36 اءعزب ممرضة 5 مصطفى باشا االستعجاالت 33 9 30 /

 اناث 40 متزوجة ممرضة 6 مصطفى باشا االستعجاالت 39 8 29 42
 اناث 39 متزوجة ممرضة 7 مصطفى باشا االستعجاالت 38 10 28 45
 اناث 39 متزوجة ممرضة 7 مصطفى باشا االستعجاالت 36 15 30 22
 اناث 38 متزوجة طبیبة 9 مصطفى باشا الجراحة العامة 11 10 31 90
 اناث 39 متزوجة طبیبة 10 مصطفى باشا الجراحة العامة 37 13 33 58
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 اناث 37 متزوجة طبیبة 6 مصطفى باشا الجراحة العامة 38 18 33 55
 اناث 29 عزباء طبیبة 9 مصطفى باشا الجراحة العامة 19 16 31 /
 اناث 30 عزباء طبیبة 5 مصطفى باشا الجراحة العامة 50 19 32 /
 اناث 27 عزباء ممرضة 4 مصطفى باشا ة العامةالجراح 28 12 35 /
 اناث 25 عزباء ممرضة 3 مصطفى باشا الجراحة العامة 29 21 36 /

 اناث 30 متزوجة ممرضة 4 مصطفى باشا الجراحة العامة 50 20 38 42
 اناث 39 متزوجة ممرضة 5 مصطفى باشا الجراحة العامة 35 26 37 99
 اناث 39 متزوجة ممرضة 5 طفى باشامص الجراحة العامة 50 20 34 45
 اناث 35 متزوجة ممرضة 4 مصطفى باشا الجراحة العامة 39 22 35 15
 اناث 34 متزوجة ممرضة 5 مصطفى باشا الجراحة العامة 36 20 34 25
 اناث 38 متزوجة ممرضة 7 مصطفى باشا الجراحة العامة 40 19 31 66
 اناث 39 متزوجة ةطبیب 8 مصطفى باشا االنعاش 45 17 30 35
 اناث 35 متزوجة طبیبة 7 مصطفى باشا االنعاش 49 18 30 38
 اناث 40 متزوجة ممرضة 9 مصطفى باشا االنعاش 48 16 30 44
 اناث 40 متزوجة ممرضة 6 مصطفى باشا االنعاش 48 15 21 45
 اناث 40 متزوجة ممرضة 10 مصطفى باشا االنعاش 49 14 9 43
 اناث 45 متزوجة ممرضة 10 مصطفى باشا شاالنعا 50 15 24 42
 اناث 45 متزوجة ممرضة 10 مصطفى باشا االنعاش 51 19 25 78
 اناث 35 عزباء ممرضة 8 مصطفى باشا االنعاش 17 13 33 45
 اناث 31 عزباء ممرضة 8 مصطفى باشا االنعاش 16 15 31 /
 اناث 41 عزباء ممرضة 7 مصطفى باشا االنعاش 15 9 35 /
 اناث 42 عزباء ممرضة 8 مصطفى باشا االنعاش 33 14 31 /

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

349 

  
  



 

350 

citation : 
« Il ne s'agit pas d'ajouter des années à la vie mais de la vie aux années. »  

          

Je ne te connais pas et pourtant je t'admire, 

Car tu es toujours là, lorsque la vie chavire, 

Ta présence discrète au coeur de l'hôpital 

Fait souvent reculer la douleur et le mal. 

Tu offres ton sommeil, tu distribues ton temps, 

Tu soignes, tu guéris tout en réconfortant. 

Tu mêles ton parfum aux nuages d'éther 

En ajustant la sonde ou bien le cathéter. 

Tu me pardonneras, infirmière anonyme, 

Ce " tu " si familier au milieu de la rime 

Mais je te connais bien car je t'ai vu souvent 

Au coeur de l'hôpital plus sombre qu'un couvent. 

Tu n'es pas une star ni même une vedette, 

Pour louer ton travail, ni radio, ni gazette, 

Mais laisse-moi te dire avec mes mots ici, 

Ce que je ne puis taire, infirmière, Merci 

 
  Alexis Carrel    
  


