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  :المقدمة
  

لخدمات ا كبيرا باتولي الدولة الجزائرية علƹ Ǐرار الدول المتحضرة اهتمام
شفيات والقطاعات الصحية فالعدد المتزايد للمست.خاصة الصحية منها Üاالجتماعية

المتطورة المستوردة من الخارج  اǕجهزةسنويا وماليير الدينارات التي تصرف و
  .ا المسعǏ الجبارليا كل Ʀلك يؤكد هƦوية المنتجة محليا ودوأطنان اǕدو

Ʀلك تبقǏ الخدمات الصحية دون  مستوى متطلبات المواطن بالرƹم من و   
Üǐيرى بأنها بعيدة كل البعد عن الخدمات اإلنسانية النبيلةو الجزائر ǐƦحيث .ال

تعوŇد لصيقة بالقطاعات الصحيةÜ و" انيةال ƍنس"خدمات صحية  أصبحت عبارة عن
ƍصالحها علǏ رأس و" أنسنة المستشفيات"ة علǏ بند  لسنوات اǕخيرالمواطن في ا

رة تلقب بوزارة الصحة والسكان برنامج كل وزير صحة جديد حتǏ أصبحت الوزا
  .ƍصالƟ المستشفياتو

"  تفهم وتفسير مصدر هǉƦ السلوكياƍلǏ  البحث ونسعǏ من خالل هƦا   
دارسون يؤكدون بأن المهن التي فالباحثون وال.في المؤسسات الصحية" الالƍنسانية 

 اتولد ضغطŹ" بمهن المساعدة االجتماعية "تعمل علǏ مساعدة اǓخر والتي يلقبونها 
  .عن طبيعة المهنة اŹناتج Üيصل ƍلǏ االحتراق النفسي اŹمستمر

تعريفات االحتراق النفسي ƍال أن هناك اتفاق علǏ معناǉ  دورƹم تعد   
بعه فقدان االهتمامÜ والتعاطفÜ وكƦا البالدةÜ بأنه سلوك يط:وخصائصه بشكل عام

  .الصبرÜ الغضبÜ والملل نوالسلبيةÜ وشعور بالخمولÜ فقدا
كما أظهرت الدراسات أن هناك عامل آخر ال يقل أهمية عن طبيعة المهنة 

 نƦكر فعلǏ سبيل المثال .المناخ التنظيمي وهو بدورǉ يولد االحتراق النفسي أال وهو
ضغط العملÜ "  :بيŇنت أن العوامل التنظيمية مثل )1997Gowdaجودا( دراسة

عن فهد ( ." فرص الترقيÜ الرواتب هي أكثر تأثير علǏ االحتراق النفسي من العميل
  ).2000 السيف

الدراسة الحالية تحاول الكشف عن مستوى االحتراق النفسي لدى ƍن    
وكƦا . ت الصحيةوواقع المناخ التنظيمي داخل المؤسسا الجزائريين الممرضين

  .مي واالحتراق النفسي لديهمالعالقة بين المناخ التنظي
Ǖهمية الخدمات الصحية في في هƦا الموضوع نظرŅا وقد تم اختيار البحث    

 Ǐعل Ǐولالحتجاجات المتزايدة من طرف المواطنين وجمعيات المرض Üحياة الفرد
المناخ التنظيمي واالحتراق  الخدمات الصحية المقدمةÜ ولقلة الدراسات التي تناولت

النفسي داخل المؤسسات الصحيةÜ وكƦا المساهمة في اثراƇ الدراسات المرتبطة 
  .بتسيير وتنظيم المؤسسات الصحية سيما وأن هƦا النوع من الدراسات يكاد ينعدم

اختيار الممرضين لمعرفة أثر المناخ التنظيمي داخل المؤسسة  كما تم    
النفسي عن قصدÜ كونهم فئة أساسية في العملية العالجية  الصحية علǏ االحتراق

  .والخدماتية
وتكمن أهمية البحث باعتبارها ƍضافة أكاديمية جديدة في أدبيات التنظيم    

وتسيير المؤسسات الصحية في الجزائرÜ كما تكشف عن المعوقات التنظيمية التي 
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تهيئة العوامل المالئمة يمها لالتمريض في الجزائر مما يسهل تقوتواجه ممارسة 
  .لممارسة المهنة

في " burn out "لقد لوحظ االهتمام المتزايد بظاهرة االحتراق النفسيو   
أقيمت ندوة خاصة بهƦا الموضوع  حيث Üالعون لǔخرتي تقدم المساعدة والمهن ال

 1977النفس اǕمريكي في عام   خالل انعقاد االجتماع السنوǐ  لجمعية علم
المطروحة  شهدها التجمع بالنسبة لǘقبال علǏ المواضيع ةأكبر مجموعاستقطبت و

خالل السنوات اǕخيرة قامت مجموعة من العلماƇ في بداية في علǏ الحاضرينÜ و
بدراسات حول طبيعة  العمل      michigenثم جامعة ميشيغان Yale  جامعة يل

ن ƍ) 175ص 1999حمدǐ ياسين (في منظمات  التي تقدم الخدمات اإلنسانية 
Üففي الواليات المتحدة  الضغط المهني باهظ التكاليف  بالنسبة للدول المتطورة

دوران في ƹياباتÜ (مليار دوالر في السنة  200اǕمريكية مثال الكلفة تقدر بحوالي 
 Nicole Rascle  )(مصاريف الطبية المختلفةالعمل Ü نقص اإلنتاجية و

  ).417ص2003
منظمة العالمية في تقريرها اليات الطبية التي نشرتها كƦلك تشير اإلحصائ   
ت الصحية التي لها صلة أن االضطرابا :ول الوضع الصحي في العالمالسنوǐ ح

من كل  % 80و%50لسلبية اǕخرى تمثل ما بينالظروف البيئية ابالضغوط و
  ). 2006حمودة  أيت(و )2001يخلف (اǕمراض المعروفة 

اƇ االهتمام بالصحة العقلية لعمال القطاع الصحي في أما في الجزائر فقد ج   
: التي جاƇ فيها 2002أكتوبر  27المؤرخة بتاريƣ 18التعليمية الوزارية رقم

المصالƠ عاملين في المصالƠ اإلستعجالية وƹالبا ما يواجه مهني الصحة ال".......
لƦين معاناة المرضǏ اضد  مالعناية المركزة وضعيات قصوى في كفاحهم الدائ

فهم يخضعون للعبƇ الكمي للمهنة  لكن أيضا ǕعباƇ فكرية وانفعالية   Üيتكفلون بهم
العالئقية Ü أو تلك و ةالتنظيمي طتتزايد في المصالƦ Ơات النشاط المكثف نظرا للضغو

كة في اتخاƦ بمعاشهم المهني أين يمتزج عدم الرضاÜ نقص المشار ةالمرتبط
ن كل هǉƦ اإلرƹامات  معانات نفسية خصوصا لما قد ينجر عالÜƣ و.... القرارات 

 ǐفتؤد Ü ير مالئمةƹ تكون الظرف العملƍ ضغط المهنة وتظاهراته Ǐل
  ).burnout)"Instruction Ministérielle2002 N°18 "االحتراق النفسي:القصوى

منتدى  )2006أفريل  (بوالية تيزǐ وزو "مستشفǏ ندير محمد"كما احتضن    
علǏ أثر  خالله قد ركز المتدخلونو" اية و ترقية الصحة في العمل وقال " دولي حول

  .واحدالمؤسسة في آن غط المهني علǏ العامل والض
  .مدخال للدراسة الحالية وقسمŅا نظريŅا وآخر تطبيقيŅا  هƦا البحث ويتضمن
يخص الجانب النظرǐ وتقدم بعرض ƍشكالية البحث وطرƟ  :اǕول الباب

أسباب اختيار الموضوعÜ أهداف البحثÜ وصعوبات البحثÜ مختلف فرضياتهÜ وكƦا 
  . وتحديد المفاهيم
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يÜ للمناخ التنظيم: كما شمل أربعة فصولÜ حيث خصص الفصل اǕول
 Üالتحليل السكولوجي للتنظيمات Ü أهمية المناخ Ǐلƍ تطور تحليل السلوك تطرقنا فيه

  .ثرة في المناخ التنظيميداخل المنظماتÜ مكونات المنظمةÜ تصنيفاته والعوامل المؤ
مسبباتهÜ روادÜǉ آثارÜǉ أساليب : لالحتراق النفسي: أفردنا الفصل الثاني

  .الوقاية والتخفيف منه
يشمل التطور التاريخي لنشأة التمريضÜ رواد هǉƦ المهنةÜ : لثالثأما الفصل ا

  .نظريات التمريضÜ التطور التاريخي للتكوين الشبه طبي وآفاق مهنة التمريض
يحتوǐ علǏ التطور التاريخي لتنظيم الصحةÜ المنشƉت : الرابع محور الفصلت

  . الصيحية القاعدية وواقع تسيير المؤسسات الصحية
يتعلق  :شمل الجانب الميداني ويتكون من ثالثة فصولني يالثا أما الباب

فيه الǏ منهج وتصميم البحثÜ  نا الفصل اǕول بمنهجية البحث واجراƇاتهÜ وتطرق
ينة وطريقة اختيار افرادها وخصائصهاÜ ثم عرض مختلف وسائل القياس الع

تناول الفصل دراسة  اقة تطبيقها وتصحيحهاÜ كميفهاÜ طرالمستعملة من حيث وص
  .حصائي المتبع لتحليل النتائجقاييس وثباتها ثم عرض التحليل اإللمدى صالحية الم

واختيار صدق  خصص الفصل الثاني لعرض مختلف نتائج الدراسةالحالية
  .Ü وتحليل التباينPearsonمعامل االرتباط X2  Ü صحة فروضه باستخدام

خصص الفصل الثالث واǕخير للجانب الميدانيÜ مناقشة مختلف نتائج 
الدراسة من حيث قبول أو رفض  فروضهاÜ مناقشة وتفسيرها في ضوƇ ما أسفرت 

  .عليه الدراسات السابقة في الموضوع
وخاتمة مع Ʀكر بعض التوصيات واالقتراحات . ستنتاج عاموأنهينا البحث با

  .       الميدانية
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  :البحث إشكالية
  

الخدمات الصحية في السنوات اǕخيرة تشهد الساحة االجتماعية و        
احي اǕخرى في البالدÜ ويتعرض وكثير من اإلصالحات  فهي تساير تطور الن

د إلخفاقهم في تقديم الخدمات الصحية وعدم استجابتهم الممرضون لكثير من النق
لǘصالحات المرجوةÜكون الممرض عضو أساسي في العملية العالجيةÜ وهو في 

اǕمر يتعلق  عالقة مباشرة ومستمرة مع المريض طيلة مدة استشفائه وال سميا أن
 مريض من المهن التي تتطلبوتعتبر مهنة الت. هي صحتهبأƹلǏ ما لǘنسان و

كالبشاشةÜ االنبساطÜ الخفة في اتخاƦ القرارÜ المالحظةÜ : خصائص معينةصفات و
نحو  يÜالصبرÜ اإلحساس بقيمة اǓخرينÜ الشعور اإليجابempathie التعاطف 
ƹيرها من الصفات التي تساعد الممرض بأن يقوم بوظيفته علǏ أحسن ما المريض و

Ǖنفسه محقق لحاجاته ا Ǐلك راض علƦفيكون بÜات يرامƦساسية من تقدير وتحقيق لل
  .وطنهحو مواطنيه وكƦا قائم بواجبه نو

 ÜلكƦال أن الواقع يعطينا صورة مغايرة لƍ في مؤسساتنا الصحية ǉفما نشاهد
ما ترددǉ جمعيات يوميا من تدني للخدمات الصحية و ما تطلعنا عليه الجرائد تقريباو

ي أرقǏ ما لǘنسان حتǏ ف المرضǏ من سوƇ التكفل بالمريضÜ جعل المواطن يشك
  ". اإلنسانية "هي صفة من صفة أ ال و

فبات اعتقاد المواطن الجزائرǐ أن الخدمات الصحية أقل ما يقال عنها أنها 
نادرا ما تجد عامل من ة فهي تتسم بالبالدة واإلهمال والالمباالة ولǏ اإلنسانيƍتفتقد 

  .عمال الصحة يكتسي صفات مغايرة
مؤشر علǏ أن الممرضين يعانون احتراق نفسي راجع  تƍن هǉƦ السلوكيا

المساعدة  "التمريض يصنفها الباحثون والدارسون ضمن مهن  ةلطبيعة المهنةÜ فمهن
ويعتبرون بأن أصحابها يعانون ضغط مهني مستمر يصل ƍلǏ " االجتماعية 

  .االحتراق النفسي
المهنة بل قد كما تجدر اإلشارة أن هناك عامل آخر ال يقل أهمية عن طبيعة 

  .يفوقها تأثيرŅا علǏ االحتراق النفسي أال وهو المناخ التنظيمي
ƍو فقدان الممرض االهتمام بعمله ن الناتج الرئيسي لحالة االحتراق النفسي ه

مباالة واإلهمال وقلة الدافعية Ʀ ينتابه شعور بالتشاؤم وتبلد المشاعر والالƍمرضاÜǉ و
 الدورانجال التمريض والتغيب ƹير المبرر وعلǏ االبتكار في م فقدان القدرةو

  .الخارجي في العملالداخلي و
استقصاƇ مستوى االحتراق النفسي لدى  وعليه نحاول بالدراسة الحالية

معرفة المناخ لمؤسسات الصحية علǏ مقياس ماسالÜƫ والممرضين في بعض ا
ة الكشف محاولبعض المؤسسات الصحية في العاصمةÜ كما  التنظيمي السائد داخل

معرفة العالقة بين الخدمات الصحيةÜ و" ال ƍنسانية " و وتفسير بعض عوامل رداƇة
لفت لمؤسسات الصحية باالحتراق النفسيÜ وكƦا المناخ التنظيمي السائد داخل ا

اǕنظار لنوعية المناخ التنظيمي السائد داخل المؤسسات الصحية والسعي علǏ تدعيم 
  .لبة منهاالعوامل الموجبة وتعديل السا
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سمة من سمات ق النفسي مصطلحا واسع االنتشار ولقد أصبƠ لالحترا        
ال أن هناك اتفاق علƍ Ǐالمجتمعات المعاصرةÜ ورƹم تعدد تعريفات االحتراق النفسي 

 ǉخصائصه بشكل عامومعنا.  
ƫشخاص " االحتراق النفسي  بأنه) 1983(وتعرف ماسالǕفقدان االهتمام با

محيط العملÜ حيث يحس الفرد  باإلرهاق واالستنزاف العاطفيين الموجودين في 
يولدان عندǉ  االتجاهات السلبية نحو ن الفرد يفقد اإلحساس باإلنجاز واللƦان يجعال

  .)1999طوالبه ( "لزبائن ويفقد بƦلك تعاطفه نحوهما
 1991أرسز ) (pines et aronson  1988،1981أرنسون بينس و(فحسب 

arces (الحتراق النفسي في الخدمة االجتماعية ظاهرة مرضية تؤثيعتبر ا Ǐر عل
علǏ مؤسسات الرعاية من الخدمة و نالعمالƇ المستفيديفاعلية الممارسة المهنية و

الناشƐ عن تأثير االحتراق النفسي   ناالجتماعية نتيجة التوجه السلبي لدى اǕخصائيي
  .)2000يففهد الس( بالتوتر الناتج عن طبيعة العملالمرتبط 

%  40لƍ Ǐ% 20أن ) rodary et col   1993آخرون رودارǐ و(  وتوصل
من ممرضات  المستشفيات العامة % 25من المعالجين هم في حالة احتراق نفسي و

 Üبت مؤخرا في التخلي عن % 56باختالف المصلحات يعانين في عملهنƹمنهن ر
 .)2005حاتم (يقمن به منهن  ال يزلن  متحفزات جدا لما% 80مهنتها Ü رƹم أن 

  .أن الممرضون يعانون من ضغط مهني) 2001موساوǐ ( وانتهت نتائج 
أن ضغوط الممارسة المهنية ) um et Harrison 1998أم وهاريسون (وبيŇن

خصائص والعملÜالعالقة  المهنيةÜ وأعباƇ وعالقة في الخدمة االجتماعية  تنشأ عن 
جتماعي يقضي وقتا طويال متواصال في مؤسسات الخدمات Üحيث أن اǕخصائي  اال

فهد (العمل المجهد مع العمالƇ نتيجة لطبيعة المهنة التي تتطلب  Ʀلك
أن الممرضون يعانون من شدة )  2003جلولي (كما كشفت دراسة .)2000السيف

مرتفعة من اإلجهاد االنفعالي ومن شدة متوسطة من تبلد المشاعر وتدني الشعور 
لدى اǕخصائيين االجتماعيين في ) 2000فهد السيف ( ةتشير دراسو. باإلنجاز

ي المؤسسات االجتماعية المتمثلة في القطاع الصحي والتعليمي أن االحتراق النفس
فرص الترقي لǏ قصر المسار الوظيفي وƍهو راجع الناتج عن طبيعة الوظيفة عال و

دة الدخلÜ ام  بأعمال أخرى لزياالحاجة للقيÜ والندم  الختيار هƦا التخصص و
تشعب المسؤوليات المسببة للتوترÜ اإلنهاك لزيادة أعباƇ العملÜ الخوف من و

التعرض لبعض اǕمراضÜطغيان المسؤوليات العمل علǏ الحياة الخاصةÜاإلحباط 
  .لضƉلة فرص النمو المهنيÜالغبن لتفاوت تقدير المهنة مع المهن اǕخرى

جتماعية تبني سلوك و اتجاǉ وتظهر من بين اǕعراض الخاصة بالعالقات اال
ÜخرينǓير المبرر باƹ خرين تتمثل في عدم الثقةǓتجاهل  دفاعي في العالقات مع ا

صعوبات في ين بشكل آلي أǐ تكتنفه البرودة والتفاعل مع اǓخراǓخرين و
  ).46ص 2003علي عسكر (االتصال

" بأنه ) 72ص 2006عامرالكبيسي(الǐƦ يعرفه أما بالنسبة للمناخ التنظيميÜ و
لتي ال البيئية الداخلية كما يفسرها ويحللها العاملون فيها Ü ويعد الحصيلة لكل العوام
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علǏ معنوياتهم وبالتالي علǏ أدائهم وانتمائهم للمنظمة تظهر تأثيراتها علǏ سلوكهم و
ة أظهرت أن العوامل التنظيمي) gowda 1997جودا(فدراسة ".  التي يعملون فيها 

الرواتب هي أكثر تأثير علǏ االحتراق النفسي Ü فرص الترقي و ضغط العمل: مثل
  .)2000فهد السيف (من العميل

أن بيئة العمل  )Barber et Iwai 1996باربر وجواǐ (كما بيŇنت دراسة 
حتراق النفسي عن سمات حداث االƍالمتمثلة في الصراع الدور أكثر تأثير في 

فهد (زمالƇ العملاالجتماعي و تصال وعن كمية الدعمعن كمية االالشخصية و
وانتهت نتائج أطباƇ العمل بعنابة ƍلǏ كون البعد التنظيمي من  .)2000السيف 

مسعودǐ (وتوصل  ). 2005حاتم ( العوامل المسببة للضغط واالحتراق النفسي
انالعمليات التنظيمية تسبب في معاناة أطباƇ مصلحة االستعجاالت من )  2003

أن هناك عالقة دالة بين بعض ) 2001موساوǐ (  وأظهرت. الضغط المهني
  1996موراǐ كولينج و(وتوصلت دراسة . المهني المتغيرات المهنية والضغط

Collings et Murray( ƍأن الضغوط المنتظمة في التخطيط لتحقيق أهداف Ǐل 
زيادة أعباƇ العمل وعدم الرضا جابات لمشاكل محددة للعمالƇ وƍالعمل Üعدم وجود 

فهد السيف (عية اإلشراف في العمل  كƦلك مؤشرات لوجود احتراق نفسيعن نو
أن هناك عالقة دالةبين  (Malcolm Patterson 2004) وأكدت دراسة .)2000

)  1996Boydبويد (كما كشفت دراسة . االنتاجية وثمانية أبعاد من المناخ التنظيمي
اق االحترور والعالقة الجوهرية بين صراع وƹموض الد) 2000فهد السيف (

 جكما تشير نتائ .اǕخصائيين االجتماعيين النفسي لكل من هيئة التمريض و
 نلǏ أن اǕخصائييLeiter et Maslach (ƍ  1988ليتر وماسالƫ    (دراسات

م أكثر احتمالية االجتماعين الƦين يمرون بتجارب وخبرات االحتراق النفسي ه
  .)2000فهد السيف (اعية التي يعملون بهاالوالƇ  لمؤسساتهم االجتملضغط االلتزام و
غوط أن تعرض المهن االجتماعية لض )1988عسكر عباس و(سة وأكدت درا

  .)2000فهد السيف (وظائفهمالعمل يؤثر علǏ مسؤولياتهم و
أن االحتراق ) Turnipseed 1988،1994ترنيبسيد (وتوصلت دراسة 

الت المهنية كالدوران في النفسي له عالقة بانخفاض النجاعة التنظيمية والمشك
) 2003جلولي( وتوصلت  .العملÜالخمولÜخدمات رديئةƹÜيابات ومشكالت عالئقية

بعضها مرتبط ضم الكثير من عوامل االحتراق النفسي يط االستشفائي يƍلǏ أن المح
نفسه كالعبƇ الكمي والنوعي للمهمةÜ وبعضها مرتبط بالعالقات  بتنظيم العمل

الممرض بالمريض وبمختلف عناصر الفريق الطبيÜ وبعضها  اإلنسانية التي تربط 
  .كنظم الترقية واǕجور ومواعيد العمل ووسائله اǕخر مرتبط بطريقة تنظيم العمل

تعددت المظاهر النفسية للضغوط العمل وتظهر علǏ شكل أعراض من و
 Üالملل Üالغضب Üفقدان الصبر Üفرط التهيج Üفقدان االهتمام ÜبةƉبينها الك

ومن هنا نستطيع أن نقول بأن  )118ص 2001اŸ  عبد(خمولÜ السلبيةال
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بالمناخ التنظيمي أثبتت أن المتعلقة بمهنة التمريض و الدراساتوالبحوث 
  . )2006آيت حمودة(كالهما ممكن أن يسبب احتراق نفسي

في الجانب الصحي أثر االحتراق النفسي تتمثل أوال فمضاعفات و
 ) Ganster et Schaubroeck 1991كشوبرووقانستر (للممرضين

ا المهني كƦلك الجانب التنظيمي فهو يخفض من الرض) Stordeur 1999ستوردور(
لك من النجاعة في ينقص كƦمن الدوران في العمل والغيابات وويزيد من االƹتراب و

 Firth 1993فرث كوزني ) (Dugan et col 1996آخرون ديجور و(العمل 
Cozens)(1996أشفورت لي و Lee et Ashforth) (ليتر و ƫ1988ماسال 

Leiter et Maslach) ( بكارومانين Ü1986موتوويدلو Motowidlo – 
Packarder et Maning) (1989بارسورمان Parasuraman ) (1999ستوردور 

Stordeur. (  كما كشفت نتائج ) ǐالعمر Ÿأن ضغوط العمل تتحدد )  2004عبيد ا
Ü الراتب الشهرÜǐ صراع الدورƹ Üموض الدور والوالƇ العمرÜ الخدمة: بكل من 
  .  التنظيمي

وفي ضوƇ ما تقدم يمكن صياƹة مشكلة الدراسية الحالية في التساؤالت 
  :التالية

فروق دالة في درجات اإلدراك للمناخ التنظيمي لدى توجد  هل - 1
  Þالممرضين  داخل المؤسسات الصحية

حتراق النفسي لدى الممرضين  فروق دالة في مستويات اال توجد هل - 2
  Þداخل المؤسسات الصحية

ي السائد داخل المؤسسات بين المناخ التنظيم دالة عالقةهل توجد  - 3
  االحتراق النفسي لدى الممرضين Þالصحية و
عالقة دالة بين المناخ التنظيمي السائد داخل المؤسسات توجد هل  - 4

Þالصحية والغيابات لدى الممرضين 
الة بين المناخ التنظيمي السائد داخل المؤسسات عالقة دتوجد هل  - 5

Þالصحية والدوران في العمل لدى الممرضن 
ك المناخ التنظيمي بين في دراجات ƍدرا هل توجد فروق دالة -6       

   .ورؤساƇ الفرق والمرقبين الطبيين والمراقبين الطبيين الرئيسيين الممرضين
الحتراق النفسي بين الممرضين ورؤساƇ في مستويات اتوجد فروق دالة  -7        

  .الفرق والمراقبين الطبيين والمراقبين الطبيين الرئيسيين
  

  :الفرضية العامة
يتميز المناخ التنظيمي السائد بالمؤسسة الصحية الجزائرية بعدم المالئمة 
والسلبية مما تكون له انعكاسات خطيرة تولد لدى الممرض الجزائرǐ مستوى 

حتراق النفسي ومن الغيابات والدوران الداخلي والخارجي في مرتفعا من اال
  .العمل بسب الضغوط النفسية التي تقع علǏ كاهله
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  :الفرضيات الجزئية
توجد فروق Ʀات داللة ƍحصائية في درجات ƍدراك المناخ التنظيمي لدى  - 1

  .الممرضين
 توجد فروق Ʀات داللة ƍحصائية في مستويات االحتراق النفسي لدى - 2

  .الممرضين
توجد عالقة Ʀات داللة ƍحصائية بين المناخ التنظيمي السائد داخل  - 3

  .المؤسسة الصحية واالحتراق النفسي لدى الممرضين
توجد عالقة Ʀات داللة ƍحصائية بين عدد الغيابات لدى الممرضين   - 4

  .ودرجات المناخ التنظيمي
لعمل لدى الممرضين توجد عالقة Ʀات داللة ƍحصائية بين الدوران في ا - 5

  .والمناخ التنظيمي
ك المناخ التنظيمي بين توجد فروق Ʀات داللة ƍحصائية في دراجات ƍدرا -6      

   .ورؤساƇ الفرق والمرقبين الطبيين والمراقبين الطبيين الرئيسيين الممرضين
 ة في مستويات االحتراق النفسي بيتوجد فروق Ʀات داللة ƍحصائي -7             

  .الممرضين ورؤساƇ الفرق والمراقبين الطبيين والمراقبين الطبيين الرئيسيين      
  

  :أسباب  اختيار الموضوع 
  .اǕهمية البالغة للخدمات الصحية في حياة الفرد – 1
داخل  تناولت المناخ التنظيمي واالحتراق النفسي قلة الدراسات التي_  2

  .المؤسسات الصحية في الجزائر 
جمعيات المرضǏ علǏ ات المتزايدة من طرف المواطنين واجاالحتج_  3

  .الخدمات الصحية المقدمة 
تنظيم المؤسسات ثراƇ الدراسات المرتبطة بتسيير والمساهمة في ا_  4

  .الصحية سيما وأن هƦا النوع من الدراسات يكاد ينعدم 
  .التنظيمي حجرة زاوية في تسيير المؤسسات  كون المناخ _  5
  .حتراق النفسي أحد نواتج المناخ التنظيمي الغير المالئم كون اال_  6
  

  :أهداف الدراسة 
 Ǐلƍ تهدف الدراسة الحالية:  

ستقصاƇ مستويات االحتراق النفسي لدى الممرضين ببعض المؤسسات ا - 1
  .اس ماسالƫ لǘحتراق النفسيأبعاد مقي لصحية بالجزائر العاصمة علǏا

درك داخل بعض المؤسسات الصحية الم المناخ التنظيميمعرفة  – 2
  .بالعاصمة الجزائرية 

  تفسير بعض عوامل رداƇة الخدمات الصحية محاولة الكشف و – 3
  .والسلوكات الغير ƍنسانية في مؤسساتنا الصحية 
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لفت اǕنظار لنوعية المناخ التنظيمي المدرك داخل المؤسسات الصحية  – 4
  .منه و العمل علǏ تدعيم الموجب وتعديل السالب

  
  :أهمية البحث 

ثيرǉ علǏ تأسة كونها تدرس االحتراق النفسي وتكمن أهمية هǉƦ الدرا – 1
علǏ تلقي المرضÜ Ǐ حيث ƍن فعالية الممارسة المهنية تؤثر عملية الممارسة المهنية

 Üيهم الممرضين في معرفة درجة االحتراق النفسي  للخدمات الصحية ǐƦمر الǕا
  .ة المؤثر علǏ تلك الممارس

نظرŅا Ǖن الدراسة الحالية تستهدف الكشف عن تأثير المناخ التنظيمي  – 2
  فإنها تعتبر ƍضافة أكاديمية جديدة في أدبيات التنظيم  ÜعلǏ االحتراق النفسي

اǕولǏ من نوعها في حيث ƍنها  يير المؤسسات الصحية في الجزائرÜالتسو
  .التخصص حسب معلوماتنا هƦا المجال و

3 – Ǖ اŅأيض ǉن دراسة االحتراق النفسي تكشف عن العوامل الدافعة لوجود
  .مما ييسرƍتخاƦ االجراƇات الكفيلة بعالجها

تكشف هǉƦ الدراسة عن المعوقات التنظيمية التي تواجه ممارسة  – 4       
سة التمريض في الجزائر مما يؤدƍ ǐلǏ مواجهتها لتهيئة العوامل المالئمة لممار

   .المهنية
  

  :لمفاهيمتحديد ا
  

  :المناخ التنظيمي
  
مƦاهب الفكرية لمناخ التنظيمي بتباين االختصاص والا فيتعارتباينت  

  Ǖصحابها 
الشيƇ وليس علǏ  Ǐفمنهم من يوسع نطاقه ومنهم من يضيقه أو يطلقه عل

  :ومن يبين الƦين عرŇفوا المناخ التنظيمي. صفته
  

  :)2001(ةمحمد عبد الرحيم المحا سن
      

دركة والمحسوسةÜ وحسبما ر المناخ التنظيمي ƍلǏ تلك اǕشياƇ الميشي  
أعضاƇ المنظم بالواقع أو كما يطمحون ƍلǏ أن تكون ƹليه تلك اǕشياƇ يشعربها
  .المستقلة
  
 

  :)2006(ويعرفه عامر الكبيسي
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المناخ التنظيمي يعد الحصيلة لكل العوامل البيئية الداخلية كما يفسرها   
ون فيهاÜ والتي تظهر تأثيراتها علǏ سلوكهم وعلǏ معنوياتهم وبالتالي ويحللها العامل

  . علǏ أدائهم وانتمائهم للمنظمة التي يعملون فيها
  

  :)2000(القيروتي محمد قاسم هويعرف
 

المناخ التنظيمي منظومة القيم اǕساسية التي تتبناها المنظمة والفلسفة  يشمل
  .الطريقة التي يتم بها ƍنجاز المهامالتي تحكم سياستها لتحقيق أهدافهاÜ و

   
    )1987( ويعرف خالد الهيمتي وطارق يونس

    
  Ƈلك االنطباع الكلي العام المتبلور لدى جميع أعضاƦ المناخ التنظيمي بأنه

المنظمة والǐƦ يتضمن متغيرات عديدة مثل أسلوب معاملة المدراƇ لمرؤوسهم ومثل 
واتخاƦ القراراتÜ ومثل حرصها علǏ خلق أجواƇ فلسفة اإلدارة العليا في القيادة 

 ةسنالمحا . العمل وتأكيدها علǏ نوعية اǕهداف التي تسعǏ نحو تحقيقها المنظمة
)2001( 

  
ويطلق كتاب آخرون المناخ التنظيمي علǏ اǕجواƇ التي تعكس خصائص    

ƍدراكهم  البيئة الداخلية في وعي اǕفراد العاملين بالمنظمة وفي ال وعيهم وطريقة
  .وتفسيرهم لها وتأثير Ʀلك علǏ سلوكهم وأدائهم

  
  :Forehand et Gilmer 1964وجلمر ندف فورهاويعر

 
بأنه مجموعة من الخصائص تصف المنظمة وتميزها " المناخ التنظيمي   

عن المنظمات اǕخرىÜ وتكون هǉƦ الخصائص ثابتة نسبياÜ كما تؤثر علǏ سلوكات 
  " منظمة اǕشخاص في ال

  
  :Payne1971 ن ويعرف باي

 
بأنه مفهوم يعكس حجم ومحتوى القيم السائدة والمعايير : " المناخ التنظيمي  

السلوكاتÜ ومشاعر أعضاƇ النظام االجتماعي والتي يمكن أن تقاس ƍجرائيا من 
  ".خالل ادراكات أعضاƇ النظام أو المالحظات أو وسائل أخرى موضوعية 

  
 

  :Pritchard et Karasick 1973أما برتشارد وكارازيك
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بأنه خاصية نسبة للبيئة الداخلية للمنظمة يميزها : " فيعرفان المناخ التنظيمي  
عن المنظمات اǕخرىÜ هǉƦ الخاصية تنتج عن سياسات وسلوكات أعضاƇ المنظمة 

والتي يدركها اǕعضاÜƇ وتكون بمثابة قاعدة لتفسير ) أعضاƇ القيادة(خاصة القمة
  "ةÜ كما تعد مصدرا للضغط في توجيه النشاط وضعية المنظم

  
 

  :1982ويعرف فيلد وأبلسون 
 
بأنه تلك االدراكات المشتركة للعمال حول المحيط عمل : " المناخ التنظيمي  

  .معينÜ تمثل بطاقة تعريف أو كإحساس خاص بمكان العمل
  
من Ʀلك يستنبط الباحث أن المناخ التنظيمي هو حصيلة تفاعل العوامل   

البيئية الداخلية تمتاز بالثبات النسبي التي تولد انطباع لدى جميع أعضاƇ المنظمة 
     .  وتظهر تأثيراتها علǏ معنوياتهم وأدائهم

  
  " "  )1982Field et Abelson)(1999Monica.A.H et Calla.S.S(يعرف كما

  
المناخ التنظيمي بأنه تلك االدراكات المشتركة للعمال حول محيط عمل " 

   ." تمثل بطاقة تعريف أو كإحساس خاص بمكان العمل. عينم
  

  : التعريف اإلجرائي لمناخ التنظيمي
  

  :المناخ التنظيمي 
  

هومجموعة الخصائص الثابتة نسبيا التي تصف المنظمة وتميزها عن 
المنظمات اǕخرى Ü و التي تنشأ عن طريق تفاعل أبعاد المنظمة و أعضائها بما 

ف المطلوبة و الǐƦ يمكن قياسه من خالل ƍجابة اǕفراد علǏ يضمن تحقيق اǕهدا
مجموعة من العبارات التي تعكس خصائص المناخ التنظيمي في المؤسسة الصحية 

ƍجابات ) 5(كما يدركونها الممرضون والǐƦ يتم اإلجابة عنها في سلم من خمس 
ƍلǏ  يةÜ تي تعني ƍتصاف المؤسسة بالخاصƍختيارية تتراوƟ بين موافق تماما ال

  . معارض تماما و التي تعني عدم ƍتصاف المؤسسة بها 
  :وتعكس هǉƦ الخصائص اǕبعاد التالية 

 التماسك Üالصراع Ü الدعمÜالمكافاتالهيكل التنظيميÜ المسؤوليةÜ نظام 
  .ظروف العمل و

  
  :و يمكن توضيحه بالشكل التالي
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  من تصميم الباحث" نموذج الدراسة )  " 1( شكل رقم                      
  
  
  

  

  :التعريف اإلجرائي ألبعاد المناخ التنظيمي
  

 :الهيكل التنظيمي
والروتين داخل  ونعني به تحديد اǕدوارÜ والوضوƟ في من يصدر القرارات

المؤسسةÜووضوƟ الهيكل اإلدارÜǐ وƍبالƷ القرارات الوزارية وانضباط التسلسل 
 .اإلدارÜǐ واالتصال بين الفاعلين في المؤسسة

  
  
 

  :ةالمسؤولي

 الهيكل التنظيمي

 المسؤولية

 نظام المكافƉت

 الدعم

 الصراع

 التماسك

 ظروف العمل

 
لمناخ التنظيميا  

 
 االحتراق النفسي

 

اإلجهاد 
 االنفعالي

 
 تبلد المشاعر

عور تدني الش
 باالنجاز

 المتغير التابعالمتغير المستقل
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ونعني به الصالحياتÜ النجاز اǕعمال والقيام بالمهامÜ ونظام العقوبات داخل 
  .المؤسسة
  

  :نظام المكافƇت
  .داخل المؤسسة ةكافƉتÜ ونظام الترقيونعني به نظام الم

  
  :الدعم

ونعني به المساعدة من طرف المسؤولين لتطوير المهاراتÜ ولحل المشكالت 
  .الخاصة بالممرضين والعالقات ببين الفاعلين في المؤسسة الصحية

  
  :الصراع

ونعني به المشاركة في اتخاƦ القراراتÜ والتشجيع علǏ المبادرات الفردية 
Üالعزلة داخل المؤسسة الصحية والجماعية Ǐلƍ والميل.  

  
  :التماسك

ونعني به االفتخار باالنتماƇ للمؤسسةÜ واإلخالص لها والعمل الجماعي 
  .تراف والتقدير في المؤسسة الصحيةواالع

  
  :ظروف العمل

 ÜيامǕوتعويض ا Üوتوزيع ساعات العمل Üونعني به الوسائل للقيام بالمهام
يازات سنويةÜ وتاريƣ الحصول علǏ الراتب واالمتوحرية اختيار العطلة ال

 .االجتماعية
 

  :أبعاد المناخ التنظيمي
  

   الهيكل التنظيمي
 .هناك تحديد دقيق لǖدوار في المؤسسة   - 1
  ال يوجد وضوƟ في من يقوم باصدار القرارات في المؤسسة – 8

  .يتميز عمل الممرض بالروتين  -15
  .صحية معقد يعرقل تحقيق اǕهداف الهيكل االدارǐ بالمؤسسة ال -21
  تبلƸ القرارات الوزارية ƍلǏ الممرض في الوقت المناسب -26
  .هناك انضباط في التسلسل االدارǐ مما يسهل االتصاالت  -  30
  .هناك صعوبة في االتصال بين ƍدارة المؤسسة و الممرض  -  34
  .هناك صعوبة في االتصال بين اǕطباƇو الممرضين -37
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  :ولية المسؤ
  .أملك الصالحيات الكاملة النجاز اǕعمال المناط  - 2
  .اليوجد أǐ تطبيق لنظام العقوبات في المؤسسة الصحية  - 9

  .ƍلǏ القيام بمهام تتجاوز قدراته ƹالبا ما يستدعي الممرض -  22
 

  :نظام المكافƇت 
  .يتصف نظام المكافƉت في المؤسسة بالعدالة  - 3

  .فية  عند القيام بأعمال ƍضافية في المؤسسة ليس هناك مكافƉت  كا -10
الممرضون في المؤسسة الراƹبون بالترقية مستعدون للتنازل عن  -16

  .آرائهم مقابل Ʀلك
  .السيسة المتبعة في دفع المكافƉت تشجع علǏ التفاني في العمل  -  27
  .نظام الترقية في المؤسسة الصحية يعتمد علǏ اǕقدمية  -  31
  .الجديون في اǕعمالهم نادرŅا ما يرقون الممرضون  -35
38  -Źين يرقون في المؤسسة الصحية  يستحقونها فعالƦالممرضون ال.  
  

 :الدعم 
هناك مساعدة من قبل المسؤولين في المؤسسة الصحية لتطوير مهارات  - 4

  .الممرضين 
ال يحصل الممرضون علǏ المساعدة من المسؤولين في المؤسسة  - 11

  .ندهم مشاكل صعبة عندما تكون ع
  العالقة بين الممرضين تتميز بالثقة و التعاون -  17
  .عالقة الممرضين باǕطباƇ تتميز بالثقة و التعاون  -  23
  .عالقة الممرضين باإلدارة تتميز بالثقة و التعاون -28
 

 :الصراع 
  .لقرارات المتعلقة بالمؤسسةيشارك الممرض في ƍتخاƦا -  15
  .ع المبادرات الفردية و الجماعيةجالمؤسسة ال تش -  12
18  -  ƇراǓا Ɵطر Ǐيشجع المسؤولون في المؤسسة الممرضين عل  

  .ااǕفكار حتǏ و ƍن اختلفت مع آرائهم و أفكارهمو     
  .الممرضون في المؤسسة يميلون ƍلǏ العزلة -  36
  .ال يشارك الممرضين في المشاريع المؤسسة  -  32
  

  :التماسك 
 .بانتمائه ƍلĂالمؤسسة   يفتخر الممرض - 6

  .ال أشعر بأنني عضو في فربق يعمل بشكل جماعي  -  13
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  .الممرضون في المؤسسة  مخلصين جدŅا للمؤسسة التي يعملون فيها  -  19
  .هناك اعتراف و تقدير للممرض في المؤسسة الصحية  -24
  
 

  :ظروف العمل
  .ƹالبا ال يجد الممرض الوسائل للقيام بمهامه- 7

  .ع ساعات العمل مناسب للممرضينتوزي -14
  .يحصل الممرض بسهولة علǏ تعويض اǕيام -20
  .الممرض ƹير راض علǏ حرية اختيارالعطلة السنوية -25
  .الممرض راض علǏ تاريƣ الحصول علǏ الراتب -29
 .الممرض ƹير راض علǏ االمتيازات اإلجتماعية -33
  

من اللغة " Burn out"تباينت ترجمة المصطلƠ لقد :االحتراق النفسي
 Ƈعياƍ Ǐلƍ حيث فضل الباحثون في الخدمة االجتماعية ترجمته Üاالنجليزية الباحثين

و يفضل الباحث . و فضل الباحثون في ترجمته ƍلǏ االحتراق النفسي. المهني
 .ياستخدام مصطلƠ االحتراق النفسي لماله مدلول أوضƠ في مجال التنظيم

  
          Ơ للطبيب العقلي والمحلل النفساني ويرجع أول استعمال لهƦا المصطل

       Herbert Freudenberger  أدخله لوصف حالة مجموعة  1974سنة ǐƦوال
 Ơأصب ǐƦوال Üمن المتطوعين العاملين معه في هياكل العناية الطبية االجتماعية

 Burnاستعمال لفظ  Freudenbergerتصرفهم أسوأ من سلوك المرضÜǏ واختار 
out Ʀرجم للفرنسية الſت ǐBrulure interne عنه Ƈأدركت من خالل : " وقد جا

 Üا ضحايا حرائق مثلهم مثل البناياتŹفراد قد يكونون أحيانǕممارستي العيادية أن ا
فŽتŽحńتŽ تأثير الضغط الناجم عن الحياة في عالم معقدÜ تلتهب طاقتهم ومواردهم 

ƍ Ǐالداخلية وكأنها تحت فعل النيران وال يبق Üا يحتل دواخل أنفسهمŅا شاسعŹƹال فرا
 , Freudenberger, 1978)" . حتǏ ولو بدت هيأتهم الخارجية سليمة نوعŅا ما

p3).  
  

أن االحتراق النفسي ) Ü1980 ويسكوبت1996شارما  ( في حين يرى كل من
يعني فقدان اǕداƇ المهني لالهتمام بمن يستفيد بخدماتهÜ و نتيجة لƦلك فانه يمارس 

  .بدون مباالة أو أهمية و فقدان الرƹبة في االبتكار و التجديد عمله
  

فهد السيف )( كأخر مرحلة لضغوط العمل) 1987روشتون(ويفهم عند
2000.(  



 16

 ƫأعراض االحتراق النفسي بأنها اإلنهاك ) 1982(في حين حددت ماسال
عمل و العاطفيÜ و تبلد المشاعر و تدني الشعور باالنجاز و التي تحدث في نطاق ال

فهد السيف (و النفسية ةتسبب االحتراق النفسي فهو استنفاد الفرد لمصادرǉ الجسماني
2000.(  

  
بأنه حالة يصبƠ فيها المهني الǐƦ كان ملتزما بمهنتهÜ ) 1984زاسترو(ويعرفه

  ).2000فهد السيف (مهمال وƹيرها جاد نتيجة التوتر المصاحب لظروف بيئة العمل
  

ƫ1983(وتعرف ماسال Cummings et Nall ( االحتراق النفسي بأنه فقدان
   قاالهتمام باǕشخاص الموجودين في محيط العملÜ حيث يحس الفرد باإلرها

االستنزاف العاطفيين اللƦان يجعالن الفرد يفقد اإلحساس باالنجازÜ ويولد عندǉ و
  ).1999طوالبه( و يفقد بƦلك تعاطفه نحوهم ناالتجاهات السلبية نحو الزبائ

  
االحتراق النفسي بأنه استنزاف الطاقة ) 1977مقابله و الرشدان(رفويع

) االضطراب(النفسية المخزنة لدى الفردÜ يؤدǐ به ƍلǏ حالة عدم التوازن النفسي 
متطلباته مما شديدة التي تسببها أعباƇ العمل والتي تظهر نتيجة للضغوط النفسية ال

  المؤسسة التي يعمل فيها الفرد علǉǏ سلبا بشكل مباشر علǏ العمالƇ وتنعكس آثار
واليمكن التخلص من هǉƦ الحالة ƍال من خالل التعامل المباشر مع ). 1999طوالبه( 

العوامل البيئية التي سببها و ليس من خالل التركيز علǏ دور الفرد في مسايرة تلك 
  .المواقف
  

االحتراق النفسي بأنه حالة عقلية و خبرات ) 2000فهد السيف ( ويعرف
عدم القدرة علǏ تحقيق Ʀات بر عن ƍنهاك عاطفي وتبلد شعور وفسية داخلية تعن

اتÜ وƦلك ناتج عن الممارس المهني الǐƦ يفقد حماسه واهتمامه بمن يقدم لهم الخدم
يمية البنية التنظين من الخدمة و طبيعة الوظيفةÜ ونوعية المستفدو. ضغوط العمل

  .تماعية في العملالعالقات االجللمؤسسةÜ وطبيعة اإلشراف و
  

 قتتسم باإلرها نفسيةمن Ʀلك يستنبط الباحث أن االحتراق النفسي هو حالة 
اهتمامه ا الممرض تفقدǉ حيويته وتعاطفه وجسدǐ و الفكرǐ و انفعالي يتصف به

للتخلص من هǉƦ الحالة يجب التركيز و. مبمرضاǉ نتيجة المناخ التنظيمي ƹيرا لمالئ
 Ǐدور في مسايرة تلك المواقفتي سببتها والعوامل التنظيمية العل Ǐليس عل.  

  
  :النفسيحتراق لإلالتعريف اإلجرائي 
  :االحتراق النفسي 

  
  ها الممرضحالة سلوكية تتسم بإرهاق جسدǐ و فكرǐ و انفعالي يتصف ب
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حيث يقيس اǕول : ضين علǏ مجموع العباراتويمكن قياسه من خالل ƍجابة الممر
يعني و 1يعني أن الموقف يحدث يوميا وو 6اوƟ بين ر حدوث الظاهرة و يترتكرا

  .أن الموقف يحدث قليال في السنة
   

  :مستويات االحتراف النفسي 
الدرجة التي يحصل عليها الممرض علǏ تكرار أبعاد مقياس ماسلك  

  . المستخدم في هǉƦ الدراسةسي الثالثة ولالحتراق النف
  

يعجز به الممرض عن العطاƇ  ستوىƍرهاق نفسي ƍلǏ م: االجهاد االنفعالي 
  ).منحفض  عالÜ متوسطÜ ( حتراق النفسي بثالث درجات يقاس علǏ ماسلك لالو

  
عدم االحساس رضǏ وشعور سلبي لدى الممرض نحو الم: تبلد المشاعر 

عالÜ ( فسي بثالث دراجات يقاس علǏ مقياس ماسلك لالحتراق النو. بقيمة اǓخرين
 Üمنخفض  متوسط.(  
  

ية خاصة في مجال تقييم الممرض لنفسه بطريقة سلب: ر باإلنجاز تدني الشعو
عالÜ ( حتراق النفسي بثالث درجات يقاس علǏ ماسلك لالعالقته بمرضاǉ و
  ).متوسطÜ منخفض

  
شخص مؤهل لعالج  هو )  Petit Larousse 1988( حسب:الممرض

  .المنزلأو في ...... المرضÜ تحت ƍدارة اǕطباÜƇ داخل المستشفياتÜ العيادات
هو الشخص متحصل علLa rousse Médical 1989 ( Ǐ:(الممرض

شهادات تأهله إلعطاƇ عالجات تحت وصفة أو نصيحة طبية أو تطبيقا للدور 
  .الخاص به

Üتربية ال باإلضافة الممرض يشارك في مختلف التدخالت في الميدان الوقائي
  .تأطيرالتكوين والو Üةيالصح

  
  :الدراسات والبحوث السابقة

والبحوث حول المناخ التنظيمي السائد داخل  رƹم قلة الدراسات         
ƍال أننا وجدنا ما يسد . المؤسسة الصحية وعالقته باالحتراق النفسي لدى الممرضين

حاجتنا فيما يخص الدراسات التي تخص المناخ التنظيمي واالحتراق النفسي لدى 
  .الممرضين
  

اسة االحتراق النفسي لدى الممرضين فقد اهتم الباحثون والمختصون بدر
هǉƦ  تباعتبارǉ مؤشر علǏ الحياة النفسية المهنية للممرضين وكƦلك مفسرŅا لسلوكيا

  .الفئة العمالية والتي تظهر في الخدمات المقدمة
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ويتم التركيز علǏ ما أنجز في هƦا المجال في الجزائر وبعض الدول العربية 
وƦلك من . المقترحات التي تهم موضوع دراستناوالغربيةÜ واالطالع علǏ اǓراƇ و

  .أجل االنتفاع بها في عملية ƍجراƇ الدراسةÜ وتحليل النتائج المتوصل ƍليها
  

Ǎالدراسة األول:  
  

وهي عبارة عن رسالة ماجستير ƹير ) 1993(زوليخة طوطاويدراسة 
ظيمي الجوņ التن:" تحت عنوان .منشورة في علم النفس االجتماعي بجامعة الجزائر

  ".السائد في الجامعة الجزائرية وعالقته برضا األساتذة وأدائهم 
وهرانÜ قسنطينةÜ الجزائرÜ :( انحصر المجال المكاني في الجامعات التالية

معهد الصناعات المصنعةÜ :( والمعاهد التالية) باب الزوارÜ تيزǐ وزوÜ بسكرة
  . أشهر ونصف 3البيانات استغرق توزيع وجمع ).اǕشغال العموميةÜ ومعهد المالية

ƍناث % Ʀ16كورÜ % 83,3أستاƦ منهم  306تكونت عينة الدراسة من 
منهم متزوجونÜ وتتراوƟ أقدميتهم % 71,2. سنة 51و  26تتراوƟ أعمارهم بين 

  .سنة 23و  2بين 
 لجمع البيانات ƍعتمدت الباحثة مقياس الرضا واǕداƇ واستبيان الجوŇ التنظيمي

. وأضافت تقنية المقابلة لتدعيم االستبيان وƍثراƇ المعلومات. الǐƦ صمم من طرفها
    .وقد قامت الباحثة بالتحقق من صدق وثبات االستبيان

  :نتائج الدراسة
  .توجد عالقة دالة بين الجوŇالتنظيمي السائد ومستوى رضا اǕساتƦة - 1
 .توجد عالقة بين الجوŇ التنظيميالسائد ومستوى أداƇ اǕساتƦة - 2
الة في الجوŇ التنظيمي السائد بين الجامعات و المعاهد توجد فروق د - 3

 .التابعة لوزارات آخرى
ال توجد فروق دالة قي ادراك الجوŇالتنظيمي بين اǕساتƦة الجامعيين  - 4

 .اإلداريين و ƹير االداريين
يسود الجامعة جوŇ تنظيمي عرقل أداƇ اǕساتƦةÜ ويسبب لهم الشعور بالتƦمر 

  .وعدم الرضا
  

  :لثانيةالدراسة ا
      

: تحت عنوان Davidl. Turnispeed) 1994(ترني سبيد . دراسة دافيل 
تحليل مدى تƉثير متغيرات محيط العمل والمتغيرات الملطفة علǍ أعراض االحتراق "

  ".النفسي
  

تتطرق هǉƦ الدراسة ƍلǏ العالقة بين العوامل المكونة لمحيط العمل    
سŇنÜ مدة العمل وشدŇة االعتقاد الديني تعمل كما تفترض أن ال. واالحتراق النفسي
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وقد تم اعتماد . كمتغيرات وسيطية في العالقة بين المحيط العمل و االحتراق النفسي
كما تم قياس االحتراق النفسي ) ,Moos 1986(مقياس محيط العمل ل موس 

  اعتمادا علǏ مقياس مسالƫ لالحتراق النفسي 
)Maslah et Jackson, 1986.(  
  

قد توصلت النتائج ƍلǏ أن تماسك الجماعةÜ ضغط العملÜ دعم المشرف و   
وضوƟ مهمة واالستقاللية تعتبر من متغيرات محيط العمل التي ترتبط باالحتراق 

كما أن السŇن واǕقدمية ومستوى االعتقاد الديني تعمل كمتغيرات وسيطة . النفسي
  .تأثر علǏ العالقة بين محيط العمل واالحتراق النفسي

  
  :أهمية الدراسة

ƍنŇ االعتناƇ باǓخرين واالهتمام بهم في محيط العمل تعتبر علǏ العموم من    
ƹير أنƃه ) e.g brovy et shamir 1988(اǕسباب الرئيسية Ǖعراض االحتراق 

فاǕفراد . هناك مظاهر ǐǕ محيط عمل تكون ƹير مشتركة بالنسبة للهمŇة المطلوب
باإلضافة ƍلǏ تركيبة العمل تعتبر من بين اǕجزاƇ المكونة وعملية تفاعلهم في العمل 

ǐǕ عملÜ سواƇ تعلق اǕمر بالعناية المكثفة للتمريض أو العمل في سلسلة تجميع 
  .أجزاƇ السيارات

  
ƍنŇ البحث في زيادة مساهم متغيرات المحيط العام للعمل يسمƠ بتحديد    

حيث . العمل علǏ االحتراق النفسيتأثير المكونات الخاصة بغير المهمŇة في محيط 
أنه يمكن التحكم في هǉƦ المكوŇنات وبƦلك تتاƟ الفرصة للمؤسسة في تخفيض حدوث 

وكƦلك اǕمر بالنسبة للمتغيرات الفردية التي من شأنها أن . أو شدŇة االحتراق النفسي
  .تغيŇر أو تعدŇل في تأثير محيط العمل علǏ االحتراق النفسي

  
  :أدوات القياس

وهو ) W.E.S(لقد تم االعتماد في هǉƦ الدراسة علǏ مقياس محيط العمل    
في ) Rudolph Moos,1986(مقياس شائع االستعمال طوŇرǉ رودولف موس 

عالقات العملÜ النمو ( يقيس هƦا المقياس ثالث أبعاد لمحبط العمل . جامعة ستنفورد
االندماجÜ تماسك (زئية ج سويضمŇ عشر مقايي). الفردÜǐ ونظام المحافظة والصيانة

 Ɵوضو Üضغوط العمل ÜطرةŇمة المسŇالمه Üاالستقاللية Üدعم المشرف Üالجماعة
عبارة التي يتم  90ويتكون المقياس من ). المهامÜ الرقابةÜ االبتكار والراحة الجسمية

يتراوƟ ) ألفا كرونباخ(اإلجابة عليها  بصحيƠ أو خطأ ويمتاز المقياس بثبات عال 
  ).Moos,1986( 0.86و 0,69بين 
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أما عملية قياس درجة االحتراق النفسي فقد تمت عن طريق مقياس    
مسالƫ لالحتراق النفسي وهو شائع االستعمال واالنتشارÜ حيث يشمل علǏ قياس 

  .ثالث أبعد تضم اإلنهاك االنفعاليÜ بالدة الشخصية وانخفاض الشعور باإلنجاز
  

  :العينة
مجتمع الممرضين بمستشفǏ من الحجم المتوسط لقد تم ƍجراƇ البحث في    

ممرض تمŇ أختار العينة بطريقة عشوائية من مختلف المصالƠ  375حيث يضم 
 115وقد تم الحصول علǏ . ممن طلب منهم% 85بنسبة استجابة تقدر بنسبة 

  .استجابة صالحة خالل مدŇة تجاوزت ستة أشهر
  

   Ňمتوسط أعمارهم يقد Üناثƍ ر متوسط 39ر ب كل أفراد العينةŇسنة يقد
  اǕوالد

منهم % 75و. سنة بالنسبة لمعدل الخبرة المهنية 5,6و 1,3لديهم ب  
 Üأما بالنسبة لمتوسط االعتقاد % 57متزوجين Üفي مهنتهم الحالية Ƈخططوا للبقا

تم قياسها من خالل سلم ) 1,5=انحراف المعيارǐ(و 3,2الديني عند فقدرت ب 
  .ليكرت يضم سبع درجات

  
  : الدراسة الثالثة    

      
   1999سميث .مونيكة هومنقوǐ وكارلة س.دراسة أ  

A. Hemingway and Carlla S.Smith. Monica    
المناخ التنظيمي وضغوط العمل كمؤشرات علǍ سلوكات " : تحت عنوان

  "  االنسحاب وحوادث العمل لدى الممرضين
غوطات مهنة تهدف هǉƦ الدراسة ƍلǏ وضع نموƦج مهني خاص بض   

التمريضÜ أين تفترض أبعاد خاصة بالمناخ التنظيمي تسبب سلوكات االنسحاب 
سواƇ بطريقة مباشرةÜ أو ƹير مباشرة عبر عوامل وسيطة .وƍصابات العمل

  .لضغوطات خاصة بالمهنة
ممرض وممرضة اختيرت بمختلف  252تكونت عينة الدراسة من    

  .بكندا ANTARIO أنتريو مستشفيات بمدينة 4مصطلحات وتخصصات في 
% ƍ71ناثÜ % 98. سنة 42سنة بمتوسط  26ù64 نتتراوƟ أعمارهم بي

 Üبين % 81متزوجين Ɵشهادة دولة في التمريض لهم خبرة تتراو Ǐمتحصلين عل
  .سنة 20لهم خبرة % 25منهم . سنة 38و1

    Ǐعل ǐ4بجمع البيانات اعتمدت الباحثتان استبيان المناخ التنظيمي يحتو 
التعاون بين _ )3دعم المشرفÜ _ )2ضغط العملÜ _ )1:عاد هم علǏ التواليأب

 ÜƇاالستقاللية_ )4الزمال.  
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  :نتائƛ الدراسة       
ƍ ùن االستعداد للدوران يرتفع كلما زاد صراع الدور وهƦا ما يتفق مع   

الǐƦ أثبت بأن نسبة الدوران في ) Gray-Toft et Anderson , 1981a(نتائج 
  .يعتبر من أهم نواتج الضغط عند الممرضين العمل

ƹموض (ù الدوران في العمل له عالقة قوية مع الصراع الدور مقارنة مع  
  ).الدورÜ الوفياتÜ عبƐ العمل

ù عالقة الغيابات بمصادر الضغط المتناولة في الدراسة كانت ضعيفة  
0,05 r =   

  .ƹ ùموض الدور له عالقة قوية بإصابات العمل
  .لتعاون بين الزمالƇ يؤدƍ ǐلǏ ضغط الوفياتù عدم ا

  .ƹ ùموض الدور له عالقة بضغط العمل
  .ù عبƐ العمل له عالقة بنقص دعم المشرف وضغط العمل

   
  

  :خالصة
العمل علǏ خفض ضغوط العمل يتوقف علǏ القيام بتحسينات في المناخ    
  .التنظيمي
  

  :الدراسة الرابعة     
 

   1999)(هوش وارتر.أ.بيروىÛ واين.ل.زالسÛ بامال.ل.كيليدراسة 
Kelly L.Zellars , Pamelal.Perrewé, Wayne A.Hochwarter  

التخفيف من االحتالاق النفسي لدى موظفي العناية الصحية  ": تحت عنوان
  " ما ذا يمكن للمنظمات فعلهÝ. ذوي االنفعاالت السلبية المرتفعة

  
اختالف تأثيرات العوامل  ƍنŇ الهدف من هǉƦ الدراسة هو البحث عن مدى

 ǐوƦ مستويات االحتراق النفسي لدى الممرضين Ǐالخاصة بمحيط التمريض عل
وعلǏ وجه الخصوص يبحث هƦا ) NA(االنفعاالت السلبية المرتفعة والمنخفضة 

 Üصراع الدور Üموض الدورƹ طفة لƃالمجال من الدراسة عن عالقة النتغيرات المل
ة االنفعالية السلبية واالحتراق النفسي لدى ممرضين الفعالية الجماعية علǏ عالق

  .المستشفيات
  

وقد توصŇلت النتائج أن ƍدراك صراع الدورǐ يزداد حدŇةÜ بينما ƍدراك الفعالية 
 ǐوƦ الجماعية يساهم في تخفيف بعض أبعاد االحتراق النفسي لدى الممرضين

  .االنفعالية العالية
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ر يقع في ƍحدى المناطق الحضرية لقد تمت هǉƦ الدراسة في مستشفǏ كبي
 Ɛأفراد العنية تتكون من الممرضين يقومون بمل ÜةŇجنوب شرق الواليات المتحد
استمارات تتضمن بنود خاصة ب ضغوظ العمل والتوترات باالضافة ƍلǏ بعض 

  .متغيرات االستعداد والميول
  

ن الدراسة وقد تم توزيع االستبيانات باالضافة ƍلǏ تعليقات تشير ƍلǏ الهدف م
 380المتعلقة باالحاطة بضغوط العمل التي يعاني منها الممرضون وعلǏ نحو 

ممرض عن طريق البريد من طرق عضو من لجنة البحوث التمريض في 
استبيان مباشرة عن طريق البريد بنسبة  188المستشفÜǏ وقد تم تلقي الرŇد ل 

من االجابات تخصÜ90 % Ň وتشير البيانات الديمغرافية علǏ أن %49,5استجابة 
من الممرضين %) 74,6(سنة كما أن ثالث أرباع 40االناث بمتوسط عمر 

 Ü51متزوجين % Üقل في المنزلǕا Ǐمن % 14من الممرضين لهم ولد واحد عل
منهم متحصلون علǏ الباكالوريا أما معدل % 55المستجوبين قاموابالدراسات العليا و

من المستجوبين يعملون في % 70نةÜ كما أن س 15نسبة العمل في المهنة فيقدر ب 
ال يمارسون أƍ ǐشراف علƹ ǏيرهمÜ ويعمل هؤوالƇ % 73فرق التمريضÜ أƹلبهم 

الطب العامÜ الجراحةÜ االستعجاالتÜ : الممرضين في احدى أقسام المستشفǏ الخمسة
  .المصالƠ الجراحية والمختصة

  
ن االحتراق النفسي استجابة للنداƇات التدخل التي من شأنها أن تحدŇ م

)Savicki et Cooley, 19949 ( موضƹ الدراسات عن العالقة بين ǉƦتبحث ه
الدورÜ صراع الدورÜ الفعالية الجماعية واالنفعاالت السلبية وهƦا من أجل تحديد 

  .المتغيرات الملينة المحتملة
  

لقد تم التوصل مؤخرا بأن االحتراق النفسي لدى عمال القطاعات االجتماعية 
 Savicki et(شهرا من العمل في نفس الظروف المحيطية 18تزداد سوƇا خالل مدŇة 

Cooly, 1994 .( ير أن الباحثين يرون بأنه من الصعب تحديد ظروف العملƹ
  .معينة يمكن اعتبارها مهمŇة بالنسبة لبعد معين من أبعاد االحتراق النفسي

  
ƍ الدراسة بأن نتائجها توصلت ǉƦبعض الحقائق التي ومن بين مساهمات ه Ǐل

تخص ما هي عناصر المحيط التي ترتبط ƍرتباطا وثيقا لǖبعاد الفردية اإلحتراق 
فعلǏ سبيل المثال فقد أظهرت الدراسة بأن صراع الدور يرتبط بدرجة أكبر . النفسي

 Üب االنهاك االنفعالي وبالدة الشعور أكثر منه بالنسبة النخفاض الشعور باالنجاز
Ǐلƍ أن التغيرات في بعض الشروط  باالضافة Ǐلƍ الدراسة ǉƦلك توصلت هƦ

  .المحيطية من شأنها أن تخفف من تجارب االحتراق النفسي في العمل
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وأخيرا فإن تأثيرات المحيط تظهر أن لها تأثيرات مختلفة بالنسبة لǖفراد Ʀو 
مشرفين االنفعاالت السلبية العالية أو المنخفضة حيث تقترƟ نتائج الدراسة بأن ال

 Ǐظفين من شأنهم أن يعملوا علŇتوزيع الواجبات ورسم أدوار المو Ǐالقائمين عل
تخفيض مستويات االحتراق النفسيÜ ومن جهة أخرى فإن هƦا التأثير قد يكون أكبر 
علǏ اǕفراد Ʀوǐ االنفعاالت السلبية العالية بالنسبة لƦوǐ االنفعاالت السلبية 

  .المنخفضة
  

ƹموض الدور من شأنه أن يؤخر في بروز بعض  كمŇا أن التخفيض من
الظواهر السلبية لǖفراد Ʀوǐ االنفعاالت السلبية المعالجة بالنسبة لدرجة االنجازات 

  .المحققة
  
  

  :الدراسة الخامسة    
  

صدرت بمجلة  )2000(سنة  عبد المحسن فهد السيف.ددراسة قام بها    
محددات اإلعياƅ المهني بين : "نتحت عنوا 4العدد  39اإلدارة العامة المجلد 

دراسة تطبيقية في مؤسسات الرعاية االجتماعية ببعض مدن المملكة  "الجنسين
  .العربية السعودية

انحصر المجال المكاني بثالث مدن رئيسية في المملكة العربية السعودية   
  ).الرياضÜ جدةÜ الدمام(

  .أشهر 4استغرق توزيع وجمع البيانات حوالي 
  )ƍناث Ʀ +120كور 203(فرد  350العينة  بلƸ عدد

  .لجمع البيانات صمم الباحث ƍستبيانÜ وقد قام بالتحقق من صدقه وثباته
  .لمعالجة وتحليل البيانات spssوقد استخدم الباحث الحاسب اǓلي 

  
  :نتائƛ الدراسة  
من (ù أثبتت الدراسة أن االحتراق النفسي الناتج عن نوعية المستفيدين  
كان عالÜ ) اوى المستفيدينÜ مشاكل العمالÜƇ صعوبة التفاهم مع المستفيدينكثرة شك

  )ƍناث أعلǏ من الƦكور(كما أن هناك فروق بين الجنسين 
ù االحتراق النفسي الناتج عن طبيعة الوظيفة كان عال ودرجة االحتراق 

  .النفسي للرجال أعلǏ منه لǘناث
مية عال ودرجة االحتراق النفسي ù االحتراق النفسي المرتبط بالبيئة التنظي

  .لǘناث أعلǏ من الرجال
ù االحتراق النفسي المرتبط بطبيعة اإلشراف عال ودرجة االحتراق النفسي 

  .عند الرجال أعلǏ من اإلناث
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ù االحتراق النفسي الناتج عن العالقات االجتماعية في العمل عال ودرجة 
  .االحتراق النفسي لدى الƦكور أعلǏ من اإلناث

   
  :الدراسة السادسة  
  

وهي عبارة عن رسالة ماجستير ƹير منشورة ) 2001( حسن عداد دراسة
الجوņ التنظيمي السائد "تحت عنوان  .في علم النفس العمل والتنظيم بجامعة الجزائر

 Ǉبالمؤسسات الصحية العمومية وعالقته بالضغط المهني عند إطارات تسيير هذ
  "المؤسسات

  
هج المسحي وحاول البحث في العالقة بين المتغيرات من اتبع الباحث المن

    .الدراسات الوصفية والدراسة االرتباطية والدراسة المقارنة: خالل
  

 32يحتوǐ علǏ : بجمع البيانات اعتمد الباحث علǏ استبيان الجوŇ التنظيمي
الهيكل التنظيميÜ الرسميةÜ ظروف العملÜ : بعد وهم علǏ التوالي 11سؤال يقيس 

لترقيةÜ االستقالليةÜ المشاركةÜ العالقاتÜ اǕجرÜ االنتماƇ واالعتبارÜ االتصال ا
  .واالعالم وبعد المكافƉت والعقاب

  .وكƦلك اعتمد الباحث علǏ مقياس الضغط المهني   
     
  .للتأكد من صدق وثبات االستبيان والمقياس قام الباحث بدراسة استطالعية   
دم الباحث برنامج احصائي بواسطة االعالم وتحليل النتائج البحث استخ  

  .   spssاǓلي 
    

.           من مجتمع الدراسة% ƍ20,9طار وهي تمثل  67تكونت عينة الدراسة      
  .ƍناث% Ʀ7,91كور و% 82,08منهم 

  
  :انحصر المجال المكاني بالمؤسسات الصحية التالية   

ع الصحي الرويبةÜ المؤسسة اإلستشفائية عبد القطاع الصحي الحراÜƫ القطا
 Üالمركز اإلستشفائي الجامعي باب الواد Üالمؤسسة اإلستشفائية القطار Üالرحماني
ǐالمركز اإلستشفائي الجامعي حسن دا Üباشا Ǐالمركز اإلستشفائي الجامعي مصطف .  

  
  :نتائƛ الدراسة

  .تنظيميا سلبياù تدرك اإلطارات اإلدارية بالمؤسسة الصحية جوا      
  ù تعاني اإلطارات اإلدارية الموظفة بالمؤسسات الصحية العمومية من                
  .ضغط مهني     
      Üالتنظيمي السائد بالمؤسسة الصحيةĊ دراك الجوƍ توجد عالقة دالة بين ù  
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  .والضغط الǐƦ تعاني منه اإلطارات اإلدارية     
  ƍدراك الجو التنظيمي بين أنواع المؤسسات ù ال توجد فروق دالة في      
  .الصحية العمومية بالجزائر العاصمة     
  ù ال توجد فروق دالة بين المديرين ورؤساƇ المكاتب في ƍدراكهم      
  .للجوŇ التنظيمي     
  ù توجد فروق دالة بين اإلطارات من حيث السن في معاناتهم     
  ات من حيث التكوين في معاناتهم من ù توجد فروق دالة بين اإلطار     
  .الضغط     
  ù ال توجد فروق دالة بين اإلطارات اإلدارية من حيث مستوى المسؤولية      
  .في الشعور بالضغط المهني     
  ù توجد فروق دالة بين اإلطارات اإلدارية من حيث سنوات اǕقدمية في      
  .المعانات من الضغط     

  
  :ةالدراسة السابع

  
عالقة الضغط المهني ببعض : " تحت عنوان): 2001( ليندة موساويدراسة 

وهي رسالة ماجيستر في علم النفس " المتغيرات المهنية والفردية عند الممرضين 
  .جامعة الجزائر: والتنظيم ƹير منشورة

  
تستمد هǉƦ الدراسة أهميتها باعتبار موضوعها من مواضيع الساعةÜ واعتبار 

العصر ونتيجة حتمية لتعقد الحياة العصريةÜ فهي ال تعالج مشكلة الضغط مرض 
نظرية فحسبÜ بل تتناول واقعا معاشا ومحاولة تقرب سيكولوجي واجتماعي من 

كما أنها تصب اهتماما علǏ العاملÜ العنصر اǕكثر فعالية داخل المنظمة . مستشفياتنا
ة أخرى العواقب الوخيمة والǐƦ يشكل الركيزة التي يعتمد عليها من جهة ومن جه

  .التي يخلفها الضغط عليه
  

  :أهداف الدراسة
  .ù اإلجابة علǏ الفرضيات التي ترتكز عليها الدراسة وƦلك بإثباتها أو نفيها

  ù تقديم بعض االقتراحات والتوصيات للقضاƇ أو التخفيف من المشاكل 
  .والصعوبات التي لها عالقة بالموضوع

  .بأهمية الموضوع وخطورة الظاهرة ù تحسيس المعنيين باǕمر
ù طرƟ القضية أو الموضوع حتǏ يكون فاتحة نحو بحوث أو دراسات 

  أخرى 
  .تكون أعمقÜ أشمل وأدق

  
  :تساؤالت الدراسة

Þهل يعاني الممرضون من الضغط المهني ù  
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طبيعة المهمةù : Ü هل هناك عالقة بين الضغط والعوامل المهنية التالية
 العالقة 

  ضÜǏ الزمالÜƇ المشرفÜ اǕجرÜ الترقيةÜ وسائل العملÜ أوقات بالمر   
   Þالعملوالراحة  

  .ù هل يتأثر الضغط المهني بالسنÜ الجنسÜ الحالة العائلية
  

يحاول هƦا البحث دراسة عالقة الظغط المهني ببعض :فرضيات البحث
  المتغيرات 

تأكد من المهنية والشخصية عند عينة من الممرضين والممرضات وƦلك بال
  صحة 

  :الفرضيات التالية
  

Ǎعملهم: الفرضية األول Ƈيعاني الممرضين من الضغط أثنا.  
  

هناك عالقة ƍيجابية بين الضغط وبعض العوامل المهنية : الفرضية الثانية
  المتمثلة

  :في
  .ù طبيعة المهمة    
    Ƈالعالقة بالزمال ù.  
  .ù العالقة بالمشرف    
    Ǐالعالقة بالمرض ù.  
  .ù اǕجر    
  .ù الترقية    
  .ù وسائل العمل    
  .ù تنظيم أوقات العمل والراحة    

  
  :يتأثر الضغط ببعض العوامل الشخصية لǖفراد :الفرضية الثالثة

  .ù توجد فروق بين الƦكور واإلناث فيما يخص شعورهم بالضغط 1          
  .ورهم بالضغطù توجد فروق بين فئات السن فيما يخص شع 2          
ù توجد فروق بين العزابÜ المتزوجينÜ المطلقين   3                            
.واǕرامل من حيث شعورهم بالضبط                            

 
:نتائƛ الدراسة                    

.ù يعاني الممرضون من الضغط المهني                                  
.ù عالقة بين طبيعة المهمة والضغط المهني                                  

                                 Ǐتوجد عالقة بين العالقات داخل المستشف ù  
والضغط المهني                                   
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.ù توجد عالقة بين اǕجر والضغط المهني                                  
.ù توجد عالقة بين الترفيه والضغط المهني                                  

.ù توجد عالقة بين وسائل العمل والضغط المهني                                  
ù ال توجد فروق بين فئات السن المختلفة فيما                                   
.لشعور بالضغطيخص ا                                  
ù ال توجد فروق بين الجنسين من حيث الشعور                                   
.بالضغط                                  
أعزبù ) Ü ال توجد فروق بين الحالة المدنية                                   
ن حيث شعورهم م) متزوجÜ أرملÜ مطلق                                   
.       بالضعط                                  
                                           
  :الدراسة الثامنة

  
وهي عبارة عن رسالة ماجيستر في ): 2003(جلولي شتوحي نسيمةدراسة 

 االنهاك المهني ": علم النفس االجتماعي ƹير منشورة بجامعة الجزائر تحت عنوان
  ". لدى الممرضين واستراتجيات المقاومة المستخدمة

  
 Ǐالدراسة للكشف عن االنهاك المهني عند الممرضين بمستشف ǉƦسعت ه

. والبحث علǏ مختلف استراتجيات المقاومة المستخدمة. مصطفǏ باشا الجامعي
مجموعة تمثل : واعتمدت في Ʀلك ƍجراƇ المقارنة بين مجموعتين من الممرضين هما

ين العاملين في المصالƠ الطبية وأخرى للعاملين في مصالƠ االنعاƫ الممرض
كما تم القيام بالبحث عن مختلف االستراتجيات المقاومة . واالستعجاالت

المستخدمةلدى كال الفئتين معا والبحث عن فريق الموجود بين هاتين المجموعتين 
  :لتاليةفي استعمال االستراتجيات المختلفة وقد تم طرƟ التساؤالت ا

ني ممرضوا مستشفǏ مصطفǏ باشا الجامعي من ƍنهاك مهنيÞ اù هل يع1
Þلقياس اإلنهاك المهني ƫالثالثة المستخدمة في مقياس ماسال ǉبعادǕ ا وفقاƦوه.  

ù ما هي استراتجيات المقاومة اǕكثر استخداما عند الممرضين العاملين 2
  .هاك المهنيÞبمستشفǏ مصطفǏ باشا الجامعي للتقليل من شدة اإلن

3 Ơهل يوجد فرق في التعرض لشدة اإلنهاك المهني بين ممرضي مصال ù
العناية المركزة وممرضي المصالƠ الطبية بمستشفي مصطفǏ باشا الجامعيÜ وهƦا 

Þبعد الثالثة لمقياس اإلنهاك المهنيǖوفقا ل.  
ù هل يوجد اختالف في استخدام استراتجيات المقاومة بين ممرضي 4

عناية المركزة وممرضي المصالƠ الطبية لمستشفǏ مصطفǏ باشا مصالƠ ال
Þالجامعي.  
5 Ǐقدمية بين ممرضي مستشفǕهل تميز المتغيرات الفردية كالجنس وا ù

Þباشا في شدة اإلنهاك المهني واستراتجيات المقاومة المستخدمة Ǐمصطف.  
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  :وكانت فرضيات البحث

  .طفǏ باشا من ƍنهاك مهنييعاني ممرضوا مستشفǏ مص :ية األولǍالفرض   
      

  :الفرضيات الجزئية
  .ù يعاني ممرضوا مستشفǏ مصطفǏ باشا الجامعي من ƍنهاك انفعالي 1 
ù يعاني ممرضوا مستشفǏ مصطفǏ باشا الجامعي من فقدان الشعور  2 
  التعاطفي
  .ù يعاني ممرضوا مصطفǏ باشا الجامعي من نقص اإلنجاز في العمل 3 
  

يميل ممرضوا مستشفǏ مصطفǏ باشا الجامعي ƍلǏ  :نيةالفرضية الثا   
  .استراتجية التجنب مع التفكير اإليجابي كأول استراتيجية للتقليل من اإلنهاك المهني

  
يوجد فرق في التعرض لشدة اإلنهاك المهني بين  :الفرضية الثالثة  

شا ممرضي مصالƠ العناية المركزة وممرضي المصالƠ الطبية بمستشفǏ مصطفǏ با
  .الجامعيÜ وهƦا وفقا لǖبعاد الثالثة لمقياس اإلنهاك المهني

  
  :الفرضيات الجزئية

ù يوجد فرقا بين ممرضي مصالƠ العناية المركزة وممرضي  1     
            Ơالمصال  

  .في شدة اإلصابة باإلنهاك اإلنفعالي      
 ù يوجد فرق بين ممرضي مصالƠ العناية المركزة وممرضي 2      

 Ơالمصال  
  .الطبية في شدة فقدان الشعور التعاطفي      
ù يوجد فرق بين ممرضي مصالƠ العناية المركزة وممرضي  3      

 Ơالمصال  
  .الطبية في شدة نقص اإلنجاز في العمل      

  
يوجد اختالف بين ممرضي مصالƠ العناية المركزة  :الفرضية الرابعة  

  وممرضي 
  .تخدام استراتجيات المقاومةالمصالƠ الطبية في اس  
  
  يوجد فرق بين الممرضين في شدة اإلنهاك المهني وفي : الفرضية الخامسة  
  .استخدام استراتجيات المقاومة من حيث الجنس واǕقدمية في العمل  
  
  :الفرضيات الجزئية 
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ù توجد فروق بين الƦكور واإلناث في شدة اإلنهاك المهنيÜ وهƦا  1      
  حسب 

  .حسب أبعادǉ الثالثة      
ù توجد فروق بين الƦكور واإلناث في استخدام استراتجيات  2      

  .المقاومة
  ù توجد فروق في شدة اإلنهاك المهني بين الممرضين وهƦا حسب  3      
  .اǕقدمية في العمل      
ù توجد فروق في استخدام استراتجيات المقاومة بين الممرضين  4      

  وهƦا 
  . حسب اǕقدمية في العمل      

  
  :أهمية البحث 

  ù عدم وجود دراسات في مجتمعنا حول موضوع االنهاك المهني لدى      
  .الممرضين     
  .ù حداثة الدراسات اǕجنبية     
ù جلب اهتمام المسؤولين من ƍداريين ورؤساƇ المصالƠ االستشفائية      

  ليهتموا 
  .وƍعادة النظر في مركزهم المهني. يةأكثر بهǉƦ الشريحة العمال     
  .ù تقديم اقتراحات لمحاولة التقليل من االحتراق النفسي لدى الممرضين     

  :نتائƛ البحث
يعاني الممرضون من شدة مرتفعة علǏ مستوى بعد اإلجهاد  -

االنفعاليÜ ومن شدة متوسطة علǏ مستوى كل من بعد فقدان 
  .إلنجازالشعور التعاطفي وبعد نقص الشعور با

يميل الممرضون ƍلǏ استخدام استرتيجية التجنب كأول استرتيجية  -
 .من شدة االحتراق النفسي للتقليل

والعناية المركزة في  رق بين ممرضي المصلحات الطبيةهناك ف -
 .اإلجهاد االنفعالي وتبلد المشاعر

في  والعناية المركزة وجد فروق بين ممرضوا المصلحات الطبية -
 .جيات المقاومةاستخدام استرتي

 .ال يوجد فروق بين اإلناث والƦكور في مستوى االحتراق النفسي -
 .ال يوجد فروق بين اإلناث والƦكور في استراتيجيات المقاومة -
ال يوجد فروق في شدة االحتراق النفسي بين المجموعات حسب  -

 .اǕقدمية في العمل
  .توجد فروق في استخدام استرتيجيات المقاومة حسب اǕقدمية -
-   
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   :الدراسة التاسعة  
  

  )2004( مالكم بات رسونÛ بيتر واردÛ ومايكل وستدراسة    
Malcolm Patterson , Peter Warr and Michael West  

 دور شعور العمال ومستواهم: المناخ التنظيمي وإنتاجية المؤسسة ": تحت عنوان
."  

  
  .درك واǕداƇاهتمت هǉƦ الدراسة بالعالقة بين المناخ التنظيمي الم   
لقد أكدت عدة دراسات في هƦا الموضوع بأن تركيبة العمل ومحتواǉ يؤثر    

علǏ سلوك العمال عبر التغيرات في طاقة الدفاعية حسب مميزات العمل المدرك 
)Hack Man et Oldham 19769.(  

  
عبر سيرورة وسيطية  Parker et al) 2003(وقد أكد باركر وجماعته    

ي رضا عن العمل والمشاعر التي تتبعها تفسر العالقة بين ƍدراكات أن التغيرات ف
  .اǕفراد وأدائهم

  
وبناƇا علǏ هǉƦ الدراسات وبحوث أخرى تنبأت هǉƦ الدراسة بأن االرتباط    

  .بين مناخ المؤسسة واإلنتاجية يتوسطها مستوى معين من الرضا عن العمل
  

رتباط دال بين اإلنتاجية مؤسسة صناعية كان اال 42ففي دراسة شملت    
) مثل تنمية المهاراتÜ واالهتمام برفاهية العمال(وثمانية مظاهر من المناخ التنظيمي 

ƍضافة ƍلƦ Ǐلك توصلت نتائج . وكƦلك مع مستوى معين من الرضا عن العمل
التحليل الكلي ƍلǏ أن اإلنتاجية تكون أكثر ارتباط بهǉƦ المظاهر الثمانية كلما كانت 

  .الرضا أكبر مستويات
  

أما التنبؤ الثاني والǐƦ يفترض أن ƍدراكات المديرين للمناخ التنظيمي    
يكون أكثر ارتباط بإنتاجية المؤسسة بدرجة أكبر من تلك الخاصة بغير المديرين فلم 

  .يتم االحتفاظ بها
  

ƹير أن تقدير المديرين ƹǕلب مظاهر المناخ السائد في مؤسساتهم كانت    
  .بية بالمقارنة مع ƹير المديرينأكثر ƍيجا
  

ƍن هǉƦ الدراسة تختلف عن البحوث اǕخرى التي اهتمت بالمناخ التنظيمي    
واǕداƇ بكونها ƹطت مجال واسع من مكونات المناخ وقياسها لمستويات اإلنتاجية 

  .في مدة زمنية موضوعية قبل وبعد قياس المناخ
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االندماجÜ : (ي الǐƦ تم دراستهمظهر خاص بالمناخ التنظيم 17فمن بين    
توصلت النتائج علǏ أن ثمانية مظاهر من ). االستقالليةÜ دعم المشرفÜ االهتمام

المناخ يمكن أن تنبؤ بمستوى اإلنتاجية في السنوات التالية مقارنة بالمستوى القبلي 
  .وهƦا حسب حجم المؤسسة والقطاع الصناعي الǐƦ تنتمي ƍليه. لǘنتاجية
فÜ االهتمام بالرفاهية العمالÜ النوعيةÜ التغƦية الرجعية حول دعم المشر(

  ).اǕداÜƇ تطوير المهاراتÜ المجهودات المبƦولةÜ االبتكار والمرونة
ƍن الدراسة الطولية وطبيعة المتغيرات التي تم تحليلهاÜ تقترƟ بأن هƦا 

توى هǉƦ االرتباط يمكن رؤيته من باب السببية أǐ أن ƍنتاجية المؤسسة تتأثر بمس
  .اǕبعاد الثمانية للمناخ التنظيمي

     
  :الدراسة العشرة 
  

االنهاك المهني لدى أطباƅ  " :تحت عنوان) 2005( حاتم وهيبةدراسة 
عبارة عن رسالة ماجستير في علم النفس العيادǐ  وهي "مصلحة االستعجاالت 

  .ƹير منشورة.بجامعة الجزائر
وقد . ƍناث Ʀ195كور و 105 طبيب بواقع 300تكونت عينة البحث من  

ƫاستعملت الباحثة مقياس االحتراق النفسي لمسال  Maslach  ومقياس باكBeck 
  . Paulhanل  CopingلالكتئابÜ ومقياس استراتيجيات المقاومة

  :وكانت نتائج الدراسة
بمصلحة االستعجاالت من ارتفاع يعاني اǕطباƇ العاملين  - 1

  .مستويات االنهاك المهني
ق جنسية جوهرية  في درجات االنهاك المهني لصالƠ يوجد فرو -2

اإلناثÜ حيث اتضƠ أن اإلناث أكثر معاناة من االحتراق النفسي 
 .من الƦكور

 .يوجد فروق جنسية جوهرية في درجات االكتئاب لصالƠ اإلناث -3
يوجد فروق جنسية جوهرية في استعمال أساليب المواجهة حيث  -4

يبات نحو استعمال اساليب انتهت نتائج الدراسة ƍلǏ ميل الطب
المواجهة المتمركزة حول االنفعالÜ في حين يستعمل الƦكور 

   . اساليب المواجهة المتمركزة حول حل المشكل
  

  :تعليق عام حول الدراسات السابقة
  

من خالل الدراسات السابقة التي تم التعرض ƍليها في هƦا البحث والتي 
  .نفسيتناولت المناخ التنظيمي و االحتراق ال

نالحظ أنها درست هƦا الموضوع من زوايا مختلفة وƦلك باستخدام أساليب 
منهجية مختلفة باإلضافة ƍلǏ استخدام بعض المقاييس لوصف وتفسير سلوك 



 32

كما أن هناك اختالف بين هǉƦ الدراسات فيما يخص العينات تبعا . الممرضين
المحيط (عن تأثير محددة التي يتطلبها البحثÜ وƦلك من أجل الكشف  رلمعايي
وعموما . المناخ التنظيمي علǏ الحياة المهنية للممرضين في شكلها العام) المهني

  .كانت نتائج هǉƦ الدراسات متقاربة فيما بينها ƍلǏ حد كبير
كشفت هǉƦ الدراسة أنه توجد عالقة بين ) 1993(طوطاوǐ . دراسة ز .1

 .الجوŇ التنظمي السائد ومستوى رضا وأداƇ اǕساتƦة
توصلت هǉƦ الدراسة ƍلǏ أن  )D.Turnispeed )1994راسة د .2

تماسك الجماعةÜ ضغط العملÜ دعم المشرفÜ وضوƟ المهمةÜ (متغيرات المحيط 
 .ترتبط باالحتراق النفسي)االستقاللية 

أشارت أن عالقة الغيابات بمصادر الضغط ) Monica )1999 دراسة  .3
اد للدوران يرتفع كلما زاد صراع المتناولة في الدراسة كانت ضعيفةÜ وأن االستعد

 .الدور
هوش .أ.بيروىÛ واين.ل.زالسÛ بامال.ل.كيليدراسة دراسة  .4
   1999)(وارتر

Kelly L.Zellars , Pamelal.Perrewé, Wayne A.Hochwarter 
أسفرت ƍلǏ أن التغيرات في بعض شروط محيط العمل من شأنها أن تخفف من 

  . تجارب االحتراق النفسي في العمل
  أثبتت االحتراق النفسي المرتبط بالوظيفة كان) 2000(دراسة فهد السيف  .5            

 . مرتفعÜ وأن االحتراق النفسي المرتبط بالبيئة التنظيمية كان مرتفع      
           6. Ɵ الدر)  2001(عداد . دراسة ǉƦنت أن كانت نتائج هŇمة حيث بيŇاسة قي

  لǘطارات
 .سسات الصحة بالجزائر العاصمة ƍدراك سلبي للجوŇ التنظيمياإلدارية بالمؤ     

           7. ǐأظهرت أن الممرضون يعانون من الضغط ) 2001(دراسة ليندة موساو  
 .المهنيÜ وأن هناك عالقة دالة بين بعض المتغيرات المهنية والضغط المهني       

ئي يضم شفاأكدت أن المحيط اإلست) 2003(دراسة جلولي شتوحي نسيمة  .8
: الكثير من عوامل االنهاك المهنيÜ بعضها مرتبط بطريقة تنظيم العمل

 .كنظم الترقية واǕجور ومواعيد العمل ووسائله
 أوضحت أن هناك عالقة دالة بين) M.Patterson et al)2004دراسة   .9

  اد المناخوثمانية أبعاد من المناخ التنظيميÜ وأن تقدير المديرين ƹǕلب أبع االنتاجية      
  .السائد في مؤسساتهم كانت أكثر ƍجابية بالمقارنة مع ƹير المديرين      

أدت بأن اǕطباƇ يعانون من االحتراق النفسي ) 2005(دراسة حاتم وهيبة  .10          
  وفقŹا  
 .لǖبعادǉ الثالثة      

 وعلǏ العموم يمكن القول أن الباحث قد استفاد من الدراسات السابقة في
 Üالبحوث من طرق ǉƦلك من خالل ما اتبعته هƦو Üتكوين تصور شامل للموضوع
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ومناهج وما احتوته من مجاالتÜ وما أسفرت عنه من نتائج وما توصلت ƍليه من 
 . والوقوف علǏ اإلطار النظرǐ الǐƦ احتوته تلك الدراسات. واقتراحات تتوصيا
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  األولالفصل 
  
  

  المناخ التنظيمي
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  :تمهيد 
  

المناخ التنظيمي هو محصلة الظروف والمتغيرات واǕجواƇ الداخلية للمنظمة 
كما يعيها أفرادهاÜ وكما يفسرونها ويحللونها عبر عملياتهم اإلدراكية ليستخلصوا 
منها مواقفهم واتجاهاتهم والمسارات التي تحدد سلوكهم وأدائهم ودرجة انتمائهم 

  .ووالئهم للمنظمة
تغيرات المناخية بعيدة عن اهتمام المعنيين بقضاياالتغيير لقد ظلت الم

واǕداÜƇ فهي تعد من المتغيرات واالصالƟ لعدم وضوƟ تأثيراتها المباشرةفي العمل 
الكامنة وƹير المرئية والتي تتطلب الغوص فيأعماق المنظمات وصوالƍ ŹلǏ وعيها 

  .ا وسلوكهاوالوعيها التنظيمي وللعمليات اإلدراكية التي توجه فهمه
مقدمة للمناخ التنظيميÜ أهمية المناخ التنظيميÜ : وسنتناول في هƦا الفصل

التحليل السيكولوجي للتنظيماتÜ تطور تحليل السلوك داخل المنظماتÜ مكونات 
 Üتصنيفات المناخ التنظيمي Üمكونات المناخ التنظيمي Üمناخ المنظمة Üالمنظمة

      . العوامل المؤثرة في المناخ التنظيمي
  
  : المقدمة -1
    
قبل الدارسين و الباحثين في  نلقد حظي المناخ التنظيمي باهتمام كبير م 

                                                                          .مجال التسيير و التنظيم
  
علǏ جعل المؤسسة تعمل بطريقة جيدة و بالتالي تستطيع تحقيق  لو يعمفه  

أهدافها Ü فكلما كان التنظيم داخل المؤسسة أفضل Ü سيؤدƦ ǐلك ƍلǏ تحسين ظروف 
  .العمل Ü ومن ثم سوف يعمل علǏ تحقيق مستويات أفضل من اǕداƇ للعاملين 

  
يتفرع منه من  و قد يستغرب بعضهم حشر موضوع المناخ التنظيمي و ما   

مصطلحات و متغيرات في دراسة المنظمات الحكومية التي تتميز بطابعها الرسمي 
البيروقراطي Ü و التزامها بالتشريعات و النظم و اللوائƠ والتعليمات المحددة 

   .     بصالحيتها وهياكلها ومسؤولياتها 
  

لحديثة لكن وجه الغرابة سرعان ما تزول حين يراجع هؤالƇ المصادر ا   
فهي تخصص لدراسة هƦا الموضوع فصوال مستقلة لعرض الفكر . عن التنظيم

العضوية وااليكولوجية المبرزة Ǖثر المتغيرات التراثية و  تالمعاصر والنظرا
  .االجتماعية والقيمة في حياة المنظمات وعلǏ سلوك العاملين فيها 

  
سيؤدƍ ǐلǏ تعقيدها ƍن ƍدخال موضوع المناخ التنظيمي لدراسة المنظمات    

وتشابك متغيراتها Ü ويوسع من عدد الفرضيات الواجب بحثها واختبارها لفهم 
فالمنظمات تبعا لهǉƦ المداخل لم تعد هياكل ونظم وتشريعات وموازنات . سلوكها 
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 Ǐيدع ǐومعدات ومباني يمكن أن تلمس وترى أو تراقب كما كان الفكر التقليد
يعملون في هǉƦ المنظمات ليسوا مجرد منفƦين يمكن كما أن البشر الƦين . ويفترض

  . توجيههم وتحريكهم بالحوافز وبنظم العقاب والثواب
  

والمنظمات ومن يعمل فيها ال تسبƠ في فراƷ أو فضاƍ Ü Ƈنما تعيƫ وسط    
حضارة وبيئة مليئة بالمتغيرات وبالمصطلحات التي تعبر عن مفاهيم ومثيرات 

  .المعوقات والمحددات والقيود ومحفزات مثلما هي مليئة ب
ولهƦا تأتي أهمية فهم مصطلƠ المناخ التنظيمي لنرى كيفية التأثير والتأثر    

يبن هǉƦ القوى المادية والمعنوية وبين هǉƦ العوامل الظاهرة والكامنة أو اǕصلية أو 
و التي عن طريقها تفسر السلوكات والمعامالت التي اكتست مؤسساتنا . المكتسبة

  "الانسانية"أنها  هصحية وطغت علǏ خدماتها و التي أصبحت أقل ما توصف بال
  

لقد ظلت المتغيرات المناخية بعيدة عن اهتمام المعنيين بقضايا التغيير    
 ƇداǕتأثيراتها المباشرة في العمل وا Ɵلعدم وضو Ɵفهي تعد من . واإلصال

لمراد اكتشافه من الغوص في المتغيرات الكامنة وƹير المرئية والتي تسمǏ الجليد ا
أعماق المنظمات وصوال ƍلǏ وعيها والوعيها التنظيمي و للعمليات اإلدراكية التي 

  .توجه فهمها وسلوكها 
  

    Ƈصالحات سطحية ما فتئت أن تبوƍ Ǐوالتي بدونها كل اإلصالحات تبق
  .    بالفشل في اǕخير 

  
  :أهمية المناخ التنظيمي  -2
  

المناخ التنظيمي ǐǕ منظمة Ü تتأتǏ من كونه يشير ƍلƍ  Ǐن أهمية دراسة   
اǕشياƇ كما يدركها أعضاƇ المنظمة وليست كما تصفها اإلدارة العليا Ü أو ما ترجو 
أن تكون عليه Ü وهو بƦلك يعمل كالكاشف الǐƦ يظهر الحقائق الموضوعية لبيئة 

  Gad Bois c. (1974(  ما يهم Ü هو ما يدركه الفرد " فحسب ليكرت . العمل 
  

فبيئة المنظمة الخارجية التي تقدم المدخالت وتصدر التشريعات وتختار    
القيادات مضافا لها بيئة المنظمة الداخلية وما تضمنه من هياكل ومستويات وتقدمه 
لعامليها من حوافز وخدمات Ü وتوفرǉ من صالحيات واتصاالت تعد المصدر لكل 

ي تلتقطها اǕعين وتدبلجها الحواس لتƦهب ƍلǏ اإلشارات والرموز والوسائل الت
العقل فيجرǐ عليها عمليات التمحيض والتبييض فتخرج منه الصور المعبرة عن 

  ) .2006عامر الكبيسي (الواقع أو المناخ الǐƦ توفرǉ المنظمة للعاملين فيها 
  

  :وتبرز أهمية المناخ التنظيمي للمنظمات في الجوانب التالية    
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السليم اإلنتاجية العالية Ü ويقلل ƍلǏ درجة ما  يمناخ التنظيميضمن ال - 1
  .العناصر ƹير الكفؤة Ü ويساعد علǏ ثبات أو استقرار بيئة العمل 

يؤثر المناخ التنظيمي في رد فعل العاملين تجاǉ أعمالهم وأعمال زمالئهم  - 2
عن العمل  في العمل و عمل اإلدارة Ü وهǉƦ جميعا تؤثر في انجاز العاملين ورضاهم

.  
تكون دافعية العاملين في المنظمات بشكل أكبر في المناخ الصحي يكون  - 3

فيه االتجاǉ نحو تحقيق انجازات أفضل لمنظماتهم Ü ويعمل علǏ تحقيق رضاهم 
  ) .2001المحاسنة . ( الشخصي 

والجو  ةيزوŇد المديرين بمعلومات هامة حول وحدات العمال و المرد ودي - 4
لتنظيم ويسمƠ بالتنبؤ بصحة وأداƇ ونمو المؤسسة في مجملها Ü العام داخل ا

  .وتشخيص نقاط ضعفها 
يحدد الجو التنظيمي مجموع الظروف التي تثير أو تكبƠ تشكيلة واسعة  - 5

من الحاالت التصفيزية فتعطي المشرف ƍمكانية ƍحداث التغيير في دافعية العمال Ü و 
  .الجو التنظيمي السائد  التأثير علǏ أدائهم بإدخال تغييرات في

كما يساعد المديرين والمستشارون علǏ تحديد الوقت النطالق برنامج  - 6
  التغيير 

وعلǏ الرƹم من تشابه الكثير من ) 2001عداد (والنواحي التي يمسها    
المنظمات في طبيعة عملها Ü وحجمها وتابعيتها Ü و القواعد واǕنظمة التي تحكم 

املين فيها يختلفون في ƍدراكهم لواقع المناخ التنظيمي السائد في تصرفها ƍ Üال أن الع
  .منظماتهم 
وهƦا يعني أن صورة المناخ التنظيمي هي حالة Ʀهنية أو تصور ƍدراكي    

تولدǉ مجموعة المتغيرات المحيطة والمتفاعلة المفسرة والمؤطرة بخبرات الفرد 
ة لتصبƠ في النهاية العدسة التي وتجاربه وقدراته الحسية والعقلية وصفاته الشخصي

مدى الحسن أو : ينظر منها الفرد ويضفي من خاللها اǕلوان واǕوزان التي تقرر 
Þالراحة أو المعانات Þ مان أو التهديدǕا Þ االستقرار أو االضطراب Þ Ơالقب  

البقاƇ في العمل أو : التي تميز هǉƦ المنظمة عن تلك Ü وبالتالي تسهم في 
بال أو اإلدبار Ü اإلبداع أو اإلسراع وƹيرها من مواقف واتجاهات قد تركه Üاإلق

  .تكون ايجابية أو سلبية 
  

ومن هƦا نستطيع أن نقول بأن دراسة المناخ التنظيمي للمؤسسات الصحية    
يمكننا فهم السلوكات الشعورية و الالشعورية للعاملين بهƦا القطاع والعمل علǏ خلق 

 Ǐأدائهم ظروف مهنية قادرة عل Ǐحداث تغيير في دافعية العاملين و التأثير علƍ.  
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  :التحليل السيكولوجي للتنظيمات -3
          

 Źيفسر السلوك بخصائص الفرد وخصائص الموقف اقباال ǐƦالمبدأ ال Ňلقي
 B =f ( P,E )2بالمعادلة الكالسيكية  Letwin) 1939(واسعŅا منƦ أن لخصه لتوين 

بينما قŽبول هƦا ). دالة الفرد مع المحيط = سلوك : حيث س(    2)ف Ü م ( تا = س 
 ( Gad Bois1974).المبدأ لم يتبعه دومŅا جهد لتحليل الموقف مثل جهد تحليل الفرد

فالدراسات الخاصة بالسلوك داخل التنظيمات فضŇلت في البداية دراسة العوامل 
لقد . ثين طويالŹ بهƦا الرأǐلكن بحكم خصوصية هƦا الميدانÜ لم يلبث الباح. الفردية

. ساروا شيئĄا فشيئĄا للحصول علǏ وسائل تحليل الموقف الخاص الǐƦ يوجد فيه الفرد
ت ǉƦ الدراوتبقǏ الوسائل التي صŃمňمتƅ ناقصةÜ وبما أنها كانت هي اǕولǏ بالنسبة له

ويجتهد عدد متزايد من الدراسات خاصة ). التمحيص ( وłجب علينا التمعŃن فيها 
  .عطاƇ قانون علمي وتجريبي لمفهوم المناخ التنظيميال

Lewin Üوقد طſورت هǉƦ اǕبحاث توجه علمي تعود مرجعيته ƍلǏ لوين 
". اǕجواƇ النفسية هي حقائق ميدانية وحوادث قابلة للوصف علميŅا " الǐƦ يعتبر أن 

 هǉƦ البحوث تمثل مقاربة خاصة في تحليل المنظمات وتطورها الحالي وهي تدخل
  .في ƍطار تطور ومجموع البحوث في هƦا الميدان

  
 :تطور تحليل السلوك داخل المنظمات- 4  
  

فمشكل . كانت في بداية اǕبحات دراسة السلوك تؤخد في معزل عن المحيط
 Ǐلƍ النظرة أدى ǉƦقدرات الفرد ودافعيته ولكن عدم جدوى ه Ǐلƍ ǉاالنتاجية كان مرد

  .الǐƦ يوجد فيه الفردأخƦ بعين االعتبار تأثير الموقف 
ƍالأن هǉƦ النظرة الضيقة . أول شيƐ أĈخƦ في الحسبان نوعية اشراف القائد

ولكن رƹم التكوين يجد العامل ). التكوين(للموقف أدت الǏ تحسينات خاصة بالفرد 
في محيط واسعÜ هƦا يعنǏ أن اعطاconditionné  Ƈنفسه يسلك سلوك مشروط 

  .بعن االعتبار هو عمل ƹير مجدǐ تكوين للعمال بدون أخƦ المحيط
وبهƦا تطورت تدرجيŅا من النظرة النفسية الضيقة التي تفسر السلوكات داخل 
المنظمات وفق االشخاص ƍلǏ النظرة اǕشمل التي تحدد سلوكات اǕفراد حسب 

وكƦلك تدخل العوامل التي النستطيع التحكم فيها في المواقف الطبيعية . المحيط
وهƦا ما أدى بنتائج . الجرائية لتعدد العوامل التي تتدخل في السلوكأعاقت الدراسة ا

متناقضة لمختلف الدراسات المنفصلة والتي أĈجريت في مواقع مختلفة ƍلǏ االعتقاد 
  .بتعدد العوامل

أن القائد الناجƠ هو الLikert)1961 ( ǐƦففي الوقت الǐƦ أظهر ليكرت 
العكسÜ أǐ أن القائد الناجFiedler)1962 ( Ơيهتم بمشاكل مرؤوسيهÜ الحظ فيدلر 

فإن التناقض مŃمكن أن يŃحƦف ) Pugh)1966وحسب بوƷ . هو البعيد عن مرؤوسيه
كƦلك نفس العامل يمكن أن يؤثر . من البحثين عندما ندخل عامل هيكل المنظمة
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وبهƦا أصبƠ االعتقاد بأن تأثيلر العامل . بطرئق مختلفةÜ وƦلك حسب موقع التدخل
يجب تحديد في شروط العالقة تكون صادقة وماƦا يمكن أن . و تنبؤ محدودالوحيد ه

  .يحصل لو تغيرت الشروط
ƍن االقرار بأهمية الموقف وتعدد محددات السلوك أدى الǏ تصميم تصور 

وفي نفس الوقت . وكƦلك أخǉƦ االطار النظرǐ للبحوث الميدانية. تلقائي للمحيط
مات تتطور في جوانب عديدة وقليلة كانت البحوث حول السلوك داخل المنظ

فمن جهة أقترحت نماƦج مختلفة لكنها تركز علǏ متغير واحد وعلǏ . التناسق
ومن جهة أخرى عدد كبير من الدراسات الميدانية جرت . مالحظات تلقائية قليلة

وكان هƦا ثمرة الدراسات التي جاƇت بطلب من . حول السلوك وفي مواقف مختلفة
لحل مشكالتهم والتي كانت تتمحور فقط حول المدخالت  ƍدارات المؤسسات

باالضافة الǏ أن هǉƦ الدراسات كان يقوم بها باحثون من تخصصات . والمخرجات
  .مختلفة وهƦا ما أدى ƍلǏ ظهور بعض الغموض علǏ مستوى التحليل

ƍن حاجة المؤسسات تطورت لتصبƠ الحصول علǏ تصميم مقاييس تساعد 
وكمثال تلقائي يسعǏ لتوفير محتوى ميداني . د لبيئة العملعلǏ وصف متعدد اǕبعا

ÜAtlanta Ü أطلنطا AstonصادقÜ يتمثل في دراسات فرقة بحث جامعة أستون 
Ü هؤالƇ الباحثون )Pugh et col 1963بوƷ وآخرون( Londonومدرسة لندن 

سعوا الǏ تطوير دراسة المنظمات وسلوكات العامل بأخƦ بعين االعتبار التبعية 
  :مستويات التحليل 03المتبادلة 
  هيكل ووظيفة المنظمة .1
 مكونات الفريق والتفاعل .2
 الشخصية والسلوك الفرد .3

 Üوظيفتها Üايجاد العالقة بين هيكل المؤسسة Ǐال Ǐيسع Ɵا البرنامج الطموƦه
وكƦلك اتجاهاتÜ سلوكات ونجاعات الفرق واǕفراد داخل . نجاعتها
م النفس المنظمات البحوث التي تخص ولحاجات نظرية يŃفضل عل. المنظمات

ويعني التفاعالت االجتماعية كما يدركها مختلف الشرائƠ " مناخ المنظمة " 
والتي نستند عليها لتفسير سلوكات ). Gad bois1974( العمالية العالمية 

الممرضين داخل المؤسسات الصحة والتي تظهر في الخدمات الصحية 
  .المŃقدمة

  
  :يئة المهنيةتحليل الفرد في الب -5
  

كثير من  (George Elton Mayo) بعد أعمال جورج ƍلتون مايو
المختصين في علم النفس االجتماعي اهتموا بدراسة سلوك الفرد في العمل 
وقد طŽوروا مدرسة العالقات االنسانية التي كانت بدايتها مع أبحاث 

  .Hawthorne (M.G.Filleau1999.86)هاوثورن
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  :في العمل محددات السلوك -1 -5
  
  :الحاجيات تدفع إلǍ الفعل) أ 
  

خمس  Abraham.Maslowكل ƍنسان له حاجيات ويعرف أبراهام ماسلو 
  :حاجيات

  .لوجيةحاجيات فيزيو •
 .حاجيات اǕمن •
 .حاجيات اجتماعية •
 .حاجيات تقدير الƦات •
 .حاجيات تحقيق الƦات •
 

  :تنوع المهام) ب 
  

ن رضاهم المهني يجب تغيير نساهم في تنمية عمال المنظمة ونزيد م لكي
  .عكس ما جاƇ به تايلور. توزيع المهام

  
  :المتغيرات المعرفية) ج 
  

كفاƇتهÜ خبرتهÜ انضباطهÜ : كل عامل يŃقدر شعوريŅا أم ال مايقدم للمستخدم
  .اǕجرÜ كƦلك التقديرÜ المكانة االجتماعيةÜ المسؤوليات: بمقابل....وقته

  
  :االندماج والدافعية) د 
  

فالعمال . المفهومان اندماج والدافعيةÜ كضرورة لحسن تسيير المنظمةيظهر 
    .  يجب أن يكونوا مندمجين ولهم دافعية معتبرة

  
  
  :عوامل عدم الرضا التي تخƫ بيئة العمل -6
  

بيئية تولد عدم  هناك عوامل Nicole Aubert (18.1997 ) حسب
  :الرضاالمهني

يم العملÜ نوع االتصالÜ نوع نوعية تنظ: مثالŹ( سياسة وƍدارة المؤسسة  -
  ....).المراقبة

 .العالقات مع المسؤولين -
 .اǕجر -
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 ).الزمالƇ والمسؤولين ( العالقات بين اǕشخاص  -
 .ظروف العمل -
     . عوامل الرضا المهني -
  

  : مكونات المنظمة - 7
 

              
  اإلنساني                                  

  
  
  

  الهيكل     ير                                    نظام التسي       
  
  

  الفيزيائي                                 
                                   

  " Y.F. Livian )2000(مكونات المنظمة حسب"   )2(الشكل رقم    
  
  
  تحتوى المنظمة علǏ الهيكل وهو ما يفرقها عن سائر المنظمات  -
االتجاǉ في العملǏ  Ü مكون اإلنساني وهو مورد الكفاƇةÜوكƦا عل -

Ƈاالنتما... 
-  Üالتجهيزات التقنية Üاليد العاملة ÜوليةǕالمكون الفيزيقي ويعني المادة ا

 .البنايات
كما تحتوǐ المنظمة علǏ جهاز التسيير يساهم في نشاط المنظمة ليس فقط  -

 .عمال المنظمة كأداة لتحقيق اǕهداف بل كƦلك يؤثر في سلوك سائر
  
  :أهداف تنمية التنظيم -8
  

ƍلǏ تحقيق عدة )  66.2006(يهدف مجال تنمية التنظيم حسب بوفلجة 
  :أهدافÜ يمكن حصر أهمها فيمايلي

  .تهدف ƍلǏ الزيادة في فعالية التنظيمات من خالل اعادة تنظيمها -
تحاول خلق محيط مناسب ومريƠ للعملÜ بعد مرور التنظيم بمرحلة من  -

 .لق وانخفاض الروƟ المعنويةالق
توفر فرصŅا ǕعضاƇ التنظيم لتحديد عالقاتهم بالعمل وبالتنظيم وبالمحيط  -

 .ككل
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تحاول خلق جوŇ من الثقة بين اǕفراد والجماعات أعلǏ وأسفل الهيكل  -
Ƈسوا Ǐالتنظيمي عل. 

-  Ơالظروف التفت Ɛحيث تواجه تهي Üحل المشاكل عبر التنظيم Ǐعل
     . ختالفات سواƇ داخل جماعات العمل أو بينهاالمشاكل وتوضƠ اال

  
  :مناخ المنظمة -9
  

بأن تعريفات المناخ التنظيمي نادرة فقط )  1968Taguiriتاجيرǐ ( أشار
 Gad Bois(ويعرف. ƍكتفǏ بƦكر بعض خصائصه في مختلف أعماله Lewinلوين 

من طرف مناخ المنظمة هو ƍدراك الشامل : " المناخ التنظيمي كمايلي) 1974
االجتماعة الناتجة داخل هǉƦ –الثابتة نسبيŅا  –اǕعضاƇ لمختلف الخصائص العامة 

هƦا التعريف ال يلم بكل ما أشار ƍليه الباحثون ولكنه يحتوى علǏ ". المنظمة 
  . المكونات االساسية للمفهوم

ƍن المتخصص في علم النفس ملزم لتعريف كل موقفÜ كل منظمة بمجموعة 
. مشكل المطروƟ عندما يهدف الǏ دراسة تنوع محددات السلوكخصائص حسب ال

ويعطي لوين للجوŇ االجتماعي . ويظهر مفهوم المناخ كإجابة ممكنة لهƦا المشكل
وهناك باحثون آخرون يشبهون المناخ . صيغة خصائص المجال في ƍطارǉ العام

  ).Gad Bois 1974((Taguiri ; 1966 Halpin 1968 ).بمفهوم الشخصية
يجب أخƦ " الثابت الزمني هو عنصر مكون للمناخ العام فحسب لوين  ƍن

االنتشار الزمني والمكاني الشامل للوحدة االجتماعية التي تحدد الحوادث االجتماعية 
  ".للفريق عند تقيŇيم الجوŇ االجتماعي أو المنظمة 

مة ƍن التركيز علǏ البعد الزمني يترجم االهتمام بأخƦ التأثير الشامل للمنظ
هƦا المسعǏ يتوافق مع مفهوم المناخ الǐƦ يعني تكيف الفراد مع . علǏ الفرد
التغيبÜ الدوران : تكيف يŃقاس بمعايير كالرضا المهني ومؤشراته التقليدية. المنظمة

) ƍ1968 Evanفن (اإلدراكي للمناخ قد ثبت فحسب  ƍن الطابع. في العمل واإلنتاجية
ƍدراك ."(اǕبعاد للصالحيات اǕساسية للمنظمةمناخ المنظمة هو ƍدراك متعدد " 

بأنه ميزة ثابتة نسبيŅا للبيئة الداخلية " كƦلك تاجيرǐ يعرفه ). أعضاƇ المنظمة
  :للمنظمة وهي

  .يحس بها أعضاƇها -أ 
 .تأثر علǏ سلوكاتهم -ب 
  .نستطع وصفها كقيŇم مأخوƦة من طرف المنظمةÜ حول مجموعة أبعاد -ج 

" ..... الƦاتي للمناخ يدخل في ƍطار أعمال لوين  التركيز علǏ الطابع
التركيز علǏ ضرورة وصف المجال الǐƦ يؤثر علǏ الفردÜ ليس من الجانب 

وبمأن المجال يختلف " الموضوعيÜ الفيزيائيÜ لكن كيف ظهر للفرد في وقت معين 
بالنسبة لكل فردÜ وأن الموقف السوسيولوجي هو نفسه للجميع مثله مثل الموقف 

هƦا الموقف مقبول من .ƍال أنه ال يمكن Ǖحدهما أن يكون بديل لǔخر. فيزيائيال
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استجابة الفرد للموقف معين هو دائمŅا دالة " يثبت Ʀلك  1959ليكرت. طرف الجميع
ما يهم هي طريقته في رأية اǕشياƇ وليست " ليس للتفاعل ولكن الدراك الفرد 

  ".الحقيقة الموضوعية 
كن أن يرتكز حول مبررات نظرية مصدرها لوينÜ ميزة تبنيŇ هƦا الرأǐ يم

: هǉƦ المبررات في التحليل النفسي للمنظمات يكمن في االعتبارات التطبيقية
االستبيان يظهر كالتقنية الوحيدة الممكنة النجاز بحوث مقارنة علǏ صعيد عال حول 

  .مجموعة من المنظمات
التنظيمي داخل المؤسسات  واستنادŅا علǏ ماسبق Ʀكرǉ نسعǏ لدراسة المناخ

التي تظهر علǏ شكل خدمات " الالƍنسانية "الصحيةÜ وƦلك لفهم وتفسير السلوكات 
وكƦا محاولة تحسين هǉƦ الخدمات وƍعطاƇ وجه مشرف . صحية ƹير الئقة

  .لمؤسساتنا الصحية وعناية أفضل بمواطنينا
  

  :مكونات المناخ التنظيمي ومتغيراته - 10
  

وائل المهتمين بالمناخ التنظيمي والمشخصين لتأثيراته يعد ليكرت من أ   
وقد استنتج . علǏ كفاƇة المنظمة وƍنتاجيتها وعلǏ تحقيق اǕهداف المجتمعة اǕخرى 

التي تولد العوامل ) المدخالت(من خالل نموƦجية الفكرǐ أن العوامل السببية 
  .مة هي التي تقرر نوع المخرجات النهائية للمنظ) المناخ(الوسيطة 
  

وقد فرق بين العوامل الظاهرة والعوامل الباطنية التي يتشكل منها المناخ    
  :ولقد حددت مكونات المناخ وعناصرǉ بستة متغيرات هي. التنظيمي
1( - Ü2االتصاالت(- Ü3القرارات(- Ü4الضغوط( - Ü5الحوافز(- Üالتكنولوجيا

  .االهتمام بالعاملين- )6
لسبعينات أدبيات المناخ التنظيمي التي تحدد وقد تعاقبت خالل الستينات وا   

  .مكوناته وعناصرƹ Ü ǉير أنها تباينت في عدد هǉƦ المكونات وتسمياتها 
فهناك من أضاف ƍلǏ عناصر ليكرت أو من عدŇل فيها ليعطي للهيكل 

  .التنظيمي ولنمط القيادة واإلشراف اǕهمية التي تستحقها في بلورة المناخ 
  

العواطف المتبادلة بين الرؤساƇ والمرؤوسين Ü : هم بينما يضيف ƹير   
درجة الشعور باإلحباط أو اإلعاقة Ü االرتياƟ والسرور الǐƦ يحسه العاملون في 

  ).73ص  2006كبيسيعامر ال(تعاملهم داخل المنظمة 
  

 ǐƦال ǉج أدناƦعامر الكبيسي النمو Ɵدبيات يطرǕا ǉƦما تطرحه ه Ƈوفي ضو
مؤثرة والمتغيرات المتأثرة التي تسهم في بلورة المناخ يبين أهمية العوامل ال

  .والمخرجات المتولدةالتنظيمي 
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    ةالسلطة والصالحي  البيئة المادية
  

  رؤية الفرد
  

رؤية 
  الجماعة

  التوقعات
  المعنويات  هيكل والبناƇال  والثقافية الخارجية

    
  

  اإلجراƇات

  
  

  السلوكات
    المكافƉت  البيئة المؤسسية

المناخ 
  التنظيمي

  
  الرسمية الداخلية

  
  التقنيات

    
  القيادات

  
  
  

رؤية 
  اǕقسام

  
  
  

رؤية 
  البيئة

  
  الفلسفات

    القدرات الƦهنية
    القرارات

  اإلدراكية
  

  النزاعات
  
  

  )2006عامر الكبيسي( مكونات المناخ التنظيمي ومتغيراته  )1(الجدول رقم
  
  

  :تصنيفات المناخ التنظيمي - 11
  

تعددت تصنيفات المناخ التنظيمي وأنواعه مثلما تعددت اǓراƇ حول    
 ǉفبعض الكتاب يميز بين مناخين أساسيين هما. مكونات المناخ وعناصر:  

  
وبعضهم يميز بين . يجابي و المناخ التنظيمي السلبيالمناخ التنظيمي اال  

بينما يفضل فريق . المناخ التنظيمي المعاون والمناخ التنظيمي المعوق أو المعيق
  .ثالث مصطلƠ المناخ التنظيمي الصحي والمناخ التنظيمي المرضي

  
وقد تعددت الدراسات التي حاولت أن تصف هǉƦ اǕجواƇ المناخية وتحدد     
ا ومواصفاتها ƹير أنها لم تفلƠ بعد في بناƇ المقاييس المعيارية و خصائصه

اإلحصائية التي توصلها ƍلǏ الفصل بين البيئة الصحية والبيئة المرضية التي يمكن 
تعميمها علǏ البيئات والحضارات المختلفة لكون Ʀلك يخضع لتأثيرات قيمية 

  .      ومجتمعية تتغير تبعا لتغيير المكان والزمان
    

فالبعض من الدراسات . كما أن مؤشرات القياس هي نفسها لم يتفق عليها    
يولي أهمية لمستويات االنجاز واǕداƇ واإلبداع والعطاƇ الǐƦ يتحقق في ظل 

  المخرجات المتولدة  العدسة الوسيطة  المتغيرات المتأثرة  العوامل المؤثرة
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وبعضها اǓخر يؤكد أهمية الدفƇ والحنان والحماس . اǕجواƇ المناخية المختلفة
والتي تنعكس علǏ انتمائهم ووالئهم  والرضا والروƟ المعنوية التي يحسها العاملون

باǕداƇ الفعلي الǐƦ قد يتأثر بعوامل أخرى ال عالقة لها بالمناخ  ةوال عبر
  ).74ص 2006 عامر الكبيسي(عن ) 1988هالة أحمد عبد القادر.(التنظيمي
  

كما أن هناك مؤشرات فرعية وتفصيلية يعتقد بأهميتها لقياس وتصنيف    
معدالت الدوران وفترات العملÜ ومعدالت : علǏ سبيل المثالالمناخ التنظيمي منها 

  .الغياب ومعدالت اإلصابات والحوادث والنزاعات والشكاوى والتظلمات
  

كما تعد اللقاƇات والسفرات والزيارات المتبادلة بين العاملين ومستوى     
لسرعة في التعاون والدعم والتشجيع والتحفيز الǐƦ تقدمه المنظمة للعاملين فيها وا

حسم قضاياهم وتلبية مطالبهم وحل مشاكلهم وƍشراكهم في وضع البرامج ورسم 
السياسات واتخاƦ القرارات كلها مؤشرات تصب في قياس وتمييز نمط المناخ  

  .التنظيمي الǐƦ يحيط بالمنظمة ويعيƫ العاملون في وسطه
  

  
  :أبعاد المناخ التنظيمي - 12
  

مŅا علǏ أخƦ بعين االعتبار بعض اǕبعاد تقتصر أبحاث المناخ التنظمي دو
التي تراها وجيهة أو مفيدة بالنسبة للمشكل الǐƦ تدرسهÜ وكƦلك مفيدة حسب تراكم 

بينما عندما نريد . اǕبحاث الميدانيةÜ أين يكون تطور النظرية خاص بتلك الميادين
د Ü يتوجب علينا رصد شامل Ǖبعا)الموقف ( أن نلم بمجموع خصائص الميدان 

  .المناخ التنظيمي وتوضيƠ العالقات بينهم
وقد قام بعض الباحثين بمجموعة من الدراسات والتي بدورها طſورت حسب 

  :طريقتين أساسيتين
ǏولǕن في أبحاث : اǓا Ǐبقت حتſبعاد التي طǖاستعمال المباشر ل Ǐتركز عل
  .الفرق الصغيرة
  .تصور سيكولوجي للفردتركز علǏ تحليل المباشر لميدان الدراسة ب: الثانية

  
  :الصغيرة أبعاد المناخ للمجموعاتù ) أ 
  

أولǏ اǕبحاث ظهرت مع محاولة لقياس  Hemphill 1950أعمال  تعتبر
  "  استبيان لوصف أبعاد المجموعات "  HemphillلƦلك صمم . أبعاد المجموعات

    (Group Dimensions Description Questionnaire)  Ǐعل ǐ13يحتو 
 Hemphillولمعالجة مشكل تصنيف الخصائص لوصف المجموعاتÜ اعتبر . مسل
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لƦا يتوجب علينا اختيار بعض اǕبعاد التي . حتمل يكون كبيرأن عدد اǕبعاد الم
  .ويقترƟ هامفيل أربع معايير. تخص بعض المعايير المناسبة للدراسة

  .يجب أن تاخƦ كل خاصية معنǏ في ƍطار سيكولوجي أو سوسيولوجي •
 .جب أن تſصمم كوعاƇ شامل متدرج من الدرجة المنخفضة ƍلǏ المرتفعةي •
 .يجب أن تأخƦ الخاصية في ƍطار شامل وليس جزئي للمجموعات •
 .يجب أن تكون الخاصية مستقلة نسبيŅا عن اǓخرين •

  لجمل التي تصف الخاصيات في أعمالوبعد جمع وتقييم المصطلحات وا
 Hemphill etيعة المجموعاتÜ استقر من الباحثين الƦين وصفوا طب الكثير 

Westie )1950 (بعاد التاليةǕا Ǐالمراقبة: عل Üشدة االستقاللية Üالليونة Üالمرونة Ü
Üالتقسيمات Üاالستقرار Üالقطبية Üالسيولة Üالمشاركة Üالتجانس ÜƇالعطا  Üالتعاون

  .الصداقة المهنيةÜ أهمية المجموعة كفريق مرجع
ƍطار سيكولوجي أو سوسيولوجي ولكنها ال تنتمي ƍلǏ  هǉƦ اǕبعاد لها معنǏ في

ويبدوا أن استبيان هامفيل باستطاعته أن يعطينا وصف شامل . ƍطار نظرǐ بعينه
الهيكل : أبعاد وهي ƍ7ال أننا في بحثنا الحالي انتهǏ اختيارنا علǏ . نسبيŅا للمجموعة

ظروف   - لتماسك ا –الصراع –الدعم  –نظام المكافƉت  -المسؤولية  -التنظيمي 
  .والتي نعتقد بأنها تساعدنا علǏ تحقيق هدف الدراسة. العمل

  
  

  :ø أبعاد المناخ حسب تصور سيكولوجي) ب 
  

  الطريقة الثانية تهدف ƍلǏ تصميم تحليل أبعاد المحيط التي تتوافق مع تحليل
وهي مŃمłثلة بمجموعة من اǕعمال التي تنتمي ƍلǏ الخط النظرǐ . الفرد 

ǐمورĉلMurray 1938  اƦا مجموعة أبحاث التي تهتم بهƦيومنا ه Ǐلƍ ǐوهي تحتو
  .المشكل وهي مجموعة معتبرة

اقترƟ مورǐ وصف . Pace et SternهǉƦ اǕبحاث قام بها بالخصوص             
ما يŃحدث المحيط للفرد " تمثل  الفرد بمجموعة حاجيات والمحيط بمجموعة ضغوط

الشروط التي تحول دون تلبة " ويعني مفهوم الضغط  ".اǓثر " و " الفوائد".  "
ونستطيع أن . الحاجةÜ الشروط التي تكمن في الهيكل الǐƦ أنتجه أو تŽقبŊله اǓخرون

بأنها تصنيف لسلوكيات خاصة تظهر علǏ مشكالت اǕفراد " نعرف الضغوط كƦلك 
  ".عند تفاعالتهم 

ط بالموازات لمجموعة وبهƦا نصبƠ بإستطاعتنا تمثيل المحيط بمجموعة ضغ
كحل للمتطلبات " بالموازات"هƦا التحليل . حاجيات التي تساعد علǏ وصف الفرد

  .لتصميم طرائق لتمثيل الفرد والمحيط كجزƇ من الموقف LEWINالتي طرحها 
  

كƦلك ƍلǏ تحليل تكيف الفرد داخل محيطه علǏ شكل  STERNأدت طريقة    
  .هتوافق بين حاجيات الفرد وضغوط محيط
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    Ʀخير أخǕوفي اpace et stern )1958 (30 ضغط ولقد صمم  30حاجة و

وتركزت الدراسات واǕبحاث . وطſبقت علǏ صعيد كبير. كثير من اǕدوات لقياسهم
وقليل من المحاوالت لتوسيعها ƍلǏ منظمات أخرى . خاصة علǏ المؤسسات التربوية

  ).مستشفياتÜ مؤسسات(
  

  :جاهات والقيمø التمثالت واإلت) ج    
  

وƦلك . ما سابقŹا تدخل في اإلطار النفسي المحظا لهنتعرضاللتان  الطريقتان        
اǕولǏ من جانب الفرد واǕخرى من جانب ( باختبار من وجهة نظر مختلفة 

وقد أĈهمل كون . Ü مجموعة سلوكيات منعزلة عن محيطها االجتماعي)الجماعة 
Ʀلك أĈهمل مختلف عالقات أعضاƇ المنظمة مع وك. الفرد هو عضو في مجتمع عام

بينما هǉƦ االنتماƇات تساهم في تكوين شكل آخر للمناخÜ . المجموعات الخارجية
أعضاƇ المنظمة ƍنطالقŹا من عالقتهم ببعض . من التمثالت والقيŇم واتجاهاتمكون 

 Christie etومن بين اǕبحاث التي اهتمت بهǉƦ الوƁجهة نƦكر . اǕشياƇ االجتماعة
Merton 1958  التي أرادت قياس مناخ القيم  

 Crozier 1965وصف . في مدارس الطب) تميل نحو البحثÜ التعليم أو التطبيق(
وقد استعمل متغيرات الفكر  Employés De Bureauxعالم أعوان المكاتب 

بجانب متغيرات الجوŇ العاطفيÜ الرسميةÜ عالقة . النقابي والتمسك بالوظيف العمومي
Ƈالزمال.  
تحليل التمثالتÜ القيمÜ . بينما حتǏ داخل ƍطار اجتماعي وثقافي ما       

  واالتجاهات
يكتفي بعدد قليل من المتغيرات واجراƇات القياس تبقǏ ضعيفة  -كعناصر للمناخ-

ورƹم أن هƦا العرض لالطارات المرجعية المستعملة قليل وƹير شامل . نوعŅا ما
  .طرف الباحثين حول المناخ فهو كاف ليŃظهر تنوعها من

ƍن شساعة المجال المناخ التنظيمي وتنوع المنظمات التي يŃطبق فيها واختالف       
                                               .   اجراƇات القياس المستعملة دعم هƦا التنوع

                                 
  :لتنظيميالعوامل المؤثرة في المناخ ا - 13
  

تشير الدراسات والبحوث ƍلǏ تأثير المناخ التنظيمي بعدد من العوامل    
  :وأهمها
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  :الموارد المادية واالقتصادية المتاحة _1_13
  
فال شك أن وفرتها وكفايتها تحقق اǕمن الوظيفي وتشعر العاملين بالثقة  

يرهم حول بخالف الضيق والعسر االقتصادǐ الǐƦ يهدد وجودهم ويقلق تفك
  .Ơاحتماالت البقاƇ أو توفير المستلزمات الضرورية للتواجد المري

  
  :النمط القيادي واإلشرافي_ 2_13

  
فالفلسفة اإلنسانية للقادة وللمشرفين وطريقة تعاملهم مع المرؤوسين وما  

يتفرع منها من أساليب االتصال والتحفيز علǏ البقاƇ والعطاƇ بخالف النمط 
Ǖوتوقراطي المنفرد الǐƦ يوحي بالتسلط والقسر ويحد من المشاركة االستبدادǐ أو ا

  .ويشيع الخوف والملل في النفوس
  

  :السياسات اإلدارية 3_ 13
  

المحددة لالختيار والترقيات ولǖجور وƹيرها من القضايا والموضوعات التي 
Ǖتنظم عالقة العاملين وتحدد مستقبلهم فكلما كانت موضوعية وعادلة كانت ا Ƈجوا

Źمريحة والمناخ مشجعا.  
أما Ʀƍا كانت متحيزة وعشوائية أو أنها ƹير موجودة أساساŹ فان ƹيابها أو 
 Źالسلبية وجعل المناخ التنظيمي مثبطا ƇجواǕا Ǐلƍ ǐتطبيقها سيؤد Ƈعجزها أو سو

  .للعزائم ومضعفاŹ للمعنويات
  

  :القيم المهنية _ 4_13
  
  .توياتهم ومهنهملǘداريين وللعاملين علǏ اختالف مس 

 Ǐفالمنظمة التي تشيع فيها القيم الخيرة والتي تحترم الفرد وتحرص عل
  ƍنضاجه 

 Źودافئا Źآمنا Źعشا Ơكرامته واحترامه تصب Ǐوبنائه ورفاهيته وتحافظ عل
والعطاÜƇ أما القيم المادية والمنفعية واالستغاللية التي تتعامل مع اǕفراد وفق 

أو مقولة أعط وخƦ أو توظف حاجتهم وظروفهم الصعبة معادالت الربƠ والخسارة 
  .لصالحهاÜ فإنها تسهم في هجرتهم أو تحفيزهم لترك المنظمة في الوقت المناسب

  
  :الهياكل التنظيمية_ 5_  13
  
فكلما كانت الهياكل مرنة ومفتوحة ومستوعبة للظروف ومتفهمة للمواقف  

أما الجمود والروتين . ف مع الحاالتفإنها تكون مشجعة علǏ الخلق واإلبداع والتكيي
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والمركزية الشديدة والرسمية في اإلجراƇات والهرمية في االتصاالت فتؤدǐ في 
Źومثبطا Źالعديدة من المشكالت التي تجعل المناخ التنظيمي جافا Ǐلƍ الغالب.  

  
  :خصائƫ األفراد العاملين وصفاتهم الشخصية _ 6_ 13
  

شهادة والخبرة السابقة وفلسفة اǕفراد نحو وال سفعوامل السن والعمر والجن
 ƇجواǕيرها من العوامل الشخصية تؤدى دورها في خلق اƹالحياة والمستقبل و

  .أو السلبية ةالمناخية االيجابي
  

   :قياس المناخ التنظمي - 14
  

المقاييس . هناك نوعين من المقاييسÜ مقاييس Ʀاتية ومقاييس موضوعية
أما المقاييس . تصوريةات مباشرة بدون أǐ تحوالت الموضوعية تؤدƍ ǐلǏ تقدير

  .الƦاتية فتقوم بقياسات ƹير مباشرة بطرق تقيس ƍدراكات الشخص
  
  :المؤشرات الموضوعية) أ 
  
االنشغال بكيفية تأثير المنظمة علǏ سلوكات الفرد في ƍطارǉ الشاملÜ تفق  ƍن

  .مع مفهوم تكيف الشامل لǖفراد داخل المنظمة
الغياباتÜ الدوران : يŃقاس بمعايير كارضا في العمل وارتباطاتهوهƦا التكيف 
  .في العملÜ االنتاجية
يعتبر أن كلما زادت نسبة " هǉƦ النظرة حيث   .Albou  Pويؤيد ألبو 

  ).1993طوطاوǐ ".( الغياباتÜ كلما كان مناخ المؤسسة سيئĄا 
الحظة ويمكن عن طريق مؤشر التغيبÜ الدوران في العملÜ االنتاجية وم

السلوكÜ قياس الخصائص الموضوعية للمنظمةÜ وهƦا باالطالع علǏ المستندات 
       . ووثائق المنظمة والقيام بالتحليل الموضوعي

  
  :المؤشرات االدراكية) ب 
  

" ما يهم هو ما يدركه الفرد " فإن  Likertحسب ليكرت 
(Gadbois1974). 1975 أما ملتون  Milton C.  Ǐمناخ أن ال" فيؤكد عل

 ÜاŅا موضوعيŅنه ليس واقعƍ Üشخص له ǐدراك أƍ التنظيمي عبارة عن داللة لكيفية
فكل شخص يدرك اǕشياƇ بطرق مختلفةÜ فالحاجات الفردية والحوافز والترقيات 

فهƦا . تكون مقبولة أو عديمة الجدوىÜ انطالقŹا من ƍدراك الفرد لمنظمة العمل
ورها علǏ نتائج سلوكه كالغياب والحوادثÜ اإلدراك يؤثرعلǏ دوافعه والتي تؤثر بد
  :ولخص هƦا في الشكل التالي. النوعية والكمية في العملÜ والدوران
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  العمل أو المناخ ùاالدراك الشخص للمناخ ù الدافع ùù النتائج علǏ السلوكمحيط 
يمكن القول بأن رئيس منظمة ماÜ ليس بإمكانه افتراض أنه قد المناخ صحيŅا أو 

لƦا فالقياس . مالهÜ بل عليه أن يكون علǏ يقين من رؤية العامين لهƦا المناخمريحŅا لع
يجب أن يعتمد علǏ المزج بين اإلثنينÜ أǐ بين المقاييس الموضوعية واإلدراكية 

  .للمناخ التنظيمي
  

  :العالقة بين المقاييس اإلدراكية والموضوعية للمناخ
  

 وƦلك  مقاييس المناخÜرت صدق القليل من الدراسات التي أختبهناك          
بمقارنة المقاييس اإلدراكية والموضوعيةÜ وهƦا يعود ƍلǏ كلفة جمع المعطياة 

  .المالحظة من عدة تنظيمات
بين المقاييس الموضوعية واإلدراكية ) Holland et Astin1961( قارن         

اس كمقي CCI   :The College Characterisitcs Indexللمناخ واستعملوا 
باستعمال  ƍ EAT:The environmental Assessment Techniqueدراكي و
  .أبعادهم CCIو EATمدرسةÜ تحصلوا علǏ ارتباطات بين 36عينة من 

ومنه فإن هǉƦ الدراسات تفترض أن مقاييس المناخ اإلدراكية لديها نوع من الصدق 
  . (R.Payne et D.S.Pugh1976).وترتبط بالمقايس الموضوعية

الجانب الموضوعي في  :نأخƦ بالمؤشرين الǐƦ حفزنا في دراستنا وجعلنا نأخƦوهƦا 
شكل الغيابات والدوران في العملÜ وكƦا الجانب اإلدراكي للممرضينÜ بغية قياس 

       .ةيالمناخ التنظيمي داخل المؤسسة الصح
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  الفصل الثاني
  

  االحتراق النفسي
  كنتيجة

  لضغوط العمل
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  :تمهيد
 

 للداللة علǏ حالتين مختلفتينÜ  تشير اǕولƍ ǏلǏ  عبارة Ą الضغوط Ąفي الواقع تستخدم       
وضمن هƦا . من الضيق والتوترظروف البيئية التي تحيط بالفرد والتي تسبب له نوعا ال

وفي الحال . اإلطار فإنها تشير ƍلǏ وجود مسببات مختلفة أو مصادر خارجية للضغوط
الثانية تشير ƍلǏ ردود الفعل الداخلية والتي تحدث بسبب هǉƦ المصادر أو الشعور ƹير 

  ).1999ياسين مدǐح)(Baron 1986(السار الǐƦ يعطي تسمية الضغوط
  

يظهر في  " احتراق نفسي " في المهن المساعدة االجتماعية يولد  ƍن استمرار الضغط
  .سلوكات الممرضين في المؤسسات الصحية

Ü مسبباتهÜ روادÜǉ آثارÜǉ وأساليب "االحتراق النفسي " وبهƦا سنتناول في هƦا الفصل 
  .التخفيف والوقاية منه

  

  :األوائل في دراسات الضغوط لروادا -1
  
  

لمعاصرون مع الضغوط وتأثيراتها علǏ الصحة العامة للفرد علǏ يتعامل الباحثون ا   
أساس التداخل والتكامل بين العقل والجسم أو تفاعل الجانب االنفعالي مع الجانب 
  الفسيولوجي خالفا لما كان سائدا خالل القرن السابع عشر كتابات الفيلسوف الفرنسي

وتعود جاƦبية وجهة  .ج الثنائيةج نموƦالǐƦ روRené Descartes Ň"  رينيه ديكارت"  
عمل الدماƷ والعمليات  بين النظر هÜǉƦ وبخاصة في تلك اǕيامƍ ÜلǏ الفرق الموجود

وهǉƦ الفكرة التي تزامنت مع عصر النهضة والتطور في الطبÜ . الحيوية في الجسم
عǏ الǐƦ اد Hipocratesطغت علǏ الفكرة القديمة التي ارتبطت بالطبيب اليوناني أبقراط 

بأن سوائل أو هرمونات لها عالقة بالحالة المزاجية للفرد هي المسؤولة عن المرض 
  .الجسمي والعقلي

        Üالبلغم Üأربعة سوائل هي الدم Ǐعل ǐافتراض أن الجسم يحتو Ǐفقد استند رأيه عل
العصارة السوداÜƇوالعصارة الصفراÜƇ حيث أن اختالط هǉƦ السوائل بنسب ƹير متكافئة 

ǐبة مثل االكتئاب أو حدة في المزاج  تؤدƹير المرƹ واالستجابات السلوكية Üالمرض Ǐال
  .أو االنطواƇ أو التشاؤم وƹيرها من المشكالت التي ربطها بهǉƦ السوائل

  
   Ʀاال في منتصف القرن التاسع عشر بفضولم يفقد نمو ǉƦلطبيب ا لج الثنائية نفو

الǐƦ بدأ يؤكد علǏ دور العوامل  Claude bernard " كلود برنار " الفرنسي المشهور
  )    2003علǏ عسكر (  )Parkinson et Colman 1995 (النفسية في اǕمراض الجسمية 
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من أكثر العلماƇ تأثيرا في التأكيد علFreud  Ǐ ويدويعتبر البعض العالم النفسي فر   
  .النسانتفاعل العوامل النفسية والجسدية في مختلف االضطرابات في شخصية ا

  :وفيما يلي تناول موجز Ǖربعة علماƇ ساهموا في تطور المعرفة المرتبطة بالضغوط
  
1ø1ø  والتر كانون:Waltrer Cannon 
  

فه برد الƦين استخدموا عبارة الضغط وعرŇ يعتبر العالم الفسيولوجي كانون من أوائل   
ل القتال أو المواجهة سكرǐ بسبب ارتباطها بانفعاعل في حالة الطوارƏ أو رد فعل العف
)Nelson et Quick 1996  ) (عسك Ǐ2003رعل.(  
  

ففي بحوثه علǏ الحيوانات استخدم عبارة الضغط االنفعالي ليصف عملية رد الفعل    
  .الفسيولوجي التي كانت تؤثر في انفعاالتها

  
ييرا وقد بينت دراساته أن مصادر الضغط االنفعالية كاǕلم والخوف والغضب تسبب تغ    

في الوظائف الفسيولوجية للكائن الحي يرجع الǏ تغييرات في افرازات عدد من 
يعرف أيضا باالبنفرين (  Adrenalineالهرمونات أبرزها هرمون اǕدرنالين 

Epinephrine   (الجسم لمواجهة المواقف الطارئة Ɛيهي ǐƦال.  
  

احتفاظه  نسان تساهم في وقد كشفت أبحاث كانون وجود ميكانيزم أو آلية في جسم اال    
 ǐبحالة مكن االتزان الحيوHomeostasie . مواجهة التغيرات التي Ǐالقدرة عل ǐأ

تواجه والرجوع لحالة التوازن العضوǐ والكيمائي بانتهاƇ الظروف والمواقف المسببة 
ومن ثم فان أǐ مطلب خارجي بامكانه أن يخل بهƦا التوازن اƦا فشل . لهǉƦ التغيرات

  .في التعامل معهالجسم 
وهƦا ما اعتبرǉ كانون ضغطا يواجهه الفرد والǐƦ ربما يؤدǐ الǏ مشكالت عضوية     

وقد أولǏ اهتماما لدور الجهاز السمبتاوى . اƦا أخل بدرجة عالية بالتوازن الطبيعي للجسم
كأحد أقسام الجهاز العصبي الƦاتي لدورǉ الهام  sympathigue systèmeأو التعطافي 

يئة الجسم لمواجهة المواقف الضاƹطة و تمكين الجسم من االحتفاظ بالتوازن المشار في ته
  .اليه
  
 1ø2ø  هانز سيليهHans Selye :  

ويرجع . من أشهر الباحثين الƦين ارتبطت أسماؤهم بموضوع الضغوط " سيليه" يعتبر   
المجال الفضل الǏ كتاباته ومحاضراته في تعريف الجمهور والباحثينÜ وبخاصة في 

علي عسكر ) ( Parkinson et Colman 1995(الطبيÜ وبتأثير الضغوط علǏ االنسان 
2003 .(  
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وقد جاƇ اكتشافه للضغط بالصدفة خالل بحوثه علǏ الهرمونات الجنسية في     
العشرينياتÜ فقد الحظ بعد حقن فئران تجاربه بأنسجة ƹددية ƹير معقمة حدوث 

في الغدة اǕدرناليةÜ تضاؤل وضمور في بعض  ردود فعل ƹير واضحة منها تضخم
  .الحاالت للغدة التيموسيةÜ وظهور قرحة في الجهاز الهضمي

  
وفي تجارب الحقة وجد أن هǉƦ اǕعراض تظهر مع مصادر ضغط أخرى مثل     

الحرارةÜ البردÜ الجرÜƟ العدوىÜ التعرض Ǖشعة اكسÜ الحقن باǕنسولين وƹيرها 
راض سمłاها سيليه مجموعة اǕعراض الحيوية للضغط أو هǉƦ اǕع. من المؤثرات

  جملة اǕعراض التكيفية العامة
Syndrome d’adaptation générale .ويشار اليه ب :SAG . يرƹ ردود فعل

بعملية سطو علǏ أحد البنوكÜ ففي  )هانز سيليه(المحددة لمصادر الضغط شبłهها 
الشرطةÜ فان دخول أǐ شخص حالة وجود نظام اتصال أمني بين البنك ومركز 

اقتحامه للبنكÜ فان سمه وبغض النظر عن مكان بغض النظر عن لونه وتركيبة ج
  .) 2003علي عسكر ) (Selye 1956(جرس االنƦار سينبه الشرطة التخاƦ االزم 

  
        ǉعراض التكيفية للضغط أو ردود الفعل تجاǕوقد قسم سيليه مجموعة ا

  : ث مراحلالمصادر الضاƹطة ƍلǏ ثال
 .مرحلة اإلنƦار أو التنبيه)  أ

  .مرحلة المقاومة )ب   
  .مرحلة االستنزاف )ج   
  

وتمثل مرحلة االنƦار رد فعل اǕول للموقف الضاƹط عندما يدرك الفرد        
 Ʒالدما Ǐيواجهه عن طريق الحواس التي تنتقل منها اشارات عصبية ال ǐƦالتهديد ال

  . اميةوبالتحديد الǏ الغدة النخ
وهƦا بدورǉ يرسل رسائل عصبية وكيميائية لǖجهزة المعنية في الجسمÜ حيث    

 Üيزداد السكر والدهون في الدورة الدموية Üيزداد التنفس ÜدرنالينǕيفرز هرمون ا
وتعرف هǉƦ التغيرات باالستثارة . وتشد العضالت ليتهيأ الجسم لعملية المواجهة

  .العامة
  

لثانية كما يفهم من التسمية فانها مرحلة المقاومة حيث ينتقل أما المرحلة ا       
كون قادرة علǏ صد لمصدر الجسم من المقاومة العامة الǏ أعضاƇ حيوية معينة ت

ومع Ʀلك هناك حدود . وكما أن الكائن الحي يتكيف مع مصدر الضغط .التهديد
  .لعملية المقاومة من جانب الجسم

  
Ʀƍا استمر التهديد واستنفƦت اǕعضاƇ الحيوية قواها  وتبرز المرحلة الثالثة      

فعلǏ . الالزمة للصمودÜ اǕمر الǐƦ يؤدǐ في بعض الحاالت المتطرفة الǏ الموت
مع أن الجسم لديه القدرة علǏ التكيف مع ضغط الدم العالي اال أن , سبيل المثال
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) Girdano et al 1997(استمرار زيادته يؤدǐ الǏ مساهمة في تلف الكبد والقلب 
Ü وكما أن هناك أدلة علمية تبين أن استمرار الضغط يمكن أن )2003علي عسكر(

  . يؤدǐ الǏ ضعف جهاز المناعة في الجسم وفي الحاالت القصوى الǏ الوفاة
     
 1ø3ø  ماريان فرانكنهوزرMarianne Frankenhaeuser :  

سويد أهمية دور المكون وفريقها البحثي في ال )ماريان فرانكنهوزر(أبرز بحوث    
وبالنسبة لهرمونات حاالت . النفسي في رد فعل الفرد تجاǉ مصادر الضغط المختلفة

Əالطوار : Ǐالدراسات تأثيرهما العالي عل ǉƦفقد بينت ه Üدرنالين والنورادرنالينǕا
  . الوظائف الƦهنية واالنفعالية

كلي علǏ المواقف النفسية ويعتمد نشاط الغدة الكظرية أو االدرنالية بشكل شبه    
مثل الشعور بفقد التحكم أو زيادة االستثارة أو قلة االستثارة ù قلة الحمل وزيادة 

  ).  2003علǏ عسكر ) ( Parkinson & Colman1995(الحمل 
  

وكما أن الزيادة في افراز هرمونات الضغط اǕدرنالين والنورادرنالين ال تقتصر    
المرƹوبةÜ بل تشمل المواقف السارة التي تواجه علǏ المواقف المزعجة وƹير 

  .الفرد
  
  : øRichard lazarus ريتشاد الزاروس 4
  

انصب اهتمام ريتشاد الزاروس علǏ التقييم الƦهني ورد الفعل من جانب الفرد    
واتفق مع والتركانون علǏ أن الضغط يحدث نتيجة للتفاعل بين . للمواقف الضاƹطة

وأكد بصورة خاصة علǏ التقييم الƦهني من جانب الفرد ومن . الفرد والبيئة المحيطة
  . ثم الحكم علǏ الموقف المواجهة وتصنيفه فيما يتعلق بالضغط

  
     ǐƦفالموقف ال Üفراد يختلفون في تقييمهم للمواقف من حيث الضغطǕوكما أن ا

  .يكون مصدر ازعاج لشخص ربما اليكون كƦلك لشخص آخر
  

   ǉƦبعاد أصبحت دراسة الضغوط أكثر صعوبة وأكثر تحديا  وبسبب اضافته لهǕا
وكما حرص علǏ التأكيد في كتاباته وتقييمه للدراسات Ʀات العالقة علǏ . للباحثين

أن الضغوط الناتجة من الجوانب النفسية اليمكن قياسها بصورة مباشرة وانما يستدل 
  . الفرد عليها من ردود الفعل أو من معرفتنا للمواقف التي يمر بها

  
وقد اتفق معه العديد من الباحثين فيما يتعلق بالتأثيرات النفسية أو العوامل مرتبطة    

بشخصية الفردفي نوعية رد الفعل للمواقف الحياتيةÜ نƦكر منهم علǏ سبيل المثال 
الǐƦ ركŽز علǏ اǕدوار االجتماعية و التوقعات  Robert kahnروبرت كهن 
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Üلفنسون" و الشخصية كمسببات للضغوط ǐهار " Harry Levinson  تناول ǐƦال
  ) 2003علي عسكر .( الضغوط النفسية من منظور التحليل النفسي

  
    łطة هو عملية جدƹومما سبق يمكن اعتبار بأن رد الفعل أمام المواقف الضا

  . معقدة أين يستعمل الفرد كل من جانبه النفسيÜ البيولوجيÜ االدراكي والخبراتي
  

  :للضغط المهني ورات النظريةø التص2
  
2ø1ø الضغط كاستجابة للجسد:  

    Ơالضغط"يرجع مصطل" "STRESS "المختص في الغدد ǐللباحث الكندHans 
Selye أو مستمر للمحيط Ɛلتغير مفاج ǐيصفه بأنه التكيف الجسد ǐƦفبالنسبة ل. ل 
Selye زيادة عبƇ  ن يسبب اضطراباتǕ ا الميكانزم قابلƦجسدية واستمرار ه

ومهما يكن المسبب فان االستجابة تمر ). قرحة معديةÜ ارتفاع ضغط الدم(خطيرة 
  .اإلعالن بالخطر ù المقاومة ù االنهيار: بثالث مراحل

  
لسمبتاوǐ والغدد ا الجهاز(رد فعل االعالن بالخطر يوقظ الميكانزمات الدفاعية    

وعندما تطول . ة المقاومةويؤدƍ ǐلǏ مرحل) هيبوفيز_الكظرية وجهاز االهيبوتالمو
ان مرحلة  :أن يقاوم المسبب عهǉƦ المرحلة تنهار القدرات الدفاعية للفرد وال يستطي

قرحةÜ ارتفاع ضغط (االنهيار اǕخيرة هي التي تستطيع أن تولد أمراض جسدية 
Üالدم.(...  

  
2ø2 øالضغط كخاصية للمحيط:           

بعض مظاهر المحيط . ائص المحيطƹالبا ما يعتبر الضغط كمجموع لخص      
ونميز صنفين في مجال المهني والتي ترجع ". stresseurs"تظهر كمسببات للضغط 

  .اجتماعية للعمل -اما للظروف الفيزيقية أو الǏ خصوصيات النفسو
  
العوامل المتنوعة كالحرارةÜ الضوضاÜƇ التهويةÜ الغبار  الصنف األولويشمل       

....) االنتاجية   الوتيرةÜ االستعجالcharge de travail )Üي أو كƦلك العبƇ المهن
  .l’automatisationواǕتمتة 

  
علǏ العوامل كالمكرهات النفسية للعمل والالأمن بالنسبة  الصنف الثانيويشمل      

من بين مختلف المصادر التي ترجع الضغط للجانب التنظيمي أدلǏ كرزاك  .للمهنة
karasek يمكن أن يكون كمي: ينبمصدرين رئيسي ǐƦالعمل ال Ƈعمل (من جهة عب

ومن جهة ) عمل معقد بالنسبة للقدرات(أو كيفي) كثير يجب تنفيǉƦ في وقت قصير
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فحسب . أخرى درجة االستقاللية وتنوع المهامÜ درجة المشاركة وفرص التكوين
  :كرزاك نمطية مواقف العمل

Źجدا ǉعمل مكر ù)العمل كبير واستقاللية صغ Ƈيرةعب(  
  )عبƇ العمل قليل واستقاللية كبيرة(ù عمل مكرǉ قليال

  )عبƇ العمل واستقاللية كبيرين( ù عمل منشط 
  )عبƇ العمل واستقاللية صغيرين(ù عمل منشط 

        Ǐعل Źجدا ǉثار السلبية للعمل المكرǓالبحوث هو كشف ا ǉƦالهدف من ه
خطر مرتفع (الجسمية  وعلǏ صحة) اكتئابÜ احتراق نفسي(الصحة االنفعالية 

  ).لǖمراض القلب وǕوعية
وقد اقترƟ تالميƦ كرزاك نمط جديد يحتوǐ علǏ بعد ثالث أال وهو الدعم 

حيث يعتبر هƦا النمط بأن الموقف المهني اǕكثر ضغطŹا هو الǐƦ يمتاز . االجتماعي
  .في نفس الوقت بمتطلبات كبيرة ومراقبة ودعم اجتماعي ضعيفين

  
2ø3ø محيطهو فاعل بين الفردالضغط كت:  
  
 1984lazarus et folkmanهƦا النوع من التصور أتǏ به لزروس وفلكمان       

الضغط هو تفاعل بين الفرد والمحيط والǐƦ عن طريقه يقيłم الفرد "فهما يعتبران بأن 
 Nicole Rascle) "الموقف كمضرب لقدراته وباستطاعته وضع Ʀاته في خطر

2003)       
  

هو الǐƦ ....) خطرÜ فقدان(نا ادراك الموقف والمعنǏ الƦين يعطيه الفرد فه      
  .يجعل الموقف ضاƹط أم ال

  
) الضغوط(حسب هƦا التصور يجب تمييز الخصوصيات الموضوعية للمحيط      

في الحقيقة اƦا كان ) ضغط مدرك(من خصوصيات المحيط المدركة كمهددة للفرد 
فلقد لوحظ بأن هselye  ǉƦالمحيط حسب تصور الضغط هو استجابة الفرد لتغير 

  .االستجابة ليست هي نفسها جميع اǕفراد
     

مرضÜ حادثÜ (ففي الوقت الǐƦ يتأثر بعض اǕفراد ببعض الحوادث      
Ʀاك ما دفع الǏ االهتمام بالعوامل .ال يكثرت البعض اǓخر لهƦا البتة....) بطالة

  .ضغوط العمل الفردية التي تجعل الفرد يستسلم أمام
  

ففي ميدان الضغط المهنيÜ هناك نموƦجين يظهران اǕخƦ بعين االعتبار ضعف      
  .الفرد

 ƫج التوافق ل فرنƦنموfrench : بأن متغيرات المحيط ليس لها بحد Źيعتبر مثال
فأصل الضغط يرجع الǏ عدم توافق بين متغيرات . Ʀpothogèneاتها أثر مرضي 
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والفردية ) عبƇ العملÜ صراع اǕدوار.(variables contextuellesاالطار 
لما : ويمكن أن يظهر عدم التوافق بطرائق مختلفة مثالŹ). قدراتÜ دوافعÜ شخصية(

لما المهمة المطلوبة .درجة متطلبات المهنة تكون أكبر من قدرات العامل أوبالعكس
  .يحكم عليها بأنها سهلة أو مملة

  
ما كان هناك ال توافق بين قدرات الفرد  في الحقيقة يظهر الضغط كل       

من جهة أو بين حاجيات الفرد وما يمكن أن يوفرla tache. ǉومتطلبات المهمة 
التركيز هنا علǏ موارد الفرد الضرورية . رضاÜ من جهة أخرىالمحيط المهني من 

  .لمواجهة المواقف المضطربة
من طبيعة معرفية البعض من هǉƦ الموارد هي قدرات و البعض اǓخر       

conative . وتلعب الشخصية دور رئيسي بحيث عن طريق وساطتها تقل حدة
حسب الطريقة التي يعتقد بها كل واحد . الحاجيات والدوافعÜ أو تنشط قدرات العامل

بالنسبة لǔخرينÜ يصبƠ قادر ) المستمرة(الدائمة يتحكم فيما يجرǐ له أو حسب بأن 
  . ةبأن يواجه المشكالت المهني

  
تميل الǏ اعتبار كل المواقف التي بها  anxieuseكƦلك الشخصية الحصرية      

تساهم بعض الخضائص  littératureحسب اǕدبيات . مشكالت قابلة لتهديد مباشرة
يمثل : مكان المراقبة مثالŹ. اǕفراد علǏ ضعفهم أمام خصائص المكرهة للعمل

درك العالقة السببية بين سلوكه ونتائج طريقة التي عن طريقها يدرك الفرد أو ال ي
ما يحدث لي هو (هƦا البعد الثنائي يميز بين مكان مراقبة خارجي . هƦا السلوك

 Üالحظ Üرادتي بل من قوة ال أستطيع السيطرة عليها مثل الصدفةƍ خارج عن
ما يحدث لي ناتج من سلوكيÜ من قدراتيÜ من (ومكان مراقبة داخلي ) المكتوب
  ).مجهوداتي

  
أمام حوادث مهنية مكرهةÜ بمجرد اعتبارها أننا ال نستطيع السيطرة عليها    

externalité  اتƦال Ǐأو رد اللوم علInternalité يزيد من حدة أخطار الضغط .
  .   رد اللوم بصفة معتدلة بل وفي اطارǉ وحدǉ الكفيل بحماية الفرد

  

3  øمسببات الضغوط: 
دوث الضغوط علǏ الفرد في مجال عمله ويمكن هناك عوامل كثيرة تساهم في ح   

  :تصنيف العوامل ƍلǏ تصنيفين رئيسيين
ƍحداهما يشتمل علǏ عوامل Ʀات عالقة بيئية العمل أو العمل نفسه واǓخر يشتمل    

  .علǏ عوامل Ʀات عالقة بالسمات أو كما يعرف بالعوامل الشخصية
  øالعوامل التي تتعلق بالعمل هيأ:  

  ..مل ودرجة تفاوتها من مهنة الǏ أخرىù متطلبات الع
  ù التعارض في اǕدوار المطلوبة من الفرد



 59

  .ù عدم وضوƟ السؤوليات
  )زيادة االثارة(ù زيادة العبƇ الوظيفي 

  )قلة االثارة(ù قلة العبƇ الوظيفي 
  .ù المسؤولية عن اǓخرين

Ƈياب الدعم االجتماعي من الزمالƹ ù  
  .عدم تشجيع االستقالليةƹ ùياب المشاركة في القرارات و

  .ù عملية تقويم اǕداƇ اƦا أدركها الفرد بأنها ƹير عادلة
االضاƇةÜ التهويةÜ درجة الحرارةÜ مستوى الضجيجù) Ü بيئة العمل المادية 

  )الƣ.... تنظيم اǕثاث
ù التغيرات التي تحدث من حين Ǔخر من حيث السياسة العامة للمنظمة 

  .واعادة التنظيم فيها
  :تƉتي ضمن المحاور التاليةوامل الشخصية والع 
1 ø Üاحداث الحياة المختلفة التي تمر بالفرد باجابياتها وسلبياتها مثل الزواج

  ....الطالقÜ تغيير مكان االقامةÜ حاالت الوفاةÜ العطلÜ التقاعد
2ø  وتدخل ضمن Üأو التخلص من التوتر Ƹالفروق الفردية في درجة التفري

علǏ ترك الهموم العمل في المكتب مع نهاية الدوامة وتنمية أنشطة Ʀلك درجة القدرة 
  .أو هوايات تنسي الفرد تلك الهموم

3ø نمطين Ǐفراد الǕحيث يمكن تصنيف ا Üأحدهما أكثر : نمط الشخصية
قابلية لضغوط العمل بسبب رƹبته في انجاز أكبر عدد من المهام في أقصر وقت 

  هƦا النمط الǐƦ يعرف بنمط أ . ه يسابق الزمنممكن والمبالغة في طموحاته وكأن
)type A (عكس النمط ب Ǐيكون عل)(type B Ƈيتميز بالثقة والهدو ǐƦال 

 .ويأخƦ اǕمور ببساطة أكثر ويأخƦ وقته في التعامل مع اǕمور التي تواجهه
4ø مركز التحكم : Ǐيتعلق بمدى اعتقاد الفرد في مدى تحكمه وسيطرته عل

والفرد الǐƦ يتصف بأنه داخلي يعتقد بأنه أكثر تحمال في . ة بهاǕحداث المحيط
اǕحداث من حولهÜ بينما نمط مركز التحكم الخارجي يعتقد بأن ما يحدث له خارج 

وقد بينت الدراسات بأن Ʀوǐ التحكم الخارجي أكثر عرضة . عن نطاق سيطرته
  .لضغوط العمل والشعور باإلحباط والمرارة

5ø ا التوافق . رد ومدى توافقها مع متطلبات المنظمةقدرات وحجات الفƦه
الǐƦ يحقق للفرد من خالل تحقيق حاجات الفرد وشعورǉ بكفاƇته وأهليته للقيام 

  .وهƦا بدورǉ يؤدƍ ǐلǏ تقليل معاناته من ضغوط العمل. بالعمل المطلوب منه
  :النتائƛ المترتبة علǍ الضغوط

   Ǖفراد يتعرضون لها بشكل أو بسبب المصادر المختلفة للضغوط فان ا
ويمكن تصنيف . بƉخرÜ ونظرŅا لوجود االختالفات الفردية فانهم يتباينون في مواجهتها

  :النتائج أو اǓثار السلبية لضغوط العمل كالتالي
تسمǏ الضغوط بالقاتل الصامت وتكون وراƇ مشكالت  :أ ø الحالة الصحية

  .ب المفاصلالصداع واصابات المعدة وأمراض القلب والتها
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نظرا لكون الجسم كنظام متكامل فان أǐ خلل جسمي  :ب ø الحالة النفسية
من شأنه التأثير علǏ جانب العقلي أو النفسيÜ فالفرد الواقع تحت الضغوط يوصف 
بأنه سريع التحول في مزاجه وانفعاالتهÜ لديه تقدير منخفض للƦاتƹ Üير راض عن 

  .هعملهÜ ويتبنǏ اتجاهات سلبية نحو عمل
يأخƦ ) االستثارة(من المعروف أن تأثير الضغوط  :ج ø األداƅ في العمل

اال . بالمقلوبÜ أǐ أن اǕداƇ العالي يرتبط بدرجة معتدلة من الضغوط uشكل حرف 
أن الكثير من الباحثين يرون بأن يŃأخƦ بعين االعتبار الموقف والفرد والمهمة 

  .غوط واǕداƇالمطلوب انجازها عند تحديد العالقة بين الض
ومع Ʀلك فقد بينت الدراسات ارتباط الضغوط بالغياب وترك العمل         

واللجوƇ الǏ المهدئات واالحتراق النفسي الǐƦ يتولد نتيجة التعرض المستمر 
  .للضغوط الǐƦ يساهم بدرجة عالية من السلبية في قدرة الفرد علǏ اǕداƇ في عمله

لمنظمة في بقاƇ العاملين Ʀوǐ الدرجة وتكمن خطورة هǉƦ الحالة ل       
ولك . العالية من االحتراق النفسي في أعمالهم دون أية مساهمة ملموسة في أعمالهم

أن تتخيل حالة المنظمة في حالة وجود عدد كبير من مثل هؤالƇ اǕفراد وهƦا ما 
نعتقد بأنه يفسر السلوكات السلبية من طرف عدد ال بأس به من الممرضين في 

  .       الصحية ؤسساتالم
 ø الضغوط في مجال العملج ƛحدى نتائƌاالحتراق النفسي ك:  

لوحظ االهتمام المتزايد خالل السنوات اǕخيرة بظاهرة بدأت تعرف        
فمثال . في المهن التي تقدم المساعدة والعون لǔخرين Burn outباالحتراق النفسي 

قاد االجتماع السنوǐ لجمعية علم النفس أقيمت ندوة خاصة بهƦا الموضوع خالل انع
حيث استقطب أكبر مجموعة شهدها التجمع بالنسبة لالقبال  1977اǕمريكي في عام 

  .علǏ المواضيع المطروحة علǏ الحاضرين
وخالل السنوات اǕخيرة قامت مجموعة من العلماƇ في جامعة يل        

Yale  ثم في جامعة ميشيجانMichigan  طبيعة العمل في بدراسات حول
المنظمات التي تقدم الخدمات اإلنسانيةÜ بدأت هǉƦ الدراسات بالمدرسين وانتقلت بعد 
 Ǐوالبرامج الخاصة بغير القادرين عل Üلك لتشمل العاملين في مراكز الصحة العقليةƦ

  .التعلمÜومراكز الصحة العامة ومراكز رعاية الشباب
م منصبا علǏ معاينة تأثير ظروف وفي كل هǉƦ الهيئاتÜ كان االهتما       

ومع االهتمام كان في البداية منصب فقط علǏ . العمل علǏ العاملين بهǉƦ المراكز
الرضا الوظيفي واالنجاز الشخصي في العمل أال أن التƦكير تحول ƍلǏ دور الضغط 
 Ǐالوظيفي واالحباط في التغيرات السلبية لالتجاهات والسلوك وتأثرهما النهائي عل

 ).1999حمدى ياسين (ية الخدمات نوع
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  )           1997جان بنجامان ستورا (نموذج االحتراق النفسي  )3(الشكل رقم                  
  

مصادر ناشئة من طبيعة 
 العملة

 ظروف العمل
 ƍلحاƟ الوقت

دور الفرد في التنظيم 
 السياسي

ƹموض اǕدوار  

 تنمية الوظيفة
 المبالغة في الترقية
 قلة الترقيات

فقدان الضمان في 

يةعالقات مهن  
عالقات ضعيفة مع 

 الرؤساÜƇ مع
ال ال

 بنية التنظيمات و مناخها
قلة أو عدم المشاركة في 

Ʀاتخا 
 القرارات

 تقليص السلطة و القرار
...)الƣ...الميزانيات(  

 السياسة العامة

  
  الفرد        

 مستوى القلق
 أهمية الصعاب

تسامƠ المواقف 
 الغامضة

مسلك من 
"ا"النموƦج  

تشابك حدود العمل 
لعائلةمع   حدود ا  

 مشاكل عائلية
العائلة أو الوالدان 

 أƹراض فردية
معدل ضغط 

الضغط:الدم  
مستوى 
 الكوليسترول
Ƹالتسمم بالتب 
 مزاج المكتئب
 Ǐدمان علƍ
 الكحول
ن عدم رضا ع
 الوظيفة

 أعراض تنظيمية
 تغيب متماد

تعاقب سريع 
 للعمال

عالقات صناعية 

أمراض 
 تاجية 

صحة 
العقلية 

 اضطرابات
طويلة 
 اǕمد

أحداث 
 خطيرة
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4 øأسباب االحتراق النفسي:  
تدور حول أسباب االحتراق النفسي علǏ  ترتكز كل النظريات التي       

ومع  .المستوى الفردÜǐ والمستوى التنظيمي والمستوى االجتماعي: ثالثة مستويات
من  أن اǕسباب الفردية واالجتماعية لها دورها المهمÜ اال أنها تساهم بقدر أقل

 ومن .لظهور االحتراق النفسي عند المهنيين) الظروف العمل(العوامل التنظيمية 
Üصورة كاملة Ƈأجل اعطاÜسباب الخاصة بالفرد والمجتمعǕلك  سنستعرض اƦ وبعد

  .نتطرق الǏ المسببات الخاصة ببيئة العمل
  
أول من  Freudenbergerفمن الناحية الفرديةÜ يعتبر فرود ينبرجر         

استخدم تعبير االحتراق في كتاباته مدعيا بأن المخلصين والملتزمين هم أكثر عرضة 
وكƦلك الƦين لديهم الرƹبة القوية بأن يقبلوا من قبل الزبائن أو العمالƇ . الحتراقل

  .فهناك احتمال بوجود بعض الصدق في هǉƦ االدعاƇات. Ʀوو قابلية لالصابة بالحالة
  

وجدوا بأن  )1999 حمدى ياسين وآخرون(ففي البحوث التي قام بها        
النفسي هي اǕكثر مثالية والتزاما بمهنتهاÜ  الجماعة المهنية اǕكثر عرضة لالحتراق

فالمشكلة . ومنهم بصفة خاصة المحامون العاملون في مراكز خدمات الطبقات الفقيرة
تصل الǏ درجة فظيعة في هǉƦ المجموعةÜ حيث أن نظرتهم البطولية الǏ ما يقومون 

ن ومن جانب آخر أ. به من أعمال تعتبر من أهم اǕسباب التي أدت الƦ Ǐلك
االفتراض المقدم من فرود ينبرجر فيه كثير من الحقيقةÜ حيث ان تعريف االحتراق 

اǕمر الǐƦ يجعل . النفسي يتضمن فقدان االلتزام والمثالية في العمل مع مرور الوقت
وهناك أسباب أخرى . الƦين هم أقل التزاما وعهدا في ظروف أفضل من هǉƦ الناحية

  :          ردى والتي تحتاج البحوث ميدانية أكثر منهالالحتراق النفسي علǏ مستوى الف
زيادة عدم الواقعية تحمل في . ù مدى واقعية الفرد في توقعاته أو آماله1

  .طياتها مخاطر الوهم واالحتراق
زيادة حصر االهتمام بالعمل . ù مدى االشباع الفردى خارج نطاق العمل2

  .تزيد من احتمال االحتراق
الراƹبين في احداث (وحدنا أن المصلحين االجتماعيين. يةù اǕهداف المهن3

  .هم أكثر عرضة لهǉƦ الظاهرة) تغييرات اجتماعية عن طريق أعمالهم
  .ù مهارات التكيف العامة4
  .ù النجاƟ السابق في مهن Ʀات حد لقدرات الفرد5
  .ù درجة تقييم الفرد لنفسه6
  .ù الوعي والتبصر بمشكلة االحتراق النفسي7
  
مكان الفرد سرد عوامل اجتماعية وتاريخية إومن الناحية االجتماعيةÜ ب      

  :يمكن اعتبارها من العوامل المساهمةÜ أƦكر منها ثالثة عوامل
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  هناك اعتماد متزايد علǏ المؤسسات الرسمية والمهنيين المتخصصين :أوال
  م من قبل هيئات ƹيروالخدمات التي كانت تقد. لتقديم الخدمات و العناية في مجتمعنا     

     Üومؤسسة المجتمع Üوالعائلة Üوالجيران ÜقاربǕرسمية مثل ا  
  .ودور العبادة     

  
ومع أن هǉƦ المؤسسات مازالت تلعب دورها في تقديم الخدماتÜ اال        

أن الظاهرة التي نلمسها هي محاولة المؤسسات الرسمية تجاǉ تحمل المسؤولية كاملة 
Ǖا Üا الصددƦالمؤسسات زيادة كبيرةبه ǉƦأدى زيادة عدد ه ǐƦولكن في . مر ال

فعلǏ سبيل المثالÜ ما أن يفتƠ مركز . الواقع هǉƦ الزيادة ال تواكب الحاجة المتزايدة
هناك استثناƇات (للصحة النفسية في مجتمع ما حتǏ نجد قائمة طويلة من المعالجين 

باب معنوية أو أدبيةÜ يحاولون حل خاصة في المجتمعات التقليدية حيث اǕفرادǕ Üس
ومن الغريب أن زيادة عدد المؤسسات و ). مشاكلهم داخل نطاق اǕسرة أو اǕقارب

المتخصصين تحمل أعباƇ هƦا الظرف بصورة زيادة الحاالت وضغط العملÜ بجانب 
  .الƣ... اإلدارات ƹير المتجاوبة واإلمكانات ƹير الكافية

  
فاالحتراق . ي واǕخالقي والثقافيالعصر العقلأو طابع " روƟ العصر" :ثانيا

Ǖات اƦ الدعم العامالنفسي يزداد في المجاالت العمل Ǐسبيل  .هداف التي ال تلق Ǐفعل
المثالÜ ظاهرة الدعم تبرز في حالة بدائل للتعامل مع المشكالت التي تظهر في 

ن وجود وعلǏ الرƹم م. دǐ دورهاالمجتمع والتي ما تلبث أن تضمحل بعد أن تؤ
ائيات أو بحوث تدعم هƦا اال أننا نعتقد بوجود مشكلة االحتراق في هƦا النوع احص

  .من المؤسسات
فهناك مجموعة توقعات . الغموض الوظيفي بمثل هƦا النوع من المهن :ثالثا

  :حول طبيعة العمل المهني والقائمين به يشترك فيها معظم أفراد المجتمعÜ منها
  ù الكفاƇة التأهلية  1
ù العمالÜƇ بصورة عامةÜ يمتازون بروƟ التعاون والتقدير لمقدم الخدمة أو 2
  .العالج

  .اإلثارة والتنوعبù العمل المهني يمتاز 3
  .ù العالقة الودية بين العاملين بالمهنة نفسها4
ù ظاهرة االستقاللية عند المهنيين فيما يتعلق بقراراتهم ونوعية الخدمات 5

  .التي يقدمونها
  .رة االلتزام واإلخالص واإلنسانية عند هؤالƇ المهنيينù ظاه6
  
هناك بعض الحقيقة في هǉƦ التوقعاتÜ لكن معظمها خاطئة ومظلة        

Ǖعداد متزايدة من المهنيين في المجتمع والƦين يعملون في مؤسسات بيروقراطية 
وسرعان وكنتيجة لƦلكÜ معظمهم يبدأ حياته المهنيةÜ بتوقعات ƹير واقعية . ضخمة

ما يصدمون بالواقع عند تعرضهم Ǖمور تخالف ما كان في مخيلتهم لعكس الصورة 
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وهƦا بدورǉ يساهم في الضغط أو اإلجهاد . التي رسموها للعمل الǐƦ سيقومون به
أما المسببات الخاصة بالمستوى التنظيمي . الوظيفيÜ وبالتالي زيادة فرص االحتراق

هǉƦ المسببات يمكن التحكم . لظهور هǉƦ المشكلة أو ظروف العمل لها عالقة مباشرة
  :ثالث تويمكن حصرها في افتراضا. فيهاÜ علǏ عكس المستويين السابقين

  
البحوث الخاصة بالضغط النفسي وطرق التعامل معه تقترƟ بأن  :أوال   

  .فقدان االمكانات والقوة يعتبران من أهم مسببات الضغطÜ والقلق والكƉبة في اǕفراد
حيث ان الفرد " العجز المتعلم"د استمرار هǉƦ الحالة تتطور ظاهرة تسمǏ وعن

  .يستخلص من Ʀلك بأنه عاجز عن عمل أǐ شيƐ لتحسين وضعه وبداخله اليأس
  
وبناƇ علƦ ǏلكÜ . هǉƦ الظاهرة الǏ حد كبير ظاهرة االحتراق النفسي        

قرا الǏ مصادر ونفوƦ من الممكن االفتراض بأن أǐ موقع عمل يكون الفرد فيه مفت
 ǉƦلحل المشكالت التي تواجهه سوف يكون مصدرا للضغط وفي حالة استمرار ه

  .الحال يحدث االحتراق
  

نجد أن قلة ) الضغط النفسي(استناد علǏ النوعية نفسها من البحوث  :ثانيا   
تيب لƦلكÜ فالعمل الر. االثارة للعضو لها اǓثار السلبية نفسها كما لالثارة الشديدة

  .   الخالي من االثارةÜ والتنوع والتحدǐ ربما يؤدǐ الǏ الضغط واالحتراق النفسي
  

أǐ فشل يواجه الفرد جهودǉ لتحقيق الحاجات الشخصية خالل عمله  :ثالثا   
والمهنيون يأتون . سوف يساهم في حال عدم الرضاÜ والضغط وبالتالي االحتراق

ن زمالƇ مساندينÜ وعمالƇ يقرون بالجميلÜ الǏ أعمالهم متوقعين الكثيرÜ فهم يريدو
وعمال مشوقا مثيراÜ فضال عن االستقالليةÜ وفي الوقت نفسه ما يريدǉ أǐ عامل 

راتب كاشفÜ فرص للتقدير وتطور وظيفيÜ ومسؤول متفاهم وكفÜƇ : آخر مثل
ومع أن درجة الرضا . وشعور باالنجازÜ ولسوƇ الحظ ƹالبا ما يصابون بخيبة اǕمل

  .ضة ليست هي االحتراقÜ اال أن Ʀلك يشكل تحƦيرا لما سيأتيالمنخف
  

   Ňالوظيفي في المؤسسة والتركيبة الوظيفية لها دخل في عملية  والجو
واستنادعلǏ كتابات كولد . االحتراق النفسي وهنا تبرز أهمية دور القيادة واالشراف

انية Ü يميل االداريون في المؤسسات الخدمات االنس Goldenbergنبرج 
كالمستشفياتÜ ومراكز الخدمة االجتماعيةÜ والمدارس الǏ افتراض مفادǉ أن 
 ǉƦالخدمات ه ǉƦحاجات المستفيدين من ه Ǐالمؤسسة يجب أن تركز فقط عل

واالفتراض المصاحب لƦلك . المؤسسات واهمال حاجات الهيئة القائمة بالمسؤولية
صول متكاملÜ ولديهم الكفاƇة هو أن أفراد الهيئة يجب أن يكونوا أو يعتبروا كمح

وعالوة علƦ ǏلكÜ يفترض بعض االداريين Ǖسباب . لمواجهة مثل هǉƦ المشكلة
ونتيجة . عديدةÜ بأن هيئة ال يمكن الوثوق بها نت ناحية تأدية أعمالهم دون تدخل

لƦلك Ü تخلق االدارة تركيبة وظيفية وأسلوب تحكم من أجل محاسبةالهيئة في حال 
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ظ المرسومÜ اǕمر الǐƦ يؤدǐ الǏ خلق اǕنظمة االشرافية خروجها عن الح
      .  االستبداديةÜ والصراعات بين الهيئة واالدارة وتزايد البعد النفسي بين العاملين

  
انه من السهل نقد االدارǐ والمشرف ولكن ليس هؤالƇ هم السبب       

غوطÜ ومع فهؤالƇ أيضا يتعرضون للض. الرئيسي في حدوث االحتراق النفسي
استمرار Ʀلك ربما تؤدǐ هǉƦ الضغوط الǏ عالقات سلبية مع الƦين يعملون تحت 

ولسوƇ الحظ فان معظم البحوث في هƦا المجال ركزت علǏ الهيئة مما . قيادتهم
ǐالمستوى االدار Ǐيجعل الباب مفتوحا لبحث المشكلة عل.  

  
االشرافÜ هناك  وبجانب القوانين والمعاير الخاصة بالمؤسسة وطبيعة       

هناك : فمثال .القيم المنبثقة من المؤسسة و التي لها آثارها في بروز هǉƦ المشكلة
عرف متفق عليه في السجون يجعل من الشخص ƹير مرƹوب فيه أو يعتبر منحرفا 

و بناƇ . عن الجماعة اƦا ما عبر عن خوفÜ والتردد والشفقة أو العواطف أخرى
س التخلص من الشد أو التوتر العصبي عن طريق علƦ Ǐلك من الصعب علǏ الحرا

ƹير العنف الجسدÜǐ والǐƦ يحدث باستمرار في السجونÜ لƦا فان حراس السجون 
  .أكثر عرضة لالحتراق النفسي بسبب الوضع الثقافي في المؤسسة

  
فقد . والخاصية اǕخرى لالحتراق النفسي هي كونها ظاهرة معدية       

بأنه عندما ) 1999حمدǐ ياسن ( Willو ول  Schwartzوجد كل من شوارتز 
ترجع ممرضة ملتزمة ونشطة الǏ العمل بجناƟ تكون نسبة االحتراق النفسي عالية 
 Üالظاهرة ǉƦعراض الخاصة بهǕسرعان ما تستسلم وتظهر عليها ا Üبين عاملين فيه

Ʀلك فان نسبة حدوث " االحتراق النفسي"ففي أǐ موقع عمل فيه اƹǕلبية في حالة 
  .    للعضو الجديد تكون عالية

   
5 øثار االحتراق النفسيƆ:  
من الناحية النفسيةÜ االحتراق النفسي ماهو االانعكاس او رد فعل        

و العملية تبدأ عندما يشتكي المهني من الضغط أو . لظروف العمل ƹير المحتملة
. لوب حل المشكالتاجهاد من النوع الǐƦ اليمكن تقليله والتخلص منه عن طريق أس

والتغيرات في االتجاهات وأنواع السلوك المصاحبة لالحتراق النفسي توفر هروبا 
بجانب . احية الضغط العصبينفسيا وتحمي الفرد من تردǐ حالته الǏ أسوأ من ن

  :كن حصر اǓثار التالية لهǉƦ الظاهرةƦلك يم
  .تقليل االحساس بالمسؤولية .1
 .عد النفسيتمتاز العالقة مع العميل بالب .2
 .استنفاƦ الطاقة النفسية .3
 .التخلي علǏ المثاليات وزيادة السلبية في الشخص .4
 .لوم اǓخرين في حال الفشل .5
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6. ƇداǕنقص الفعالية الخاصة با. 
 .كثرة التغيب عن العمل وعدم االستقرار الوظيفي .7

بالنسبة  cynismeالسلبيةÜ التباعد : ونستطع أن نالحظ ƍتجاهات مختلفة
وكƦلك العزلة بالنسبة لǔخر تزيد وكل هǉƦ  .بائنÜ للزمالÜƇ وللمسؤولينللعملÜ للز

  .االظطرابات تأثرعلǏ الحياة العائلية وتستطيع أن تحطم الحياة اǕسرية
 Ɛالسي ƇداǕتزايد حوادث العمل وا Üتجنب العمل Üالتأخر Üكما أن الغيابات

 )د السرقةونستطيع كƦلك ƍيجا. كلها ثمن تدفعه المؤسسة والمستخدمين
I.Paulhan1998 ).  

هƦا ما دفعنا لتفسير هǉƦ السلوكات والسعي لمعرفة ما Ʀƍا كان للمناخ 
   . التنظيمي داخل المؤسسات الصحية عالقة بها

  
  :ø أساليب التخفيف من االحتراق النفسي 6

مع أن استعراض الظروف المحيطة بهǉƦ الظاهرة يوحǏ بالكƉبة اال        
ناك ما يمكن عمله لتقليل هǉƦ الظروف في المؤسسات الخدمات أنه في الواقع ه

. وبالطبع تتفاوت مواقع العمل في مدى نجاحها تبعا للظروف المحيطة بها. االنسانية
ويمكن اعتبار الخطوات التالية كجهود رامية لتقليل من ظهور الحتراق النفسي بين 

  :العاملين في مجال الخدمات المهنية
  .التوقعات الوظيفية عدم المبالغة في .1
 .المساندة المالية للمؤسسات االجتماعية بالمجتمع .2
 .وجود وصف تفصيلي للمهام المطلوب أداؤها من قبل المهني .3
 .تغيير اǕدوار و المسؤوليات .4
 .االستعانة باختصاصي نفسي للتغلب علǏ المشكلة .5
 .زيادة المسؤولية واالستقاللية للمهني .6
7. Ʀأو المعرفة بنتائج الجهود المب ǐمستوى الفرد Ǐعل Ƈولة سوا

ǐالمستوى االدار. 
وجود روƟ التƉزر واالستعداد للدعم النفسي للزميل في مواجهة  .8

مشكالت العمل اليوميةÜ اǕمر الǐƦ يتطلب الحوار المفتوƟ وطرƟ المشكالت 
 .بطريقة دورية

 .االهتمام ببرامج التطوير ونمو العاملين نموا مهنيا ونفسيا .9
     .يجابي مع الضغوط أو التحكم في الضغوطالتعامل اال. 10
  

  :التحكم في الضغوط
من السطور السابقة يتضƠ تعدد مصادر الضغوط في التنظيمات         

  .العمل المختلفة
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 Ƈوكما تشير الكتابات والدراسات حول الموضوع فانه من االستحالة القضا
. Ǐ أدنǏ درجة ممكنةنهائيا علǏ الضغوطÜ ولكن يمكن التحكم فيها وتقليلها ال

Ǐوبصورة عامة عند تناول أساليب واستراتجيات التحكم نجدها تصنف ال:  
  .أساليب شخصية حيث تقع المسؤولية القيام بها علǏ اǕفراد .1
أساليب تنظيميةÜ حيث تلعب المنظمة دورا هاما في التحكم في  .2

 .مصدر الضغوط النابعة من بيئة وطبيعة المهام المختلفة فيها
  
6ø1ø األساليب الشخصية :    

تدخل هǉƦ اǕساليب ضمن االعتقاد الشخصي من جانب الفرد بأنه       
المسؤول اǕول واǕخير عن سالمته وسعادته وبالتالي ادراك دورǉ فيما يجب القيام 

وتجدر اإلشارة ƍلǏ أن اǕساليب المƦكورة تكمل بعضها البعض وتتطلب ادارة . به
  :هǉƦ اǕساليب بايجاز .ها حتǏ تصبƠ جزƇا من حياة الفردقوية لالستمرا في توظيف

  
  
  
  

   :اإلسترخاƅ التام: أوال
هƦا . تهدف أساليب االسترخاƇ الǏ اعادة التوازن بين الراحة والنشاط        

االسترخاƇ يتحقق اما بطريقة فسيولوجية وتسمǏ أسلوب من الخارج الǏ الداخل أو 
والǐƦ يأخƦ تسمية ) صور رمزية أو نفسية( من خالل التركيز علǏ داخل الجسم

  .رجاأسلوب من الداخل الǏ الخ
  
ويشير المعنيون بموضوع الضغوط واǕساليب الشخصية في التعامل        

معها الǏ مجموعة من اǕمور ينبغي وصفها في االعتبار عند اختيار اǕسلوب 
  :المناسب

هاÜ علǏ سبيل المثال هل ù الوعي التام بمصادر الضغوط وكيفية التعامل مع
تلجأ الǏ اǕساليب قصيرة اǕجل مثل اللجوƇ الǏ المهدئاتÜ أو الǏ أساليب طويلة 
اǕجل من مثل معرفة المزيدعن الموقف المسبب للضغوط والتخطيط لمواجهة Ʀلك 

  .  الموقف
  .ù عدم التردد في طلب المساعدة من المتخصصين اƦا دعت الحاجة 

  .مù التمرين بشكل منتظ
ù فترة االسترخاƇ ينبغي أن تكون قصيرة ومرة واحدة بعد الدوام يمكن أن 

  .تعود بالفائدةعلǏ الفرد
ù عدم االكثار من عمليات االسترخاƇ فتصبƹ Ơاية بدال من أن تكون وسيلة 

  .للتخلص من الضغوط
  :ومن أبرز الوسائل ضمن هƦا االطار
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   Relaxation Progressive:التدريجي/االسترخاƅ التقدمي) أ
الedmund jacobson  ǐƦيرتبط هƦا اǕسلوب بادموند جاكوبسون        

في هƦا اǕسلوب يتعلم الفرد كيفية استرخاƇ عضالت جسمه ) بأب االسترخاƇ(يلقب 
  )يبدأ ويتجه الǏ أعلǏ نحو الرأس أو العكس(بشكل منظم 

  
  Meditation:التƉمل) ب
عينيه ويحاول أن يتخلص من  يختار الفرد وضعا مريحا ويغلق        

وعلǏ . اǕفكار المتضاربة في ƦهنهÜ ثم يقوم باختيار كلمة يرددها مرة بعد مرة
ال أن هناك الكثيرين الƦين بينوا بأن أسلوب ƍ. الرƹم من الجدل حول هƦا اǕسلوب

يؤثر في بعض وظائف الجسم التي تساهم في تحقيق االسترخاƇ مثل عملية التنفس 
  .اط في الموجات المخيةودرجات النش

  
وتجدر االشارة هنا الǏ أن الهدف هو الوصول الǏ االسترخاƇ التام         
وهǉƦ الحال ال تنطبق علǏ اǕنشطة التي يقوم بها الفرد مثل مشاهدة .أو العميق

التلفزيون أو الƦهاب لصيد اǕسماك أو السفر التي تحقق بعض االسترخاƇ ولكنها ال 
  .التي يحققها اǕسلوبين الƦكورينتصل الǏ الدرجة 

  
  

        :ممارسة الرياضة بشكل منتظم: ثانيا
ولكي تكون الممارسة فعالة . تعتبر من الوسائل الفعالةلتقليل الضغوط       

يجب أن تدور حول الرياضات الخفيفة التي ال تتطلب عمال مكثفا من الرئتين 
دقيقة  20و10ة زمنية تتراوƟ بين وكما يجب أن تمارس بشكل منتظم وبفتر. والقلب
  .لكل مرة
  

وتشير الدراسات ضمن هƦا االطار أن التأثير الرئيسي للممارسة المنتظمة    
هو الحماية ضد أمراض القلب والتوتر الزائدÜ يضاف الƦ Ǐلك أن التمرين المنتظم 

ص ينمي الثقة بالنفس والنشاط و الرƹبة في الحياة ù عناصر مهمة في عالقة الشخ
  .مع اǓخرين خارج وداخل المنظمة

  
  :االتجاǇ والوعي: ثالثا

وتكمن أهمية االتجاǉ والوعي في أننا ال نستطيع أن نغير من         
ال اƦا كان هناك وعي تجاهاتناÜ وهǉƦ بدورها لن تتغير ƍسلوكياتنا دون تغيير ا

ولعل أهم  .وادراك من جانبنا بما تقوم به أو ينبغي أن نقوم به لتحسين الظروف
. تنمية اتجاǉ هو عدم االندفاع و التعامل مع كل مشكلة أو قضية حسب اǕولويات

 ).ب(وكأننا هنا ندعو الǏ تغيير ردود فعلنا لǖحداث لتتماشǏ مع سلوكيات نمط 
وكما في عملية التطعيم حيث يكتسب الجسم مناعة ضد اǕمراض فان البعض من 
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فبامكان الفرد أن . للمناعة ضد الضغوط النفسيةالباحثين يدعو الǏ تطبيق الفكرة 
ينمي ما يعرف بالتطعيم االنفعالي من خالل معايشة الموقف الǐƦ يسبب له القلق 

  :ويتم Ʀلك من خالل. واالنزعاج
  ù جمع معلومات وافية وكاملة عن الموقف حتǏ وان كانت ƹير سارة

توفرة التي ù في حالة القلق أجمع تفاصيل عن المصادر الخارجية الم
  .بامكانها مساعدتك للتعامل مع الموقف بفعالية

ù وفي حالة عدم وجودها عليك ادراك Ʀلك فربما يساعدك Ʀلك علǏ عمل 
  .           شيƐ قبل استفحال المشكلة

ù تشجيع نفسك علǏ تبني خطط لمواجهة الموقف مع االعتراف 
  .بوجودظغوط عليك

ن يساعدان علǏ التعامل مع الضغوط وضمن اطاراالتجاǉ هناك أسلوبان آخرا
  :هما

  
  :اعادة البرمجة الذهنية) أ

  :تشير الǏ التعامل مع المواقف الضاƹطة من خالل خطوتين        
التوقف والتركيز علǏ الموقف Ʀهنيا واعادة التفكير في حل المشكلة بصورة 

  .عقالنية
  
  :تصور ذهني) ب
          Ʀلك ضمن اعادة البرمجة الƦ هنية ويساعد الفرد توقيع يدخل

مصادر الضغوط والخطوات الالزمة لمواجهتهاÜ وبخاصةÜ أثناƇ االسترخاƇ من 
  .خالل التأمل

  
  :نظام Ʒذائي صحي: رابعا

          ƇاƦالحقائق فانه من الصعب أن يقلل الفرد من أهمية الغ Ƈفي ضو
بتناول وبصورة عامة ينصƠ المتخصصون . للصحة العقلية والجسدية لالنسان

وكما .المجموعات الغƦائية بشكل معتدل مع تقليل اللحوم والمواد الكربوهيدراتية
ينبغي االبتعاد عن المواد الغƦائية االصطناعية والتقليل من المنبهات واالمتناع عن 

  .التدخين
  
6ø2األساليب التنظيمية ø:stratégies organisationnelles     

  :ويتم Ʀلك من خالل        
  .الهتمام باختيار والتعيين لتحقيق التوافق المهنيù ا

ù االهتمام بالبرامج التدريبية لالرتقاƇ بمهارات المدراƇ والعاملين وبالتالي 
  .زيادة فعاليتهم في التعامل مع مواقف العمل

ƍ ùعادة تصميم بعض الوظائف وزيادة ƍثرائها وما يؤدƦ ǐلك ƍلǏ زيادة 
  .هامهم وبالتالي تخفيض مستوى المعانات من الضغوطاستقاللية اǕفراد في انجاز م



 70

ù الالمركزية حيث تتوزع المسؤوليات داخل المنظمة وتقلل من الشعور 
  .بالعجز بين العاملين

  .ƍ ùتاحة الفرصة للمشاركة في القرارات
  .ù التأكد من أن عمليات التقويم والمكافƉت تنفƦ بشكل عادل بين الجميع

ƹ ǐƦالبا ما يركز علǏ فتƠ قنوات االتصال وتنمية ù التطوير التنظيمي ال
وكما أن التطوير التنظيمي يهدف ƍلƍ Ǐيجاد الثقة بين . روƟ الجماعة داخل المنظمة

اǕمر الǐƦ يؤدƍ ǐلǏ حرية التعبير عن المطالب والمعوقات والقضاƇ علǏ . الجميع
العاملين اإلشاعات بين العاملين والتي بدورها تقلل من مستوى الضغوط بين 

  . بمستوياتهم المختلفة
  

7 øدور المنظمة في التعامل مع الضغوط:  
هناك عدد من الخطوات أو اǕساليب يمكن اتخاƦها من أجل منع أو تقليل 

 Luthns 1992 . Reitz(اǓثار السلبية للضغوط علǏ العاملين Ǖقل درجة ممكنة 
1981 . Nelson et Quick 1996  .(ساليب بإيجازǕا ǉƦه:  

    
7ø1 øتحليل الوظائف:  

تهدف هǉƦ العملية ƍلǏ معرفة درجة الضغوط في اǕعمال المختلفة وبالتالي 
ويتطلب اǕمر اǕخƦ باالعتبار شخصية الفرد التي تشير . ƍسنادها لǖفراد الناسبين

  .ƍلǏ مزيج من السمات النفسية التي نستخدمها لنصف الفرد
ة من السمات المختلفة مثل الƦكاÜƇ الثقة وعادة ما يمتلك الفرد درجات متفاوت

بالنفسÜ الواقعيةÜ الحساسيةÜ الصالبة النفسيةÜ االعتماد علǏ النفسÜ وƹيرها من 
  .السمات التي تميز الفرد عن اǓخرين

وبهƦا الصدد برزت محاوالت من الباحثين لتحديد السمات المطلوبة لǖعمال 
جاƟ المهني يعتمدان علǏ مدى مالƇمة المختلفة من منطلق أن الرضا الوظيفي والن

ويعتبر نموƦج أنماط الشخصية الستة والمهن المناسبة . بيئة العمل مع نمط الشخصية
 )2003حمدǐ ياسين () Robbins 1997(لها اǕكثر تناوال وبحثا بهƦا الخصوص 

  :وهǉƦ اǕنماط الستة بخصائصها وبعض المهن التي تتناسب معها هي
   
7ø1ø1النمط ال øواقعي:   

الǐƦ يفضل اǕنشطة البدنية التي تتطلب المهارةÜ القوة والتوافق         
الخجلÜ المثابرةÜ الثباتÜ المسايرةÜ : العضلي العصبي ترتبط شخصيته بسمات مثل

المهن الميكانيكيةÜ خطوط : مثل هƦا الفرد تناسبه أعمال مثل. الصدقÜ والعملية
  .التجميع الصناعيÜ والمهن الزراعية
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7ø1ø2ø Ǎالنمط الباحث أو المستقص:  
الǐƦ يفضل اǕنشطة التي تتضمن التفكيرÜ التنظيمÜ والفهمÜ يتميز بأنه         

هǉƦ . يميل ƍلǏ التحليلÜ حب االستطالعÜ اǕشياƇ الجديدة أو المبتكرةÜ واالستقاللية
رياضياتÜ علوم اǕحياÜƇ االقتصادÜ ال: الشخصية تكون أكثر نجاحا في أعمال مثل

  .والصحافة
  
7ø1ø3النمط االجتماعي ø:   

         ÜخرينǓنشطة من خاللها يساعد وينمي أو يطور اǕيفضل ا ǐƦال
Ơوالتسام Üالتعاون Üاالجتماعية Üفي أعمال مثل. يتسم بالود Ơا الفرد ينجƦمثل ه :

  .الخدمة االجتماعيةÜ اإلرشادÜ التدريسÜ والتحليل النفسي
  
7ø1ø4النمط ال øتقليدي:  

الǐƦ يفضل اǕنشطة المحددة بالقوانين واللوائƠ يمكن أن يقال عنه         
: مثل هƦا الشخص تصلƠ له أعمال مثل. بأنه عمليÜ فعالÜ محدد الخيالÜ وƹيرمرن

  .المحاسبةƍ Üدارة مؤسسةÜ اǕعمال الكتابيةÜ وأمانةالصندوق في البنوك
7ø1ø5النمط المقدام أو المغامر ø:  

          Ǐالتأثير عل Ǐعل ǉنشطة اللفظية التي تساعدǕيفضل ا ǐƦال
 Üالحيوية ÜƟالطمو Üيتسم بالثقة بالنفس ÜƦالقوةأو النفو Ǐخرينوالحصول علǓا

المحاماةÜ بيع وشراƇ : والنزعة ƍلǏ االستبدادÜ هƦا النمط يزدهر في المهن التالية
  .العقاراتÜ والعالقات العامة

  
7ø1ø6النمط المولع با øلفنون أو المنجز :  

الǐƦ يفضل اǕنشطة الغامضة وƹير المنتظمة التي تتطلب التعبير          
خصوبة الخيالÜ التمرد أو االضطرابÜ : اإلبداعي وƹير التقليدÜǐ تكون من سماته

الفنون التشكيليةÜ التأليفÜ : مثل هƦا الفرد تناسبه اǕعمال التالية. العاطفيةÜ الالعملية
   .  اخليالتصميم الد

  
7ø2 ø تصميم الوظائف:  

ينبغي أن تصمم الوظائف بصورة تساعد علǏ كشف عناصر مثل          
الحمل أو العبƇ الوظيفي بشقيه الزائد أو المنخفضƹ Üموض الدورÜ والعوامل 

  .الحرارة ودرجة اإلضاƇة وƹيرها من مكونات البيئة المادية: البيئية مثل
الضغوط في تنظيمات العمل نموƦج الصفات ويعتبر العديد من المهتمين ب
واستناد علǏ هƦا النموƦج ).  Robbhns 1997(المميزة المتكامل للتصميم الوظيفي 

  :فإن أǐ عمل يمكن وصفه من خالل خمسة أبعاد هي
ù تنوع المهاراتÜ ويتعلق بمدى ما يتطلبه العمل من أنشطة مختلفة تتطلب 

  .القدرات الشخصيةمن الفرد استخدام عدد من المهارات و
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ù معالم وظيفية واضحةÜ ويرتبط بمدى مساهمة العمل في ƍنجاز مهمة 
  .واضحة المعالم كإنتائج قطعة متكاملة جاهزة لالستخدام

  .ù أهمية الوظيفةÜ ويدور حول مدى تأثير العمل في حياة اǓخرين
 Ʀالعمل من حرية في جدولة وتنفي ǉويتعلق بمدى ما يوفر Üاالستقاللية ù

  .المهام المطلوبة منه
ù معرفة النتيجةÜ ويرتبط بمدى ما يوفرǉ العمل من المعلومات مباشرة 

  .وواضحة حول فعالية اǕداƇ من جانب الفرد
فاǕبعاد الثالثة المƦكورة أوال من شأنها تحقيق شعور لدى الفرد بأهمية عمله 

رة المسؤوليةلما يقوم من الناحية النفسيةÜ والبعد الرابع يمكن الفرد من المرور بخب
وال يقتصر دور هǉƦ . بهÜ والبعد الخامس يهيƐ له المعرفة الحقيقية لنتائج عمله

اǕبعاد في تقليل الضغوط النفسيةÜ بل تؤدى ƍلǏ تحقيق نتائج ƍيجابية أخرى للفرد 
هǉƦ النتائج تتمثل في درجات عالية من الدافعية المهنيةÜ جودة اǕداÜƇ . والمنظمة
  .وظيفيÜ واالستمرارية في العملالرضا ال

                        
7ø3ø دعم اجتماعي:  

يشير ƍلǏ اهتمام المنظمة بتوفير الفرص للعالقات االجتماعية وبث        
والدعم االجتماعي يعمل في اتجاهينÜ كالهما . روƟ التعاون والتƉلف بين العاملين

زيد من االستجابات الفرد في العمل فمن جانبÜ ي. الفرد والمنظمة: لصالƠ الطرفين
  .Ǖنه يحقق حاجات مهمة مثل الضمانÜ القبولÜ االنتماÜƇ والمحبة

ومن جانب آخرÜ فإن الدعم االجتماعي يعمل كمنظمة عازلة أو مخففة 
  .   ويتم Ʀلك من خالل التعاطف وتقديم المساعدة. للضغوط

  :في مكان العمل وتشير الدراسات ƍلǏ أهمية نوعين من الدعم االجتماعي
االستماع وƍظهار : ù دعم انفعاليÜ ويتمثل في استجابات سلوكية مثل

  .التعاطف مع صاحب المشكلة
ù دعم وسيليÜ الǐƦ يتجسد في تقديم المساعدة اللفظية أو المادية لصاحب 

ومع أهمية النوعين من الدعم في مكان العملÜ تجدر . المشكلة إلنجاز المهمة
لنوع الثاني من الدعم له تأثير مباشرة علǏ تخفيف الضغوط مقارنة اإلشارة ƍلǏ أن ا

  . بالنوع اǕول
   
7ø4ø تقديم االستثارة:  

تتمحور االستثارة حول النمو المهني وبخاصة في المنظمة الكبيرة         
الحجمÜ حيث العالقات الالشخصية  والمناخ الوظيفي المساهم في وجود شعور بعدم 

م التأكد من العدالة أساليب التقويم والفرص المتاحة لتنمية المهارات الطمأنينة أو عد
  .الوظيفية

وتبرز هنا أهمية ƍيجاد مناخ تنظيمي مساندة للعاملين يساهم في تنمية عالقة 
وعادة يتضمن مثل هƦا المناخ متغيرات تنظيمية مثل . تبادلية ƍيجابية بين الطرفين
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ال اǕعلÜǏ الالمركزيةÜ وƍعطاƇ العاملين المشاركة في القراراتÜ تشجيع االتص
  .درجة أعلǏ من التحكم في أعمالهم

   
7ø5ø تنمية اتجاهات نفسية إيجابية:  

ويقصد باالتجاǉ االستعداد العقلي العصبي الǐƦ يتكون نتيجة الخبرات         
والتجارب التي يمر بها الفرد التخاƦ مواقف بالرفض أو القبول تجاǉ قضايا أو 

  .أو أماكن أشخاص
وفي الواقعÜ عند تناول االتجاǉ النفسي في مكان العمل يمكن القول بأننا نتعامل مع 

  .االتجاǉ النفسي والرضا الوظيفي: عملة واحدة لها وجهان
فالفرد Ʀو الدرجة العالية من الرضا يكون أكثر استعداد لقبول المسؤوليات الوظيفية 

ن خالل تحقيق حاجات المادية والنفسية ويتحقق Ʀلك م. وأكثر استجابة للتغيرات
للفرد والتي تتمثل في الراتب المناسبÜ التقديرÜ اليبئة االجتماعية المساندةÜ فرص 

  . للنمو المهنيÜ والمشاركة في القرارات العمل
  
8 øأساليب وقائية:  

" الوقاية خير من العالج"من منطلق أهمية تطبيق مضمون المثل المعروف        
اǕفضل لو أن منظمات أو مؤسسات العمل تتخƦ خطوات تمنع ردود الفعل  فإنه من

وƹالبا ما يتم Ʀلك من خالل تبني برامج تهدف في مجملها . السلبية في مكان العمل
ƍلƍ Ǐيجاد بيئة عمل فعالة قادرة علǏ رصد المشكالت والتعامل معها لصالƠ الجميع 

  .من منظور وقائي
ج علǏ خطوات التنفيƦية التي تتخƦها اإلدارة بعد القيام ويعتمد نجاƟ مثل هǉƦ البرام

  .بمسƠ للتعرف علǏ وجهات نظر العاملين في كل ما يتعلق بعملهم
. واǕهم من ƦلكÜ أن يشعر العاملون بأنهم جزƇ من هǉƦ البرامج في جميع خطواتها

  :وتتضمن هǉƦ البرامج اǕساليب التالية
  
8ø1 ø ليندراسات مسحية التجاهات العام:  

تهدف ƹالبا ƍلǏ قياس معنويات العاملين وƍلǏ تحديد جوانب العمل المختلفة          
وتتم هǉƦ الدراسات في العادة ). الضغوط(ربما تكون مصدر لعدم الرضا واالنزعاج 

  .ƍما عن طريق اǕسئلة التي توزع في صورة استبانة أو المقابالت المقننة
نتائج وسرية البياناتÜ فإن معظم المنظمات تلجأ ومن أجل زيادة الثقة في تحليل ال

  . ƍلǏ مؤسسات استشارية خارجية للقيام بمثل هƦا العمل
. ومن الضرورǐ اختبار عينة ممثلة لجميع قطاعات المنظمة إلشراكهم في الدراسة

وعلǏ اإلدارة أن تضع في االعتبار أن مثل هǉƦ الدراسات تفقد أهميتها Ʀƍا لم تعلن 
  .ميع ولم تعقبها خطوات واقعية ملموسة للتعامل مع المشكالت التي تبينهاالنتائج للج

وتعتمد فعالية التدخل عن طريق هƦا النوع من الدراسات للوقوف علǏ الجوانب 
  :السلبية التي تواجه العاملين علǏ وجود عدد من العناصرÜ منها
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  .ù الدعم المادǐ والمعنوǐ من اإلدارة العليا 1      
  .ù استمرارية العملية وليس كرد فعل لǖزمات 2      
  ù سرية المصادر لكسب ثقة المشاركين وعدم ترددهم في المشاركة     3      

  .في الدراسات الالحقة ولضمان الصراحة في البيانات التي يدلون بها           
    ù التزام اإلدارة بالتعامل مع النتائج بروƟ رياضية حتي وƍن جاƇت  4      

  .مخالفة لتوقعاتهم وناقدة لهم           
      5           Ƈجراƍ ات فيƇكفا ǐوƦ يتم من قبل أفراد متخصصين Ʀالتنفي ù  

  .الدراسات المسحية للحصول علǏ بيانات يمكن الوثوق بها وبنتائجها           
  
8ø2ø ات للمصارحةƅلقا:  

ثر مع جماعات العمل المختلفة تتم هǉƦ اللقاƇات من قبل مسؤول أو أك         
ويمكن حضور جميع اǕعضاƇ في كل . لمناقشة القضايا Ʀات االهتمام المشترك

وفي حالة اختيار البديل الثاني يفضل مراعاة التناوب . جماعة أو اختيار ممثلين عنها
  .في التمثيل

خال  وتعتمد فعالية مثل هǉƦ اللقاƇاتعلǏ ممارسة الصراحة من الجانبين ووجود جو
من الخوف و االنتقام للصراحة التي يعبر بها العاملون عن مشكالتهم وتوقعاتهم 

وينبغي أن يجيب المسؤولون علǏ جميع اǕسئلة سواƇ في نفس اللقاƇ أو . الوظيفية
  .اللقاƇات الالحقة أو من خالل االتصال الشخصي في بعض الحاالت

عر التي تسبب لهم القلق وجسرا وتعتبر مثل هǉƦ اللقاƇات متنفسا فعاال عن المشا
فإن Ʀلك يتحقق Ʀƍا لم تلجأ المنظمة ƍلǏ . لتقوية العالقات بين جميع اǕطراف

ƍجراƇات انتقامية ضد الƦين يعبرون عن آرائهم بصراحة قاسيةÜ والوفاƇ من جانب 
  .المسؤولين للوعود التي تعطǏ للعاملين في هǉƦ اللقاƇات

      
8ø3ø محاضرات التوعية:      

تشير ƍلǏ تبني المنظمة لبرامج محاضرات وندوات عن الضغوط المهنية          
. وأبعادها المختلفة وأساليب التعامل معها بشكل يساعد علǏ قيام بخطوات عملية

وƹالبا ما يكون المحاضرون والمتحدثون في هǉƦ الفعاليات من البارزين في هƦا 
  .الطب أو علم النفسوهؤالƇ عادة Ʀو خلفية علمية في . المجال

ومع أن الفائدة المباشرة لهǉƦ الجهود تعود علǏ الƦين يعانون من مشكالت ناتجة عن 
الضغوطƍ Üال أنه ال يمكن التقليل من أهميتها للعاملين الƦين يتمتعون بصحة نفسية 
جيدة وعلǏ وفاق مع ظروف العملÜ فالقيام بتنظيم مثل هǉƦ البرامج يعتبر مؤشرا 

اإلدارة بعنصرها البشرǐ وعلǏ رƹبتها في التعامل مع الضغوط التي  علǏ اهتمام
 .تتواجد في مجال العمل بدرجات مختلفة
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8ø4ø تنمية المنظمة:  
يشير مفهوم تنمية المنظمة ƍلǏ الجهود Ʀات المدى البعيد لتحسين قدرة         

خارجي أو المنظمة علǏ حل مشكالت والتكيف مع التغيرات البيئية بمساعدة خبير 
ǐالبا ما يكون أحد المتخصصين في السلوك البشرƹ ǐƦوتهدف الجهود . داخلي وال

Ǐلƍ الباƹ:  
  .رفع مستوى الثقة بين العاملين) أ                
  .  زيادة فرص مواجهة المشكالت والعمل علǏ حلها) ب               
  .Ǐ المعرفة والمهارةƍيجاد بيئة عمل تعتمد السلطة فيها عل) ت               
  .تشجيع االتصال الصريƠ بين مختلف المستويات) ث               
  .زيادة دافعية ورضا العاملين) ج               
               Ɵ (مفهوم التعاون ƣترسي.  
  .زيادة مستوى المسؤولية في التخطيط والتطبيق) خ               

  
ات ƍيجابية حول اǕفرادÜ منها أن لديهم القدرة علǏ وتستند هǉƦ اǕهداف علǏ افتراض

 Üيفضلون المسؤولية Üيتحدى قدراتهم ǐƦيفضلون العمل ال Üالتحكم في أنفسهم
  .ويتمتعون باǕعمال التي يقومون بها

وƍلǏ جانب ƦلكÜ تهدف تنمية المنظمة ƍلƍ Ǐيجاد مؤسسة علǏ درجة عالية من 
رات الخارجيةÜ بيئة عمل تتسم بأقل درجة من المرونةÜ قادرة علǏ التكيف مع المتغي

  .الضغوطÜ واتجاهات العاملين فيها علǏ درجة عالية من اإليجابية
وتدخل ضمن Ʀلك برامج تنمية مهارات المديرين والمشرفين في الجوانب المختلفة 
للعلمية اإلدارية وأساليب التعامل مع اǕفرادÜ وتعزى أهمية هؤالƍ ƇلǏ كونهم حلقة 

وتبين البحوث بأنهم أكثر الفئات عرضة . ين العاملين واإلدارة العلياوصل ب
  ). Warshaw 1979(للضغوط 

في العمل " المحيط الصحي"ضمن هƦا اإلطارÜ يتطرق الباحثون ƍلǏ ما يسمǏ ب
  :ويقصد هؤالƇ مجال أو محيط العمل الǐƦ يتصف بالتالي
  .ù حرية التعبير عن مشكالت واهتمامات و التوقعات

 ùبعد دراسة مستفيضة لجميع الظروف Ʀقرارات ناضجة تتخ.  
  .ù المسؤوليات تتوزع بشكل تعاوني

  .ƍ ùعطاƇ قسيمة ǓراƇ ومقترحات من هم في مستويات السفلǏ من الهيكل التنظيمي
  .ù الشعور باالنتماƇ من قبل العاملين وبالمسؤولية اǕدبية تجاǉ المنظمة

 ǉتمتع العاملين بالعمل واعتبار ùمصدر سعادة لهم.  
  . ù النظر ƍلǏ الصراعات علǏ أنها فرصة للتوضيƠ ودروس يستفاد منها
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  الفصل الثالث

  
  التمريض

  و
  التكوين الشبه طبي
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  :تمهيد
  

Ņعلم Ơامرت مهنة التمريض تاريخيا بعدة محطات لتصب Ņاته بعدما كان  اقائمƦب
من التفكير حول مساعدة عالجية  واتفلقد أتت كثمار لسن. للمعرفة الطبيةمرادفة 

  .تتمحور حول المريض
  

  .طور العلمي باستمرار وبشكل ملحوظالت قففقد سارت مهنة التمريض و
من أشهر رائدات رت بعض النساƇ في مهنة التمريض وففي الحقبة اإلسالمية اشته

  .رفيدÜ أم عطية و ƹيرهن: عهدهƦا ال
  

 Florenceيض لفلرونس ننتغال التمرأما في الغرب أدى ظهور تعليمات 
Nightingale  اعتبارها مرحلة تطور مفهوم التمريض 1859سنة Ǐلƍ.  

  
- 1830أما في الجزائر فقد مرت مهنة التمريض بمراحل ابتداƇ من المرحلة 

أين كان التمريض مركز علǏ الجانب العسكرǐ المحض ƍلǏ مرحلة  1850
  .مرض Ʀو شهادةم250االستقالل أين كانت الجزائر تحتوǐ سوى 

أستاƦ موارد  432أما حاليا فالدولة تحتوǐ علǏ نظام تكوين شبه متكون من 
  .معاهد 03مدرسة و  34بشرية و
  

رفع ي الشبه الطبي في الجانب الكمي ووهي تسعǏ لتدارك النقص الفادƟ ف
  .المؤهالت في الجانب المعرفي

مريضÜ ورواد هǉƦ وسنتناول في هƦا الفصل التطور التاريخي لنشأة مهنة الت
المهنةÜ نظريات التمريضÜ والتطور التاريخي للتكوين الشبه طبي وآفاق مهنة 

  .التمريض
  
  ø التطور التاريخي لمفهوم التمريض 1

لم تخضع مهنة التمريضÜ عبر القرون السابقة لقانون يحدد مجال تطبيقها    
سنة اǕولǏ التي ال 1282تعد سنة . Ʀƍا لم يكن لها مكانة ضمن الهياكل الصحية

لتعيين القائم بمهنة التمريضÜ وهǉƦ الكلمة ) Infirmier(استعمل فيها الممرض 
والتي تدل بدورها علǏ المكان الǐƦ يعزل فيه اǕشخاص ) Infirmerie(مشتقة من 

  .المصابين باǕمراض المعدية والحادة
  
1ø1 øفي البلدان اإلسالمية:   

ة أن الجسم والروƟ ملك للخالق ولكل منهما حقه سادت في الحقبة اإلسالمي         
ومن حقوقهما الحفاظ عليها بالعناية والعالج المرتبط بكل النشاطات . وواجبه علǏ اإلنسان

  .التطهير والنظافة البدنية والنفسية والمحيطية
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انتشرت هǉƦ اǕفكار الجديدة تحت لواƇ اإلسالم اعتمادا علǏ أحاديث الرسول 

وسلم والتي حثت المسلمين علǏ الوقاية للحفاظ علǏ الصحة  صلǏ اŸ عليه
واعتبرتها تدريبا علميا مستنبطا من التعاليم الدينية الصحية الخاصة بكل الجوانب 

) 1978عبد اللطيف البدوǐ (الƣ ...حياة الفرد المسلم مثل الغƦاÜƇ النظافةÜ الرياضة
  .Ǐ الصحةوƦلك بهدف تعليم اǕفراد الطرق الناجعة للحفاظ عل

  
  
  
ولم يتوقف علماƇ العرب في ƍنشائهم للمدارس الطبية في المدن الكبرى خاصة  

 ÜلكƦ أبعد من Ǐلƍ هبواƦ حاديث النبوية فحسب بلǕاستنباط التعاليم الطبية من ا Ǐعل
من مؤلفات ƍيبوقراط القواعد والقوانين اǕخالقية الǐƦ وضعها خدمة لهƦا  اƦƍا اشتقو

وعليه قاموا بإنشاƇ . وها بالمبادƏ اإلنسانية التي نادى بها اإلسالمالعلم الطبي ودعم
م في المدينة المنورةÜ وبتوسع رقعة البالد اإلسالمية توسعت 626أول مستشفǏ سنة 

 Ǐت من مستشفيات في المدن الكبرى مثل مستشفƉعضد "و" هارون الرشيد"المنش
بالقاهرة  سنة"نصورةالم"بدمشقÜ ومستشفǏ  "نودǐ"ببغدادÜ مستشفǏ "الدولة

)1990 ;D,Jacquant_F,micheau(  
   
يتصف بتقنيات حديثة العهد للعناية  وقام هؤالƇ اǕطباƇ بوضع نظام داخلي   

المرضية وكانت ركيزتها اإلشراف والسهر علǏ توفير كل ما يلزم لترقية حال 
قسم  فقسموا المستشفƍ ǏلǏ قسمينÜ). 1966أبو الفتوƟ التونسيÜ (وصحة المريض 

النساƇ واǓخر للرجال وكل قسم يشمل علǏ قاعات وƹرف خاصة بمختلف 
ƇطباǕشراف وتسيير أكبر وأشهر اƍ مراض تحتǕثم صنفوا المستشفيات حسب  .ا

  .تخصصها وأماكن ƍقامتها منها العامة والخاصة ومنها الثابتة والمتنقلة
  

  يعالج فيها كل أنواع اǕمراض :المستشفيات العامة
تشخص فيها اǕعراض الخاصة والمعدية منها مثل : فيات الخاصةالمستش

  .الجƦام واǕمراض العقلية Ʀƍ تستلزم عزلة المريض
كانت تعتني بصحة المساجين وƦلك بوضعها نظام محكم : مستشفيات السجون

  . يقوم علǏ زيارة الطبيب للمساجين لفحصهم وƍسعافهم
فقط يشرف عليها جراƟ  هي مستشفيات خاصة بالجيƫ: مستشفيات الجيوش

Ǐوعالج الجرح Ǐممرضات يعتنون بالمرض ǉما تساعد.  
هي عبارة عن مجموعة فرق طبية تنتقل من مكان  :المستشفيات المتنقلة

Ǔخر خاصة في البوادǐ والقرى لتأدية وظيفتها اإلنسانية المتمثلة في ƍسعاف 
  .مرضǏ هǉƦ المناطق النائية
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علǏ العملة العالجيةÜ وكƦا المتطلبات الفنية  ƍن الحاجة ƍلǏ من يقوم بالسهر
 Üنشأة مهنة التمريض لها موضوعاتها Ǐلƍ اĄا فشيئĄدت شيئƍ العملة ǉƦالتي تفرضها ه

  .نظرياتها وتقنياتها
  

1ø2 øفي البلدان الغربية:  
  

اتخƦ تاريƣ التمريض في البلدان الغربية نفس االتجاǉ الǐƦ يتميز به العالم 
  .اإلسالمي
  

  :الديني النظام
  

في المجتمع الغربي بأن مجموعات  ضللتمريتؤكد الدراسات التاريخية    
الدينية المتمثلة في الراهبات اللواتي تتكفلن بالعمل التمريضي في تقديم خدمات 

  . ƍنسانية واجتماعية وفقا لبرامج وضعتها الكنيسة
  
الكنيسة ببناƇ الدير  فبعد انتشار المسيحية في القرن السادس والسابع قامت         

. كمالجƐ لكفالة المساكين والمحتاجين وأمراض سوƇ التغƦية في القرى والمدن
وترتكز فلسفة الكنيسة علǏ قيم المسيحية نحو الصدقة وحب اǓخرينÜ ولم يكن 
هدفها مكافحة اǕمراض المنتشرة والوقاية والعالج بقدر ما كان التحكم في تفكير 

  ).M.Wenner1988(لشفاƇ معجزة ƍالهية الناس وƍعالمهم بأن ا
  

وعلǏ هƦا اǕساس الفلسفي  العقائدǐ المسيحي قامت الكنيسة بالمساعدة    
العدالةÜ تسيير  Üالعمومية في كل مجاالت الحياة اǕخرى مثل التعليمÜ الثقافةÜ العلوم

Ǐرامل واليتامǕا ÜƇبرياǕفراد والدفاع عن اǖأما مجال. الشؤون العائلية ل 
التمريضÜ كانت الكنيسة تعتقد بأن اإلصابة بالمرض نتيجة Ʀنب أو خطأ ارتكبه 
المريض في حق الناس والكنيسة ولمكافحة هƦا المرض قامت بوضع مجموعة من 

ƇخطاǕالمريض من ا Ɵالسير لتطهير جسم ورو.  
  

: يتبين لنا من خالل ما سبق أن الطب الديني انطلق من فكرة جدلية مفادها   
حة الجسم متعلقة بصحة العقل والعكس صحيƠ فوقاية العقول تطهر اǕجسام أن ص

  .ينية المقدسةوتنقي العقول التي تتحكم فيها العقائد الد
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قام رجال الدين ببناƇ مستشفيات رئيسية لخدمة المساكين وبناŅƇا عليه    
لكنيسة مساعدة والمرضǏ والمحتاجينÜ وǕداƇ هǉƦ الوظيفة الدينية اإلنسانية طلبت ا

وƦƍا ألزمت المرأة الممرضة . المرأة لكفالة المريض رƹم نظرة الكنيسة السلبية لها
  التواضع متغاضية عن التكوين والتعليم و رةكالطها بالقيم الدينية المسطرة من الكنيسة

  اعتبرت الكنيسة التمريض قائمة علǏ أساس ديني أخالقي ال علǏ أساس علميو     
  . يتكوين      

  
  :نشƉة مهنة التمريض

بدأت المستشفيات تنظم دروسا أولية استجابة للمتطلبات المهنية التمريضية     
الجديدة وكانت في بدايتها تلقن دروسا في القراƇة والكتابة دون التوسع في المجال 
الطبي للتمريض مما اقتضƍ ǏلǏ مدارس خاصة تقوم بالتكوين المهني علǏ أساس 

  .شبه الطبي
  
  :دارس الممرضاتم

بمستشفǏ سان توماس  1860أسست فلورنس نقتينغال أول مدرسة عام     
  .بلند في ƍنجلترا

  
وكان مبدأ التمريض آنƦاك قائما علǏ تطبيق القواعد الضرورية للنظافة     

لتحقيق الراحة البدنية والنفسية للمريضÜ والجدير بالمالحظة هنا أن التقنيات 
ينها لم تكن متطورة Ʀلك لعدم التمكن من تحديد مفهوم الصحة العالجية وكيفية تلق

ولهƦا السبب حصرت المهارات المهنية للمرض في المالحظة واحترام . علميا
  .استقاللية المريض في مجال العالج

  
تم تغيير اǕخوات المسحيات  1878أما بفرنساÜ انطالقا من سنة     

بدأت في  Bournevilleبور نوفيل  بفضل الدكتورو Laicبمستخدمين ال ئكيين 
مرأة النفساÜƇ للعالج امن هنا بدأ االهتمام بالتكوين و .نفس السنة دروس للممرضين

انطلقت تخمينات وأفكار  1960 في السنواتو .ومهام خفيفة أخرى. الطفلÜ التدليك
ستفادة من التجربة اǕمريكية  ƍن اال. حول هوية مهنة التمريضحول التمريض و

االعتراف بالتكوين الجامعي ديةÜ كƦا دور الجمعيات المهنية والهيئات الدولية ونالكو
ƍلǏ قانون يتعرف  1978في سنة  لهǉƦ اǕفكار أخƦت وقت للوصو. المتخصص

  .بدور خاص به
أصبƠ للتمريض عدة نظريات تحث علǏ أن دور الممرض ال  1870فمنƦ سنة 

  .المريضينصب علǏ أفعال بل ينظر نظرة شاملة للشخص 
  البحوث كوين في التمريض يهتم بالدراسة وأصبƠ الت 1990ا من انطالقŹو
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. Ʀلك من طرف الممرضين أنفسهم .الهدف منه هو تحسين الخدمات الصحيةو
 Françoise 1999فرنسوز سالون (Ʀاك هو أمر أساسي لمستقبل المستشفǏ و

Salaun  (  
  

  :رواد هذǇ المهنة
غال وآن هاملتون وليوني شبطال كثيرا في تطور لقد تأثرت فلورنس نقتين     

  .اǕفكار والمفاهيم الخاصة بميدان التمريض
  

  )1820ù1910(فلورنس نقتينغال 
دون  1854من أصل ƍنجليزÜǐ بدأت تكوين الممرضات في روما سنة     

 ƫلمساعدة الجي Ƈفال مشاركتها معركة كريمي بروما مع مجموعة من النساƹƍ
ǐاإلنجليز.  

  
وفي . تفرƹت نقتينغال للتكوين والدفاع عن مهنة التمريض 1854ومنƦ عام    

أسست أول مدرسة للممرضات في مستشفǏ لندنÜ وقامت بوضع أسس  1860سنة
التمريض العصريةÜ وبتحسين القواعد اǕساسية للنظافة وبتقديم مجموعة من التقنيات 

مهن في في مجال التمريض والعالج وركزت بالخصوص علǏ تصنيف ال
   .المستشفيات البريطانية حسب التصنيف السلمي الخاص بإدارة هǉƦ المهن

  
  )Ɔ)1935  ù1864ن هلملتون 

  
     Əمديرة المدرسة بوردو قامت بتطبيق التقنيات والمباد ǐمن أصل هولند

التي سطرتها الرائدة نقتنغال واستمرت في رسالتها لنيل شهادة دكتوراǉ دولة في 
 Les gardes malades:تحت عنوان 1901تها عام التي ناقشالطب 

congreganistes, mercenaires, amateurs professionnels   
درست فيها اإلصالحات الخاصة بمهنة التمريض وقدمت ƍقتراحات للسلطات 
الصحية الفرنسية لكن رفض مشروعها لعدم قدرة هǉƦ السلطات علǏ التغيير 

خدم مصالحهم قتا طويال من جهة كما أنه ال يالجƦرǐ للنظام Ǖنه كان يتطلب و
  .الخاصة من جهة أخرى

  
  )ù1937  1873(يوني شبطال ل           

  
 1904من أصل فرنسيÜ أشرفت علǏ مدرسة خاصة للتمريض سنة      

  وكانت ƹاية . بالعاصمة الفرنسية كلفتها السلطات الفرنسية لسد احتياجات اإلدارة
توى التعليمي والتقني التمريض وƦلك برفع المسشبطال الوصول ƍلǏ تمهين 

وارتبط مشروعها بقيم التصور الجماعي للمهنة استنادا ƍلǏ التقدير  .للممارسين
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ترƹب في تحقيقه في ميدان عملها  وعلǏ ما )صورة الƦات(الفردǐ للممرضات 
  .)صورة مثالية(

  
Ʀلك الوقت لعبت ليوني شبطال دورا هاما في وزارة الصحة الفرنسية في    

ويتمثل في ƍصدار قرار وزارǐ يحدد التكوين في المدارس المرخصة في جوان 
والخاص بالممرضين Ʀوǐ الشهادة الوطنية وفي ƍنجاز أول مجلة خاصة  1922

  . 1923بالمريض سنة 
  

  
  :نظريات التمريض

يعتبر التمريض اختصاصا منظما وعلميا يتميز بموضوعاته وتقنياته      
Ʀا يبدو من الضرورǐ تفسير مفاهيم ومصطلحات هƦا المجال لحداثته ونظرياته ول
  . تكاثرت نظريات التمريض بعد الحرب العالمية الثانيةقد وتعددت و

   
تهدف هǉƦ النظريات ƍلǏ تحديد مفهوم التمريض ومساهماته في ميدان الصحة 

  . اإلنسان ù الصحة ù التمريض: معتمدة في Ʀلك علǏ أبعادها الثالثة
  
قسم يهتم باحتياجات المريض وآخر : كما انقسمت هǉƦ النظريات ƍلǏ قسمين   

  .بتكييف المريض مع حالته الصحية
  

  :نظريات االحتياجات              
يمة في ميدان البحث تطرقت نظريات االحتياجات ƍلǏ خدمات ƍنسانية عظ    

الميادين وƦلك  بتقديمها لنموƦج علمي يمكن استعماله في كلفي مجال التمريض 
Ʀƍ يوحي لنا هƦا المصطلƠ . الصحةبتركيزها علǏ مفهوم االحتياجات في ميدان 

وبدمجهما يعطينا ) طلب(والثاني بمفهوم ) نقص(اǕول يعني : بمفهومين )احتياجات(
ويلعب هƦا الطلب دورا هاما في الحفاظ علǏ ) لنقص معين  جةطلب الحا(مفهوم 

  .      بارǉ المعرفة اǕولية لشعور الفرد بنقص حاجة معنيةالصحة أو في اضطراباته باعت
  

 ǐج هرمي يحتوƦجا الحتياجات المريض يطلق عليه بنموƦلقد قام ماسلو نمو
  .في قاعدته االحتياجات اǕساسية والضرورية منها والمتعلقة بتقدير وƍنجاز الƦات
لزم وفي مجال الصحة تختلف هǉƦ االحتياجات من مريض ƍلǏ آخرÜ وتست

 ǉƦوسائل مالئمة لدراستها وتحديدها وفقا لخصائص كل مريض وعليه أصبحت ه
  .االحتياجات من اختصاص التمريض

  )1950ù1960(غراد بيبلو نموذج هل
 1952تعتبر هلغراد أستاƦة أمريكية في علوم التربيةÜ قدمت في سنة    

لمريض والفرقة نموƦجا نظريا في ميدان التمريضÜ أساسه العالقات القائمة بين ا



 83

 Ǐلƍ لب النظريات وال يزال يشد به الغموضƹأهمل في أ ǐƦالصحية وهو الجانب ال
  .عهدنا

وتعد بيبلو رائدة في هƦا التناول حيث أدخلت مفهوم العالقات في التمريض   
وفي نوعية العقد العالجيÜ اهتمت بالصلة الخاصة التي تربط الممرض بالمريض 

أو ƍحباط مشاكل الصحة بكونها تتعلق بالطريقة المستعملة والتي تكون سببا في رفع 
 Üللتعامل مع الضغط الناتج عن اضطراب الحالة الصحية التي يعاني منها المريض

Ǖن العناية . Ʀƍ تؤثر هǉƦ المشاكل الفردية سلبا أو ƍيجابا علǏ صحة المريض
ة المستمرة بالمريض ال تتوقف علƍ ǏعطاƇ الدواƇ فحسبÜ بل تتعداƍ ǉلǏ العناي

بالجانب النفسي ù االجتماعي للمريض والتي تساعدǉ علǏ تقبل مشاكلهÜ ومرضه 
  .خالل الفترة العالجية وبعدها

  
نستنتج أن التمريض حسب بيبلو مساهمة في تطوير شخصية المريض     

  .التي تصبƠ سلوكا ظاهرا يستعمل وسيلة تربوية للوصول ƍلǏ النضج والتحسن
  

  )1960( نند رسنموذج فرجينيا ه
المبادƏ اǕساسية في (حول  1960كتابا عام  ننشرت فرجينيا هند رس   
وقدمت فيه نظرية واضحة وموضوعية في تحديد مفاهيم في مجال ) التمريض

  .التمريض وفي كفالة المريض
  

التي اعتمدت علǏ تحديد االحتياجات اǕساسية ) ماسلو(لقد تأثرت بنظرية    
علǏ الممرض معرفتهاÜ وقد حصرتها في أربعة عشر حاجة للمريض والتي يجب 

  .تشتمل علǏ جوانب عدة منها البيولوجية والنفسية  واالجتماعية
  

ƍلǏ تقديم مساعدة للفرد مريضا كان  نيهدف التمريض في نظرية هند رس   
 Ǐيكون مستقال وقادرا عل Ǐايتها الحفاظ واسترجاع صحة اإلنسان حتƹأم سليما و

احتياجاتهÜ وتتوضƠ هǉƦ المساعدة من خالل عملية العالج وأثناƇ مواجهة  تحقيق أهم
لƦا يلزم من الفرقة . المشاكل والصعوبات التي يعاني منها الفرد في حياته العامة

الصحية التحلي بالمساعدة والعالقة التبادلية أثناƇ تخطيط برنامج التمريض والعالج 
Ʀƍ يقتضي من . جاع ƍمكانياته وقدراتهلتحسين حالة المريض وƍعانته علǏ استر

الممرض في هƦا المجال التحديد الدقيق لالحتياجات الفيزيولوجية والنفسية 
  .واالجتماعية للمريضÜ الǐƦ يكفله صحيا

  
  :بأربع مراحل نتمر عملية التمريض في نظرية هند رس

Ǎالمرحلة األول:  
باستعمال عدة  مرحلة التقاط المعلومات الضرورية الخاصة بالمريض    

  .مقابلة المريض ومقابلة أقرانه وكل من له صلة به: تقنيات نƦكر منها
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  :المرحلة الثانية
تعمل المرحلة الثانية علǏ تحديد علة المريض بالتشخيص الǐƦ يساعد    

  .الممارس معرفة احتياجات المريض لمعالجته
  

  :المرحلة الثالثة
ها الممارس في تدخالتهÜ وبعد وتتلخص في وضع خطة نظامية يسير علي   

  .تحديدǉ الخطوات والعمليات العالجية تحديدا دقيقا
  

  :المرحلة الرابعة
مرحلة تقييمية يقوم بها الممرض اتجاǉ عمله ليعي فاعلية خطته أو عدم    

فاعليتها ويكون هدف العنصر التقييمي الرئيسي الوصول ƍلƹ Ǐاية الممرض 
  .لغاية يفرض عليه الرجوع ƍلǏ المرحلة اǕولǏالمنشودة وƦƍا لم تتحقق هǉƦ ا

  
  ),M. Rogers 1952(نموذج مارطا روجرس 

تعد مارطا روجرس أستاƦة في العلوم الطبيةÜ ومن أصل أمريكي وترى أن    
التمريض يهدف ƍلǏ مساعدة المريض علǏ العيƫ متوازنا مع محيطهÜ باعتمادها 

الǐƦ يسعǏ دائما لتكامل ) سيÜ االجتماعيالبيولوجيÜ النف(تحليال كليا لحالة الفرد 
  .شخصيته والستمرار تبادلها البيئي لتطوير ولتعزيز قدرات الفرد

  
لتمريض في نظر مارطا روجرس هو تحسين التكافؤ بين الفرد ومحيطه فا    

  .فهو اختصاص في خدمة الناس
  

رد فالف. نالحظ أن نظرية مارطا حددت بعض المفاهيم التي استعملهاو     
اǕكلÜ الشربÜ العاطفةÜ المعرفة : يتميز باحتياجات رئيسية متفق عليها عالميا مثل

ƣا كان سليمادله أيضا احتياجات فر. الƦƍ ية خاصة به يمكن أن يحققها.  
 Ǐاته وهو في جدال دائم للحفاظ علƦ تحقيق Ǐلƍ Ǐفاإلنسان كائن حي يسع

  .توازنه النفسي ù االجتماعي
  

الصحة حالة بدنية أو نفسية تسمƠ للفرد بإشباع حاجياته  واعتبرت مفهوم    
وعليه أصبحت الصحة مقاومة دائمة . دون مساعدة اǓخرين أو بƦل مجهودا كبيرا

  .لتحقيق التوازن الƦاتي
  

يعتبر التمريض وسيلة لخلق الظروف الحسنة والمالئمة للفردÜ حتǏ يلعب      
 Ǐالمريض ويسع Ƈزاƍ مساعدته في نشاطاته حين المحيط دورا ايجابيا Ǐلƍ الممرض

  .حتǏ يصبƠ مستقال في أقرب وقت Üعجز
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فالتمريض هو عبارة عن وسيلة تربوية مبنية علǏ العالقة الموجودة بين      
  .المريض والممرض فمشاركة الممرض شرطا ضروريا في تحقيق أهداف المريض

  
  :نظريات التكيف

يƫ في بيئة معينة دائمة التغير والتطورƍ Üن اإلنسان كائن اجتماعي يع          
اإليجابية أو (تربطه بها عالقات خاصة تجبر الفرد علǏ مواجهة هǉƦ التغيرات 

  .والتكيف والتعامل معها ولƦا يلزمه تجنيد قدراته وكفاƇاته) السلبية
  

والتكيف مجموعة من المحاوالت الفردية أو الجماعية التي تساهم في      
في مجتمعه كما يعبر علǏ القدرة التي يستعملها اǕشخاص للتعامل اندماج الفرد 

والتوافقÜ ويدل علǏ استعداد الƦات وتعويضها الظروف الصعبة التي يواجهها الفرد 
  .في حياته

ترى هǉƦ النظرية في دور الممرض مساعدة الفرد أثناƇ التغيرات التي       
 ǐكماله الفرد Ǐتطور التوازتحدث في عدة مواقف للحفاظ عل Ǐن الديناميكي وعل

بدنيةÜ نفسيةÜ (محيطهÜ وعليه يهدف التمريض تحقيق مساعدة للتعامل والعيƫ مع 
حتǏ يصبƠ المريض متكيفا مع المتغيرات الناتجة عن مرضه والحفاظ ) اجتماعية

  .علǏ مكتسباته الكامنة
  

  )1969(: نموذج ميرا ليفين
علǏ اإلمكانيات الكامنة ) المحافظة(تركز نظرية ميرا ليفين علǏ مبدأ      

للفرد حتǏ يتسنǏ له مواجهة ومقاومة االضطرابات الناتجة عن مرضه وهƦا بهدف 
  .تدعيم التوازن الالزم والضرورǐ بين التمريض ومشاركة المريض في عالجه

  
كل نوع منها يلعب دورا ). المحافظة(وتحدد ميرا ليفين أربعة أنواع من      

  .زن الƦاتي و النفسي للفردهاما في التوا
  

  :المحافظة علǍ الطاقة           
وƦلك باستعمال كل  Üمساعدة الفرد إلنجاز كل نشاطاته اليومية في يتحدد دور الممرض  

  .وكفاƇاته لفهم المريض ولتجديد كل المؤثرات الخارجية التي يمكن أن تؤثر فيه Üمعلوماته
  

علǏ مساعدة المريض للتكيف ) تمريضال(وبناƇا علǏ هǉƦ اǕسس يعمل      
مع الحوادث التي يتعرض لهاÜ كما يعمل علǏ التجديد النفسي والبيولوجي 

وƦƍا نجƠ الممرض في تحقيق هƦا الهدف يصبƠ تدخله تدعيما للحفاظ . واالجتماعي
علǏ الطاقة وعلǏ الحالة الصحيةÜ وƦلك بتوجيه المريض نحو التوازن الفعال بين 

ط في استعمال طاقته الكامنة لتوقيف القلق والكبتÜ فعلǏ الممرض أن الراحة والنشا
يكون يقظا وواعيا بهƦا القلق وفاهما لكل المؤشرات التي تليه ليسيطر عليهÜ وƦلك 
باستعمال لعدة وسائل عالجية وطبية وƍنسانية خاصة بمهنة التمريض مثل القدرة 
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مريضÜ والتكلم بهدوƇ ووضوÜƟ االتصال المباشر مع العلǏ اإلصغاƇ والمالحظةÜ و
وتحديد وتنبؤ بأسباب القلقÜ شرƟ وƍعالن المريض عن اǕسباب وكيفية التعامل 

  .معها
  

يستعمل الممارس هƦا السلوك كلما رآǉ ضرورǐ لمساعدة المريض     
  لمواجهة صعوباته

  
  :المحافظة علǍ الهيئة ككل

لتي يمكنها التأثير في تهدف هǉƦ المحافظة ƍلǏ الوقاية كل من اǕحداث ا    
لƦا يجب علǏ كل ممارس السهر علǏ المحيط الǐƦ . الهيئة النفسية والبدنية للمريض

يعمل فيه ويقلل من المظاهر الخطيرة التي يمكن أن تكون خطرا علǏ المريض 
 Ǐالمحافظة عل Ǐدور الممرض مساعدة المريض عل Ơفيصب Üالضرر Ǐلƍ به ǐوتؤد

  .كرية حتǏ يتجنب كل الخطرمحيطه وتجديد طاقاته الف
  

  :المحافظة علǍ الفرد
يتميز دور الممرض في احترام الخصائص النفسية والبيولوجية       

واالجتماعية والصحية للمريض وƍشراكه في عملية العالجÜ ويلعب الجانب النفسي 
 Ơا في المصالƦالفرد المريض ويتحقق ه Ǐالحالة دورا هاما في المحافظة عل ǉƦفي ه

صحية شريطة سهر الممرض أو الممارس علǏ احترام شخصية المريض ال
واالعتراف بفرديته واالستجابة لحاجاته الضروريةÜ وتشجيعه علǏ مواصلة 

وبهƦا تدعم هǉƦ العالقات . االجتهادات التي يقوم بها لتصحيƠ وتعزيز قدراته الƦاتية
  .العالجية المبنية علǏ هǉƦ الخصائص المتينة لƦات المريض

  
  :المحافظة االجتماعية

يعيƫ كل فرد عالقات اجتماعية انعكاسية تنطلق من الفرد ƍلǏ المجتمع        
وعليه يجب علǏ الممرض أن يحافظ عل تحقيق وتدعيم . ومن المجتمع ƍلǏ الفرد

 ǐالعالقة االنعكاسية في المحيط االجتماعي والعائلي والمهني والفرد ǉƦوتواصل ه
  .للمريض
  
  

  )1971(وتي أورام نموذج دور
وتقرب من ) التمريض الƦاتي(تنطلق نظرية دوروتي أورام من مفهوم      

  .نهند رسلالمريض  تمفهوم نظرية احتياجا
  

ينقسم هƦا المصطلƍ ƠلǏ عدة أقسام كل واحد منها يمثل مرحلة معينة من و    
  .الطريقة العالجية
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  :اختيار التمريض الذاتي
مفهوم احتياجات المريض Ʀƍ يعبر علǏ كل  يقترب هƦا الصنف من     

العالجات الƦاتية التي يقوم بها الفرد يوميا والتي يمكن أن تتغير وفقا للحالة الصحية 
  .التي يتميز بها

تعتبر هǉƦ المرحلة مناسبة التخاƦ قرار في تخطيط الخطوات الالزمة      
للمؤثرات الخارجية تماشيا للعالج ويتجاوز هƦا التدخل السلبيÜ واالستجابة البسيطة 

فعملية التمريض الƦاتي عملية منظمة للحفاظ علǏ . مع الخصائص الفردية للمريض
  .الكمال البدني والنفسي للفرد

  
  :ضرورة التمريض الذاتي

يتعلق هƦا الصنف بحالة اضطراب صحي مسبب لعجز كلي أو جزئي      
دراسة مختلف ƍمكانيات ƍلǏ ) التمريض الƦاتي(كما يهدف ). أمراض ù حوادث(

فيصبƠ . التدخل المحددة أو مخطط استجابة للنقص الظاهر في التمريض الƦاتي
لالستمرارية العضوية    تدخل المريض حينها تعويضا للقدرات الƦاتية ومحافظة

نستنتج أن التمريض الƦاتي تشخيص للعالقة الموجودة بين تصرفات . وتطور الفرد
     . ريض قصد التطور الƦاتي والسيرورة الوظيفيةوتدخالت الممرض ƍزاƇ الم

  
  :نظرية نظام التمريض الذاتي

يهتم التمريض الƦاتي من وجهة نظر هƦا المفهوم بكفالة المريض     
واالستجابة للحاجيات العالجية وƦلك وفق ما تحددǉ الحالة الصحية والعالجية للفرد 

وظيفة الممرض في تعويض وما تستلزمه من وسائلÜ وعلǏ هƦا اǕساس تحدد 
وضبط قدرات الممرض لتحقيق التوازن الالزم لممارسة التمريض الƦاتي وتطور 

  . قدراته الفردية للقيام بمساعدة وعالج المريض
  

يؤدǐ هƦا اإلطار النظرƍ ǐلǏ اعتبار التمريض الƦاتي كنظام نظريا وعلميا     
  .ان يتصف بسمات خاصةقائما بƦاته ومرتبط باالهتمام الموجه للمريض كإنس

  
  :عملية التمريض

تتكون هǉƦ العملية من المعرفة الفكرية للتمريضÜ وتتعلق بمهارات    
الممرض وقدراته كممارس بارع في القيام بنشاط وتفكير ضمن نظام مرجعي خاص 

كما يكون الممارس قادرا علǏ تقييم عمليته والظروف التي أجريت فيها . بالتمريض
وبهƦا يتمحور عمله وتدخله حول التصرف المضبوط ليسمƠ له . وسةالحاالت المدر

  . ةبالقيام بعمله بفعالية ومهار
  

تتعلق نتائج التمريض بتصرفات الممارس تجاǉ المريض الǐƦ يتلقǏ العالج     
وحسب أورام يهدف هƦا النوع من التمريض ƍلǏ . وفقا لظروف خاصة لمعيشته

بالتمريض الƦاتي لƦا يجب عليه تكيف تدخله  جز علǏ القيامامساعدة الفرد الع
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مثل الكفالة الكلية للمريض ƹير (العالجي حسب الحالة الصحية لكل مريض 
وحسب تقسيم مسؤولية التمريض الƦاتي مع المريضÜ فيصبƠ دور ) الواعي

الممرض تقديم ƍرشادات وتوجيهات ومساعدات للمريض حتǏ يصل ƍلǏ الحد 
  .اǕقصǏ من االستقاللية

  
  )1976(: نموذج كالسيطة روي

يهدف التمريض في نظرية روƍ ǐلǏ مساعدة اإلنسان في مواجهة     
التغيرات لتكيف مع الحاالت الجديدة المؤثرة في كماله الفيزيولوجيÜ النفسي 

  . واالجتماعي
  

ترتكز هǉƦ النظرية علǏ مفهوم التكيف مع المؤثرات التي يستجيب لها     
ئن نفسي واجتماعي وبيولوجي خالل تبادل الدائم والسائد بينه المريض باعتبارǉ كا

  . وبين محيطه
  

حددت روǐ أربعة أنواع من التكيفÜ مرتبطة بكيفية التعامل مع      
  .المتغيرات المعيشة وكيفية مواجهتها

  
  :االحتياجات الفيزيولوجية

قا للقائمة تعتمد علǏ قدرة الفرد علǏ التكيف مع احتياجاته اǕساسيةÜ وف     
فيسعǏ الممرض ƍلǏ الحرص والحفاظ علǏ التوازن . التي حددتها في نظريتها
  . النفسي والبدني للمريض

  
  :التحكم في الدور

      ǐا التحديد ضرورƦوه Üتتحدد لكل فرد مسؤولياته واهتماماته في مجتمعه
ؤوليات وتتعلق هǉƦ المس. Ǖنه يسعǏ لمعرفة Ʀاته وقيمته الفردية ƍزاƇ اǓخرين

  .واالهتمامات بالمكانة االجتماعية والدور الǐƦ يلعبه في المجتمع
  
  

  :مفهوم الذات
      Ǐمعرفيا وروحيا ويرتكز عل Üعضويا Üات كال شامال بدنياƦيعني مفهوم ال

 ǐا الوعي الشعورƦه Üǉيمكنه من فرض وجود ǐƦات المريض الƦالوعي المعرفي ل
  .التي يعيشها الفردينجم عن مجموعة المؤثرات والضغوط 

    
  :التوازن بين االستقاللية والتبعية

يرتبط هƦا التوازن بالحالتين في عالقات الفرد مع محيطه المهني والعائلي      
تتبين نوعية هǉƦ اǓفات من خالل طبيعتها ودرجة االستقاللية وتبعية الفرد . والخاص
  . لǔخرين
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ق حالة نقص يولد خلل في توازن أǐ تغيير يتجاوز قدرة الفرد ƍلǏ خل     
الشخصية وهنا يتدخل الممرض لتقييم سلوك المريض بالنسبة Ǖنواع التكيفات 

  .المƦكورة مع تحديد زمان ومكان وقوع التغير والمؤثرات التي تسببه
  

نستنتج أن التمريض في عنصر التوازن هو تحديد لسلوك منتظر ووظيفة      
  .سلوك مناسبالممرض تنمية وتكيف وتƦكير ل

  
  )1976( :نموذج نوسي روبار

تعرف روبار التمريض باعتبارها وسيلة لمساعدة الفرد في النمو والتطور      
  .بشكل فردǐ ومستقل في كل نشاطات الحياة اليومية

  
ويكون دور الممرض مساعدة المريض للحفاظ علǏ قدراته لمواجهة كل     

حددت روبار أربعة أنواع . لتحقيق االستقاللية أنواع التبعية وتشجيعه أثناƇ محاوالته
  : من نشاطات اإلنسانية الخاصة بالتمريض

  
  :النشاطات اليومية

  وتتلخص هǉƦ النشاطات في االحتياجات الرئيسية للفرد حسب هندرسن      
  
  :نشاطات متعلقة بالوقاية 

وتدخل في هǉƦ النشاطات كل أنواع الوقاية الخاصة باǕحداث أو      
  . بالصعوبات العالجية

  
   :نشاطات متعلقة براحة المريض

  .تمثل هǉƦ النشاطات كل ما يتعلق بالراحة البدنية والنفسية للمريض   
  

  :نشاطات البحث والتواصل
الفردǐ للمريض في كافة تهدف هǉƦ النشاطات ƍلǏ النمو والتطور    
را للتصورات وتقترƟ روبار تصور جديدا في مجال التمريض مغاي .المجاالت

السابقةƦƍ Ü يحتاج المريض بالنسبة روبار ƍلǏ فترة يعيد فيها اعتبار ƦاتهÜ وهƦا ما 
  .لتصرفاتليساعد علǏ تصميم بحثه وƍعطاƇ اǕهمية الالزمة 

  
يسعǏ الممرض ƍلǏ مساعدة اǕفراد أثناƇ القيام بنشاطاتهم اليوميةÜ وتشجيع    

قة وتخفيض الفروق الموجودة بين النظرǐ رفقائه أثناƇ العمل علǏ تحديد دورهم بد
  .والتطبيقي

  
كما يتميز دور الممرض في التمريض بتحديد أهداف نشاطاته ومدى تدخله    

  .في الزمان والمكان أثناƇ مساعدة المريض لتحقيق أهدافه وتقييم درجة هƦا اإلنجاز
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الغير ƍلǏ مساعدة ) دائما كان أو مؤقتا(يحتاج اإلنسان في حالة عجز     

وعليه قدمت روبار سلما لتقييم مدى استقاللية أو تبعية كل فرد . إلنجاز نشاطاته
= هƦا السلم عبارة عن دائرةÜ مركزها يمثل الدرجة اǕعلǏ للتبعية المركز. لنشاطاته

  .تبعية كلية ومحيطية يمثل الدرجة اǕدنǏ لالستقاللية
  

لǏ سلم عشرة درجات لكل تتمحور النشاطات اليومية حول مركز الدائرة ع   
فردÜ يرسم الممرض النقطة التي تناسب حالته الصحية ثم يربط كل النقاط ويقيم 

  حديد تحقيقه أو عدم تحقيقهالنقطة التي تشير ƍلǏ الهدف المحدد ويستطيع بƦلك ت
  

  :اإلجمالية/ النظرية اإلنسانية 
تعتبر و .إلجماليةا/ أدت النظريات المƦكورة سابقا ƍلǏ النظرية االنسانية    

هǉƦ النظرية مجموعة من السلوكات وƍدارة الشخص للتكفل بنفسه وتحمل مسؤولية 
احتياجاته وشعورǉ من الخوفÜ الحزنÜ  نحيث يسمƠ للمريض التعبير ع. مرضه
  .والوحدة
  

يهدف دور الممرض في التمريض ƍلǏ تحقيق راحة المريض بواسطة    
 Ơوالتوجيه وتقديم النصائ Ƈمخاتلة المرض . وتدعيمهاإلصغا Ǐلƍ المريض Ǐكما يسع

يعتبر المريض في هǉƦ و .والبحث عن العالقة السلبية أثناƇ تبادله مع الفرقة الصحية
كما يعطي هƦا التيار اإلنساني . النظرية مسؤوالÜ ويلعب دورا رئيسيا ƍزاƇ مرضه

  .ي للمريضاǕولوية لحرية الفرد ولقيمته اǕساسية ويرتكز علǏ االحترام الكل
  
 شة علǏ المعرفة المجردةÜ وتهتم بحقيقةتفضل هǉƦ النظرية الخبرة المعا    

ة Ǖنها في ƹالب اǕحيان تهمل دراس. اإلحساسات االنفعالية والبدنية للفردالشعور و
تنطلق هǉƦ النظرية من مبادƏ علم النفس اإلنساني و تأثيرها في العالقات العالجية 

المريضÜ عالقتهJ chalifour, 1983 ( Ü(طيات أساسية هي مبنية علǏ ثالث مع
  .الممرض
  

  :المريض
يملك الفرد قدرات كامنة هائلة وƹير محدودةÜ أثناƇ ظهور مرض أو      

عجز يصبƠ الفرد ƹير قادر علǏ استعمالها الكلي أو التعامل اإليجابي معها وبصفة 
سبة ويتظاهر بعدم مس اإلمكانيات المكتƍن المريض يعيƫ اضطرابات ت. فعالة

  . القدرة علǏ استعمالها بفعالية ومنطق
  

لƦا يتمثل دور الممرض في مساعدة الفرد علǏ التعرف علǏ قدراته الكامنة     
يملك . وحسب تصرفاته اليومية ها واستعمالها وفقا لطبيعة المعاناةومساعدته في تقبل
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ر كل ƍمكانياته لتدعيم كماله كل ƍنسان ميوال طبيعية تنشط قواǉ الكامنة ويدفعه لتطوي
  ).Rogers, 1968(النفسي البدني والمحافظة عليه 

  
  :عالقات المريض

يقيم الفرد عالقات دائمة بمجتمعهÜ وتسمƠ له نوعية هǉƦ العالقات مع       
وتتدخل كل مجاالت . نفسه ومع محيطه االجتماعي بتحقيق أقصǏ طاقاته الكامنة

ويصدر ƹالبا احتجاج طلب المساعدة للصعوبة . بادلالفردية في هƦا التوالشخصية 
 Ǐلƍ ǐا ما يؤدƦوه Üالتي يجدها الفرد في ربط عالقات سليمة مع نفسه ومحيطه

  . صعوبة في االستعمال االيجابي لقدراته
  

  :الممرض
تتركز تدخالت الممرض علǏ نوعية القيم االنسانية والخلقية الالزمة       

وسائل التي تنجم عنهاÜ ويهدف تدخل الممرض في هǉƦ والخاصة بالمهنةÜ وعلǏ ال
الحالة ƍلǏ مساعدة المريض لالنتباƍ ǉلǏ سياقات طاقته الكامنة والتعرف علǏ طبيعته 

  .الفردية والتقرب منها
  

يبلƸ الممرض الهدف Ʀƍا استعمل معلوماتهÜ ومهاراته وتصرفاته وفقا       
دة بينهما مبنية علǏ تبادلÜ التقبلÜ لطبيعة المريضÜ وƦƍا كانت العالقات الموجو

  . والفهم والمودة
  
  :التمريض في الجزائر           

  
بمرور الزمن فأصبƠ الممرض  في الجزائر قد تغيرت مهنة التمريضل    

  .مساعدا مختصا في العالج يقوم بدور فعال في الفرقة الصحية والوحدات الوقائية
  

أهمها التقدم العلمي والتقني في مجال  ويرجع هƦا التغير ƍلǏ عدة أسباب   
متعدد (ƍلǏ تدخل  الطبÜ وتعقد نشاطات أفراد الفرقة الصحية التي تحتاج

  .المهني لالتعاون والتكام Ǐعل مركزŅا) االختصاصات
  

قامت وزارة الصحة العمومية بإنشاƇ تكوين يتناسب مع كل منصب وقد    
حديد صفيحة كل شعبة وƦلك لتحقيق شبه الطبي مع تال شغل في اختصاصات التكوين

  .اǕهداف الصحية وتلبية المتطلبات والمعطيات الجديدة لها
     
ال تزال احتياجات قطاع التمريض كبيرة في بالدنا رƹم الجهود الجبارة التي و 

  .  بƦلتها وال تزال وزارة الصحة العمومية للخروج من هǉƦ الدائرة المفرƹة
  



 92

الملمƠ الخاص بشعبة التمريض العامÜ نقدم لمحة  قبل الشروع في تقديم    
  .تاريخية للتكوين شبه الطبي في الجزائر

  
  : التطور التاريخي للتكوين الشبه الطبي              

يعد التكوين شبه الطبي في الجزائر حديث النشأة نسبيا Ʀƍ يبدو منعدما     
لسلطات االستعمارية بإنشاƇ بعد الحرب العالمية الثانية قامت ا. 1962تقريبا قبل 

مدرستينÜ اǕولǏ متخصصة في التكوين التقني الصحة وعمال تقنيين في الصحة 
وكان مقرها في اǕبيار بالجزائر العاصمةÜ أما المدرسة الثانية فكانت متخصصة في 

وكان مقرها بوالية سطيف حيث تم ƍنشاؤها سنة  ةتكوين مفتشات النظافة االجتماعي
1947 .  

انعدمت هǉƦ المدارس في منطقة وهران وقسنطينةÜ فكان التكوين يعطǏ و   
 ǐبرنامج نظر ǐفي المستشفيات التي كانت تكون المساعدين تكوينا ميدانيا دون أ

  .محدد
لم يكن هƦا التكوين العلمي البيداƹوجي يهدف ƍلǏ التكفل العام بمشاكل     

كل الشعب Ʀƍ كان هدفه الوحيد الصحة التي سادت في كل ƍنحاƇ الوطن وعانǏ منها 
  .التكفل باǕقلية اǕجنبية وتلبية متطلباتها

  
  :أما بعد االستقاللÜ فقد عرف التكوين شبه الطبي ثالث مراحل وهي     
     Ǎ1962من  :المرحلة األول  Ǐلƍ1972  
  ƍ1980لǏ  1973من  :المرحلة الثانية     

  ƍلǏ يومنا هƦا 1981من  :المرحلة الثالثة                
  

Ǎ1962(: المرحلة األول  ù1973(  
بعد االستقالل واالنسحاب الكلي للمعمرينÜ عرفت المستشفيات نقص        

كبير في اإلطارات والمختصين مما أدى بوزارة الصحة ƍلǏ تشجيع التكوين الشبه 
الطبي وƦلك بتنظيم اǕطباƇ لدروس نظرية وتطبيقية في شعبة التمريض في أسرع 

  . قت ممكنو
في العاصمة مدرسة حسين داÜǐ لتكوين  1962أول مدرسة فتحت عام      

ثم . عدد كاف من اإلطارات شبه الطبية لتسيير مصالƠ الصحة وسد الفراƷ الحاصل
اتسعت حتǏ أصبƠ عدد هǉƦ المدارس سبعةÜ وبلƸ عدد المسجلين بها أربعة مائة 

ربعة عشرة مدرسةÜ كما ارتفع عدد ƍلǏ أ 1969وسبعين طالباÜ وارتفع عددها سنة 
واحدا وعشرون  1973المسجلين بها ƍلǏ ألفين طالبÜ وبلغت هǉƦ المدارس سنة 

مدرسة وثالثة معاهد تكنولوجية للصحة وبلƸ عدد طالبها أربعة آالف طالبÜ تحت 
  .بعض المختصين في الصحة اشراف
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  تكوين الشبه طبيهياكل ال ) 2(الجدول رقم           
 

                          1962 ù1987 
 

 المؤسسة
  السنة

مدرسة الشبه
  طبي

E .P.M   

معهد تكنولوجي
للصحة 
  العمومية

  
  ملحقات   

  
  المجموع   

1962      03             03  
1965      17          17  
1871      19      03        22  
1978      33      03        36  
1979      33       03       41      77  
1980      32      03       53      88  
1981      32      03       133      168  
1982      33      03       171      208  
1983      33      03       190      230  
1984      33      03       196      231  
1985      34      03       134      171  
1986      34      03       117       154  
1987      34      03       117       154  

  
  
  
  

تتميز هǉƦ الفترة باستعمال برامج تكوينية محضرة بسرعةÜ وƦلك لسد              
االحتياجات المرتفعة في الميدان وتحقيق الهدف المرسوم أال وهو تكوين موظفين في 

  .ومنه كان اإلكثار بالكم ليس بالنوع. أقرب وقت
  
كان سلك المعلمين يتكون من مجموعة متخصصين في شبه الطبي أƹلبهم  

 Üمرتبة مرشدين مكلفين بمهمة العالج وتأطير المتربصين في متطوعين ǐوƦ
ƇطباǕحيان يساعدهم بعض اǕفي بعض ا Üالصحة Ơمصال  .  

  
  :كانت درجات التكوين في شبه الطبي آنƦاك منقسمة ƍلǏ ثالث درجات    
    Ǎالمساعدون :الدرجة األول.  
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  .وظيف اǕشعةالممرضون اǕخصائيون في المخبر وت :الدرجة الثانية    
  .قابالتÜ مساعدات طبيات في اإلنعاƫ والتخدير :الدرجة الثالثة     

  
  )ù1980  1972(: المرحلة الثانية

تميزت هǉƦ المرحلة بإصدار النصوص القانونية والمراسيم الوزارية      
الخاصة بمراكز التكوين شبه الطبي ومدارس اإلطارات وبإصدار النظم الخاصة 

النظام الخاص بالمهن شبه الطبية والخاص بمعلمي هƦا : من أهمها بموظفي الصحة
  .التكوين

ƍلǏ تسعة  ù1977  1974وصل عدد المدارس في الفترة الزمنية بين    
  طالبا موزعين عبر القطر الوطني 6000وعشرون مدرسة وبلƸ مجموع الطلبة 
انيات جهزت هǉƦ المراكز والمدارس بإمك. في كل االختصاصات شبه الطبية

وتميزت أيضا بتطور . بيداƹوجية هائلة متمثلة في الوسائل السمعية البصرية والكتب
Ü في روتقدم كبيرين تتمثل خاصة في التحكم في وسائل التعليم والتخطيط والتسيي

ل وتحسين مستوى اǕساتƦة  بتربصات داخل وخارج يتنوع االختصاصاتÜ وفي تأه
Ǐمكانيات االستقبال . الشهادات الوطنية الوطن وبارتفاع عدد المتحصلين علƍ بلغت

  .منصبا للتكوين 10.000حوالي  1980سنة 
  

حددت أربع درجات للتكوين شبه الطبي وفقا Ǖسالك  1977وفي سنة      
جديدة خاصة بالموظفين التي أصدرتها وزارة الصحة العمومية وهي تتمثل في ما 

  :   يلي
     Ǎالمساعدون :الدرجة األول.  

عمال شبه الطبيون مثل الممرضونÜ ترميم طاقم اǕسنانÜ  :الدرجة الثانية     
  .أخصائيون في المخبر

  
عمال متخصصون في شبه الطبيÜ للطب االجتماعيÜ  :الدرجة الثالثة     

  .التدليكÜ تقنيون في التطهير
تقنيون في شبه الطبي من قابالتÜ أخصائيون في  :الدرجة الرابعة     
 ƫمساعدون طبيوناإلنعا Üوالتخدير .  
  

  )ƍ ùلǏ يومنا هƦا 1981: (المرحلة الثالثة
يبرز Ʀلك . تميزت هǉƦ المرحلة باهتمام المصالƠ المعنية بنوعية التكوين      

في ƍعادة النظر في الهياكل التنظيمية للتكوين ومحتوى البرامج وتعزيز قيمة 
مومية تطبيقات جديدة وحددت االختصاصات شبه الطبيةÜ فأنجزت وزارة الصحة الع

  .مهارات وقدرات جديدة يلتزم بها الفرد الراƹب في ممارسة هǉƦ المهنة
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كما صدرت قوانين خاصة بموظفي المصلحة باإلضافة ƍلǏ النظم الخاصة      
   :بالمختصين في شبه الطبي وحددت أربع ساللم مهنية لكل اختصاصات

  .صحةالتقنيين في ال ù سلك اǕعوان 1      
  .ù سلك التقنيين في الصحة 2      
  .ù سلك التقنيين السامين في الصحة 3      
  .ù سلك أساتƦة التكوين شبه الطبي 4      

  
نالحظ أن السلك الثالث كان أرفع درجة كل االختصاصات شبه الطبية ما      

لƦا .كانت الدرجة العليا في هƦا االختصاص هي تقنية الصحة. عدا شعبة التمريض
 ǐƦال Ʒدعم الفرا ǐƦال Ƈالشي ÜخرىǕكان الممرضون يرتقون في االختصاصات ا

أصدرت سلك  1984دامت هǉƦ الحالة حتǏ سنة . كان يعاني منه ميدان التمريض
  .التقنيين الساميين في التمريض العام

  
     Ǐلƍ الصحة ال تحتاج Ơلك الوقت أن مصالƦ كانت خلفية المشروع في

  .فل بالمرضǏ واالطالع بمهام العالجللتك توى عالممرضين Ʀوǐ مس
  

يالحظ في هǉƦ المرحلة أيضا ارتفاع الطلب علǏ المختصين في الشبه    
الطبي لسد الفراƷ السائد في مصالƠ الصحة ويعود هƦا ƍلǏ خلق مراكز صحية 

أصبحت ƍمكانيات مدارس التكوين ƹير كافية لسد . جديدة في مختلف أنحاƇ الوطن
 1979ملحقة عام  41متطلباتÜ لƦا فتحت مالحق التكوين وارتفع عددها من هǉƦ ال
 Ǐلƍ202  1984ملحقة سنة Ƹوكان عدد الطلبة يبل Ü32000 طالبا في نفس السنة.  

  
تلقǏ العمال التقنيون  1980في ƍطار تطبيق اإلجراƇات االنتقالية لنظم     

دروسا نظرية      الحاصلين علǏ شهادة في سلكهمÜ حصصا تطبيق ودورات و
انخفض الطلب علǏ المختصين في شبه الطبي  1989وفي سنة . لتحسين مستواهم

 Ǐلƍ لق بعض الملحقات وانخفض عددهاƹ Ǐلƍ ملحقة 82مما أدى.                     
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المركز 
اإلستشفائي 
  الجامعي

  
  شهادة دولة

  
  مؤهل   

  
عون شبه 

  طبي

  
  المجموع 

  
   %  

  
 Ǐمصطف

  باشا

  
755  

  
76  

  
145  

  
976  

  
53 ,0  

  
  بني مسوس

  
394  

  
72  

  
45  

  
511  

  
629 ,0  

  
  بارني

  
185  

  
95  

  
43  

  
323  

  
95 ,0  

  
  باب الواد

  
366  

  
100  

  
25  

  
491  

  
64 ,0  

  
  " عدد الممرضين في المراكز اإلستشفائية): "  3(جدول رقم 

  
  وزارة الصحة والسكان وƍصالƟ  - )2006:( االحصائيات الصحية    

  ).2004(المستشفيات      
  

أن نسبة الممرضن في المراكز  )3(رقم  نالحظ من الجدول
بين تتراوÜ  Ɵ مقارنة بنسبة الشبه طبيين في كل التخصصاتÜاالشتشفائية

  .في مستشفǏ بارني% 95في مستشفǏ مصطفǏ باشا و% 53
ومن هنا تبرز أهمية الممرضين في العملية العالجيةÜ وبها نستنتج 

  .يم خدمات صحية نوعية يرتكز علǏ االهتمام بهƦا السلكأن السعي لتقد
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  " عدد الممرضين في القطاعات الصحية "):  4( جدول رقم 

وزارة الصحة والسكان وƍصالƟ  - )2006:( االحصائيات الصحية
  ).2004(المستشفيات

  
  الوالية

  
القطاعات 
  الصحية

  
  شهادة دولة

  
  مؤهل

  
عون شبه 

  طبي

  
  المجموع

  
   %  

  
  
  
  
  

 الجزائر

  
  سيدǐ أمحمد

  
140  

  
60  

  
21  

  
221  

    
497 ,0  

  
  بولوƹين

  
156  

  
95  

  
40  

  
291  

  
617 ,0  

  
  براقي 

  
77  

  
26  

  
  

  
103  

  
56 ,0  

  
  ƫالحرا

  
155  

  
79  

  
22  

  
256  

  
60 ,0  

  
  بئر طرارية

  
168  

  
81  

  
9  

  
258  

  
70 ,0  

  
  عين طاية

  
140  

  
33  

  
17  

  
190  

  
64 ,0  

  
  القبة

  
207  

  
146  

  
42  

  
395  

  
598 ,0  

  
  دويرة

  
65  

  
78  

  
38  

  
181  

  
75 ,0  

  
  الرويبة

  
215  

  
102  

  
35  

  
352  

  
68 ,0  

  
  زرالدة

  
118  

  
82  

  
36  

  
236  

  
61 ,0  
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أن نسبة الممرضن في القطاعات الصحيةÜ مقارنة بنسبة  )4(رقم  نالحظ من الجدول
  .في الدويرة% 75و  في سيدǐ أمحمد% 49الشبه طبيين في كل التخصصاتÜ تتراوƟ بين

ومن هنا تبرز أهمية الممرضين في العملية العالجيةÜ وبها نستنتج أن السعي لتقديم 
  .خدمات صحية نوعية يرتكز علǏ االهتمام بهƦا السلك

 
المؤسسة اإلستشفائية 

  المتخصصة

 
شهادة دولة    

 
مؤهل   

  
عون شبه 

طبي        

  
الجموع     

  
    %  

  0, 62  99  9  13  77  وƫ محمدمع. د

  0, 62  38  3  3  32  عبد الرحماني محمد

  0, 666  220  2  15  203  رلييساليم زم

  0, 645  62  6  14  42  الحروق

الجهاز الحركي بن 
  عكنون

71  24  5  100  58 ,0  

الجهاز الحركي 
  دويرة

139  173  23  335  759 ,0  

  0, 648  61  5  7  49  دريد حسين

  0, 735  78  5  30  43  بوسبسي. م

  0, 668  97  3  14  80  علي آيث ايدير

  0, 538  56  8  6  42  الهادǐ فليسي

ǐكور ǐ0, 609  272  21  32  219  بيا روهار  

  0, 347  24  1  5  18  تقسراين

  0, 48  36    9  27  الشاطƐ اǕزرق

  عدد الممرضين في المؤسسات اإلستشفائية المتخصصة): 5( جدول رقم 
وزارة الصحة والسكان وƍصالƟ  - )2006:( االحصائيات الصحية

  ).2004(المستشفيات
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ة الممرضن في المؤسسات االستشفائية أن نسب )5(رقم  نالحظ من الجدول
 Ü34% مقارنة بنسبة الشبه طبيين في كل التخصصاتÜ تتراوƟ بينالمتخصصة

  .في الدويرة% 75تقسراين و  في
ا نستنتج أن السعي ومن هنا تبرز أهمية الممرضين في العملية العالجيةÜ وبه

  .لتقديم خدمات صحية نوعية يرتكز علǏ االهتمام بهƦا السلك
  

  :شروط االلتحاق بمعاهد ومدارس التكوين
  :تتم التسجيالت في مراكز التكوين بشكلين وهما  

. الطلبة الحاصلين علǏ شهادة الباكالوريا والƦين تم توجيههم لمهن التمريض   
أصبحت شهادة الباكالوريا شرطا أساسيا لاللتحاق  1990ونشير ƍلǏ أنه بداية من 

بالمعاهد في حين كانت شروط االلتحاق قبل هƦا الطلب ƍجراƇ مسابقة للطلبة 
  .الراسبين في شهادة الباكالوريا في الشعب العلمية

  
     Ǐين أحرزوا علƦفيخص تقنيي الصحة ال Üأما الشكل الثاني لاللتحاق

حالة  وهم اǓخرون معنيون بأمر المسابقةÜ وفي. تجربة ثالث سنوات في المهنة
هم الشهرǐ ويعفون من السنة اǕولǏ المخصصة   نجاحهم يحتفظ الطلبة بمرتب

  .للدراسات التحضيرية
  

بعد الحصول علǏ الشهادة الوطنية في التمريضÜ يمكن للممرض العمل     
ي           في جميع مصالƠ الصحة من مستشفيات وعيادات ومصالƠ الطب المهن

  .والمدرسي أو عند الخواص
  

تتعلق أوقات العمل بحجم مصلحة الصحة واختصاصهاÜ حيث يقسم العمل      
      .علǏ ثالث فرق ويمكن تنظيم العمل وتوزيعه علǏ فرقتين تشتغالن بالتناوب

  :الترقية     
تمنƠ مهنة التمريض ƍمكانيات الترقية وفقا لقانون اǕساسي الخاص      

  .ù107  91المستخدمين شبه الطبيين رقم ب
  

  :في ميدان التمريض   
ينص هƦا القانون أن للممرض فرص للترقية في مناصب عليا تقع في    

  :المراتب اǓتية
  .ù ممرض رئيس فرقة   
  .ù مراقب المصالƠ الطبية               

  .ù مراقب رئيسي للمصالƠ الطبية   
  .اطات شبه الطبيةù منسق للنش               
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  :ممرض رئيس فرقة               
يشتغل تحت اشراف ومسؤولية المسؤول المباشرÜ ومكلف بتنظيم وتنسيق    

ومراقبة عمل الفرقة المعتادة ويسهر علǏ االستعمال العقالني للوسائل الموضوعية 
  .تحت تصرفه

  
  :ممرض مراقب المصالƞ الصحية

رئيس المصلحة والمراقب الرئيسي وهو يعمل تحت مسؤولية الطبيب     
 Ǐمسؤول عن تنظيم وتقييم عمل موظفي المصلحة التي يشرف عليها كما يسهر عل
تنفيƦ الوصفة الطبيةÜ وينظم الفحص الطبي للمرضǏ ويحضرهمÜ ويزود  الوحدة 
بالعتاد المطلوب وكل اللوازم الضرورية لهاÜ مع مراقبة نظام التحديث  والنظافة 

  .رضÜǏ والسهر علǏ نظافة المرافق أيضاوراحة الم
  

ƞممرض مراقب رئيسي للمصال:  
يشتغل تحت رعاية الطبيب رئيس للمصلحةÜ مكلف بتنظيم وتوجيه وتنسيق     

ومراقبة عمل الفرق الشبه الطبيةÜ ويسهر علǏ االستعمال العقالني للعتاد وصيانته 
يين ويسهر علǏ نوعية والحفاظ عليهÜ ويراقب وينظم تأطير التالميƦ شبه الطب

  .العالجات
  

  :ممرض منسق للنشاطات شبه الطبية
ينظم وينسق أعمال المستخدمين الطبيين ويسهر علǏ نوعية أعمالهم    

الخاصة باستقبال المريضÜ وعلǏ ضمان النظافةÜ ويساهم في دراسة مشاكل المتعلقة 
لمساهم في عملية بالتكيف مع التقنيات الجديدة وهƦا مع مشاركة رئيس المصلحة ا

التعليم والبحث في مجال العالجات واحترام أخالقيات المهنةÜ يسهر علǏ تحسين 
شروط العمل للمستخدمين ومساعدتهم علƍ Ǐقامة عالقات عمل جيدة بين كل 

  .اǕطراف المعينة من اإلدارةÜ اǕطباƇ والمستخدمين شبه الطبيين
       
ارك في كل ما يخص هƦا ه الطبية ويشيقوم بتحقيقات وتفتيƫ للنشاطات شب    
  .الميدان

  :ميدان التكوين
يمكن للمرض أن يصبƠ أستاƦا في التكوين شبه الطبيÜ بعد ƍجراƇ مسابقة     

الدخول في مدرسة ƍطارات الصحة والنجاƟ فيها بشرط الخبرة لمدة ال تقل عن ثالثة 
  .سنوات في الميدان

  
نا نفسياÜ بيداƹوجيا في شعبة في هǉƦ المدارس يتلقǏ الممرض تكوي    

بعد الحصول علǏ شهادة . تخصصهÜ وفي نهاية السنة الثانية يحضر ويناقƫ الرسالة
  .أستاÜƦ يدخل في اإلطارات الصحية ويشغل في ƍحدى مراكز التكوين
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يمكن أن يرتقي في هƦا المجال وفقا للقانون المƦكور سابقا ويتقلد المناصب     
  :اǓتية

  :رئيس قسم 
باإلضافة ƍلǏ نشاطات التعليم والتأطيرÜ يكلف رئيس القسم بتنسيق التعليم    

النظرǐ والتطبيقي لǖساتƦة كما يقوم بأداƇ المهام اإلدارية والبيداƹوجية للقسم 
  .ويشارك في تخطيط وتقييم التعليم

  
  :مدير الدراسات والتربصات    
لǏ تطبيق برامج يشتغل تحت سلطة مدير مؤسسة التكوينÜ والسهر ع    

التكوينÜ بتتبعها وتقييمها وعلǏ تحسين مستوى اǕساتƦة وتنفيƦ قرارات مجالس 
  .المداولةÜ بتنظيم االمتحانات والمسابقاتÜ وبتحضير الحصيلة واǕنشطة البيداƹوجية

  
  :مدير الملحقة   
يكلف بالتسيير اإلدارǐ لمؤسسة التكوينÜ ويقوم بالتنسيق بين مختلف    
  .مؤسسات التكوين شبه الطبيمصالƠ و

  
  :مدير المؤسسة  

  .  يكلف باإلدارة والسير الحسن للمؤسسة ويسهر علǏ تنفيƦ برامج التكوين    
  

  :Ɔفاق مهنة التمريض      
       

  لهǉƦ اǕسباب يجب علǏ التكوين الشبه الطبي في المستقبل أن       
  :يستجيب لهǉƦ المتطلبات      

  : في الجانب الكمي •
الحاجيات الحقيقية المدروسة عن طريق تخطيط صارم هƦا حسب  -

  .المؤسسات التي بنيت حديثا و كƦلك التي ينقصها العدد من قبل
 .حسب الممرضين الƦين سيتحولون ƍلǏ التقاعد -
حسب التسرب لعدد الممرضين خاصة بالنسبة للجنس اللطيفÜ أين يقدر   -

 .سنوات 4مستوى التسرب بمعدل 
  :كيفيفي الجانب ال •

يجب االستجابة للمتطلبات النوعية و Ʀلك بإعادة النظر في بروفيل      
Profil عوان التقنيينǕا اƦوك Üتكوين التقنيين الساميين Ǐا التركيز علƦالتكوين و ك .  

وهǉƦ اǕهداف . كما يجب أن تيŇسر للممرضين المرور ƍلǏ مسؤوليات التسيير
منهم حاصلون علǏ ) التقنيين الساميون(ليينقابلة للتحقيق Ʀلك أن للممرضين الحا

  .شهادة البكالوريا ناهيك عن الحائزون علǏ شهادات جامعية أخرى و هم كثيرون
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فإقحام الممرضون  في تسيير المؤسسات الصحية ليس ƹريب وال صعب 
Ņا والمنال بل بالعكس نعتقد بأنه مثمرŅامثمر Ņولو كانجد Ǐا ال يعمل به في  ا حتƦه

  .     فلكل دولة خصوصياتهاتقدمةÜ بلدان م
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  الفصل الرابع

  
  الصحية المؤسسة

  
  وواقعتطورها   

  تسييرها
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  :تمهيد
  

      Ǐتقدم المؤسسة الصحية خدمات عالجية ووقائية بغرض المحافظة عل
ويتم Ʀلك من خالل تجنيد فرقة متكاملة لضمان هǉƦ  .صحة السكان وحمايتها

  . الخدمات
    
أما بالنسبة ممرضÜ  250طبيب و 285بعد خروج االستعمار كان هناك ف    

هƦا . مركز صحي 188مؤسسة صحيةÜ وكƦا  156هناك  للهياكل الصحية فكان
  .النقص في القدرات البشرية والمادية انعكس سلبŅا علǏ الخدمات الصحية المقدمة

       
أينما كانوا وهي تتبع  ريينللتكفل بالجزائأما حاليŅا فالدولة تسعǏ جاهدة     

  .سياسة الصحة للجميع
      
يبقǏ الفرق شاسع بين ما تصبو الدولة ƍلǏ تحقيقه وماهو موجود  هƍال أن    

  .في الواقع رƹم اإلمكانيات البشرية والمادية الهائلة
التطور التاريخي لتنظم الصحةÜ المنشƉت الصحية : وسنتناول في هƦا الفصل

     .سيير المؤسسات الصحيةالقاعديةÜ وواقع ت
 

    1ø التطور التاريخي لتنظيم الصحة:  
المرحلة : تطور تنظيم الصحة بالجزائر من خالل مرحلتين كبيرتين     

  .االستعمارية ومرحلة ما قبل االستقالل
  

         1ø1ø الثورة التحريرية Ǎالتنظيم الصحي منذ االحتالل حت:  
مرحلة االستعمارية Ʀو عالقة بالسياسة المتبعة  ƍن توزيع العالج خالل ال     

من طرف المستعمرينÜ وقد مرت بثالث مراحل تميزت كل منها عن اǕخرى في 
  .تنظيم المصالƠ الصحية

  
  ) 1850حتǏ  1830الممتدة من (:المرحلة العسكرية )أ          

ستفيد كانت المصالƠ الصحية آنƦاك مدمجة في الجيƫ االستعمارǐ الǐƦ كان الم
  . الوحيد منها

  
تتميز ) ƍ1945لǏ  1850الممتدة من ( المرحلة الطب االستعماري  )ب          

Ü ة في المدن التي تم احتاللهابإنشاƇ نواحي طبيةÜ حيث تأسست مصالƠ طبية مدني
وتحولت المستشفيات من عسكرية ƍلǏ مختلطةÜ ثم مؤسسات عمومية مفتوحة لكل 

وفي الواقع لم تكن تستفيد من العالج ƍال فئات من . نس والدينالمرضǏ دون تمييز في الج
  .أصحاب االمتيازات
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وهناك أسباب لهǉƦ النقلة من مجرد عالج الرجل اǕبيض ƍلǏ االهتمام    

بشروط الصحة العامة خالل العقود اǕخيرة من القرن التاسع عشرÜ والسنوات  
بي للجيƫ ال يمكن أن يكون  مما فاǕمان الصحي والط. اǕولǏ من القرن العشرين

ينتهي أمرǉ عند أبواب الثكنات من خالل ƍجراƇات توجه ƍلǏ صحتهم وحدهمÜ وƍنما 
ويمكن تلخيص . يجب أن يمتد ƍلǏ المناطق المجاورةÜ بل ƍلǏ السكان المحليين ككل

  :كيفية توزيع العالج في هǉƦ المرحلة في
  

         
     ù كا ǐƦال ǐن يستجيب في الجوانب لحاجات السكان منع الطب التقليد

  .اǕصليين وعدم السماƟ بالدراسات الطبية للمواطنين الجزائريين
           ù  تقديم العالج االختصاصي في المدن والمجمعات العسكرية

  .واǕوربية
     ù  المساعدات الطبية لمجموع السكان في مراكز المساعدة الطبية

قامتها الكنيسة تحت اشراف رجال الدين المسيحي من المجانية والمراكز التي أ
  .أصول مختلفة

  
  :مرحلة محاولة اإلصالƝ )ج           
هǉƦ المحاوالت Ʀات الخلفيات السياسية لقيت ) ƍ1962لǏ  1945(من      

  :مقاومة السلطة االستعمارية التي حرصت علǏ اإلبقاƇ علǏ نظام مزدوج
   ). طب مستعمłروطب مستعمňر  ( 

     
لالهتمام بالƦات كما  Üاالنشغال االستعمارǐ لǏ أننا نجد أنه كنتيجة Ǖسبابع  

. زأ أو علǏ نحو انتقائيجسبقت اإلشارةÜ فإن التدخل الطبي لم يكن يحدث ƍال م
وصحب Ʀلك شƠ في الموارد بحيث كان استخدامها يتركز في المناطق التي تعد 

وبالتالي نجد أنه كان هناك . ام اإلدارǐحيوية لتشغيل االقتصاد االستعمارǐ والنظ
تفضيل لمجمعات التعدين والمصانع والثكنات والمراكز المدنية الرئيسيةÜ في حين 

كما أن هناك تأكيد . كان هناك ƍهمال عام للسكان الريفيين ولصحة النساƇ واǕطفال
 من ب العالجي بدالعلǏ االهتمام بالمرض الوبائي بدال من المرض المتوطنÜ والط

  ).  1998دافيد  دلأرنو(الوقائي
  

يمكن وصف تنظيم  ولƦا. قد تميزت بتأطير بشرǐ ناقصف ÜوعلǏ كل    
 في المرحلة االستعمارية رƹم تطورǉ البطيÜƇ  بكونه ال يتجاوب مع جتوزيع العال

  .معقدا وضعيف الفعالية رƹم توسعه وتفرعه هحاجات السكانÜ وبكون
السيما أثناƇ ورت حياة السكان بشكل خطيرÜ وفي هǉƦ المرحلة  تده     

Ǐلƍ حرب التحرير بسبب اعتبار الجزائر منطقة حرب مما أدى.  ǐتهجير فرد
Üوالسجن وروقنبلة  القرى والمد اش وجماعي Üيب والمتابعاتƦالتع...  
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     1ø2ø الحرب التحريرية ƅالتنظيم الصحي للمقاومة أثنا:  

وزارة الصحة (لتين كبيرتين في تطورǉ عرف التنظيم الصحي للمقاومة مرح
1982:(  

  
      Ǎير كاف : المرحلة األولƹ 1954من (تنظيم صحي جنيني  Ǐلƍ1956(  

ال نجد في هǉƦ المرحلة مصالƠ صحية منظمةÜ وكل جهة تدبر أمرها     
كانت تستعمل  وقد .وƦلك تحت رقابة استعمارية مشددة. حسب اإلمكانات المحلية

يشارك في العالج متطوعون لديهم بعض المعارف في اإلسعافات وسائل بسيطةÜ و
وعلǏ كلÜ كانت هناك استقاللية تامة علǏ . اǕولية تعلموها في الكشافة اإلسالمية

كل المستويات في هǉƦ المرحلة التي انتهت بتدعيم التنظيم الصحي بالتحاق طلبة 
 1956أوت  20بتاريƣ العلوم الطبية والجراحينÜ وكƦا من خالل مؤتمر الصومام 

  .الǐƦ كرس تقسيم التراب الوطني ƍلǏ ست واليات وقاعدتي ارتكاز
  

  ):ƍ1962لǏ  1956من (تنظيم صحي سلمي شامل : المرحلة الثانية      
وهي التي تبدأ باإلضراب التاريخي للطلبة الجزائريينƦƍ Ü التحق عدد      

أنشأت القيادة لجنة كلفتها وقد  .يكبير منهم بالقواعد العلمية لجيƫ التحرير الوطن
بتوحيد ومركزية التنظيم الصحي في البالد والتكفل بكل الوحدات أينما كانتÜ وفي 

وصار للوالية مسؤول يشرف علǏ المناطق والتي يشرف مسؤولها . كل الواليات
علǏ النواحي والتي بدورها يشرف مسؤولها علǏ القسمات وكانت الممرضات تحت 

 Üشراف طبيƍ Üالمساعدات االجتماعية التي تقوم بمهام طبية ǐلك المرشدات أƦوك
  .اجتماعيةÜ وسياسية

       
يتلقǏ فيها الطلبة الحاصلون علǏ  1958وأنشئت معاهد تكوين ابتداƇ من     

شهادة التعليم االبتدائي تكوينا نظريا لمدة ثالثة أشهرÜ يليه تربص لمدة ستة أشهر في 
  .نشئت صيدليات علǏ مستوى المناطق ثم النواحيمختلف المستشفياتÜ وأ

      
    1ø3ø اليوم Ǎتنظيم الصحة منذ االستقالل إل:  

ƍن الوضعية الصحية لبلد ال يمكن الحكم عليها ƍال من خالل مستوى     
ومن . االقتصادǐ باعتبارها من آثارǉ وعوامله في نفس الوقت ù التطور االجتماعي

بين الصحة والتطور االقتصادÜǐ فمن المنطقي االعتماد  أجل تقويم أحسن التدخالت
  .علǏ التطور االجتماعي االقتصادǐ لتقويم الحالة الصحية

  
      Ʀشرع في 1962وفي الجزائر ومن Ü فالحي Ɵاستصال Ǐسياسة قائمة عل

وتصنيع سريع كعاملين ضروريŇين لنجاƟ المخطط الǐƦ يهدف لرفع مستوى معيشة 
اǕوضاع االجتماعية أحدثت مطالب  تولكن Ʀƍا كان. قية صحتهمالسكان وحماية وتر
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 ǉأحدث بدور ù وال سيما التصنيع ù ǐفإن التطور االقتصاد Üكمية وكيفية العالج
مشاكل جديدة للسكان المقدر عددهم بعشرة ماليين نسمة آنƦاكÜ كان ال بد لقطاع 

  .الصحة أن يتكفل بها
  

ات صناعية قريبة من المراكز هǉƦ المشاكل انجرت عن بناƇ وحد    
نزوƟ ريفي كبير وبالتالي بناƇات فوضوية  كالحضرية الكبرى وكان من آثار Ʀل

ǐا ظهرت مشاكل صحي. بعيدة عن كل مخطط حضرƦة مرتبطة بما يليوهك :
 صحةظروف سكن سيئة وتموين ƹير كاف بالماƇ وƹياب شبكات صرف المياǉ و

  ...وث المحيطتلعقلية ضعيفة وانحراف وسط الشباب و
  
  :تطور المنظومة الصحية في أربعة مراحل متميزة ƍبراز يمكنو
  

    Ǎ1962من  :المرحلة األول  Ǐلƍ1974  نشطةǕ كانت موجهة أساسا
  :عالجية وتميزت بما يلي

مستشفيات ): ال سيما هياكل العالج اǕولǏ(نقص الهياكل  )أ             
 13و مستشفǏ 143نية الكبرىÜ حيث نسجل متواجدة بالشمال وفي المجمعات السك

 Ü188عيادة Üو 1016و مركز صحي Üمستوصف عالج السل 20قاعة العالج.  
عدد ƹير كاف للمستخدمين الطبيين وشبه الطبيين موزعين بصفة  )ب      
في جويلية من نفس  Ü630 بقي 1962طبيب في جانفي  2500فمن . ƹير عادلة

  Ü600 .16 أǐ ما يعادل طبيب لكل1962نهاية السنةÜ وأقل من Ʀلك بكثير في 
  .ساكن 40. 000ساكنÜ مع ممرض لكل 

  .شبكة توزيع اǕدوية سيئة االنتشارÜ ويضمنها ƹالبا القطاع الخاص )ج      
  .وعلǏ وجه الخصوص قطاع عام ƹير كافÜ وال يؤدǐ دورǉ )د      

  
  :وعلǏ الرƹم من كل هǉƦ النقائص شرع في       
  .رنامج تكوين مستخدمي الصحةù ب      
  .ù تبني برنامج بناƇ مراكز صحية      
  .ƍ ùقامة شبكة توزيع اǕدوية      

  
     ǉسير Üبرنامج هام للوقاية Ƈرساƍ فقد تم Üوجه الخصوص Ǐولكن عل

لقد سمحت نشاطاته بتعميم التطعيم ال سيما مع  .المعهد الوطني للصحة العمومية
الǐƦ يجعل التطعيم ƍجباريا ومجانيا خاصة من ستة  ù96  69صدور المرسوم 

وتطور ) السلÜ التňتانوسÜ الكساÜƟ السعال ألديكيÜ الجدرÜǐ والدفتيريا(أمراض 
 امراكز اǕمومة والطفولةÜ الصحة المدرسيةÜ وتنظيم حملة للقضاƇ علǏ المال ري

)1968.( 
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شائكة لقد استطاعت المنظومة الصحية حل مجموعة من اǓفات ال     
  ...)سوƇ التغƦيةÜ السلÜ الكساƟ(الموروثة عن الماضي لالنطالق في التطور 

  
زها تأسيس الطب المجاني في ميƍ1979 ŇلǏ  1974من  :المرحلة الثانية     

والǐƦ يهدف ƍلǏ وضع آليات العالج في متناول ) ù65  73اǕمر (القطاع العام 
  .لديهم الجميع السكان بغض النظر عن ƍمكانيات الدفع

      
     Ňلك بنشر قانون الصحة تميƦمر (زت كǕ76ا  ù79 ( يكرس ǐƦال

Ü وشبه عمومي من جهة )…مستشفياتÜ قطاعات صحية(قطاعين للنشاطÜ عمومي 
ومن جهة أخرى القطاع الخاصÜ ويلزم . أين يمارس المهنيون بالتوقيت الكامل

وخالل . ي الفترة الصباحيةالممارسين فيه بنصف التوقيت في الهياكل العمومية وه
هǉƦ المرحلة تحققت انجازات مرجعها لسياسة جديدة للتكوين من خالل اإلصالحات 

نشير في اǕخير ƍلǏ أن نفقات الصحة في هǉƦ المرحلة شهدت . في التعليم العالي
قدار ميلود ( ƍ1980لǏ  1974من % 295انفجارا حقيقيا حيث ارتفعت بنسبة 

1988.(  
  

أعطت توصيات  1980ففي سنة  ƍ1983لǏ  1979من  :الثالثة المرحلة     
 اللجنة المركزية لحزب الجبهة التحرير الوطني توجيها لجعل المنظومة الصحية

اتجهت المجهودات ف. ني الخريطة الوطنية للصحةأكثر فعالية وأحسن أداÜƇ وكƦا تب
Ǐلƍ:  
  

سلطات المحليةÜ مشاركة أفضل للحزب وال} الصحة مهمة الجميع{ :الوقاية   
وشهدت تدعيم مراكز حماية اǕمومة والطفولةÜ طب العملÜ الوقاية المدرسيةÜ وعلم 

  .اǕوبئة
  

Ü )مستشفيات جامعيةÜ جهويةÜ دائرة(دعم المؤسسات الموجودة  :العالج    
بناƇ حوالي مائة مستشفÜǏ توظيف مستخدمين مؤهلينÜ والحصول علǏ تجهيزات 

Ü الوصاية علǏ )أجهزة سكانر 7طاولة أشعةÜ  1000( تسمƠ برفع مستوى العالج
 Üالمراكز الطبية االجتماعية التابعة للضمان االجتماعي للتعاضديات والمؤسسات

  .توزيع أفضل اإلطارات الطبية وجزأرة التغطية الطبية بصفة أشمل
  

ƍلǏ بداية التسعيناتÜ تميزت بإقامة برامج  1984من : المرحلة الرابعة    
وجرت محاوالت في مجال الوقاية منها البرنامج الوطني لمكافحة . للصحةعلمية 

 Ǐلƍ ارتفعت نسبة التطعيم Ʀƍ ÜطفالǕوقد . في نهاية العشرية الثالثة% 80وفيات ا
عرفت الفترة اǕخيرة لهǉƦ المرحلة اضطرابا سياسياÜ حيث ƹلب عليها االهتمامات 

ة دون مشكل الندرةÜ تنظيم االستعجاالتÜ اǓنيةÜ كاالهتمام بتوفير اǕدوية والحيلول
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تقليص اإلرسال للعالج بالخارجÜ وبقيت المنظومة الوطنية للصحة تعاني تأرجحا في 
  .ƹياب أهداف واضحة

ظهرت آثار Ʀلك من خالل احتجاجات المواطنين وعدم رضاهمÜ وكƦا     
في مجال تƦمر المهنيين ونقص الحافز لديهمÜ مع ضعف في تكوينهم وعدم التقدم 

. البحث العلميÜ واإلدارة التي سجلت ارتفاعا كبيرا وƹير متحكم فيه نفقات العالج
 1974بين (سنة  15حيث بلغت النفقات الوطنية للصحة ثالثة أضعاف في أقل من 

  ).1990و
  

ƍلǏ اليومÜ في منتصف سنة  1991ابتداƇ من سنة  :المرحلة الحالية    
القطاعÜ كان يهدف في خطوطه العريضة ƍلǏ اقترƟ برنامج ƍصالحات في  1991

  :مجموعة من اǕهداف
االنفتاƟ علǏ المحيطÜ مع محاولة تجديد الوصاية وتسيير أفضل ) أ       

  .للميزانية
منطق تكييف العرض الصحي للطبÜ وتقوية المنطق الطبيÜ ) ب      

  .        ووضع آليات للتكيف والتجاوب من خالل مسار شامل علǏ مدى خمس سنوات
  

لكن لم يكن لمجموع اǕهداف المسطرة آنƦاك لتتحققÜ لفقدانها لقاعدة       
يضاف ƍليه الغموض الǐƦ كان . االستشارة الشاملة التي تفرضها مثل هǉƦ المشاريع

Ňوجو Üوال يزال يكتنف الوضع السياسي  Üساد تلك المرحلة ǐƦعدم االستقرار ال
رب ƍلǏ اقتراحات معزولة تفتقر ƍلǏ الدراسة الشيƇ الǐƦ جعل هƦا البرنامج أق

وكانت النتائج متمثلة في استمرار التأرجƠ الǐƦ ميز المرحلة . المتأنية وƍلǏ الشرعية
التي سبقتÜ وƹياب اǕهداف الواضحةÜ وتوجها ƹير مدروس وال مراقب نحو 

  .                    القطاع الخاصÜ مع تدهور مثير للقطاع العام
  

 81جعلت دراسة للمنظمة العالمية للصحة ترتيب الجزائرÜ في الرتبة  وقد    
  .بين دول العالم من حيث فعالية المنظومة الصحية

  
ƍن المنظومة الصحية في الجزائر تطورت من خالل اختالالت عميقة     

فباإلضافة ƍلǏ أمراض المتنقلة المرتبطة بظروف الحياة والنظافة . لنوع اǕمراض
حوادث   المرورÜ (جد توسع أمراض المجتمعات الموصوفة بالصناعية العامةÜ ن

  وكƦا مرض العصر مشاكل الصحة العقليةÜ أمراض القلب واǕوعية
ولعل مرد Ʀلك ƍلǏ التحوالت العديدة التي عرفتها البالد في ). "السيدا "  

المجالين االجتماعي والصناعيÜ وكƦا ƍلǏ تحسن طرق التشخيص والتكفل 
  .اضباǕمر
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وينبغي القولÜ أنه يصعب تمييز ما هو من اختصاص المؤسسة الطبية     
وعلǏ . الصحيةÜ وما يدخل في صالحيات المؤسسات االقتصادية واالجتماعية للبالد

كلÜ فهناك تداخل بين اǕسباب التي تستدعي في آن واحد منظمة العالج القائمة 
ي للسكان ينتج بنفس الدرجة أو فالمستوى الصح. ومحيطها االقتصادǐ االجتماعي

 . أكبر عن الظروف العامة للحياة والعملÜ منه عن االستهالك الطبي الصيدالني
 
 :القاعد اإلدارية لمنظومة توزيع العالج وكيفية التمويل والمحاسبة. 2  
  
  :القاعدة اإلدارية لمنظومة توزيع العالج وحماية الصحة  1.2     

       
من أجل أن تستجيب  :وزارة الصحة والسكان: مركزيالمستوى ال 1.1.2 

وزارة الصحة لǖهداف المسطرة في قرارات السلطات الوطنيةÜ تنظيم اǕنشطة 
  :اإلدارية علǏ مستوى المركزÜǐ الوالئيÜ وفي القطاع الصحيÜ علǏ النحو التالي

 ù  تطبيق السياسة ù ǐطار تشاورƍ في ù تضمن وزارة الصحة والسكان
في مجال الصحةÜ وتحرص علǏ تنفيƦها طبقا لǖهداف الوطنية للتنميةÜ الوطنية 

تكلف وزارة الصحة بالمساهمة . واإلجراƇات الشرعية والقانونية السارية المفعول
في الدراسات واǕشغال التي تهدف ƍلǏ تحقيق السياسة الوطنية في مجال التوازن 

  .القانونية السارية الجهوǐ والتهيئة العمرانيةÜ واتخاƦ كل الترتيبات
      ù  Üستراتيجية تنمية أعمال القطاع وأهدافها في مجال الدراساتƍ تحدد  

والوقاية والخريطة الصحيةÜ واإلسعافÜ والتكوين والممارسةÜ واǕدوية   
واǕجهزة الطبيةÜ وحماية الصحة في اǕسرة والعملÜ وتخفيض التحويل للعالج 

  .بالخارج
                                                                                           

 ùفي سبيل تحسين مردودها Üتصور مخطط عام للتنظيم الصحي وهياكله Ǐتتول .
  . كما تنظم ممارسة مهن الصحة واحترام قواعدها ومقاييسها

  ù وتساهم ترقية اإلنتاج  تشجع البحث Üالعلمي في مجال الصحة وتتكفل به
  .الوطني

ù عمال التابعة لميدان اختصاصهاǕا Ǐكما تخضع نظام الرقابة عل   .
 Ǐكما تسهر عل Üوتشارك في جميع المفاوضات الدولية حول مجال اختصاصها

  .تطبيق االتفاقيات الدولة واإلقليمية
      

  :مديرية الصحة العمومية :علǍ مستوى الوالية 2.1.2 
تنظم وتسير  1982جانفي  4أعاد القرار الوزارǐ المشترك المؤرخ في      

قرار (يتم تدعيم هƦا التنظيم بإنشاƇ مجلس طبي والئي . مديريات الصحة للوالية
  :تكلف مديرية الصحة للوالية). 1982جافني  24المؤرخ في  20وزارǐ رقم 
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    ù السبتنشيط وتنسي Üق أنشطة الوقاية Üالتربية الصحية ÜسرةǕيما صحة ا  
  .وطب العمل   
    ù مراقبة تطبيق القوانين في مجال نظافة المحيط.  
    ù وبئةǕتقديم مساعدة تقنية للبلديات في مجال نظافة المحيط ومحاربة ا.  

    ù  تنسيق ومراقبة التسيير وأنشطة Üالمؤسسات في مجال التشخيص تنشيط  
  .والوقاية العالج

     ùمراقبة تسيير مؤسسات التكوين المهني في الصحة.  
    ù نشطة المتصلة بالمجاالت الطبيةǕتنسيق ومراقبة كل ا Üتوجيه  

    .الطفولةÜ المعوقين واǕشخاص المسنيناالجتماعية لمصلحة 
  

وهي مجموع الهياكل الصحية : المنشƇت الصحية القاعدية 3.1.2         
  :وقاية والعالج التي تنظمها النصوص القانونيةÜ ونƦكرها فيما يليلل

  
  :القطاع الصحي: أوال      

  
من أجل تنظيم وتسيير القطاع الصحيÜ فإن جملة من النصوص          

حددت هǉƦ النصوص بدقة اǕنشطة اإلدارية للقطاعات . ƦاǕساسية صدرت للتنفي
باالستقالليةÜ وهي أداة لتنفيƦ مخطط الصحة فالقطاع الصحي مؤسسة تتمتع . الصحية

ويحتوǐ علǏ مجموع هياكل الوقايةÜ التشخيصÜ ). 179عدد القطاعات الصحية (
يسيŇرǉ مجلس ƍدارة علǏ رأسه مدير وله جهاز . االستشفاƇ وƍعادة التأهيل Üالعالج

ǐالمجلس الطبي: استشار.  
  

الوقايةÜ بوضع  ومن مهمته أيضا ضمان العالجاتÜ ومتابعة أنشطة     
كما يعرŇف ويحدŇد حاجات السكان في مجال . النظافة وتطوير التربية الصحية رمعايي

ولهƦا يتوجه الجزƇ اǕساسي من ميزانية وزارة الصحة ƍلǏ القطاعات . الصحة
  .الصحية
  

وللتحكم اǕمثل في هǉƦ اǕنشطةÜ فهو يتفرع ƍلǏ قطاعات صحية       
  :يليفرعيةÜ نوضƠ مهامها فيما 

  
  :القطاع الصحي الفرعي) أ      

رǐ يعتبر القاعدة لهرم التنظيم الصحيÜ أنشƐ بقرار وزا        
الهيكلي للمنظومة الوطنية للصحة  وبإنشائه اكتمل عناصر التنظيم). 12/11/1986(

  .في تصور المسؤولين علǏ الصحة
  

ية محددةÜ يجمع الوحدات الصحية القاعدية علǏ مستوى مساحة جغراف       
وهو يهدف لالستجابة للطب . يشرف علǏ تسييرǉ طبيب موظف بالقطاع الصحي
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الصحي للسكان المناطق الجغرافية المعنيةÜ وهو بهƦا الشكل حلقة في سلسلة سليمة 
  .العالجات من خالل التطابق بين طبيعة الخدمات الصحية المتوفرة ونوع الهياكل

  
الفرعيةÜ تكون اǕنشطة الصحية علǏ مستوى القطاعات الصحية       

فحص طبيÜ طب اǕسنانÜ عالج (مدمجة بفضل تواجد اǕنشطة العالجية 
  ).تمريضي

        
  :ستشفائية المتخصصةالمؤسسات اإل )ب       
اǕمراض (Ü توفر نفس اǕنشطة لتخصص معين 18والتي عددها       

عيةƍ Üعادة التأهيلÜ العصبيةÜ السرطانÜ جراحة اǕعصابÜ جراحة القلب واǕو
  ).االستعجاالت الطبية الجراحية

  
       Üمشاكل قانونية Ɛا التنظيم يشبه تنظيم القطاعات الصحية مما ينشƦه
يريةǕ Üن النصوص التي تنظم المستشفيات المتخصصة لم يتم تحديدها يتنظيمية وتس

  .بالنظر ƍلǏ قوانين اǕساسية للمراكز اإلستشفائية الجامعية
     

  :المركز االستشفائي الجامعي )ج  
      Üويتكفل بالعالجات المتخصصة Üيمثل قمة الهرم في نظام سلمي للعالج

المتضمن القانون  ù25  86أنشƐ بالمرسوم رقم . وال سيما Ʀات التخصص العالي
مركزÜ أربعة منها في  13عددها . اǕساسي النموƦجي للمراكز اإلستشفائية الجامعية

تلمسانÜ سطيفÜ  Ü وزوÜ قسنطينةÜ عنابة احد في كل من البليدةÜ تيزǐالعاصمةÜ وو
  .باتنةÜ وهرانÜ وسيدǐ بلعباس

  
     Üا فكل المدن مقر المراكز وهي هياكل استشفائية وجامعيةƦوهك

تشفائية الجامعية توفر تكوينا في التدرج في العلوم الطبيةÜ وتكوينا لما بعد اإلس
وليا أن المستشفǏ الجامعيÜ مركز عالج مركب ومن المتعرف عليه د. التدرج
  :متميز

    ù  ǐƦبالدور الهام الÜات التخصص العالي يؤديه في توفير العالجاتƦ.  
    ù يقدمه ǐƦبمشاركته في التكوين والبحث المرتبط بالعالج ال.  
    ù 1996ايسعد . (بالتركيز الكبير للوسائل التي تكون تحت تصرفه.(  

  
كز أالستشفائي الجامعي علǏ اǕقلÜ علǏ تسعة مصالƠ يحتوǐ المر   
الجراحة العامةÜ الطب الداخليÜ طب اǕطفالÜ التوليدÜ طب العيونÜ : استشفائية

ƇحياǕشعة وعلم اǕا Üƫالتخدير واإلنعا Üنف والحنجرةǕن واƦǕا.  
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لهǉƦ المستشفيات كافة عالية ووزن سياسي مهمÜ مما يفسر االهتمام عموما   
Ʀتوليه لها السلطات العموميةال ǐ . يجب مالحظة أنه في ÜمرǕومهما يكن من ا

الواقع ال يملك المركز الجامعي ƍال عدم تركيز ضعيف للسلطة Ǖنه ليس مستقال ال 
Ü مما )1990خياطي (في مواردÜǉ وال في استثماراتهÜ وال في مواردǉ البشرية 

  .يطرƍ Ɵشكالية التسيير بصفة جادة
  

يم نوع العالج يمكن القول أن المركز االستشفائي الجامعي يقدم وفي تقو   
ويتم Ʀلك . اǕوليةÜ الثانويةÜ الثالثيةÜ مما يجلب أمواجا من السكان: مراتب العالج

علǏ حساب تسيير العالجات المعقدة Ʀات المستوى العاليÜ والتي تعتبر من مهامه 
لعالج للمستويات الثالثة بسبب الرئيسيةÜ واليوم تضطر هǉƦ المؤسسة ƍلǏ تقليص ا
Ƈالعقبة المالية وبسبب االكتظاظ وطول مدة االستشفا.  

  
     Ǐلƍو Üسقاط قيمة الطب العامƍ Ǐلƍ توصل Ǐن المركزية حول المستشفƍ

نظرة مغلوطة للمشاكل الصحية التي ال تؤخƦ بعين االعتبار من طرف مجموع 
لǏ تكاليف ƹير محتملة بالنسبة ويمكن أن تؤدƍ ǐ). 1988ز .أوفريحةÜ ف(السكان 

  .لميزانية المركز االستشفائي والميزانية العامة للدولة كما Ʀكرنا
  
وهƦا ما جعل المختصين عند دراسة حصيلة السياسة الصحة في الجزائر  

ƍلǏ اعتبارها سياسة عالج أساساÜ تتجه أكثر فأكثر للتمحور حول بعض أنواع 
  . العالجات دون ƹيرها

  
  :في المؤسسات الصحية العموميةتمويلÛ الميزانية والمحاسبة ال 2.2   

الدولةÜ التأمينات (نشير في البداية ƍلǏ أن نمط التمويل الحالي      
دÜǉ حيث تحولت المؤسسات يجد حاليا حدو) االجتماعيةÜ مداخيل خاصة متواضعة

أسيس ت اإلستشفائية ƍلǏ منظمات منفعلة مستهلكة للقروضÜ قائمة علǏالصحية و
  .وعدم التحكم في النفقات الالمسؤولية

  
 ƍ قروض أكبر Ơمن Ǐا النظام مرهون بقدرة المركز المالي علƦن استمرار ه

ويم ال سميا ال تطبيق التقاكز المسؤوليةÜ ودون وضع التزام بالنتائج ودون تحديد مر
  .وهƦا ما يرفضه التسير العقالني للموارد .علǏ أعمال التسيير والتنظيم

  
في تمويل قطاع  عند النظر: تطور نظام تمويل قطاع الصحة 1.2.2   

  :االستقالل فإننا نالحظ أنه مال بمرحلتين منƦالصحةفي الجزائر
                                                                                                

 Ǎو يميزها ما يلي  :1973-1962المرحلة األول:  
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الجماعات  الدولةÜ الضمان االجتماعيÜ(تنوع مصادر التمويل  -     
  )المواطن ةمساهمضدياتÜ التأمينات االقتصاديةÜ والمحليةÜ التعا
للخدمات الصحية المقدمةÜ علǏ  ةالهيئات الممولالمحاسبة و الدفع عند  -    

  .أساس سعر اليومي  لالستشفاƇ تحددǉ اللجان اإلدارية المتكونة لهƦا الغرض
تمتع المؤسسة الصحية باستقاللية في التسييرÜ تتجلǏ خصوصا في  -    

ƍ الهيئات اإلدارية التي هي في الواقع مجالس ǉƦداخل ه Ɵصدار ميزانية تقتر
  .اإلدارة

  
  :1974تطبيق مجانية العالج ابتداƅ من سنة : المرحلة الثانية

قد أزاƟ كل عائق مالي أمام العالجÜ فان " الثورǐ"كان هƦا اإلجراƇ ا Ʀإ    
له أثار نƦكر منها تلك المتعلقة خصوصا بمجال التمويل و التسيير المالي لقطاع 

  :الصحة
مشاركة ميزانية و عيÜتحديد نظام التمويل في مساهمة الضمان االجتما -
فكان تسيير الموارد المالية علǏ حساب الضمان االجتماعي خصوصا في  .الدولة
  .المؤسسات العالجيةأǐ عالقة بين الهيئات الممولة و ƹياب

  .لتكاليفتضخم كبير ل -
تحطيم نظام المحاسبة في المؤسسات الصحية و وحداتها ال سميا  -

  .كبير جدا المستشفياتÜ الشيƇ أدى ƍلǏ تبƦير
طار السياسة ƍاǕهداف الصحية المسجلة في  يل المؤسساتÜ الوتم -
  .الصحية
  

  : نظام المحاسبة: 2.2.2
  

ƍن المحاسبة في المؤسسات الصحية ƍدارية تتمثل في أن تحدد في نهاية     
  :كل سنة مالية

  .   القروض الممنوحة و تقديرات الموارد) أ 
 .ن أجل اǕمر بصرفها و ƍصدار الحواالتالقروض المتوفرة م)ب         
  .النفقات والموارد التي تم تحقيقها)ج         

وتقوم المحاسبة في هǉƦ المؤسسات علǏ تسجيل ترتيبي للحواالت و     
. سندات التحصيل في سجالت منظمة حسب عناوين و أبواب و موارد الميزانية

يÜ لم تعد تتجاوب مع تسيير وهي طريقة قديمة يعود تاريخها ƍلǏ القرن الماض
   .عصرǐ لمؤسسات اجتماعية

   
و أما المحاسبة التي تقوم علǏ حساب الثمن اليومي لالستشفاÜƇ فقد      

المجانيÜ الشيƇ الǐƦ أدى كما سبق الƦكرƍ ÜلǏ تبƦير كبير  جزالت بعد تطبيق العال
  .جدا
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  :حيةتوصيات حول التمويل والمحاسبة بالمنظومة الصاقتراحات و-)ب
) 1998مارس (في الجلسات الوطنية للصحة الǐƦ أقيم بقصر اǕمم     

  :اقترحت مايليالصحية  النظام الحالي للتمويل ودرست لجنة تمويل المنظومة 
     ù والمؤسسات الصحية العمومية  ننظام التعاقد في العالقة بين الممولي

  .  أن يعمم يالخاصةÜ ينبغو
    ù استقاللية القوانين ا ةمراجع ǉساسية للمؤسسات الصحية في اتجاǕ

  .أكبرÜ ومرونة في التسيير
    ù  بداع يتمثل في اعتبارƍ بإدخال Üقامة مخطط محاسبي قطاعيƍ
ƍقامة نظام المحاسبة التحليلية لحساب يف التكوين كمصاريف استثماريةÜ والمصار
  .الكلفة

      ù دخال شعبة استثمارات في الميزƍانية السنو Üية للمؤسسات الصحية
  .القروض ƍن وجدتوالتي تمون عن طريق االسهتالكات و

     ù عادة ضبط تقنيين تسعيرات اƍاتƇداǕ.  
  

    ù  Ɵو يقتر Üهداف المسطرةǕتأسيس نظام لتقويم النشاطات حسب ا
ويم Ü وكالة تدقيق الحسابات لتق1998المشاركون في الجلسات الوطنية لسنة 

  المؤسسات الصحية
    ù  بتحديد و اقامة آليات Üالبحث عن مصادر بديلة لتمويل نفقات الصحة
  :تسمƠ بمايلي

ƍبقاƇ مساهمة الدولة لضمان التضامن الوطني من جهةÜ و  -        
استمرار صالحياتها كسلطة في مجال التخطيط و التنظيم من جهة أخرىÜ و التكفل 

  .بالجانب الوقائي
  .ت االقتصاديةمساهمة التأمينا -        
  . التعاضديات والتأمينات التكميلية القائمة علǏ االشتراكات اإلرادية -        
الضرائب علǏ النشاطات المتسببة في التلوثÜ وعلǏ كل المواد  -        

  . التي تؤثر سلبا علǏ صحة المواطن
  :و في هƦا اإلطار نميز بين صنفين: مساهمة المواطن -      

المؤمنين اجتماعياÜ الƦين ينبغي أن يساهموا في النسبة التي *                
  .ال يغطيها الضمان االجتماعي

ƹير المؤمنين اجتماعياÜ و يقومون بالدفع المباشر مقابل *                
العالجƍ Üال Ʀƍا كانوا من المعوزين م الفئات المحرومةÜ فتتكفل الجماعات المحلية بهم 

  .اقدǐ مع القطاعات الصحيةماليا في ƍطار تع
  

           3 ùثارلمظاهر وا: واقع تسيير المؤسسات الصحية العموميةǑا:  
  
3ø1 øمظاهر واقع تسيير المؤسسات الصحية العمومية:  
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العرض ƍال جزƇ من الطلب و بصفة سيئةÜ وال يرى المعنيون  ال يلبي     
زات في الجو تقف فيه ضرورة لتنظيم العرض و ضبط التوقيت و ƍصالƟ التجهي

المنافسة من طرف القطاع الخاص في بداية الطريقÜ وال وجود للتقويمÜ و ال تحدد 
  .مبالƸ الميزانية علǏ أساس النشاط

  
و لعل فتƠ المجال للخواصÜ سيزيد وضع القطاع العام تدهور حيث يفق      

 Ǐالممتازة من االختصاصيين في الطب و التسيير الصحي و حت ǉالنشاطات عناصر
  .التمريضيةÜ و يضع التكامل المطلوب بين القطاعين العام و الخاص

  
ƍن القطاع العام في المجال الصحي يمثل ضرورة حيويةÜ نظرا للمهام     

احب المرجعية في نوع ص ǉباعتبارالمساهمة الفعالة في الوقايةÜ و المناطة بهÜ من
هيزات العالية الدقة والجودةÜ جالتÜ وتوفر العتاد ومستواǉ وطبيعتهفي العالج و

اǕهم كƦلك ƍبقاƇ مجال التكوين مفتوحا لكل كفل بمختلف الفئات االجتماعيةÜ والتو
راد يƍلǏ است -بعد كل اǕشواط التي قطعناها- مستخدمي القطاع حتǏ ال نضطر يوما
  .الموارد البشرية لضمان الخدمة الصحية

  
قع التسيير في المؤسسة مرتبة بوا لسنتعرض فيما يليÜ لتفاصيو    

  .ƍلǏ آثارǉ مالصحيةÜ بنظرة متخصصة ƍلǏ حد ما بالتطرق ƍلǏ هƦا التسييرÜ ث
  

          3ø1ø1 القانونية ƫعدم تطبيق النصو:  
  

  ƍلǏ المعايير القانونيةÜ  عاني من التسيير الƍن المؤسسات العمومية ت    
ن منها ما يخدم النصوص في أدراج المسؤولينÜ يستخرجو نتبقǏ كثير مو

هم والحاشية ون عما يضيق عليهم مجال االستفادة توجهاتهم و نزواتهم ويعرض
Üوح المرتبطة بهم Ƈإلشباع الحاجة في التسلطيث صارت المناصب وسيلة اإلثرا.  

  
ƹابت أخالقيات النصوص بسياسة الكيل بمكيالين و فيوصف تعاملهم مع    

الحياد منفعة العامة وااللتزام بالوفاƇ لǖمة ولعمل علǏ تحقيق الالمهنة التي تفرض ا
  ...السياسي و ƹيرها

  
  :ƍثارته بهƦا الصدد علǏ سبيل البيان ال الحصر نومما يمك

  
ù  جهل مديرين و مسيرين بالترسانة القانونية التي تنظم القطاع و تضبط

  .بعض معالم تسيير في مختلف المجاالت و المستويات
  

ù يفرض عند تحايل بعض المديرين ع ǐƦقانون الصفقات العمومية ال Ǐل
  مبلƸ يحددǉ القانونÜ تمرير صفقة بإجراƇات محددة من اجتماع لجنة الصفقات 
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التشاور حول أحسن العروضÜ فيقسمون المشروع ƍلǏ أجزاƇ كلفتها أقل من و
من أجل تحقيق أƹراض  - الǐƦ ال ينافس-المبلƸ المحدد لتمرير الصفقة مع الممون

Ǐوبتواطؤ المحاسب العمومي المؤسسة أحيانا خاصة عل Üحساب النوعية.  
  

ù ساسية للمؤسسةǕبالتحويل من النفقات ا Üفقد . التصرف في ميزانية التسيير
لتي هي أهم وظائفه لشراƇ يحول مدير قطاع الصحي المبالƸ المخصصة للوقاية ا

سكنات الوظيفية توجه لتجهيز ال قدو. يزيد وجودǉ فعالية ال عتاد ثانوÜǐأجهزة و
شراƇ السيارات و حتǏ النقالةÜدفع تكاليف الهواتف الخاصة وحتǏ بنائهاÜ وو

 Üحساب سيارات اإلسعاف المهترئة Ǐالسياحية عل  
اǕمثلة الواقعية عن Ʀلك ماثلة أمام و. زة عاطلة بسبب قطع ƹيار خفيفةأجهو

  .موظفي القطاع
  
ù  المتواصل التكوين حرمان الموظفين بمختلف أصنافهم من حقهم في

. ةالǐƦ تخصص له مبالƸ ال بأس بها أحيانا بالميزانيالمنصوص عليه قانوناÜ و
اختيار مجاالت تكوين ƹير مناسبة لǖشخاص معينين سلفا من الحاشيةÜ مع تجاهل و

نات الوظيفيةÜ وتسليم السكان الخاصة بالتكوينÜوالصيدليةÜ وواجب تأسيس اللج
لجان الشؤون االجتماعية التي هي ة الصفقات العمومية والهياكل والتجهيزاتÜ ولجن

  .مصدر كل التالعبات
  
  
ù تهميƫ و Ƈبعاد النزهاƍو ÜاتƇات الكفاƦ التوقفات التعسفية إلطارات التسيير

حول التسيير ƍلǏ التكوين   مناسبÜ مع ما يمكن أن ينجز عنه من خسارة بسبب ت
  ازعات القضائية من المبالƸ كبيرة بسبب المنعير المؤهلينÜ و

التعويضات التي ال يبالي المتسببون فيها بالخسائر في المال العام بقدر ما و
المحاسبة و ال يتعرضون للنقد  ايعتمدون علǏ طول اإلجراƇات القضائيةÜ ما دامو

  .بسبب هǉƦ االنحرافات
  
 ù وتأ Üمر جيل النظر في مشاوير الموظفينǕا Üترقية المؤهلين بحكم القانون

هجر الحافزÜ وضعف من اإلحباط و عǐƦ ينجز سلبا علǏ فعالية اǕداÜƇ ويشيال
  .الكفاƇات للقطاع

  
توقيتها في  المجالس العلمية المحددù تأجيل اجتماعات مجالس اإلدارة و 

ƹƍفال استدعاƇ بعض المعنيينÜ تحاشيا لتقديم التوضيحات حول القوانين اǕساسية و
المنفعة وتناقص العمل لمصلحة المؤسسة و ونبعض السلوكات التي تخالف القان

  .العامة
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   ÜǉƦنم كل هƍ والتي ال Üا هي بعض مظاهر تجميد القوانين والتالعب بها
  .قد يكافئون بترقيتهم ƍلǏ مناصب أعلǏيحاسب المتسببون فيهاÜ و

  
  
3ø1ø2 øوطني للصحة ƛياب برنامƷ : نهاية السبعينات لم يكن يوجد Ǐحت
  )1990خياطي ( للصحة نامج ال بركلي ومشروع 

  
هƦا الفراƷ تم ملؤǉ نظريا في جانب منه بالتوصيات حول الصحة التي    

و لكن مع اǕسف رƹم . 1980تبنتها اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير سنة 
كونها مهمة فإنها Ʀƹت الخطاب السياسي أكثر من كونها ƹيرت حال الصحة أو 

  :عشرية الثمانينات يمكن أن نقسمها ƍلǏ ثالثة مراحلو خالل . حددت الطريق المتبع
  
  

Ǎسيس: المرحلة األولƉمرحلة الت:  
حيث استفادت الصحة من هياكل جديدة و تجهيزات كانت محل نقص       

بقيت هياكل عدات لم تشغل خالل هǉƦ المرحلةÜ وبعض هǉƦ الم .كبير في السابق
أجزاƇ منها ƍلǏ سكنات ى تحولت خرƍتمام انجازها تنتظر استالمها وآ صحية رƹم
ا ضعيفة بالنظر ƍلǏ فان نسبة الشغل به خرى رƹم افتتاحها للجمهورÜاجتماعية وآ
  ...بعضها سلمت ƍلǏ قطاعات أخرى بعد تجهيزهااالستثمارÜ و

  
  :مرحلة استقرار و تطور: المرحلة الثانية

جية Ü استرا)1984ماǐ(تميزت بتبني الحكومة لمخطط عملي للصحة        
. حقيقية من خالل اǕهدافÜ مما سمƠ بتجسيد االهتمام السياسي الممنوƟ للوقاية

به أعيد ƍدماج أعمال الوطني لمكافحة وفيات اǕطفالÜ وبرامج متعددة منها البرنامج 
ينبغي القول أن هǉƦ السياسة علǏ قصرها و. بدƏ بها في بداية الستينياتية كان ئوقا

ادÜǐ السياسي الصحي في نفس مستوى التطور االقتصأثمرتÜ بحيث جعلت التطور 
  .1989سنة ƍ08%لǏ أكثر من %30ارتفعت نسبة التطعيم من و. والثقافي للبالد

  
  1988ابتداƅ من  :مرحلة االضطرابات:المرحلة الثالثة

ƹلب عليها االنشغاالت اǓليةÜ توفير الدواÜƇ خفض االنتقال للعالج          
نسجل خالل هǉƦ المرحلة العودة . عجاالتÜ الملفات االجتماعيةبالخارجÜ تنظيم االست

و بقيت المنظومة . ƍلǏ التسيير اǕزمة في ƹياب برنامج وطني حقيقي للصحة
الوطنية للصحة متأرجحةÜ و المشاكل المطروحة لن تكون بغير تأثير علǏ المرحلة 

  .ادمة في اتجاǉ تعطيل مسيرة الصحةالق
  اؤل حول ƍلǏ أين وصلنا اليومÞوهو ما يدفعنا ƍلǏ التس
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المدلوالتÜ : المجاالت تخص كلفي الميدان المشاكل كبيرةÜ و         
التسييرÜ التمويلÜ التنظيمÜ االختياراتÜ التجهيزاتÜ اǕدويةÜ الهياكلÜ التخطيط و

 دƦƍا كان من اليسير تعديو...يثةÜ الموارد البشريةÜ التكوين والبحثالتكنولوجيا الحد
كل  كل اǕساسيةÜفان الصعوبة تكمن في تحديد برنامج وطني يأخƦ باالعتبارالمشا

  .فعال للوصول ƍلǏ الحلول المناسبةهǉƦ المجاالت في ƍطار منسق و
  

ياب أهداف واضحة ƹ"أن ) 1990(وقد صرƟ وزير الصحة         
بر الحاجات المعفي مجال الموافقة بين النفقات و للمنظومة الصحية أدى ƍلǏ تناقص

عدم رضا وعنها من طرف السكانÜ تتجلǏ يوميا في صورة احتجاجات عديدة 
  ..."المواطنين و مهني الصحة فيما يتعلق بنظام توزيع العالج

  
طبية  تاستعجاال-وفي حين الزلنا نواجه المشاكل الصحية اǕساسية     
مراض علينا بالموازاة مواجهة أ- مرتفعة لǖطفال تأمراض متنقلةÜ وفيا-جراحية

 زرع اǕعضاÜƇ عالج قصور الكلÜǏ(جديدة تتطلب وسائل متطورة باهظة الثمن
Ɵمؤسسات أجنبية بكلفة كبيرة  أو..)جراحة القلب المفتو Ǐلƍ تتطلب تحويل مرضانا

  .بالعملة الصعبة
  

3ø1ø3ø ياب التخطيطƷ:  
  

منها  الكيفي للعرض الصحي يعرف أسبابا متعددةƍÜن التدهور الكمي و      
تطور الطب العالجي ƍن . ب التخطيط كمصدر للتطور الفوضوǐ للطب العالجيƹيا

بعفوية حسب الظروف لقد تم  .ال أǐ مخطط توجيهيتيجيةÜ وستراǐǕ ا بلم يستجي
  .الجماعيةوالمناسبات والضغوط الفردية و

  
أثر  نتواجد مصالƠ بدون تنسيق فيما بينهاÜ ودو.. وكانت النتيجة      

في  :مثال التالي  يفي هƦا السياق يƦكر اǕستاƦ خياطو .ب حقيقي علǏ الطل
لما تحولت مستشفǏ مفتاƍ ƟلǏ مركز استشفائي متخصص في جراحة 1987سنة

ƹرف العملياتÜ وسائل الكشفÜ بنوك الدمÜ : القلبÜ تطلب Ʀلك استثمارات ضخمة
ا مع Ʀلك بقي هƦا المستشفǏ مرتبطو.ق بكاملها تكوين سريع للمهنيينتحويل فر

لم ينل االستقاللية و-ال سميا في مجال الكشف-العاصمةبهياكل صحية أخرى ب
  .المطلوبة
  
  ǐالعسكر Ǐوفي نفس المرحلة فان وزارة الدفاع تنازلت عن المستشف 

بباب الوادǐ لوزارة الصحة و كان يتواجد به ثالثون مصلحةÜو خاصة  )مايو(
ن يدل علǏ بهƦا المستشفǏ كاƍن ƍقامة مصلحة لجراحة القلب  .أساس تقني معتبر

  .مع هƦاÜ فان Ʀلك لم يتمو .باستثمارات أقل بكثيراختيار أكثر مالئمةÜ و
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3ø1ø4ø يابƷ  نظام اإلعالم واالتصال:  
  

  :نظام اإلعالم و االتصال/أ   
االتصال واإلعالم الصحي يشكالن عنصرين أساسيين لتطوير كل      

لكنهما ليسا معتبرين مع اǕسف في و. وناجحة ةالمنظومة صحية دائمةÜ حيوي
كل وƍن كل سياسة صحيحة . عناصر اتخاƦ القرارÜ فالمعلومة الصحية ƹير متوفرة

بغي أن يبني علǏ معطيات رقمية حسابيةÜ مستقاة من الواقع ناختبار في هƦا المجال ي
  .اليومي

  
مع Ʀلك اب  أساسية للوفيات في بالدناÜ وفالسرطان أحد ثالثة أسب      

أنواع  فاǕرقام قي هƦا المجال ليست ƍال جزئية أو تقريبيةÜ حيث ال يزال يجهل
السرطان اǕكثر انتشارÜ وكيف هي موزعة جغرافياÜ وهل توجد نواحي Ʀات 

خياطي ( ما هي اǕعمار اǕكثر عرضةÞالعوامل المساعدةÜ وماهي مخاطرÜ و
1990(  

  
. قامة برنامج المقاومةضرورة إلƍن اإلجابة عن مثل هǉƦ اǕسئلة        

راض القلبÜ اإلعاقاتÜ المخدرات نفس التساؤالت تطرƟ حول حوادث المرورÜ أمو
  .اإلدمان الكحوليوالسيدا و

  
فال نملك  -كوفيات اǕطفال- حتǏ اǓفات التي يفترض أنها تكفل بها        

ننا لكالوطني لǘحصاƇ وتخص التراب الوطنيÜ و نƍال أرقاما كلية نشرها الديوا
  ).1990خياطي (نجهل الحقيقة المحلية 

  
تلك التي بها اǕرقام اǕقل معنية باǕرقام اǕكثر ارتفاعا وماهي البلديات ال

Þانخفاضا  
علǏ اǕقل ƍلƍ Ǐن اإلجابة عن هƦا النوع  من اǕسئلة يسمƠ أن نرتقي         

ويعتبر "  ااالتجاǉ نحو مؤشر مقبول اجتماعي " هو ما نسميهالمستوى المتوسطÜو
مع ƍنشاƇ قسم أو مصلحة لǘعالم الطبي  طبي Ǖنظمة اإلعالمÜ جأساسيا ƍنشاƇ برنام

  :تكون تحت تصرف كل الفاعلين فيما يتعلق خصوصا بمايلي
        ùنشطة العياديةǕمعرفة ا.  
       ùالربط بين المعطيات الطبية و المعطيات االقتصادية. 
       ùم(ريضيةمتابعة العالجات التمÜ1996ط .طالب(  

  :أن يوسع Ʀلك ƍلǏ مجال التسيير فيما يتعلق بما يلي يكما ينبغ          
    

                     ù تسير الموارد البشرية.  
         ù التسيير الملي و تسيير الميزانية.  
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 ƍلǏوالتموينÜ وما ةالموارد الصيدالنيù تسيير المخزونان و              
  .Ʀلك

                  
وفي هƦا السياق نرى أن أجهزة اإلعالم اǓلي الǐƦ أصبƠ عندنا كأنه        

موضة العشرية اǕخيرة و الǐƦ تم بنفقات مرتفعة أو حتǏ خيالية و دون ƍعداد سابق 
  .أو أساس تخطيطÜ لم يحقق اǕهداف المنتظرة

  
ت راقنة تحت وتحولت هǉƦ اǓالت ƍلǏ مجرد أجهزة تسجيل أو آال      

تصرف كاتبات المديرياتÜ اǕمر الǐƦ دفع الوزارة الوصية ƍلǏ منع المؤسسات 
لكنها Ʀهبت أدراج Ʀƍن مسبقÜ والصحية من شراƇ أجهزة اإلعالم اǓلي دون 

  .بعيدة عن الواقعلرياÜƟ حيث أنها كانت ارتجالية وا
  

يم كأداة مراقبةÜ فالتقو. Ʀلك باعتبارها مطالبة من اǓن بواجب النتائجو      
  :ضرورǐ من أجل

  
       ùظهƍهداف المسطرة وǕليهاار الفارق بين اƍ النتائج المتوصل.  
 .تفسير نجاƟ أو فشل نشاطù بيان و      
المواقف بما يمتاز به التقويم من خاصية ù تعديل السلوكات و      
 .بيداƹوجية

سائل المسخرة تكلفة الوù وضع عالقة بين اǕهداف المسطرة و      
 ).1996ط .طالبÜم(

        
 .يسمƠ بتقديم التصحيحات الالزمة  وهƦا التقويم في كل مستويات التدخل     

أكبر  ةمرد وديأكثر واقعيةÜو كل Ʀلك من أجل اتخاƦ القرار علǏ أساس نظرة
ن مرجعية تتمثل في حتǏ يؤدǐ التقويم هǉƦ المهمةÜ فال بد مو. للموارد المتوفرة

  .معايير يقوم علǏ أساسهاؤشرات وتبني م
  

قويم في تسيير المؤسسات ومن هƦا المنظارÜ فإننا نلƠ علǏ ضرورة ƍدخال الت
دانÜ فان بالدنا ال وخالفا لكثير من البل. اعتمادǉ في سبيل تحسين سيرهاالصحية و

  ).1996طالب (التطوير للتقويملفة بالبحث والترقية وكأنظمة متملك مؤسسة و
  
دراستها من طرف متخصصين مكونين يتم تحليلها وت التي نستقيها المعلوماو

يةÜ ومن خالل مسار محدد بوضوÜƟ لهƦا الغرضÜ باستعمال وسائل تقنية عصر
  .دون ƹƍفال التغƦية الرجعية باعتبارها مفتاحا لكل نظام ƍعالميو

  
3ø1ø5ø دويةǔياب السياسة الراشدة لƷ:  
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رÜ و االستهالك الزائدÜ و الواصفون ƹير  منها سوƇ التسيي..Ǖسباب متعددة  
المطلعونÜ و ضغط الشركات المتعددة الجنسياتÜ فقد واجه تطبيق المدونة الوطنية 

. 1979مشاكل كبيرة وصلت ƍلǏ ندرة خطيرة خالل صيف  1978لǖدوية سنة 
دواƇ يتم تجديدها 1500التي وضعت قائمة جديدة ب  ةفأنشئت اللجنة الوطنية لǖدوي

و لوحظ تزايد نفقات  اǕدوية و أولوية السوق الفرنسية و ارتفاع اإلƦن الكلي . ادوري
  .مليون دج 2000معدل  1990الǐƦ بلƸ سنة  دلالستيرا
  

Ü قدمت اللجنة المكلفة بدراسة تنظيم 1998وفي الجلسات الوطنية للصحة 
  :المنظومة الوطنية للصحة توصيات فيما يتعلق باǕدوية كما يلي

  
     ù نتاج : ترقية الصناعة الوطنيةƍ تطوير Üبرفع كل العراقيل المحتملة

  .اǕدوية الضرورية
     ùقبل الدخول في المنظمة الدولية : ضمان حماية اإلنتاج الوطني

 .للتجارةÜ و دعم أنشطة المراقبة و المطابقة لǖدوية
     ùمع تو Üفير تحسين شبكات التموين و التوزيع في الهياكل العمومية

مستمر لǖدوية الحيوية و الضرورية في صيدليات المستشفيات و الصيدليات 
 .اǕخرى

    ùدويǕة الجنيسةتطوير استهالك ا Ņقل سعرǕاا. 
    ùÜدماج وحدة تسيير الصيدلية في التكوين المتدرج للصيادلة الطلبةƍ  

 .و تعميم استعمال اإلعالم اǓلي في هƦا المجال
    ùدوية الضرورية من طرف الصندوق الوطني  تعويض كلي عنǕا

 .للتأمينات االجتماعية
   
3ø1ø6ø البحث الطبي ƫضعف التكوين و تقل:  

  
من الصعوبات القائمةÜ اǕخطاƇ الطبية التي تنجز عنها عاهات مستديمة أو 

تشخيص أو العالج الǐƦ يصعب تحديد هƦا النوع من اǕخطاƇ في ال. حتǏ الوفاة
  :بين مدى الخطورة الناجمة عن نوعين من العواملعنهÜ ي المسؤول

               
أثر Ʀلك علǏ التكفل الجاد ù ضعف التكوين وانخفاض مستواǉ و    
  .بالمريض

    ù وتأخر البحث الطب Üالمردودية Ǐعل ǉمصداقية المنظومة ي وأثر
 .الوطنية للصحة
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  :انخفاض مستوى التكوين/ أ
  :يطرƟ التكوين ƍشكالية 
  
     ùعدم كفاية التأطير.  

    ù ياب الوƹÜوجية أو عدم كفايتهاƹياب التجهيزات سمعية و سائل البيداƹ
  .بصرية

    ù ير متجاوبƹ ميدان التربص.  
    ù هاƹياب المكتبات أو فراƹ.  

  
الحلول معروفة ال تتطلب ƍال التنفيƍ ÜƦعادة النظر في النصوص التي تنظم 

 Üعادة النظر في برامج التومعاهد التكوين والتكوينƍ اƦكوين بحيث تجعل منه ك
متابعا لوتيرة التقدم العلميÜ وƦا صلة بالجانب التطبيقي يكون موجها  Üتكوينا نوعيا

  ).1990خياطي (لحل المشاكل الصحية Ʀات اǕولوية
  

واجباÜ حيث يساهم في ار يعتبر التكوين المتواصل حقا ووفي هƦا اإلط
لهƦا ينبغي و. ان وفي نجاعة المنظومة الصحيةالƠ السكتحسين نوعية العالج لص

كما يلزم تفعيل مراكز . الخصوصيات الجهويةيفه مع الوضعية الصحية الوطنية وتكي
بين مضاعفاتها وربطها فيها بينهاÜ والتنسيق داخل القطاعات والتوثيق الموجودة و

نÜ مع البحث عن المركزية الضمان اǕساسي لهƦا التكوي ةالقطاعاتÜتكون اإلدار
  .اǕجانبومصادر أو صيƸ أخرى للتمويل من الوطنيين 

  
  :البحث الطبي/ب
ن من خالل يتمثل مجال البحث الطبي في تحسين الحالة الصحية للسكا 

مردود أكبر للخدمات العالجيةÜ تتداخل فيها مجاالت نوعية أحسن للعالجات و
عات الصيدالنيةÜ وتصنيع ية والبيئيةÜ والعلوم الطبية والصناالصحة العموم
  .اǕدوية الطبيةالتجهيزات و

  
الت دقيقة البحث الطبي أو البحث التطبيقي للصحة ال يهتم فقط بالمجاو

ت المرتبطة باإلنسان ومحيطهÜ اإليدزÜ ولكنه يهتم كل المجاالكالبيولوجيا الجزئية و
  .مشاكل الصحة العمومية بهدف تحسين نوعية الحياةو

  
تبط وجود مشاريع البحثƹ Üير أن تسيير هƦا الموضوع ارالواقع أن رƹم 

التعاطف سمحت بتحويل مبالƸ وعالقات الصداقة و.. بأشخاص معينين دون ƹيرهم
 Ƈالميزانية للبعض من أجل تجديد عتادهم و التربصات بالخارج و استقبال الزمال

نادرا ما ولبحوث القليلة الموجودة تتوقفÜ او. Ǖجانب لتشريف المعاملة بالمثلا
 Ǐو بال وتستمر حتƦ ولم يقدم عمل Üنهايتها Ƈعدد المنشورات ضعيف باستثنا

  ).1996ايسعد (المواضيع المعادة
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استغالل أمثل للوسائل التي حسين تسيير البحث بإدخال مرونة وينبغي ت

هƦا متوازنة مع المخططات المحليةÜ و يفترض أن تكون كافيةÜ وƦات عالقة بأهداف
اǕجور وتقديم حتǏ المادية ƍعادة تقويم يل استغالل الموارد البشرية وسب يفرض في

تبني ƍجراƇات وضبط رزنامة محددةÜ و.والمنشورات اǕعمالالمنƠ حسب نتائج 
  .متكيفة

  
أن  فسياسة البحث ينبغي. وفي الحقيقةÜ فان مسألة البحث أيضا ƍستراتيجية

ال يتم Ʀلك بغير ƍخراج المقبلةÜ و تستجيب لالنشغاالت الحالية والمستقبلية للعشرية
. حديد أهداف واضحة لهمجال البحث من التسيير البيروقراطي من خالل تنظيمه ت

نوات االستشارة ƍنشاƇ قو ƍعادة تنظيم البحث الطبي تفرض ƍعادة الثقة أوالƍ Üن
  .مراجعة بعض النصوص التنظيميةورفع العوائقÜ و

  
       3ø2 øثار الناجمة عن مظاهǑر تسيير المؤسسات الصحية العموميةا:  
  
الحقيقة أن هناك تداخال يصعب تمييزǉ بين مظاهر التسيير ƹير المتحكم فيه  

وهي ال تشƦ في مشاكل الصحة عن أƹلب . للصحة في بالدنا و اǓثار الناجمة عنه
يبعث علǏ االرتياÜƟ فقد رئينا ما  ƹير أن الوضع عندنا في تدهور ال. الدول النامية

عانيه المنظومة الصحية في تسييرها من سوƇ تطبيق النصوصÜ و ƹياب برنامج ت
Üو ضعف االتصال Üو انعدام التخطيط و التقويم Üضافة لضعف  وطني للصحةƍ

وسنتعرض لما يمكن اعتبارǉ آثارا لما سبق بيانهÜ . التكوين و تقلص البحث العلمي
  :فيما يلي
  
3ø2ø1ø  ير متحكم فيه للنفقاتƷ الميزانية العامةارتفاع Ǎعل ǇثارƆو:  
  
لقد تضاعفت النفقات الوطنية للصحة ثالث مرات في أقل من خمسة  

بانتقالها من  عشرون سنة دون أن يكون هناك عالقة مع التطور االقتصادǐ للبالدÜو
وزير ( 1990      الخام سنة  يمن الناتج الداخل% ƍ6لǏ  1974سنة % 2

طالب (1995و1989بين            13اƇ في ما ضرب سعر دوبين Ü)1990الصحة
  ).1996مÜط 

 ùلوحظ توسع للنسيج الصحي العمومي بتسلم هياكل جديدةÛ و تخرج دفعات
  .كبيرة من مهني الصحة

 øو وتطور في تكاليف العواملÜجور مع الزيادة النشطةǕنسبة  في كارتفاع ا
هظة من حيث اقتنائها لطبية الباالتقنيات االمختصينÜوتضاعف المصالƠ الثقيلة و

تجات المخبرية التي عرفت تنوعا تكاليف تسييرهاÜ وكƦلك الحال بالنسبة للمنو
  .فعالية أكبر فرضت أسعارا أƹلǏو
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 ù ير متحكم فيهƹ سجل ارتفاع كبير في نفقات العالج و لكن أيضا ارتفاع
محددة لهǉƦ النفقات وخاصة تطورا ƹير هادفǕ Üن العالج لم يتصور بداللة أهداف 

وƦلك رƹم اǕهمية النسبية . للصحةÜ ومن ثم مستويات صحة ال تزال ضعيفة
  .للوسائل المنجدة

  
 ù الدفع الجزئي لبعض Ǐلƍ الخدمات سياسة تضييق مجانية العالج بالعودة

 الحد من توزيع اǕدوية بغرض تحويل التكاليف من ميزانياتالطبية واإلستشفائيةÜ و
التأمينات االجتماعيةÜ يضخم في الحقيقة النفقات ئالت والمؤسسات الصحية ƍلǏ العا

اإلجمالية للصحةÜ يضاف ƍليه ارتفاع النفقات الناتجة عن التوجه ƍلǏ مهني الصحة 
كاليف رأس المال الموجه للكراƇ الخواصÜ حيث يحرص هؤالƇ علǏ تعويض ت

اع أنور الخدمات العالجية والمخبرية والعتادÜ برفع أسعاوشراƇ المقرات و
  ).1988أوفريحة(التشخيص

حيث أنه رƹم أهمية العقبة . ƍن مواردنا مستعملة بصفة رديئة
  بيروقراطية خانقةÜ لمشاكل ناجمة عن مركزية مسطرةÜ والماليةÜفاǕولوية 

مما يفرض علينا أكثر من أǐ وقت  زرÜǐتسيير موندرة المعلوماتÜ و
ÜǏ1996براهمية (في التسيير التحكماالختيارات في مجال الميزانية و عقلنة مض.(  

  
 ÜيرƦلك مكافحة متعددة اإلشكال للتبƦن عقلنة تسيير المصاريف تفرض كƍ

التربية و صيانة العتاد المتواجد في المؤسسات الصحيةÜتدريس اقتصاد الصحةÜوو
  .الصحيةÜكما سبق الƦكر

  
3ø2ø2ø تسيير ضعيف للتجهيزات الطبية:  
  

مصدر تعطالت  هو اǕدوات الطبيةات وصيانة التجهيز تحكم فيال ƍن عدم 
ƦكÜومتكررة وطويلة نسبيا Üالتجهيزات ǉƦلك التدهور السريع له ǐتوقف اضطرار

هǉƦ الوضعية ال يمكن ƍال . تأجيل المواعيدلمهنيينÜ وطول مدة االستشفاÜƇ ولنشاط ا
  .أن تزيد في انهيار المنظومة الوطنية للصحة

  
المشكل و. Ʀƍن لتبعية كبيرة للخارجنعاني في مجال التجهيزات ال نزال 

حساس جدا نظرا للعدد الضخم من اǕجهزة الموجودة في مؤسساتنا الصحيةÜ وكƦا 
Ʀƍا لم تتخƍ ƦجراƇات و. تسمƠ بتقدم فعلي تكنولوجيات جديدةÜ ال راديضرورة است

يبÜ اختيارÜ اقتناÜƇ تنص(عاجلة تضع برنامجا وطنيا فعليا يغطي كل جوانب المشكل
فإننا ....) قطع ƹيار عقود مساعدة محزوناتÜ ثانويةÜÜ صيانة وقائيةÜأولية وتكوين

بغي تشجيع انطالقة تصنيع أدوات صغيرة نوي.  نسير نحو انسداد المنظومة العالجية
وتجهيزات بسيطة في ƍطار وطنيÜ مغاربيÜ دوليÜ في ƍطار الشراكة مع 

  .تخصص في هƦا الميدانو مالمؤسسات لها تحك
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3ø2ø3ø ضعف الحافز لدى موظفي الصحة:  
 

ظهور القوانين اǕساسية الخاصة بكل سلك لم يعطي النتائج الموقعةÜ لم يغير في 
ال يزال ينتظر أن يعاد النظر Ü و)1990خياطي (ي لمختلف اǕسالك السلوك المهن

في قانون الوظيف العمومي الǐƦ تلƠ الضرورة عليهÜ بالنظر ƍلǏ التطورات التي 
  ).1990خياطي (االجتماعيةولمجاالت السياسية االقتصادية حصلت في ا

  
3ø2ø4ø  تزيف هجر القطاع العام:  

 
 ǐات للقطاع العام من أسبابه ارتباط المناصب العليا في الجهاز اإلدارƇن هجر الكفاƍ

مكانة ص قليلي الخبرة بالعمل القيادǐ والتنظيمÜ وجهلهم قيمة الكفاƇات وبأشخا
يضمن الراتب الشهرǐ حتǏ لو Ʀلك العتبار أن القطاع العام وك .أصحاب المؤهالت
ثم . انخفاض مستوى الخدمةƍلǏ انهيار المعنوياتÜ و كƦل يؤدǐ. لم تكن له مردودية

 التجاوب مع التغيراترها الحية القادرة علǏ اإلبداع وتفقد المؤسسة عناص
شاكل أخرى موانعدام الرضا والتي تترك مكانها للرداƇة و) 1990د .صفوانÜع(

لظاهرة ال تثير قلق المسؤولينÜ وال تدفعهم ƍلǏ دراسة من عجبÜأن هǉƦ ا .عديدة
الستقالة تتحول المسألة ƍلǏ احترام ƍجراƇات اها والعمل علǏ الحد منالمشاكل و

الحافز في المؤسسات الصحية منعدمÜ والنقصد الحافز  .ƹربية وآجال اإلجابة ببالدة
  . معنوǐ أيضŅاالمادǐ فحسب بل الحافز ال

  
  : االستقبال و اإلنسانية في المؤسسات الصحية 2.1

ƍ
 Ǐو التكفل بالمرض Üللغاية Ƈن االستقبال في مؤسساتنا الصحية و اإلستشفائية سي

و صار يطلب بصفة آلية من المريض أو عائلته ƍحضار الدم ليمكن . ليس أفضل
Ǖأو أدوية و بعض الوسائل العالجية ا Üعملية له Ƈجراƍ خرى مما ال يوجد في

  .السوق و التي ال تتوفر ƍال بالمستشفيات
  
أ

وضيقة مهما تكن حالة المريض  وقات الزيارة في المؤسسات اإلستشفائية محددة
Ü حتǏ وصف المستشفǏ بأنه نزل الفقيرÜ )1990خياطي (لمصلحة التي يتواجد بهاوا

ؤثر علǏ سمعة و مكانة هǉƦ السلوكات المرتبطة بانعدام الحافز لدى موظفي الصحة ت
ادات ƍلǏ القطاع العامÜ يضاف ƍليه المستوǐ المنخفض ǕداƇ بعض المستشفيات العي

التجهيزات لتعطالت المتكررة للعتاد الطبي وكƦا او. حد أنها تستدعي ƹلقها
  .الضرورية للعالج
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و
شر كما تنت. ال يمكن ƍخفاƇ أن المحيط في الهياكل الصحية يعاني ترديا في النظافة

تصنيفهاÜ و م مواقيت وضع النفايات و جمعها والحشرات و الجرƦانÜو ال تحتر
  .اǕمور تسير في تردǐ مخيفبالمصالƠ أو بالخارج ƹير كافية واإلضاƇة 

و
أدراج مكاتب  -باعتبارها ردود أفعال سياسية لتدارك الوضع -بقيت التوجهات 

عناصر الفاعلة في المجال المسؤولين اإلداريين و الطبيينÜ و لم تلق تجاوب ال
  .الصحي نظرا لǖوضاع التي عاشها البالد

  
ل

Ü و نقد صار الƦهاب ƍلǏ المستشفǏ لدى الكثير اضطرار يتوجهون ƍليه مكرهي
باإلضافة ƍلǏ القلق الǐƦ يحدثه المرض فهناك الǐƦ يحدثه محيط المستشفÜǏ وفي 

حيث تحسين تقريب العالج  من... فان اجتماعية العالج لم توف بوعودها..." الحقيقة
من السكان بكل فئاتهمÜ حتǏ تلك الموصوفة بأنها محظوظة أكثرÜ فمن عوامل 

كƦا الكلفة الهامة للوقت م توفر اǕطباÜƇ تعطل اǕجهزةÜ والضغط النفسيÜ عد
  ).1988أوفريحة "(الضائع في سبيل الحصول علǏ عالج

  
و

لǏ المريض و الحرص ع لهƦا السبب يتحتم علǏ عمال المستشفي ضمان عالج
احترام شخصيتهÜ فالمريض مهما كان عمرǉ أو جنسه ينبغي أن يعامل راحته و

حياة خاصة البد من وما من شخص ƍال وله عقيدة وعادات و. قمكشخص ال كر
  ).1990خياطي (مراعاتها

"
ليس هناك تسيير بدون مراقبة وال علم بدون قياسÜ فعلوم التسيير تتطلب Ʀƍن قياس  

  .(P.Grégory 1991.68)" خدمات المؤسسات  نجاعة
"

ومن أجل نجاƟ التسيير الصحيÜ يجب تكوين المسؤولين الطبيينÜ واإلطارات الشبه  
وهƦا ال يعني التكوين . طبية وكل مسؤولي المراكزÜ وكƦا ƍعالم محموع العمال

 Erik Dusart)" جديد وسلوكيات جديدةالبسيط للتقنيات بل من أجل أن يكسبوا فكر 
1987.186) .     

و
ة الصحية الطبية افر جهود اǕسالك الثالثة اǕساسية في المؤسسهƦا ال يتأتƍ Ǐال بتظ

اإلدارية Ǖن التجربة علمتنا أن العمل الفردƹ ǐالبا ما يكون مصدرǉ والسيئة طبية و
  .االرتجال و مƉله الفشل
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  الباب الثاني
  
  
  

               
  التطبيقينب الجا
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 الفصل الخامس
  
  
  
  
  
  

  
  منهجية البحث
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  :تمهøيøد 
. يهدف البحث الحالي دراسة عالقة المناخ التنظيمي باالحتراق النفسي

ولالجابة عن تساؤالت هƦا البحث واختبار صحة فرضياتهÜ خصصنا باب ثاني يضم 
  . ول أساسيةالجانب الميدانيÜ ويشمل ثالث فص

اهتم الفصل اǕول بمنهج البحث واجراƇاته التطبيقيةÜ وخſصص الفصل الثاني 
  .لعرض مختلف نتائج الدراسة الحالية والفصل الثالث مناقشة النتائج وتفسيرها

منهج البحث وتصميمه والدراسات المŃتبعةÜ العينة : وسنتناول في هƦا الفصل
وصف مكان ƍجراƇ البحث والكيفية المتبعة  وطريقة اختيار أفرادها وخصائصهاÜ مع

في ƦلكÜ عرض مختلف وسائل القياس المستعملةÜ كما تطرقنا ƍلǏ دراسة صالحية 
اǕدوات من حيث صدقها وثباتها بمدينة الجزائر العاصمةÜ ومختلف المعالجات 

  . االحصائية المتبعة لتحليل النتائج
  
  :المنهƛ المستخدم في البحث  -1
  

 علمي  باختالف المواضيع كما تختلف من مجال ج البحث النفسيمناه تختلف
وهƦا لمالئمته لطبيعة هǉƦ  المنهƛ الوصفيǓخرÜ وقد استخدمنا في هǉƦ الدراسة 

الدراسةÜحيث يهتم بتوفير أوصاف دقيقة للظاهرة المراد دراستها عن طريق النتائج 
يقة عن الوضع القائم وتفسيرها في عبارات واضحةÜ ومحددة للوصول ƍلǏ حقائق دق

  .من أجل تحسينه
بأنه أحد أشكال التحليل والتفسير ):Fraenkle & Wallen 1993( ويعرفه

العلمي المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة وتصويرها كميŅا عن طريق جمع 
بيانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو المشكلة وتصنفها وتحليلها وƍخضاعها 

  ).324:2000محمد ملحم  سامي(للدراسة الدقيقة
ن لها قيمة عملية كبيرةÜ إوبجانب هǉƦ القيمة النظرية للبحوث الوصفية ف" 

Üفكل مشكلة تربوية ونفسية ال يمكن حلها ƍ الƍ سليما Źا توافرت المعلومات حالƦ
تم تشخيصها والكشف عن  Ʀاƍ العن هǉƦ المشكلة و ƍ) الموضوعية ( والوقائع

    )Ü133:1984تركي.ر(".فيها  متحكمامل البعادهاÜ والعوحدودهاÜ وأ
ية موضوعية ƍال أن مورƹم أهمية المناهج الوصفية في الوصول ƍلǏ نتائج عل

قدرة البحوث الوصفية علǏ التنبؤ تبقǏ محدودة بسبب طبيعة الظاهرة االجتماعية 
 ƫفهي تناقÜالتي تتمثل بالتعقيد و التعرض لعوامل متعددة تؤثر تطورها أوتغييرها

اهرات محدودةÜ في مكان محددÜ ومن الصعب تعميمهاÜلتغيرهما من زمان ǓخرÜ ظ
عند الوصف السطحي بل حاولت البحث في  ةولم تتوقف الدراس. ومن مكان Ǔخر

  :العالقة بين المتغيرات من خالل ما يلي
من أجل استكشاف ووصف المناخ التنظيمي السائد  :الدراسة الوصفية
  .  مستوى االحتراق النفسي الǐƦ يعاني منه الممرضين بالمؤسسة الصحيةÜ وكƦا

ستكشاف ومعرفة حجم العالقة بين متغيرǐ من أجل ا: الدراسة االرتباطية
  .المناخ التنظيمي واالحتراق النفسيÜ ومدى االرتباط الموجود بينهما: البحث
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وƦلك بهدف دراسة أوجه التشابه واالختالف بين مختلف : الدراسة المقارنة
وكƦلك  .ت السلك الشبه طبي في ƍدراك المناخ التنظيمي السائد بالمؤسسة الصحةفئا

بهدف دراسة أوجه التشابه واالختالف بين مختلف فئات السلك الشبه طبي في 
   .مستويات االحتراق النفسي

  
  :ميدان البحث والدراسة    -2
  

 يقدرو .سات الصحية بالجزائر العاصمةبعض المؤسأجريت الدراسة في 
مؤسسة استشفائية CHUÜ 13مراكز استشفائية جامعية 4: ها اإلجمالي بعدد

Ü ويعمل بها Secteur sanitaireقطاعات صحية EHS Ü10متخصصة
  ).ƍ2006حصائيات وزارة الصحة (ممرض وممرضة6262

علǏ  هيمؤسسات صحية علǏ مستوى الجزائر العاصمة و 11وتم اختيار
مؤسسات استشفائية  6قطاع صحيÜ  2 مراكز استشفائية جامعيةÜ 3:التوالي

وسعيŅا لتوخي العشوائية والحصول علǏ  .علǏ أساس تنوعها وحجمها. متخصصة
عينة أكثر تمثيالÜŹ فضلنا الدراسة في عدة مؤسسات لكي ال تكون الدراسة خاصة 

  .بمؤسسة واحدة بعينها
  :وفيما يلي عرض للمؤسسات التي تم تطبيق البحث فيها

            
  
  

  
  لمؤسسة الصحيةا
  

  
  العدد

  
  

  مركز استشفائي جامعي
  

  
3  
  

  
  قطاع صحي

  

  
2  

  
  مؤسسة استشفائية متخصصة            

  

  
6  

  
 

  "          يمثل المؤسسات التي تم التطبيق فيها ): " 6(جدول رقم        
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وكانت . المؤسسات التي تم تطبيق الدراسة فيها) 6 (يوضƠ الجدول رقم  
االستشفائية الجامعية  من مراكز% 75بنسبة  Ü أǐةيمراكز جامع 3: يعلǏ التوال

 من القطع الصحية الموجودة بالعاصمة%20بنسبة  Ü أǐقطاع صحي 2و العاصمةب
من مجموع المؤسسات % 46,15بنسبة Ü أǐمؤسسة استشفائية متخصصة 6و

 يالŹثلتم ثرƦلك سعيŅا منا لكي تكون الدراسة أكو.  االستشفائية المتخصصة بالعاصمة
وأكثر موضوعية بالنسبة للمناخ التنظيمي  .الجزائر العاصمةب الصحية  مؤسساتل

               .  السائد بداخلهاÜ وبمعاناة االحتراق النفسي للممرضين الƦين يشتغلون فيها
  

  :عينة البحث وطريقة اختيارها   -3
 

قوم الباحث عادة Ü وياǕساسية في البحث لعينة من الخطواتا يعتبر اختيار
ولما كانت المجتمعات الدراسية . بتحديد مجتمع البحث حسب الظاهرة التي يختارها

بدراسة الظاهرة منفردŅاÜ كبيرة الحجم في الغالبÜ فإنه ال يمكن لباحث واحد أن يقوم 
 Gay ).صادقŹا ة من Ʀلك المجتمع بحيث تمثله تمثيالŹالختيار عينة الدراس جأوƍنما يل
. ممرضŅا 271 هاعددوبلƸ  وقد قامنا باختيار عينة الممرضين )2000حم مل((1990

تم اختيارهم . ƍناث% Ʀ49,1كور و% 50,9أƍ . ǐناثƦ133كور و 138من بينهم 
بالطريقة العشوائية الغير احتمالية دون تمييز أو وضع شروط مسبقةÜ وقد أكد العديد 

يوع استخدام هǉƦ الطريقة ش ( Maurice Angers 1997 p236 )من الباحثين أمثال
في العديد من مجاالت علم النفسÜ وعليه شملت الدراسة الممرضين والممرضات 

  .الƦين تقبلوا المشاركة في الدراسة
سنوات فما ) 5(لقد فضلنا أن تكون للممرضين والممرضات أقدمية خمس 

 لالحتراق النفسي بل لعدم قدرةليست  نب احتمال الحصول علǏ نتائجفوق لتج
 Georges(راجع لنقص الخبرة الالممرضين والممرضات علǏ التكيف 

Masclet2000p99.(  
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  نوع المؤسسة
 

  اسم المؤسسة
 

  عدد المشاركين
  

  النسبة المئوية

    مصطفǏ باشا
  مركز استشفائي

  جامعي 

44  16,3  

  11,4  31  باب الواد

  7,7  21  بارني

    معوƫ أمحند. د
  

  فائيةمؤسسة استش
  متخصصة

8  3,0  

  11,8  32  ساليم زميرلي

  3,7  10  الحروق

  8,9  24  علي أيت ƍيدير

  11,1  30  الهادǐ فليسي

  ƍ  11  4,1براهم ƹرافة

  9,6  26  قطاع صحي  بولوƹين 

  12,5  34  القبة

  100  271 المجموع

  
                      

     "ركين االمؤسسات وعدد المشيمثل نوع ): " 7(الجدول رقم                      
  

المؤسسات التي تم تطبيق الدراسة بداخلهاÜ وكƦا عدد ) 7( يبين الجدول رقم 
فعدد الممرضون المشاركون في الدراسة والعاملون . الممرضين العاملين فيها

أما الممرضون العاملون . 35,4أǐ بنسبة  96بالمراكز الجامعية االستشفائية كان 
  بينما عدد . 42,5أǐ بنسبة  115تشفائية المتخصصة فكان عددهم بامؤسسات االس
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فقد حاولنا توخي . 22,1أǐ بنسبة  60الممرضون العاملون بالقطاع الصحي فكان 

قدر اإلمكان  لكي تكون العينة مŃمłثňلة بالنسبة لعدد الممرضين وكƦا المؤسسات التي 
  .يشتغلون فيها

   
  

  :خصائƫ العينة         
  

  الجداول التي توضƠ خصائص عينة سنورد فيما يلي              
  :االجتماعية والمهنية التالية يÜ وتتمثل الخصائص في البياناتالبحث الحال       

                 
  

  :الجنس -1   
                   

  
  النسبة  العدد الجنس

  50,9  138 ذكور

  49,1  133 إناث

  %100  271 المجموع

  
  
  

  "توزيع أفراد العينة حسب الجنس):" 8( جدول رقم                 
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 يمثل التوزيع العينة حسب الجنس)  1(مدرج التكراري رقم ال
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توزيع أفراد العينة حسب الجنسÜ حيث بلƸ الحجم ) 8( يمثل الجدول رقم 

% 49,1أǐ بنسبة  133ور وƦك% 50,9أǐ  138فردŅاÜ منهم  271الكلي للعينة 
ويالحظ أن عدد الƦكور يقارب عدد اإلناثÜ لƦا فعينة الدراسة متجانسة من . ƍناث

  .حيث الجنس
  

  :السن - 2
  

                  
                  

    
                 

  
                   

          
  
  
  
  
  

  .توزيع أفراد العينة حسب السن):  9(رقم الجدول 

  النسبة  العدد السنفئات

25 ø31  25  9,2  

32  ø38  123  45,4  

39  ø45  108  39,9  

  5,5  15  فƉكثر 46

  %100  271 المجموع
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  يمثل التوزيع حسب السن ( ): المدرج التكراري رقم 

AGE INFIRMIER  

AGE INFIRMIER
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ة اد العينة حسب السنÜ حيث يوضƠ أن أƹلبيتوزيع أفر )9(يمثل الجدول رقم 

Ü %45,4فرد أǐ بنسبة  123ب ) سنة 38 – 32(أفراد العينة يتراوƟ سنهم في فئة 
أما بالنسبة لفئة % 39,9أǐ بنسبة  108عدد أفرادها ) سنة 45 – 39(تم تليها فئة 

فئة Ü ثم تأتي في اǕخير %9,2أǐ بنسبة  25فكان عدد أفرادها ) سنة 31 – 25(
ومن هنا نستطيع أن نقول % ǐ5,5 بنسبة أ 15بعدد أفراد يساوǐ ) سنة فأكثر 46(

أǐ  231بعدد أفراد يساوǐ ) سنة 45 – 32(أن أƹلبية عينة الدراسة من فئة الشباب 
   %. 85,3بنسبة 
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  :الحالة العائلية -3 
           

  النسبة  العدد الحالة العائلية

  73 أعزب          
  

27  

 
  متزوج

192  70,9  

 
  أرمل

3  1,1  

 
  مطلق

3  1,1  

 
  المجموع

271  100%  

  
                 
  
  

  "ةزيع أفراد العينة حسب الحالة العائليتو): 10(ل رقم وجد
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  يمثل التوزيع التكراري حسب الحالة العائلية): 3( المدرج التكراري رقم 
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توزيع أفراد العينة حسب الحالة العائليةÜ حيث كان ) 10( ل رقم يمثل الجدو
وهي اƹǕلبيةÜ ثم تليها فئة % 70,9فرد أǐ بنسبة  192عدد المتزوجين مساويŅا 

Ü أما فئة اǕرامل و المطلقين %27فرد أǐ بنسبة  73العزاب بعدد أفراد مساويŅا 
ومن . لكل فئة كƦلك% 1,1 أفراد لكل فئة أǐ بنسبة 3فكان عدد كل منهما مساويŅا 

  %.70,9هنا نالحظ أن أƹلبية أفراد الدراسة هم من فئة المتزوجين بنسبة 
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  :المهنة -4
  

  النسبة  العدد المهنة

  74,5  202 ممرض

  8,1  22 رئيس فرقة

  13,7  37 مراقب طبي

  3,7  10 مراقب رئيسي

  %100  271 المجموع

  
  "ينة حسب المهنةتوزيع أفراد الع): "11( الجدول رقم 

  
  

  "العينة حسب المهنةتوزيع أفراد ): 4( المدرج التكراري رقم 
  
   

fonction

fonction

surmedchsurmedinfircheféqui

Fr
eq

ue
nc

y

300

200

100

0

 



 140

حيث أن أƹلبية . توزيع أفراد العينة حسب المهنة) 11( رقم  يمثل الجدول
و أن اǕقلية % 47,5فرد أǐ بنسبة  202ب أفراد العينة كانت من فئو الممرضين

Ü أما فئة %3,7أفراد أǐ بنسبة  10من فئة المرقبين الطبيين الرئسيين ب  كانت
وكان عدد أفراد فئة  13,7أǐ بنسبة  37المرقبين الطبيين فكان عدد أفرادها مساويŅا 

من هنا نستطيع أن نقول بأن %. 8,1فرد أǐ بنسبة  22رؤساƇ الفňرق مساويŅا 
   .   74,5الدراسة تغلب عليها فئة المممرضين بنسبة 

  
           

  :الرتبة -5
  

     
  
  
  
  

                  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  "ةتوزيع أفراد العينة حسب الرتب): "12( جدول رقم 
  
  
  

  
  الرتبة

  

  النسبة  العدد

  
  عون تقني للصحة

  

7  2,6  

  
  تقني للصحة

  

28  10,3  

  
  تقني سامي للصحة

  

189  69,7  

  
  ممرض رئيسي

  

47  17,3  

  
  المجموع

  

271  100%  
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  "توزيع أفراد العينة حسب الرتبة ):5( المدرج التكراري رقم 
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توزيع أفراد العينة حسب الرتبةÜ حيث كان أƹلبية ) 12( يمثل الجدول رقم 
كانت فئة و% 69,7فرد أǐ بنسبة  189أفراد الدراسة من فئة التقنيين السامين ب 

Ü بينما كان عدد فئة %2,6أفراد بنسبة  7لصحة تمثل اǕقلية ب عون تقني ل
Ü أما فئة تقني للصحة فكان %17,3فرد أǐ بنسبة  47الممرضين الرئسيين مساويŅا 

  %.    10,3فرد أǐ بنسبة  28عدد فئتها مساويŅا سوى  
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  :المستوى التعليمي -6
  
  

  النسبة  العدد المستوى التعليمي

  0,4  1 إبتدائي

  8,1  22 متوسط

  47,6  129  ثانوي

  28,8  78 بكالوريا

  15,1  41 جامعي

  %100  271 المجموع

  
  

  "توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي):" 13( الجدول رقم       
  
  

  توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي ):6( المدرج التكراري رقم
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لقد كانت فئة الثانويين . أفراد العينة حسب المستوى التعليميتوزيع ) 13( يمثل الجدول رقم 
Ü ومثلت فئة الحاصلين علǏ البكالوريا بنسبة %47,6فرد أǐ بنسبة  129مثيالŹ ب هي اǕكثر ت

28,8 % ǐا  78أŅكما كان عدد أفراد فئة الجامعيين مساوي Üبنسبة  41فرد ǐ15,1فرد أ %
أما فئة مستوى اإلبتدائي فلم يكن % 8,1أǐ بنسبة  22ان عدد أفراد فئة المتوسط مساويŅا بينما ك

من هنا نستطع أن نقول أن المستوى التعلييمي لعينة الدراسة %. 0,4سوى فرد وحيد أǐ بنسبة 
  %.   76,4يغلب عليها مستوى الثانوǐ و البكالوريا ب 

  
  :الخبرة المهنية -7

  
  النسبة دالعد الخبرة المهنية

5   ø10  51  18,8  

11  ø16  116  42,8  

17  ø22  68  25,1  

  13,3  36  فƉكثر 23

  %100  271  المجموع

  
  "توزيع أفراد العينة حسب الخبرة المهنية):" 14( الجدول رقم 
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  توزيع أفراد العينة حسب الخبرة المهنية): 7( المدرج رقم 
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لقد كانت خبرة أƹلبية العينة . توزيع أفراد العينة حسب الخبرة المهنية) 14( الجدول رقم  يمثل
Ü وكانت خبرة أقلية العينة من فئة %42,8فرد أǐ بنسبة  116ب ) سنة 16 – 11(من فئة  

فرد أǐ  68ب ) سنة 17- 22(Ü كما مثلت فئة %13,3فرد أǐ بنسبة  36ب ) سنة فأكثر 23(
ونالحظ أن %. 18,8فرد أǐ بنسبة  51فكان ) سنواتÜ)5 – 10 أما عدد فئة %25,1سبة بن

     %. 42,8ب ) سنة 16 – 11( الخبرة المهنية للعينة الدراسة تغلب عليها فئة 
  
  :طريقة إجراƅ البحث    -4 

          
  :تم تطبيق أداتي الدراسة بطريقتين

  
  انحة وƦلك باستدعاƇ مجموعة منعندما تكون الفرصة س: جماعيةبطريقة ) أ 
  الممرضين  

  والممرضات ƍلǏ قاعة وƍطالعهم علǏ الدراسة وتحديد ƍطارها العلمي دون أن 
  بعد Ʀلك نقوم . نكشف عن فرضيات البحث أو ما يمكن استنتاج من نتائجه

  بتسليم كل فرد اǕداتين ونقدم لهم التعلمات وشرƟ محتوى البنود في حالة 
  .ب منهم االجابة بكل موضوعيةوالطل. ƹموضها

  
  وƦلك باتباع نفس الخطوات التي اتبعناها مع الجماعة وهƦا: فرديةبطريقة ) ب 
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  كلما تتاƟ لنا  
  .ولكن مع فرد وحيد. الفرصة

  قدمنا اǕداتين بشكل فردǐ وطلبنا بأن تملƐ في البيت ثم نعود بعد يوم ك
  العمل(تناوب بالليل كما بالنهار يعمل الممرضون بالأو أكثرالسترجاعهاÜ فغالبا ما

  ساعة ويرتاƟ اليومين  12 
  كما تعطǏ لهم نفس التعليمات ) أيام 4ساعة ويرتاƟ  24المواليينÜ أو يعمل

  والشروحات
   

  :أدوات البحث   - 5       
  
في الدراسة الحالية استبيان بهدف جمع المعلومات والبيانات  استعملنا 

كما استخدمنا كوسيلة للحصول علǏ بيانات . لعينةالشخصيةÜ والمهنية Ǖفراد ا
مقياس ماسالƫ لالحتراق النفسيÜ واستبيان المناخ : الدراسة والقياس اǕدوات التالية

وسيتم فيما يلي تقديم وسائل البحث كل  .وأضفنا تقنية المالحظة والمقابلة .التنظيمي
  .علǏ حدا من حيث وصفهاÜ وطريقة تصحيحها

  
  :المالحظة -5-1

  
تقنية بحث مباشرةÜ نسعǏ من " لقد استعملنا تقنية المالحظة في الموقف وهي 
بطرية ) قريةÜ جمعيةÜ مؤسسة ( خاللها ƍلǏ مالحظة مستمرة لمجموعة من اǕفراد 

وƦلك من أجل الحصول علǏ معلومات كيفية لفهم االتجاهات . ƹير موجهة
  :العتبار مايليولقد أخدنا بعين ا).  (M.Angers 1997" والسلوكيات 

  .أننا نتجه نحو التحقق من الفرضيات في الواقع -
أن اǕسئلة المطروحة قبل وأثناƇ المالحظة هي التي تſوجه نوعŅا ما  -

 .نظرنا
 .أن المالحظة تſستعمل بعد التحضير لها -
-  Ǐمالحظتنا معن Ʀأن مهما الحظنا ودققنا المالحظة لظاهرة معينة فال تأخ

هدف لǘجابة علǏ أسئلة أو مجموعة من اǕسئلة وال قيمة علمية Ʀƍا لم ت
 .وجيهة ومطروحة بشكل جيد

 M.Angers)1997(فحسب. أننا استوحينا مالحظتنا من الخبرات المعاشة -
لǘيجاد  Inspirationالخبرات المعاشة تستطيع أن تكون مصدر الهام  " 

لƦين له عالقة بالعائلةÜ المدرسةÜ العملÜ الحيÜĆż بالناس ا. موضوع بحث
 ".نتعامل معهمÜ بالمناسبات المعاشة وهكƦا دواليك 

  :ولتسهيل المالحظة الميدانية نسعǏ لǘجابة علǏ اǕسئلة التالية      
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ماهو نوع المناسبات واǕحداث التي نتوقعهاÞ وهي تحتوǐ علǏ نوع  -
العالقات البين شخصية المتوقعة بين الممرضين أنفسهم وبينهم وبين 

  .والتفاعالت الكالميةÜ أفعال وسلوكيات الممرضين. رييناǕطباƇ واإلدا
- ÞǏمت Ʀماهي السلوكيات التي تتكرر ومن 
ماهي العناصر اǓخرى التي يمكن أن تأخƦ بعين االعتبارÞ هƦا يحتوى  -

والتي . علǏ جوانب المشكل والتي لم تشملها اǕسئلة المŃحłضرة مسبقŹا
 .فرضية البحث يجب أن تſأخƦ بعين االعتبار لتقييم هدف أو

ماهي اǕوقات المناسبة للمالحظةÞ وهƦا يعني اǕوقات اǕكثر مالئمة  -
 .الدالة لǘجابة عن المشكل المطروƟ تلمالحظة الظاهرا

تهدف المالحظة زيادة علǏ تقديم عناصر الموقفÜ تقديم المعنǏ الǐƦ يعطيه اǕفراد                     
  وكƦلك تسمƠ المالحظة معرفة كيف يدرك اǕفراد المواقف وكيف .لهǉƦ العناصر    
  .ماهو المعنǏ الǐƦ يعطونه لحياتهم بالنسبة النتمائهم لهƦا الفريق. يعيشونها    

: وال تأخƦ المالحظة كل ما هو مرئي فقط بل تستعمل وسائل مكملة للمالحظة
مق للموقف والهدف هو الوصول ƍلǏ فهم مع. كالمقابلة وتحليل المعطياة

ومدلوالتها وƦلك من أجل أن يكون التحليل يساعد علǏ فهم شامل لميدان 
  .العمل

وبما أن مشكالت الميدان الصحي كانت ومازالت من اهتماماتنا منƦ التحاقنا 
فعندما فكرنا في البحث الحالي طبقنا المالحظة الرجعية . بالمؤسسة الصحية

داخل المؤسسة الصحيةÜ  16لتي تقدر بوƦلك لالستفادة من خبرتنا الميدانية ا
وكƦلك طبقنا بعد الشروع في البحث الحاليÜ المالحظة بالمشاركة المتسترة 

Observation Participante Dissimulée.  
     كنت أتساƇل عن نقص  داخل المؤسسة الصحية فخالل ممارستي لمهنتي

: سئلة التاليةوأطرƟ اǕ في الخدمات الصحية وكنت أحدث نفسي"اإلنسانية "
 Ǐلƍ د الخدمات الصحية في مؤسساتناňفتقŽا تƦنسانية " لماƍ " وهل الممرضون Þ

الجزائريون عديمي اإلحساس والشعور باǓخرÜ فاقدǐ اإلنسانيةÞ وƍال أين 
Þالخلل  

 Üكثير من االستفهامات Ɵتطر Ƈفمالحظتنا اليومية والمتكررة جعلتنا نرى أشيا
وكأنه دث الناس بخشونة وبصوت مرتفع وانفعال فنفس الشخص الǐƦ تراǉ يŃح

فاقد صفات اإلنسانيةƦƍ Üا جاǉƇ أحد زمالئه وحدثه عن مريض في كرسي 
. يساعدǉ علǏ حمله حتǏ بعض Ǖن المصعد ال يشتغلÜ ويساعد بماله كƦلك

ƍلǏ مال لشراƇ تƦكرة سفر بالنسبة لمرضǏ المدنÜ  فكلما كان مريض محتاج
ممرضينƍ : Üال وهب ƍن لم يكن الكل فالجليدةÜ والقرىÜ والمداشر البع

وكم من مريض صغير أو كبير يصنف كحالة . لمساعدته أطباÜƇ عمال نظافة
يتيم أو بدون مؤوىÜ يعامل معاملة خاصة من : Cas Socialاجتماعية 

طرف الكثير من الطاقم المعالجÜ من مالÜ لباسÜ تجد في حجرته حتǏ ثالجة 
كم . المحسنين أو باشتراك بعض العمال فيما بينهم وƹسالة أتت ƍما من أحد
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أĈقيňمł له عيد ميالدÜ وكم هي كثيرة الصور التƦكارية التي يحتفظ من مريض 
يجب أن أنوǉ بمسعǏ كل عمال . بها عمال الصحة التي تخلد هǉƦ المناسبات

الصحة واقصد الفريق المعالجÜ وال أقول الممرضون فقط بل اǕطباƇ وعمال 
فتظافر كل هؤالƇ ساعد علƍ Ǐتمام الزواج . ت النظافة علǏ حد سواƇوعامال

وأقصد هنا المصابون بأمراض خطيرة والميؤوس . بين المرضǏ فيما بينهم
Źاإليدز مثال Ǐمنها كمرض.  

Ƈفي زواج بعض  لقد ساعد الفريق المعالج وحظاني القدر بأن أكون أحد هؤال
وتكمن قيمة هƦا المسعǏ لكون  .مرض اإليدز ولهم اǓن والحمد Ÿ أطفال

فحامل أو حاملة الفيروس ال يستطيع . هؤالƇ المرضǏ حاملي فيروس اإليدز
أن يستطع أن يبحث جهارŅا نهارŅا من له نفس الفيروس ليتخǉƦ شريكŹافي 

الHIV  ǐƦوأكثر من Ʀلك فيجب أن نتصور كيف أن حامل الفيروس . الحياة
أن يأكلو بأوانيه أو أن ويخشون . ƍليه ƹالبŅا ما يŃرفض من طرف أقرب الناس

هƦا المريض الǐƦ يŃرى كخطر متنقل يŃستضاف في بيوت . يناموا في فراشه
ŹƦƍا المشكل يبدو لنا أنه اليكمن في ƍنسانية عمال الصحة بل . عمال الصحة

ونحن من خالل بحتنا الحالي نريد أن . يكمن في عامل أو عوامل أخرى
هو مالئم أو ƹير مالئمÜ وهل له عالقة ي هل نتحقق من المناخ التنظيم

" الƍنسانية " ومن Ʀلك تفسير مصدر . باالحتراق النفسي لدى الممرضين
  .الخدمات اإلنسانية في مؤسساتنا الصحية

يشتكي الممرضون من عدم تحديد اǕدوارÜ فغالبŅا ال : الهيكل التنظيمي -
ات الوزارية باصدار القرارتÜ وأن القرار يعرف الممرضون من يقوم

وكƦا اإلتصال بين . التصلهمÜ وƍن وصلت تصل بعد فوات اǕوان
الممرضين أنفسهمÜ وبينهم وبين اǕطباƇ واإلداريين ƹير فعال وƹير 

ǐمجد.  
نا بأنه التعطǏ للممرض الصالحيات إلنجاز اǕعمال لقد الحظ: المسؤولية -

Ü فهو "ƍنسان آلي  "عنه ل ما يقال المناط به بالطريقة التي تناسبه بل هو أق
عند الكثير من الطاقم اإلدارǐ والطبي سوى يد عاملة بسيطة فقط في 

Ƈشهادة البكالوريا والمتكون لمدة ثالث . نظر هؤال Ǐليس بالحاصل عل
. كل هƦا ال يŃؤخƦ بعين االعتبار. سنوات والقائم ببحث علǏ شكل مƦكرة

Ǐلƍ توزيع المهام أدى Ƈا سوƦوك Üلك نقص الممرضينƦجعل الممرض  ك
 يقوم بمهام تفوق قدراته

. الحظنا بأن نظام الترقية اليعتمد علǏ معايير موضوعية: نظام المكافƉت -
حسب عالقاته كمراقب طبي مثالŹ ختار الممرض لمهنة أعلǏ مايŃفغالبŅا 

الشخصية مع اǕستاƦ رئيس المصلحة أو أحد مسيرǐ اإلدارةÜ وبهƦا 
عالقاته الشخصية لتحقيق مƉربه في  أصبƠ كل من تسول له نفسه يستعمل

 هي  ومن هنا تنشب الخالفات والنعرات وتتشكل الجماعات التي. الترقية
ويبدأ العمل ضد فائدة المصلحة . مع والتي هي ضد المراقب الطبي الجديد
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لكي تظهر عيوب المراقب الطبي ومحاولة الفوز برتبة المراقب الطبي 
ل مناخ تنظيمي أقل ما يقال عنه أنه وهنا يتشك. من طرف الفريق الخصم

وهƦا ينعكس ƍن شعوريŅا أو ال شعوريŅا علǏ الخدمات الصحية . مكهرب
 .التي هي نتاج عمل فريق طبي كامل.المقدمة

ƍن تكوين جماعات المصالƠ في المؤسسات الصحية أدى ƍلǏ أنه  :الدعم -
يكن Ʀƍا كان هناك أǐ تكوين متواصل أو تربص داخل أو خارج الوطن فل

وهنا نعطي مثال حيŇ في أحد المؤسسات . لصالƠ هǉƦ الجماعات
بالعاصمة قدمت وزارة الصحة منحة تربص لمدة شهر بفرنسا من 

   -La Prise En Charge Médicoالنفسي -الطبيالتكوين في التكفل 
Psychologique  . رئيس المصلحة المراقبة الطبية التي ƦستاǕفقد اختار ا
فلم يعير هƦا المسؤول أǐ . ى بضعة أشهر علǏ التقاعدلم يبقǏ لها سو

فقد أصبƠ التكوين في نضر كثير من . اهتمام للفائدة من التكوين والتربص
وعلق أحد الممرضين علǏ هƦا . المسيرين هو الفسحة أو الجائزة

كان علي هƦا المسؤول أن يرسل هاته العجوز ƍلǏ : " التصرف بالقول
كƦلك نجد من المفضلين من ". وين بفرنسا عمرة أو حج بدل من التك

يحصل عدة مرات علǏ التربصات بداخل وخارج الوطنÜ في حين ال 
وأكثر . والعيار الوحيد هو العالقات الشخصية. يحرم الممرضين اǓخرين

من Ʀلك فلقد حدث في مؤسسة صحية بالعاصمة أن أحد الممرضين 
ولما كان هƦا . ص بفرنساتحصل بعد القيام بعملية القرعة علǏ منحة ترب

 ƦستاǕا Ʀأخ Üطة لكي تدافع عنهƹأية جماعة ضا Ǐلƍ الممرض ال ينتمي
رئيس المصلحة تلك المنحة وأعطاها ƍلǏ ممرض آخر تربطه معه 

وهƦا بمرئǏ ومسمع كل اǕسالك ممرضين وأطباƇ . عالقات خاصة
 .وƍداريين ولم يتحرك أحد ساكنŹا

ال يشارك في قرارات وال مشاريع  لقد الحظنا بأن الممرض: الصراع -
شجع لطرƟ أفكارǉ يالمؤسسةÜ وال يŃؤخƦ برأيه حتǏ في أبسط اǕمورÜ وال 

وƦƍا سألت أحد الممرضين لماƦا ال تبادر . أو أن يبادر فرديŅا أو جماعيŅا
 Elèmentبأنه ƍن فعل سيŃعتبłر عضو مشوƫ " جيبك ي ÜبطرƟ آرائćك

Perturbateur ب داخل المصلحةيريد أن يخلق أضطرا . Ǐمور علǕفا
وبهƦا نالحظ أن الممرضين  ".أحسن ما يرام حسب كثير من المسؤولين 

يميلون ƍلǏ العزلة ƍال جماعة المصالƠ فتجدهم في كل المجالس العلمية 
 .واإلدارية والنقابات والجمعيات بدون تقديم أǐ خدمة للمؤسسة

تقدير لصالƠ الممرضين يوجد اعتراف أو  وقد الحظنا بأنه ال: التماسك -
هƦا جعل الممرضون . المبƦولة Abnégationمهما كانت التضحية 

 .ƍلǏ المؤسسات التي يعملون بهااليفتخرون بانتمائهم 
الحظنا بأنه في بعض اǕحيان اليجد الممرض بعض : ظروف العمل -

وعندما يكثر عدد المرضǏ وتنعدم . الوسائل الضرورية لتأدية مهامه
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الضغط عليه ومن اضطرابه ناهيك ƍن كان المريض في الوسائل زيد 
ومساعدة  Soins Intensifsحالة خطňرة ويتطلب العناية المركزة 

وتحدث في بعض اǕحيان خالفات . Assistance Rigoureuseصارمة
 Üا ما يرفضون العمل الليليŅالبƹ Ƈبسبب توزيع ساعات العمل فالنسا

دراسة جامعية يرفضون العمل  عمل آخر أووالممرضون الƦين يزاولون 
في  La Gardeبالفترة الصباحيةÜ كƦلك تكون في بعض اǕحيان المداومة 

أيام اǕعياد والمناسبات سبب خالفاتÜ وما يزيد الطين بلة هو المناخ 
أضف ƍلǏ . فالعالقات الغير جيدة تزيد من حدة الخالفات. التنظيمي السائد

ماتكون مصدر خالف خاصة وع نقص  Ʀلك اختيار العطلة السنوية ƹالبŅا
فقد وجدنا من الممرضين من لم . الممرضين في المؤسسات الصحية

والسبب مردƍ ǉلǏ . يتحصل علǏ عطلة سنوية لمدة اثنين وثالث سنوات
 .أما بالنسبة لالمتيازات االجتماعية فهي تكاد تنعدم. نقص الممرضين

اǕوقات وفي كثير  ثير منفي ك هالحظنا أن: أما بالنسبة لالحتراق النفسي -
 ن جهد كبير ǕداƇ مهامهمالكثير من الممرضيل يبƦ من المصلحات

وتمتاز معاملتهم للمرضǏ بنوع من البالدة  يعانون اإلجهاد االنفعاليÜو
Ǐونقص الحرارة االنسانية في عالقاتهم مع المرض. 

الغيابات الحظنا التأخر في االلتحاق بمكان العمل وكƦلك : بالنسبة للغيابات -
المتكررة وبدون عƦر وال سابق انƦار وما زاد في تفاقم اǕمر هو عدم 

وكƦلك اإلنظباط والسلوك . تطبيق نظام العقوبات في الكثيرمن اǕوقات
 ǐبعين االعتبار في الترقية أو أ Ʀالحسن في المؤسسة الصحية ال يؤخ

 .امتياز آخر
والرƹبة في الحظنا وجود دوران : بالنسبة للدوران في العمل -

الدورانÜ فنقص الدوران في السنوات اǕخيرة ال يرجع ƍلǏ الرضا المهني 
بل Ǖن في كثير من اǕحيان يصعŃب الدوران كونه يشترط علǏ الممرض 

وكƦلك  .وهƦا شرط ƹالبŅا مكون صعب المنال. أن يأتي بممرض بدله
المعلومات التي لدى الممرض والتي مفادها أن نفس المناخ ونفس 

الǐƦ " المعامالت سيجدها ƍن ƹيŇر المصلحة أو المؤسسة فيعمل بفكرة 
 ".تعرفſه خير من الǐƦ ال تعرفه 

عدة توضيحاتÜ منها المعنǏ الǐƦ لنا تقنية المالحظة  وبالتالي قدمت   
لعناصر الدراسةÜ وكƦلك سمحت لنا معرفة كيف يدرك اǕفراد  يعطيه اǕفراد

المعنǏ الǐƦ يعطونه لحياتهم بالنسبة النتمائهم لهƦا  وماهو .المواقف وكيف يعيشونها
المعمق  للموقف ومدلوالته من أجل  تحليل وفهم شامل  وكƦلك ƍلǏ الفهم. الفريق

  . فرضيات الدراسة ميدانيŅا المالحظة من تدعيم  وساعدتنا تقنية. لميدان العمل
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  :المقابلة 5-2
  

المقابلة هي تقنية مباشرةللبحث العلميÜ تستعمل : " لقد استعملنا تقنية المقابلة
مع أفراد وكƦلك في حاالت مع الفريقÜ وهي تسمƠ بإلقاƇ أسئلة بطريقة نصف 
موجهة للحصول علǏ معلومات كيفية وƦلك من أجل فهم معمق 

 (M.Angers 1997)".للمستجوبين
وصول عن من أجل الكشف عن دوافع اǕفراد وكƦلك ال تعملتقنية تسهǉƦ ال

ونسعǏ بتقنية المقابلة ƍلǏ . لسلوكاتهمƍلǏ أسباب مشتركة  طريق مقابالت فردية
وتتطلب أن . التوصل ƍلǏ التفسيرات المعطاة للمواقف المعاشة من طرف اǕفراد

صيات ويŃختار اǕشخاص المستجوبين حسب خصو. تكون اǕسئلة محضرة مسبقŹا
المستجوبون " وهؤالƇ اǕشخاص يŃلقبون ب . مسطرة من قبل ƹǕراض البحث

 Ɵالمفتا "(Informateurs Clés)  وهم أشخاص يعرفون ميدان العمل ولهم نوع من
هؤالƇ اǕشخاص كنا قد تعرفنا عليهم عند استعمال تقنية المالحظة .التأثير عليه

وهنا نقول . سسات الصحية بالعاصمةوالتقينا بهم من خالل احتكاكنا بمختلف المؤ
بالرƹم من تعدد تقنيات جمع المعطياةƍ Üال أن في الميدان فهي تخدم الواحدة 

  .اǓخرى
Źوهي مهمة عندما نريد معرفة مثال Üلك المقابلة الجماعيةƦحاجيات : استعملنا ك
وقد اجرينا . ومتطلبات داخل مؤسسة أين الموقف يمكن أن يŃدرس مصلحة بمصلحة

وتضمنت هǉƦ المقابالت أسئلة مفتوحة نصف . ابالت مع كثير من الممرضينمق
وقد . موجهة التي تسمƠ للممرض بالتعبر عن وجهة نظرهم حول الموضوع

  :تمحورت اǕسئلة حول
  :الهيكل التنظيمي

وما يحتويه من تحديد لǖدوار الممرضينÜ الوضوƟ في من يقوم باصدار  
العالن عن القرارات الوزارية ƍلǏ الممرضين في القرارت في المؤسسةÜ تبليƸ وا

 ƇطباǕوبينهم وبين ا Üا االتصال بين الممرضين فيما بينهمƦالوقت المناسب وك
فمهام . فحسب هؤالƇ اǕدوار ƹير محددة تحديدŅا بين اǕسالك واǕصناف. واإلدارة

الممرض  الممرض تقوم بها عاملة النظافة والعكسÜ ومهام المراقب الطبي قوم بها
 Üلك هناك بعض مهام الممرض تتداخل مع مهام الطبيب والعكسƦ بل أكثر من

يعرف الممرض مصدرهاÜ والقرارات ال  أما مصدر القرارات فغالبا. وهكƦا
وفما يخص . الوزارية  واالعالنات التصل ƍال نادرŅاÜ وƍن وصلت فهي تصل متأخرة

المؤسسة من ممرضينÜ أطباÜƇ  في عه وأشكاله ومع جميع الفاعليناالتصال بكل أنوا
  .وƍداريينÜ فهو ƹير مجدǐ ويكاد ينعدم

  :المسؤولية
  Üعمال المناط بهǕوما تحتويه من الصالحيات المعطاة للممرض إلنجاز ا

فحسبهم اليشعر الممرض بأن له صالحيات القيام . نظام العقوبات والعبƇ المهني
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العقوبات فأقل ما يقال عنه أنه Ʀƍا أخطأ أما نظام . بمهامه وفق الطريقة التي تناسبه
تſرƁكł وƍن أخطأ آخرون فالعقوبة تنزل عليهم بكل حƦافرهاÜ وكƦلك يشعر الشريف 

فقد أبلغتنا ƍحدى المراقبات  .الممرض بأن يقوم بأعمال كثيرة في نفس الوقت
جبرة بأن يلية مŃلتكون ممرضة المناوبة ال حصل ف بعض اǕوقات أين الطبيات بأن

وأن تعالج ثالث طوابقÜ في كل طابق توجد به مصلحة بها نساƇ يعانون من سهر ت
ومنه يمكن تصور الحالة النفسية التي تكون فيها هاته  .أمراض الوالدة طوال الليل

وهناك من الممرضين من أبلغنا بأنه  .الممرضة ونوعية الخدمات المقدمة من طرفها
ن يؤديها في نفس الوقت يكون له استعداد كون مجبر بأيعندما تكثر عليه المهام و

   .     Ǖن يترك كل شيƐ كما هو ويغادر مكان العمل
  :نظام المكافƇت

  Ǐوهل يشجع عل Üت يمتز باإلنصافƉا كان نظام المكافƦƍسعينا لمعرفة ما
التفاني في العملÜ وكƦا معرفة ما Ʀƍا كان نظام الترقية المعمول به وهل الممرضون 

فالممرضون يدركون بأن نظام المكافƉت ƹير منصفÜ . يستحقونها فعالŹالƦين يرقون 
يŃشجع علǏ التفاني في العملÜ أما بالنسبة للترقية فبالرƹم من أن القانون  وال

فإن ماهو سائد ƹالبŅا هو معيار المحسوبية . اǕساسي يشير ƍلǏ معيار اǕقدمية فقط
  .المŃرقſون اليستحقونها فعالŹوكƦلك يعتقد الممرضون بأن أƹلبية . والمحابات

  :الدعم
ومايحتويه علǏ معرفة ما Ʀƍا كان هناك مساعدة من طرف المسؤولين  

وكƦا . لتطوير مهارات الممرضن ومساعدتهم كƦلك عندما تكون لهم مشكالت صعبة
فحسب . معرفة العالقة بين الممرضين فيما بينهم وبين اǕطباƇ واإلداريين

دعم ومساعدة لتطوير مهارتهمÜ وعندما يكون للممرض الممرضون اليوجد هناك 
 Ǐمن يتجه وكيف يحصل عل Ǐلƍ اليعرف Üمشكلة مع أين كان  يجد نفسه وحيد

فعندما يكون للممرض ليس علǏ حقÜ يقف الكل ضدÜǉ أما Ʀƍا كان علǏ حق . حقوقه
  .جد نفسه بدون سند

  :الصراع
  Ʀا يشارك الممرض في اتخاƦƍ معرفة ما Ǐعل ǐالقرارات وفي مشاريع يحتو
واǕفكارÜ وما وكƦا تشجيع المبادرات الفردية والجماعيةÜ وطرƟ اǓراƇ . المؤسسة

في  ال الممرضون يشارك ال فحسب هؤالƇ. يميلون ƍلǏ العزلة Ʀƍا كان الممرضون
القرارات وال في مشاريع المؤسسةÜ والمؤسسة ال تشجع المبادرات ال الفردية وال 

وأكثر من Ʀلك لقد طال سوƇ التسيير واإلرتجال وعدم  .Ɵ اǕفكارالجماعيةÜ وال طر
فهƦا . اإلعالم ومشاركة الفاعلين في المؤسسة الصحية ليصل ƍلǏ أعلǏ المناصب

 Üوله خبرة طويلة Üمدير الموارد البشرية في أحد المؤسسات الصحية بالعاصمة
. لمدير العاميعرب عن صخطهÜ وعدم تفاهمه مع سائر المسؤولين وعلǏ رأسهم ا

ال أعرف عمل كل واحد في هǉƦ اإلدارة وال أدرǐ كيف " ويقول بصريƠ العبارة 
 Źر أصالŇسيſا النوع في مؤسسة  "تƦفلنتصور مديرية حساسة كموارد بشرية من ه

. حساسة كالمؤسسة الصحية وما ينجر عنها من آثر علǏ المناخ التظيمي السائد
  .كƦلك يميل الممرضون ƍلǏ العزلةو
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  :التماسك
ƍلǏ المؤسسة  يحتوǐ علǏ معرفة ما Ʀƍا كان الممرض يفتخر بإنتمائه 

. وهل يشعر الممرض بأنه يعمل بشكل جماعي. الصحية وهل هم مخلصون لها
فحسبهم فإن الممرض ال . وهل هناك اعتراف وتقدير للممرضين في مؤسساتهم

  .وال تقدرǉفتخر بانتمائهإلǏ المؤسسة الصحيةÜ وأن مؤسسته التعترف به 
  :ظروف العمل

يحتوǐ علǏ وفرة الوسائل القيام بالمهامÜ توزيع ساعات العملÜ تعويض  
وحرية اختيار العطلة السنويةÜ تاريƣ الحصول  Jours De réccupération اǕيام

فحسب هؤالƇ يجد الممرض نفسه في . وكƦا االمتيازات االجتماعية. علǏ الراتب
ففي . يام بمهامه وبأن ساعات العمل التساعدǉ أحيانŹابعض اǕحيان بدون وسائل للق

 Ƈوهو يفضل فترة المسا Ɵا أن يعمل بالصباŅحيان يجد الممرض نفسه مجبرǕبعض ا
كƦلك فإن نقص . ناهيك عن أيام العطل واǕعياد والمناسبات والعمل الليلي. والعكس

ختيار الممرضين جعل الممرض له صعوبة علǏ أيام التعويضÜ وعلǏ حرية ا
فلقد وجدنا ممرضين لم يأخƦوا العطلة السنوية لمدة سنتين أو ثالث . العطلة السنوية

فلنا أن نتصور نوعية الخدمات التي يقدمها . سنوات وƦلك مردǉ لنقص الممرضين
  .شخص في هǉƦ الحال وفي مهنة مولدة للضغط بطبيعتها

  :اإلجهاد االنفعالي
 Ǐعل ǐة هل يشعر الممرض بأن :وهي تحتوƦطاقته مستنف Ü وهل هو منهار

انفاعليŅا وبأن العمل مع الناس طوال الوم يتطلب جهد كبير ويسبب ضغوطÜ وهل 
  .يشعر الممرضون باالحتراق النفسي

  :تبلد المشاعر
 Ǐعل ǐهل يشعرالممرض بأنه يتعامل ببرودة مع بعض : وهي تحتو

ة التمريضÜ وهل المرضÜǏوهل أصبƠ الممرض أقل شعور بالناس منƦ التحاقه بهن
يخشǏ أن تجعله مهنة التمريض قاسيŅاÜ وهل يشعر الممرض بأن المرضǏ يلومونه 

  .علǏ بعض المشاكل التي تواجههم
  :تدني الشعور باإلنجاز

 Ǐعل ǐمعرفة هل باستطاعة الممرض أن يفهم بسهولة مشاعر : وهي تحتو
حيوية أثناƇ المرضÜǏ وأن يحل بفعالية عالية مشكالت المرضÜǏ وهل يشعر بال

وهل يستطيع الممرض أن يخلق جوŇا نفسيŅا مريحŅا مع المرضÜǏ  .ممارسته لمهنته
 Ƈوهل يشعر بأنه أنجز أشا Üعن قرب Ǐوهل يشعر بالسعادة بعد العمل مع المرض
كثيرة Ʀات قيمة في مهنتهÜ وكƦا هل يتعامل الممرض بكل هدوƇ مع المشكالت 

  .االنفعالية أثناƇ ممارسته لمهنته
اتضƠ أن بالنسبة للمناخ التنظيمي حسب الممرضون المستجوبون يمتاز بعدم ف
  .المالƇمة
أما بالنسبة لالحتراق النفسيÜ فإن الممرضين يدركون بأنهم يعانون من  -

وما زاد الطن بلة نقص . ƍجهاد انفعاليÜ لزيادة عبƇ العمل والتعب واستنفاƦ الطاقة
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ضطرار كثير من مرضǏ المدن الداخلية ي المؤسسات الصحيةÜ وكƦا االممرضين ف
  .للمجيƐ للمدن الكبيرة خاصة العاصمة للتداوÜǐ ونقص الوسائل

فمما Ʀكرنا سابقŹا من ƍجهاد انفعالي جراƇ ممارسة  المشاعر وبالنسبة لتبلد
مهنة التمريض في الظروف السالفة الƦكر يولد بالضرورة تبلد في المشاعر ƍن 

  .شعوريŅا أو الشعوريŅا
أن يصل الممرض ƍلǏ اإلجهاد فبعد  :بالنسبة لتدني الشعور باإلنجاز أما

االنفعالي وƍلǏ تبلد المشاعرÜ يصبƹ Ơير راض عن مردودǉ وهو معتقد أنه لو كان 
  .في مهنة أخرى وف ظروف أخرى ǕعطǏ أكثر وكان أنجع

كما يعتقد الممرضون بأن معاناتهم باالحتراق النفسي مردǉ لطبيعة المهنة 
فهم يدركون بأنهم يمارسون مهنتهم في مناخ يسودǉ الفوضǏ . ناخ التنظيميوللم

  .والالنظام
فالممرضون يدركون بأن هناك نسبة البأس بها من  :بالنسبة للتغيب -

علǏ أنفسهم من  فيسابق انƦار وƦلك للتخف دون الممرضين تتغيب عن العمل
 Üمعاملة المشرف Ǐلƍ ا بطبيعة المهنةŅƇضغوط العمل بد Ƈالعالقة بين الزمال Ǐلƍ

فغياب ممرض دون  من الضغطÜ وهƦا التغيب يزيد بدورǉ. وبين اǕطباƇ واإلداريين
 مازاد من مشكل التغيب هو كƦلكو. سابق انƦار يزيد في عبƇ العمل علǏ زمالئه

لنظام عدم تطبيق نظام العقوباتÜ وانعدام تقيŇيم موضوعي ومنصف بالنسبة 
  ...تكوين متواصل ترقيةÜ منÜƠ: المكافƉت
بالنسبة للدوران في العملÜ فلقد وجدنا دوران في العمل ولكن بنسبة أقل  -

وهƦا ليس مردǉ لحب البقاƇ في نفس المصلحة أو المؤسسة . بقةمقارنة بالسنوات السا
ناتج عن الرضا المهنيÜ بل Ǖن نقص الممرضين جعل كل من اǕستاƦ رئيس 

ل ممرض يريد أن يغيŇر مكان عمله داخل المصلحة واإلدارة يفرضون علǏ ك
أن يأتي بممرض بłدلſهÜ ) دوران خارجي ( أو خارجها ) دوران داخلي (الممؤسسة 

كما أن كثير من الممرضين . وهنا نقص الممرضين يحول دون تحقيق Ʀلك
المستقاة من احتكاكهم اليرƹبون في تغيير مكان العمل راجع ƍلǏ المعلومات 

بأن تقريب نفس المناخ الǐƦ المؤسسة أو خارجهاÜ والتي مفادها بزمالئهم ƍن داخل 
لƦا يقرر الممرض عدم التغيير .يسود في معضم المصلحات والمؤسسات الصحية

  ".الǐƦ تعرفه خيŇر من الǐƦ ال تعرفه " مستندŅا لمقولة 
بالنسبة للفروق في ƍدراك المناخ التنظيمي لمختلف الفئات السلك الشبه  -

ناك فروق في اإلدراكات وهƦا يزيد في التأكيد علǏ عدم مالƇمة د هطبيÜ لم نج
فرƹم ترقية الممرضين ƍلǏ رتب ومهن أعلƍ Ǐال أن معاملتهم من . المناخ التنظيمي
 Üطرف الجميعǕوالمسيرين خاصة المديرا Üرئيس المصلحة ƦستاǕخاصة ا Ƈطبا 

Üال العام  Üا عن سائر الممرضينŅلوتختلف كثيرƍ نظرŃم بأن مرتبتهم ال تعود يهي
. أحد مسيرǐ الممؤسسةتعيين من طرف اǕستاƦ رئيس المصلحة أو ل بل لكفاƇتهم

بالمسؤول الشبه طبي أن يؤدǐ مهام ووظائف الممرض لنقص  ويصل الحال
 Ɵلك فقد يقوم بمهام العامل الكادƦ وأكثر من ÜالممرضينL’Homme De Peine.  
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تراق النفسي لمختلف الفئات السلك الشبه بالنسبة للفروق في مستويات االح -
طبيÜ لم نجد هناك فروق في هǉƦ المستوياتÜ وهƦا مردǉ لطبيعة المهنةÜ وكƦلك 

فرƹم ترقية  .المناخ التنظيمي السائد الǐƦ اليفرق بين ممرض ومسؤول شبه طبي
الممرضين ƍلǏ رتب ومهن أعلƍ Ǐال أن معاملتهم من طرف الجميعÜ اǕطباƇ خاصة 

اƦ رئيس المصلحةÜ والمسيرين خاصة المدير العامÜ ال تختلف كثيرŅا عن سائر اǕست
 ƦستاǕتهم بل لتعيين من طرف اƇليهم بأن مرتبتهم ال تعود لكفاƍ نظرŃوي Üالممرضين

بالمسؤول الشبه طبي أن  ويصل الحال. رئيس المصلحة أو أحد مسيرǐ الممؤسسة
أكثر من Ʀلك فقد يقوم بمهام يؤدǐ مهام ووظائف الممرض لنقص الممرضينÜ و

 Ɵالعامل الكادL’Homme De Peine  درجة Ǐلƍ ا يولد ضغط مستمر يصلƦوه
  .احتراق بمستوى عال

كما ال يرى الممرضون أǐ فائدة من أƍ ǐصالƟ في المؤسسات الصحيةƦƍ Üا 
  .لم تأخƦ هǉƦ االصالحات اǕبعاد المكونة للمناخ التنظيمي بعين االعتبار

لممرضون فإن المناخ التنظيمي السائد في المؤسسات الصحية وحسب هؤالƇ ا
  .هو المتسبب في هǉƦ السلوكيات بل وفي رداƇة الخدمات الصحية

وبالتالي قدمت تقنية المقابلة عدة توضيحاتÜ منها المعنǏ الǐƦ يعطيه اǕفراد 
لعناصر الدراسةÜ وكƦلك سمحت لنا معرفة كيف يدرك اǕفراد المواقف وكيف 

وكƦلك . وماهو المعنǏ الǐƦ يعطونه لحياتهم بالنسبة النتمائهم لهƦا الفريق. نهايعيشو
. تحليل وفهم شامل لميدان العمل المعمق  للموقف ومدلوالته من أجلƍلǏ الفهم 

     .فرضيات الدراسة ميدانيŅا دتنا تقنية المقابلة من تدعيموساع
                                  
  :سالشمقياس ما   -5-3
  

      ) MBI(نا في هǉƦ الدراسة مقياس ماسالƫ لالحتراق النفسياستخدم
Maslach burn out inventory  طبقه محمد عبد الرحمن طوالبه ǐƦ1999(ال( 

وجاƇ اختيارنا . بعد أن قامنا بتعديله. علǏ معلمي الحاسوب في المدارس اǕردنية
ئة اǕمركية بسبب ثبوت جدواǉ في البيئة لهƦا المقياس المعدŇ أصالŹ لالستخدام في البي

علǏ ممرضي ) 2003جلولي شتوحي نسيمة ( تمثل في دراسة . الجزائريةأيضŅا
علǏ أطباƇ االستعجاالت بمستشفيات ) 2005حاتم وهيبة(و. مستشفǏ مصطفǏ باشا

  .العاصمة
  :فقرة موزعة علǏ ثالثة أبعاد هي 22ويتكون المقياس من

  )20-16-14-13-8-6- 3-2-1(يتضمن الفقراتو: االجهاد االنفعالي - 1
  )22- 15- 11-10-5(ويتضمن الفقرات: تبلد المشاعر - 2
-19-18-17-12-9- 7-4(ويتضمن الفقرات: تدني الشعور باالنجاز- 3

21(  
 Üشكل عبارات تسأل عن شعور الفرد نحو مهنته Ǐنيت فقرات المقياس علŃب

رجت االستجابات من وقد دŃ. ويطلب من المفحوص أن يستجيب مرة لكل فقرة



 155

حيث يحدث الشعور )(6(الǏ ستة) حيث يحدث الشعور قليال في السنة )( 1(واحد
  ).يوميا

 Ǐين يحصلون علƦفراد الǕفإن ا Üلالحتراق النفسي ƫلمقياس ماسال Źووفقا
درجات مرتفعة علǏ كل من بعد االجهاد االنفعالي وبعد تبلد المشاعرÜ ودراجات 

. لشعور باالنجازÜ يعانون من ظاهرة االحتراق النفسيمنخفضة علǏ بعد تدني ا
والفرد حسب هƦا المقياس ال يصنف علǏ أساس أنه يعاني أو ال يعاني من االحتراق 
النفسيÜ ولكن يصنف علǏ أساس أن درجة االحتراق عندǉ تتراوƟ مابين مرتفعة أو 

  . معتدلة أو منخفضة
             

  
  

  األبعاد 
 

  مرتفع 
 

  معتدل
  

  فضمنخ

  
  لياجهاد االنفعاإل
  

  17 – 0  29 – 18  فما فوق 30

  
  تبلد المشاعر

  

  5 – 0  11 – 6  فما فوق 12

  
  نجازتدني الشعور باإل

  

  فما فوق 40  39 – 34  33 - 0

 
            

  "لالحترق النفسي  تصنيف أبعاد مقياس ماسالش" : يمثل) 15( الجدول رقم 
             

صنيف أبعاد مقياس ماسالƫ لالحتراق النفسيÜ ت) 15( يبيŇن الجدول رقم 
 12(وبعد تبلد المشاعر ) فما فوق  30( فعندما يكون بعد االجهاد االنفعالي مساويŅا

Ü فإن مستوى االحتراق )33 – 0(وبعد تدني الشعور باإلنجاز يتراوƟ بين ) فما فوق
وبعد تبلد )  29 – 18(أما Ʀƍا كان بعد اإلجهاد االنفعالي يتراوƟ بين . النفسي مرتفع

 – 34(وبعد تدني الشعور باإلنجاز يتراوƟ بين )  11 – 6(المشاعر يتراوƟ بين 
39 (Ü ا كان بعد افجهاد االنفعالي . معتدل النفسي فإن مستوى االحتراقƦƍ بينما

وبعد تدني )  5 – 0( وبعد تبلد المشاعر يتراوƟ بين )  17 – 0( يتراوƟ بين 
Ņفإن مستوى االحتراق)فما فوق  40( ا الشعور باإلنجاز مساوي Ü منخفض النفسي.   
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  :صدق وثبات المقياس) أ 
  

بتطبيق المقياس ) Maslach et Jackson, 1986(قامت كل من         
علǏ معامالت  تمهني من القطاع االجتماعيÜ فتحصل 1316علǏ عينة تتكون من 

  :الثالثية كالتاليبالنسبة للساللم التحتية   Cronbachتناسق داخلي 
   ù :α  =0,90 اإلنهاك االنفعالي                     
   ù :α  =0,79 نقص الشعور التعاطفي                     
   ù :α  =0,71 نقص اإلنجاز الشخصي                     

  
وقد كانت معامالت الثبات عن طريق تطبيق المقياس وƍعادة تطبيقه بعد    

  :ن ƍلǏ أربعة أسابيعÜ علǏ مستويات الثالثة للمقياس كاǓتيمرور أسبوعي
0,82  =α    نهاك االنفعاليǘبالنسبة ل.  
0,60  =α    بالنسبة لنقص الشعور التعاطفي.  
0,80  =α    بالنسبة لنقص اإلنجاز الشخصي.  

  
 Ǐكما كانت معامالت الثبات الزمني بالنسبة للمستويات الثالثة للمقياس عل

  :الترتيب
0,61 Ü0,56 Ü0,59 بعد مرور سنة.  

  
صدق المقياس المترجم  ةبدارس) Dion et Tessier, 1994(اهتم كل من    

مربية في روضة  260علǏ عينتين من  Maslachو Jacksonلǘنهاك المهني ل 
ممرضةÜ فكانت معامالت التناسق الداخلي والثبات الزمني والصدق  123اǕطفال و

سقيÜ تؤكد الخصائص السيكومترية للمقياس المترجم ƍلǏ اللغة العاملي والصدق التنا
  :الفرنسية
  

مشابهة لتلك التي    Chronbachكانت معامالت  :التناسق الداخلي*   
علǏ المستويات الثالثة للمقياس ) Jackson )1986و  Maslachتحصلت عليها 

  :وهي
  

  ù :0,90 =α اإلنهاك االنفعالي         
  α = 0,64: الشعور التعاطفيù نقص          
  ù :0,74 = α نقص اإلنجاز الشخصي         

كما أثبتت النتائج وجود عالقة معتدلة لكنها دالة بين المستويات الثالثة 
  .للمقياس
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 أخضعت المعطيات لتحليل عاملي بتدوير الفاريمكس :الصدق العاملي*  

Rotation Varimax فكان م Üعامل الصدق العاملي كما فعلت واضعتا المقياس
وتجدر اإلشارة ƍلǏ أن الدراسات عديدة قد أثبتت الصدق العاملي  0,86يقدر ب 
  .للمقياس
)Belcastro et al , 1983 ; Green et Walkey, 1988(  
 
تم التأكد من الثبات الزمني بفحص االرتباطات بين  :الثبات الزمني*

ربية وهƦا بعد مرور سنة علǏ م 110المعطيات المحصل عليها من عينة مكونة من 
  : كما يلي Pearsonالتطبيق اǕولÜ فجاƇت معامالت 

  = ù:0,56r اإلنهاك االنفعالي                                             
: ù نقص الشعور التعاطفي                                             

0,50r =   
: ù نقص اإلنجاز الشخصي                                             

0,46r =   
بدراسة صدق التناسقي لمقياس اإلنهاك ) Dion et Tessier, 1994(كما قام 

بمقارنته مع أربع مقاييس ) المترجم ƍلǏ اللغة الفرنسية(المهن                     
ل ومقياس الضغط النفسي  Beckللصحة العقلية من بينها مقياس االكتئاب ل 

Tessier, Lemyre, Fillion )1990 ( حيث افترضا ارتباطات معتدلة لكن دالة
  بين المستويات الثالثة لمقياس اإلنهاك المهني 

ممرضة  123وهǉƦ المقاييسÜ وقد ضمت الدراسة  Jacksonو Maslachل 
  .ممن ترتبط مهنتهن بظروف محيطة ضاƹطة

   
بالنسبة  Ü0,63 Ü0,78 0,88: وجاƇت معامالت التناسق الداخلي بالترتيب   

  .لمستويات اإلنهاك االنفعاليÜ نقص الشعور التعاطفي ونقص اإلنجاز الشخصي
  

أم بالنسبة للصدق التناسقي فقد أظهر المقياس ارتباطات دالة تتراوƟ بين    
0,38  Ǐلƍ0,67  ربعة بما فيها مقياس االكتئابǕمع مقاييس الصحة العقلية ا

   .ومقياس الضغط النفسي
   

  :في البحث الحالي صدق األداة وثباتها) ب 
  

بالرƹم من ثبوت صدق مقياس ماسالƫ لالحتراق النفسي في البيئة الجزائرية 
فقد ارتأينا أن نتأكد من ).  2005حاتم وهيبة ( و)  2003جلولي شتوحي نسيمة( 

من أساتƦة متمكنين ) 8(وƦلك بعرضه علǏ ثمانية. صدق المقياس وƍمكانية استخدامه
Ü وƦلك من أجل )أنظر أسماƇ اǕساتƦة في المالحق ( اللغتين العربية والفرنسية 
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أنظر ( أساتƦة محكمين ) 8(المراجعة اللغويةÜ ثم عرضناǉ للمرة الثانية علǏ ثمانية
وƦلك بهدف تحكيم المقياس من مدى قدرة قياس ). أسماƇ اǕساتƦة في المالحق 

Ɵ الفقرات والتعديل المناسبÜ ومدى مناسبة البنود لǖبعاد المدروسةÜ مدى وضو
وقد كانت أƹلبية . االختبار للممرضينÜ ومالحظات يراها المحكم ضرورية

المالحظات ƍيجابيةÜ وأجمع المحكمون علǏ صالحية المقياس لالستخدام عند 
  .الممرضين

أما بالنسبة للثباتÜ فقد قمنا باستخراج معامالت االتساق الداخلي لكل بعد من 
ألفا علǏ عينة -Ǖبعاد الثالثة ولǖداة كاملةÜ وƦلك باستخدام معادلة كرونباخا

وقد بلغت معامالت االتساق . ممرض وممرضة) 37(استطالعية مستقلة قوامها 
الداخلي لبعد اإلجهاد االنفعاليÜ وتبلد المشاعرÜ وتدني الشعور باالنجازÜ وجميع 

  .علǏ التوالي 0,85 – 0,67 – 0,53 – 0,80: فقرات اǕداة
  

  :  استبيان المناخ التنظيمي    -5-4    
  

وقد . تم بناƇ االستبيان اعتمادŅا علǏ خصائص موضوع المناخ التنظيمي
  ): 2002صالƟ الدين محمود عالƃم( استرشدنا ببعض المقترحات التالية 

ث ƍن الفقرة ينبغي أن يتجنب الفقرات التي يكون لها تفسيرات متعددةÜ ح - 
  .تفسيرŅا واحدŅا فقط لكي يعرف الفرد كيف يستجيب لها تحتمل

  .تجنب الفقرات ƹير المتعلقة بموضوع المراد قياسه -
جميع الفقرات واضحة ومصاƹة بلغة سلسة وبسيطة تناسب أعمار  -

  .المختبرين بحيث يمكنهم فهمهاÜ حيث هǉƦ الفقرات ال تهدف لقياس الƦكاƇ أو الفهم
- Üتتعلق بمفهوم واحد فقط كل فقرة أحادية البعد ǐأ.  
  .كلمة 20الفقرات قصيرةÜ ويفضل أن ال يزيد عدد كالماتها عن  -
  .تشير الفقرات ƍلǏ الحاضر أو المستقبل وليس الماضي -
  .توزيع الفقرات عشوائيŅا -
  .نقاط) 7(يŃفضل أال يزيد عدد نقاط االختبار عن سبع  -

سؤاالŹ يقيس ) 40(يحتوى علǏ وقد أصبƠ االختبار في صياƹته اǕخيرة      
  .أبعاد 7

وقد وزعت بنود كل بعد بصفة مشتتة تجنبŅا لتأثير اإليحاƇ والتحيزÜ وفيما يلي 
  :اǕبعادÜ والبنود التي يقيسها

  ) 37-34-30-26-21-15-8-1( البنود : يبعد الهيكل التنظيم - 1
  )22- 9-2( البنود :بعد المسؤولية - 2
  )38-35-31- 27-16-10- 3(ود البن: بعد نظام المكافƉت - 3
  )-28-23-17-11- 4(البنود : بعد الدعم - 4
  )36-32-18-12-5(البنود : بعد الصراع - 5
  )24- 19-13-6(البنود : بعد التماسك - 6
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  )33-29- 25-20-14- 7(البنود : بعد ظروف العمل - 7
تمت االجابة علǏ هǉƦ البنود علǏ سلم ǐƦ خمس اختيارات متدرجة وفق 

بحوث و التي تعد من اǕساليب الشائعة االستخدام في ال  Likertطريقة ليكرت
: بحيث يضع المجيب ƍشارة علǏ االجابة المختارة. تربوية والنفسيةÜ واالجتماعيةال

Ü  1: وهي توافق الدرجات .موافق تماماÜ موافقÜ محايدÜ معارضÜ معارض تماما
2  Ü3  Ü4  Ü5 التوالي Ǐ5: ي توافق الدرجاتوه. بالنسبة للبنود الموجبة عل  Ü4  Ü
3  Ü2  Ü1 وفيما يلي البنود الموجبة والسالبة. بالنسبة للبنود السالبة.  

  
 :البنود الموجبة •

       1-2-3-4-5-6 -7-8 -9-10-11-12-13-14 -17-18-19-20-
23-24-25 -26-27-28-29-30-31-32 -33-34-37-38.  

 :البنود السالبة •
  
15  -16-21-22-35 -36.  

التي طſبقت في دراسات  تفي بناƇ البنود من بعض االستبياناوقد استفدنا 
كما استعملنا بعض العبارات التي تخدم . آخرىÜ في كيفية صياƹتها واإلجابة عنها

  :ومن هǉƦ الدراسات. بحثنا
الهيكل االدارÜǐ : الǐƦ يضم اǕبعاد التالية): 1993(طوطاوǐ . استبيان ز -

قالليةÜ المشاركةÜ المكافأة والعقابÜ اǕجرÜ االتصال واالعالمÜ الرسميةÜ االست
  .الترقيةÜ ظروف العملÜ العالقاتÜ االنتماƇ واالعتبار

الهيكل التنظيميÜ : يضم اǕبعاد التالية): 2001(استبيان حسن عداد  -
 Ƈاالنتما ÜجرǕا Üالعالقات Üالمشاركة Üاالستقاللية Üالترقية Üظروف العمل Üالرسمية

  .واالعالمÜ المكافƉة والعقاب واالعتبارÜ االتصال
الهيكل : ضم اǕبعاد التالية): 2001(استبيان محمد عبد الرحيم المحاسنة  -

  .التنظيميÜ المسؤوليةÜ نظام المكافƉةÜ الدعمÜ الصراعÜ التماسك
المتثالÜ ا:يضم : D.A.Kolb et col)1974(كولب وآخرون.أ.استبيان د -

Üالنمطية Üالمسؤولية Ɵوضو ÜتƉالقيادة المكاف Üالدعم Üالتنظيم.  
ويضم ) 1998(وآخرون Micheal.A.Westوست.أ.استبيان مايكل -

الدعم لالبداعǕ  Üهداف االداريةÜ الصورة المواتيةÜمشاركة االدارةÜ ا: اǕبعاد التالية
التوجيهÜ المكافƉةÜ التخطيط للمستقبلÜ عالقات الفريق وتطور الخدمةÜ الفعالية 

في اتخاƦ القرارÜ الرسمية و البيروقراطيةÜ مقاييس Ʀاتية للفعالية االداريةÜ المشاركة 
  .و التغيير
ويضم : Monica.A.Heming way)1999(هيمنج واǐ.أ.استبيان م -
  :اǕبعاد
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ويضم اǕبعاد  Litwin and Stringer)1968(مقياس لتوين وسترنجر -
والمساعدةÜ الصرعÜ الهيكلÜالمسؤوليةÜ المكافƉة وتوجيه العقابÜ المودة : التالية

   .التعاونÜ التسلطÜ القňيŇمÜالهوية
وضوƟ وفعالية : ويضم اǕبعاد التالية  Milton)1975(مقياس ميلتون -

 Üضغط العمل والمعايير Üالثقة باالدارة واالعتبار ÜƟالمر Üالعرقلة ÜتƉالمكاف Üالهيكل
  .صراحة االتصال

استقاللية : عادويضم أب Schneider) 1974(مقياس شنايدر وآخرون -
  .الفردÜ وضعية الهيكلÜ االعتبارÜ توجيه المكافƉة

 Hervé.Leuteutre , Michel.Vaysseاستبيان المناخ االجتماعي  -
االنتماÜƇ العالقة بالمسؤولينÜ نوعة الخدماتƍ Üمكانيات : والǐƦ يضم (1994)

ÜƇراǓا Ɵمكانية طرƍ Üاالندماج في أهداف اإلدارة Üالترقية في العمل  Üسهولة االعالم
     .العالقات اǕفقيةÜ الجوÜŇ ظروف العمل واǕجر

  
  
  :الدراسة االستطالعية  -6
 

الهدف من الدراسة االستطالعية أوال وقبل كل شيƐ هو التأكد من مدى 
  .صالحية أداة البحث من حيث الصدق والثبات

       
  ):صدق االختبار( ولǍالمرحلة األ  -6-1            

  
مدى صالحية االختبار لقياس ما وضع لقياسه " صدق االختبار يقصد ب

ويعتبر صدق االختبار شرطا ضروريا ينبغي توافرǉ في االختبار وƍال فقد االختبار 
 )146:2003مقدم.ع".(قيمته كوسيلة لقياس االستعداد والخاصية التي نريد قياسها 

ضرورة  -الفرنسية بعد تصميم استبيان المناخ التنظيمي وترجمته ƍلǏ اللغة 
أساتƦة في علم النفسÜ ومع تقديم ) 8(ةتم تقديمه لثماني –لتطبيقه لدى الممرضين 

) 1999محمد عبد الرحمن طوالبه :المصدر(مقياس االحتراق النفسي بالغة العربية 
Ü وƦلك بهدف المراجعة ) 1991M.Martelمارتل.م: المصدر(وبالغة الفرنسية 

  .عديل بعض العبارات استنادŅا لمالحظات اǕساتƦةوقد تم تغيير وت. اللغوية
بعد Ʀلك ارتأينا لتأكد من صدق استبيان المناخ التنظيمي وƍمكانية استخدامه 

أنظر أسماƇ ( أساتƦة محكمين ) 8(في الميدان الصحيÜ وƦلك بعرضه علǏ ثمانية 
Ü وƦلك بهدف تحكيم االختبار من حيث الصياƹة اللغوية) اǕساتƦة ف المالحق 

 ǐوأ Üوالتعديل المناسب Üالفقرات Ɵومدى وضو Üالفقرات لمجاالتها Ƈومدى انتما
أصبحت . " مالحظات يراها المحكم ضروريةÜ ومدى مناسبة االختبار للممرضين

هǉƦ الطريقة تطبق حاليŅا في أمريكا أكثر من ƹيرها من الطرق نظرŅا لسهولتها 
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موضوع الواحد ƍضافة ƍلǏ وǕنها تشمل آراƇ مجموعة من المختصين حول ال
  ).أحمد محمد الطيب."(تركيزها علǏ صدق المضمون أو المحتوى

وقد كانت ƹالبية المالحظات ƍيجابيةÜ وأجمع المحكمون علǏ صالحيتها في 
  .المجال الصحي

  
  ):ثبات المقياس(الثانية مرحلة ال   -6-2          

  
ستقرار نتائجه فيما لو طبق مدى الدقة أو االتساق أو ا" يقصد بثبات االختبار 

  ) 152:2003مقدم.ع".(علǏ عينة من االفراد في مناسبتين مختلفتين 
أما بالنسبة لثبات االختبارÜ فقد قمنا باستخراج معامالت االتساق الداخلي 

ألفا علǏ عينة استطالعية مستقلة -وƦلك باستخدام معادلة كرونباخ. لǖداتين
لغت معامالت االتساق الداخلي لǘجهاد وقد ب. ممرض وممرضة) 37(قوامها

االنفعاليÜ وتبلد المشاعرÜ وتدني الشعور باالنجاز وجميع فقرات مقياس االحتراق 
Ü أما معامل االتساق الداخلي Ü0,53 Ü0,67 Ü0,85 0,80: النفسي علǏ التوالي

  0,85= الستبان المناخ التنظيمي فكان 
ن فكانت كلها صادقة ماعدا وقد قمنا كƦلك بحساب صدق المفردة لǖداتي

فأصبحت عبارات . من استبيان المناخ التنظيمي وتم حƦفهما 23و 16العبارة 
  .40بعد أن كانت  38استبيان المناخ التنظيمي 

         .  وبƦلك تتمتع اǕداتان بنسبة عالية من الثبات
                   

  
  :للنتائƛ أسلوب التحليل والمعالجة اإلحصائية  -7
  

بعد مرحلة التطبيق ثم تفريƸ بيانات أداتي الدراسة الصالحة لغايات البحث 
والمستوفية اإلجابة في الحاسب اǓلي بغرض تحليلها ومعالجتها عن طريق مجموعة 

 Statistical Package For Social البرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية
Science( SPSS 11.0)لك إليجاد التحليالت اإلحƦو Üصائية التالية:  

التكرارات والنسب المئوية لوصف الخصائص الشخصية Ǖفراد  -
  .الدراسة وكƦلك لوصف البيانات

استخراج مقاييس النزعة المركزية والتشتت حيث تم حساب  -
المتوسط الحسابي لمعرفة مدى تماثل أو اعتدال صفات أفراد العينة وكƦا حساب 

 .أفراد العينة ومدى انسجامهااالنحراف المعيارǐ لمعرفة طبيعة توزيع 
لمعرفة Ʀƍا ما كانت هناك فروق Ʀات داللة ƍحصائية  X2حساب  -

 .بين مختلف ƍمكانيات اǕجوبة بالنسبة لكل بند في اǕداتين
لمعرفة داللة العالقة بين  Pearsonاستعمال معامل االرتباط  -

 . مختلف المتغيرات 
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لة الفروق بين لقياس دال Fاستخدام تحليل التباينÜ واستعمال  -
 .متوسطات فئات عينة الدراسة
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  السادسالفصل 
    

  
 ƛعرض نتائ

البحث
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  عرض نتائƛ البحث      
 

  :تمهيد
 

لحاليةÜ قمنا بالتحليالت اإلحصائية افرضيات الختبار صحة ال      
ستسمƠ لنا  الضرورية التي سيتم عرضها الحقا بالتفصيل في هƦا الفصل والتي

كما استخدمنا معامل . X2طبقنا اختبار لهƦا  Üكل فرض علǏ حدى اختبار
  .وكƦلك تحليل التباين  Pearsonاالرتباط 

دراسة ما Ʀƍا كان  X2 عرض نتائج اختبار: وسنتناول في هƦا الفصل
وما Ʀƍا كان هناك فروق دالة . هناك فروق دالة في دراجات المناخ التنطيمي

  .في مستويات االحتراق النفسي
  : لقياس العالقة بين Pearsonا سيتم عرض نتائج معامل االرتباط كم
  .المناخ التنظيمي واالحتراق النفسي -
  .المناخ التنظيمي والغيابات -
  .المناخ التنظيمي والدوران في العمل -

  :وكƦلك عرض نتائج تحليل التباين لمعرفة ماƦƍا كان هناك
المختلف فئات السلك  فروق دالة في دراجات المناخ التنظيمي بين -
  .الشبه طبي
     .فروق دالة في مستويات االحتراق بين مختلف فئات الشبه طبي -
  
  :دراسة الوصفيةال - 1

     
  :البحث وأهدافه المتمثلة في التعرف علǏ ةإلشكاليوفقا       

وƍبراز . إدراك الممرضين للمناخ التنظيمي السائد داخل المؤسسات الصحية 
يتم في الدراسة الوصفية تحديد وجهة . طيرة لدى الممرضينانعكاساته الخ

معرفة هل هي وجهة ƍدراك الممرضين للمناخ التنظيمي السائد وƦلك من خالل 
Ƈمة أو عدم المالƇا تحديد وجهة مستويات . مة أو االعتدالتميل نحو المالƦوك

أو هل هي مرتفعة أو منخفضة . االحتراق النفسي لدى الممرضين الجزائريين
  .معتدلة

ولǘشارة فإن درجة الفرد في استبيان المناخ التنظيمي تتحدد بمجموع  
وتتوزع الدراجات حسب صيغة البندÜ حيث . درجاته في االستبيان ككل

في حالة بند Ʀو صيغة موجبة وعلƍ5  ǏلǏ  1يتحصل الفرد علǏ نقاط من 
موافقة التامة في حال بند Ʀو صيغة   سالبة انطالقا من ال ƍ1لǏ  5نقاط من 

  .ƍلǏ المعارضة التامة مرورŅا بالحياد
  )x 1 38(درجة38بالتالي تتراوƟ درجة الفرد في االستبيان بين   

  وهي أدنǏ درجة يمكن أن يحصل عليها الفرد باإلجابة الموافقة التامة علǏ كل 
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 190البنود وهي تمثل ƍدراك بمالئمة المناخ التنظيمي السائد وبين 

وهي الدرجة القصوى التي يمكن أن يتحصل عليها الفرد ) 38x5(درجة 
باإلجابة بالمعارضة التامة علǏ كل البنود وهي تمثل ƍدراك بعدم مالئمة المناخ 

الǏ الحياد بمعنǏ أن الفرد الǐƦ حصل ) 38x3(114في حين تشير . التنظيمي
  . علǏ هǉƦ النقطة يدرك بأن المناخ التنظيمي معتدل

   
نتائج موضوعية ويمكن بناŅƇا عليها الحكم بمالئمة أو ولكي تكون ال  

عدم مالئمة أو اعتدال المناخ التنظيمي نحدد مجال وفق لطريقة ƍحصائية 
تعيين القيمة : كما يلي) Shrigley.R ,Koballa,T 1984شرجلي وكوبالة (

وƍضافة هǉƦ القيمة ) 19=2:38أǐ  2/عدد بنود االستبيان(الوسطǏ لالستبيان 
Ü )133=19+14(الحياد للحصول علǏ الحد اǕدنǏ للمجال المعارض لنقطة 

وحƦف هǉƦ القيمة من نقطة الحياد للحصول علǏ الحد اǕعلǏ للمجال الموافق 
[. 133 – 95]وبين هƦين المجالين يوجد مجال نقطة الحياد) 95=114-19(

Ƈمجال المال Ơ95 – 38[مة هو وبالتالي يصب  [Ƈمة هو ومجال عدم المال
]133-190.[  

  
  
  
  

38              95             114        133         190  
  

  ) ƹير مالئم)          (معتدل )              ( مالئم (       
  
  

          
  "مجاالت إدراك المناخ التنظيمي " يمثل ) 4( شكل رقم     
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يب النتائج المتحصل عليها بالنسبة للعينة الكلية وفق الدرجات تم تبو
  :كما يلي جوكانت النتائ: التي تحصل عليها كل فرد

  
االنحراف   المتوسط النسبة التكرار  المناخإدراك 

  المعياري
  0,56  2,52  % 3,7  10  مالئم
  % 40,2  109  معتدل

  % Ʒ  152  56,1ير مالئم
    
  

         
  "للمناخ التنظيمي السائد  يالتكرارالتوزيع " ن يبيņ) : 16( جدول رقم    

  
  
  

     

  
الǐƦ يبين توزيع أفراد العينة  ) 16( يتضƠ من خالل الجدول رقم 

لهم قيمة % ) 56,1(حسب ƍدراكهم للمناخ التنظيمي أن أƹلبية أفراد العينة 
ن اǕقلية بالتالي لهم  ƍدراك بأن المناخ التنظيمي ƹير مالئمÜ وأ 133تفوق 

. وبالتالي لهم ƍدراك بأن المناخ التنظيمي مالئم 95لهم قيمة أقل من %) 3,7(
 95من مجموع أفراد العينة لهم قيمة تتراوƟ بين % ) 40,2(بينما تمثل نسبة 

  .وبالتالي بأن المناخ التنظيمي معتدل 133و 
  
  

   
X2  

 

 
  درجة الحرية

  
  =ل 

  
  الداللة

  
  المناخ التنظيمي

  

 
117,39  

  

 
2  
  
  
  

  
0,000  
  
  

  
  دال

  
  يمثل االختالفات في إدراك المناخ التنظيمي):17( الجدول رقم 
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دراجات ƍدراك المناخ   في بأن االختالفات ) 17(يتضƠ من الجدول رقم
المحسوبة تساوX2  ǐالتنظيمي السائد دال ƍحصائيا حيث جاƇت قيمة 

)117,39 (ǏولǕوبالتالي تحققت الفرضية ا.  
       

  
ووفقŹا لمقياس ماسالƫ لالحتراق  لالحتراق النفسيبالنسبة  كƦلك 

النفسيÜ فإن اǕفراد الƦين يحصلون علǏ درجات مرتفعة علǏ كل من بعد 
اإلجهاد االنفعاليÜ وتبلد المشاعرÜ ودرجات منخفضة علǏ بعد تدني الشعور 

 والفرد حسب هƦا المقياس. باالنجازÜ فإنهم يعانون من ظاهرة االحتراق نفسي
ال يصنف علǏ أساس أن درجة االحتراق عندǉ تراوƟ ما بين مرتفعة أو 

   .منخفضة أو معتدلة
  

  
  األبعاد        

  
  مرتفع

  
  معتدل

  
  منخفض

  
  اإلجهاد االنفعالي

  
  فما فوق  30    

  
     18 – 29  

  
        0  - 17  

  
  تبلد المشاعر

  
  فما فوق 12    

  
       6 – 11  

  
         0 – 5  

  
ر           الشعو تدني
  نجازباإل

  
     0 – 33  

  
     34 - 39  

  
  فما فوق 40

  
  

  " تصنيف أبعاد مقياس ماسالش لالحتراق النفسي"  ) 18: (الجدول رقم   
  
أن دراجات أصحاب االحتراق النفسي ): 18(يوضƠ الجدول رقم  

 12(وƟ بين بالنسبة لالجهاد االنفعالي وتترا) فما فوق 30(المرتفع تتراوƟ بين 
بالنسبة ) 33 – 0(بالنسبة لتبلد المشاعر وتتراوƟ الدراجات بين ) فما فوق

بينما دراجات أصحاب االحتراق النفسي المنخفض . لتدني الشعور باالنجاز
 Ɵ17 – 0(بين تتراو (بين Ɵبالنسبة االجهاد االنفعالي وتتراو)بالنسبة ) 5 – 0

بالنسبة لتدني الشعور ) فما فوق 40(لتبلد المشاعر وتتراوƟ الدراجات بين 
 – 18(أما دراجات أصحاب االحتراق النفسي المعتدل فتتراوƟ بين . باالنجاز

بالنسبة لتبلد المشاعر ) 11 – 6(بالنسبة االجهاد االنفعالي وتتراوƟ بين ) 29
    .   بالنسبة لتدني الشعور باالنجاز) 39 – 34(وتتراوƟ الدراجات بين 
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تائج المتحصل عليها بالنسبة للعينة الكلية وفق الدرجات تم تبويب الن
  :وكانت النتائج. التي تحصل عليها كل فرد

  
  
  
  
  

 
  اإلجهاد االنفعالي

 
  التكرار

  
  النسبة

  
  منخفض

 
21  
  

  
7,7  

  
  معتدل

 
             106  

  
           39,1  

  
  مرتفع

 
144  

  
53,1  

                   
  لتكراري لبعد االجهاد االنفعاليزيع االتو) " 19: ( الجدول رقم

  
الǐƦ يبين التوزيع التكرارǐ لبعد )  19( خالل الجدول رقم  يتضƠ من
  كانت لهم دراجات تساوǐ% ) 53,1(أن أƹلبية التكرارات . االجهاد االنفعالي

و بالتالي لهم احتراق نفسي مرتفع بالنسبة لهƦا البعد وأن أقلية ) فما فوق  30( 
وبالتالي لهم )  17 – 0( لهم درجات تتراوƟ ما بين %) 7,7(التكرارات 

من مجموع تكرارات %) 39,1(بينما تمثل نسبة . احتراق نفسي منخفض
وبالتالي لهم احتراق نفسي )  29 – 18( العينة  لهم درجات تتراوƟ بين 

  .معتدل بالنسبة لهƦا البعد
         

  
ائيŅا حيث جاƇت قيمة  ولقد كان االختالف في التكرارات دال ƍحص  

X2   87,81(المحسوبة .(  
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  النسبة التكرار المشاعرتبلد          
  

  منخفض
              

              16     
  

  
5,9  

  
  معتدل

  
61  
  

  
22,5  

  
  مرتفع

  
            194  

  
71,6  

  
  

  "التوزيع التكراري لتبلد المشاعر ) " 20: ( الجدول رقم             
  
  

الǐƦ يبين التوزع التكرارǐ ) 20( يتضƠ من الجدول رقم        
كانت لهم % ) 71,6(أن أƹلبية التكرارات . Ǖفراد العينة لبعد تبلد المشاعر

 ǐا ) فما فوق  12(درجات تساوƦوبالتالي لهم احتراق نفسي مرتفع بالنسبة له
وبالتالي  ) 5-0(لهم دراجات تترواƟ بين % ) 5,9(البعد وأن أقلية التكرارات 
من مجموع تكرارات % ) 22,5(بينما تمثل نسبة . لهم احتراق نفسي منخفض

وبالتلي لهم احتراق نفسي معتدل )  11- 6(العينة لهم درجات تتراوƟ بين 
  .بالنسبة لهƦا البعد

        
  
  
  X2وقد كان االختالف في المستويات دال ƍحصائيŅا حيث جاƇت قيمة  

  ). 189,66=(المحسوبة 
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تدني 
  الشعور باالنجاز

 
  التكرار

  
  النسبة

  منخفض
63  

  
23,2  

   معتدل
81  

  
29,9  

   مرتفع
121  

  
46,9  

  
           

  "التوزع التكراري لتدني الشعور باالنجاز ) " 21( الجدول رقم 
  

الǐƦ يبين التوزيع التكرارǕ ǐفراد العينة ) 21( يتضƠ من الجدول رقم 
كانت لهم % ) 46,9(أن أƹلبية التكرارات .از لبعد تدني الشعور باالنج

وبالتالي لهم احتراق نفسي مرتفع بالنسبة لهƦا )  33- 0(درجات  تتراوƟ بين 
) فما فوق  40(لهم درجات تساوǐ % )23,2(البعدÜ وأن أقلية التكرارات 

من مجموع % ) 29,9(بينما تمثل نسبة . وبالتالي لهم احتراق نفسي منخفض
وبالتالي لهم احتراق )  39- 34(ينة لهم دراجات تتراوƟ بين التكرارات الع

  . نفسي معتدل بالنسبة لهƦا البعد
  X2وقد كان االختالف في المستويات دال احصائيŅا حيث جاƇت قيمة 

  ).24,11= (المحسوبة 
  

  X2  اǕبعاد

  
درجة 
  الحرية

  =ل   الداللة

اإلجهاد 
  االنفعالي

87,81  2  
  

    دال    
  

  دال  2  189,66  لمشاعرتبلد ا  0,000

تدني الشعور 
  باالنجاز

  دال  2  24,11

            
  "االختالفات في مستويات أبعاد االحتراق النفسي ) " 22(الجدول رقم  
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بأن االختالفات في مستويات أبعاد ) 22(يتضƠ من الجدول رقم
 باإلنجاز  اإلجهااالنفعاليÜ تبلد المشاعر وتدني الشعور: الثالثة االحتراق النفسي

  .كانت دالة  وبالتالي تحققت الفرضية الثانية
  
  :رتباطية و نتائجهاالدراسة اإل -2
  

النتائج الدراسة االرتباطية باستعمال معامل ارتباط بيرسون  تم تحليل
Pearson.   لمعرفة العالقة االرتباطية بين المناخ التنظيمي وأبعاد االحتراق
ن العالقات بين المتغيرات هي علǏ شكل دالة وقد تأكنا قبل Ʀلك من أ .النفسي
  .كونه شرط من شروط دراسة عالقة االرتباط بين المتغيرات. خطية

     
  المناخ التنظيمي أبعاد اإلحتراق النفسي

 r **0,29 = اإلجهاد االنفعالي
  r **0,21 = تبلد المشاعر

  -r **0,17 =  تدني الشعور باالنجاز

  
 0,01لداللة دال عند مستوى ا** :  -
  

  "االرتباط بين المناخ التنظيمي وأبعاد االحتراق النفسي ) " 23: ( الجدول رقم           
  
  

أنه توجد عالقة ارتباط دالة عند مستوى الداللة ) 23( يبين الجدول رقم 
  .بين المناخ التنظيمي وأبعاد االحتراق النفسي 0,01

        
لتنظيمي وبعد اإلجهاد االنفعالي وتجدر اإلشارة أن ارتباط المناخ ا 
Ü وتعني أن كلما كان المناخ ƹير مالئم كلما كان االجهاد )r=0,29(  كانت

وهي عالقة موجبة وأقوى من عالقة المناخ التنظيمي وبعد  . االنفعالي مرتفع
وتعني أن كلما كان المناخ ƹير مالئم  r =0,21(Ü(تبلد المشاعر والتي تساوى 

بينما ارتباط المناخ التنظيمي وتدني الشعور . مشاعر مرتفعكلما كان تبلد ال
وتعني أن كلما كان المناخ ƹير  r =-0,17.( (Ü( باالنجاز فكان ارتباط سالب

وبالتالي نقول أن الفرضية الثالثة قد . مالئم كلما كان الشعور باالنجاز منخفض
  .  تحققت
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  المناخ التنظيمي  

 r * =0,15 اتالغياب
  
   0,05دال عند مستوى الداللة * :  -
  
  " غيابات ارتباط المناخ التنظيمي وال) " 24: ( الجدول رقم                
     
  

أنه توجد عالقة ارتباط دالة بين المناخ ) 24( يبين الجدول رقم         
وبالتالي تحققت  0,05عند مستوى الداللة ) r =0,15( التنظيمي و الغيابات 

  .عة الفرضية الراب
          

   
  

       
  المناخ التنظمي 

  r =0,071 الدوران في العمل

   
           

  
  "ارتباط المناخ التنظيمي مع الدوران في العمل "  ):25( رقم الجدول            

   
  

أنه ال توجد عالقة ارتباط دالة بين ) 25( يبيŇن الجدول رقم           
وبالتالي لم تتحقق ). r=0,071( العمل المناخ التنظيمي و الدوران في 

  .الفرضية الخامسة 
   

         
  :الدراسة المقارنة ونتائجها -3      

  
ƍلǏ الدراسة المقارنة أو دراسة الفروقÜ وقد نتطرق فيما يلي          

. مختلف فئات السلك الشبه طبياستعملنا تحليل التباين لقياس داللة الفروق بين 
التنظيمي من حيث المالئمة وعدم المالئمة واالعتدال وƦلك  ادراك المناخ في
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لكشف أوجه التشابه أو االختالف المحتملة في ادراك المناخ التنظيمي وƦلك 
المقارنة بين مختلف فئات السلك الشبه طبي من حيث ادراك المناخ : من خالل
  .التنظيمي
  

  
  
  

    
مجموع 
  المربعات

  
درجة 
  الحرية

  
معدل 

  المربعات

  
ة قيم
F 

  
الداللة 

  ل
بين 

  المجموعات
261,48  3  87,04    

 0,24     
  
  

0.86  
داخل 

  المجموعات
96337,59  

  
267  360,81  

    270  96598,74  المجموع

  
               

فئات في إدراك المناخ  الالفروق بين مختلف ) " 26: ( الجدول رقم       
  "التنظيمي 
  
  
يخص الفروق بين مختلف فئات سلك اختبار تحليل التبيان فيما        

يبين عدم وجود فروق دالة بين ) 26( الشبه طبي الموضƠ في الجدول رقم 
من حيث ƍدراك المناخ التنظيمي داخل المؤسسات  مختلف السلك الشبه طبي

Üحيث كانت  الصحيةF =0,24  0,86=و ل    
  .السادسةو بالتالي لم تتحقق الفرضية 

  
  

ƍلǏ الدراسة المقارنة أو دراسة الفروقÜ وقد يلي نتطرق فيما و         
استعملنا تحليل التباين لقياس داللة الفروق بين مختلف فئات السلك الشبه طبي 
 Üفي مستويات االحتراق النفسي من حيث االرتفاع و االنخفاض واالعتدال
وƦلك لكشف أوجه التشابه أو االختالف المحتملة في مستويات االحتراق 

المقارنة بين مختلف : وƦلك من خالل النسبة لبعد االجهاد االنفعاليب النفسي
  .ث االجهاد االنفعاليفئات السلك الشبه طبي من حي
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مجموع 
  المربعات

  
درجة 
  الحرية

  
معدل 

  المربعات

  
قيمة 

F 

  
الداللة 

  ل
بين 

  المجموعات
429,66  3  143,22    

  
  
  
 1,58    

  
  
  
  

0,19  
  
  

داخل 
  المجموعات

24201,13  
  

267  90,64  

    270  24630,80  المجموع

  
               

           
  "سبة لالجهاد االنفعالي الفئات  بالنالفروق بين مختلف ) " 27: ( الجدول رقم

  
  
  
اختبار تحليل التبيان فيما يخص الفروق بين مختلف فئات سلك        

دالة بين  يبين عدم وجود فروق) 27( الشبه طبي الموضƠ في الجدول رقم 
 Fحيث كانت  Üمن حيث بعد االجهاد االنفعالي مختلف السلك الشبه طبي

    0,19=و ل  1,58=
  
  
ƍلǏ الدراسة المقارنة أو دراسة الفروقÜ وقد استعملنا نتطرق فيما يلي و

تحليل التباين لقياس داللة الفروق بين مختلف فئات السلك الشبه طبي في 
ث االرتفاع و االنخفاض واالعتدالÜ وƦلك مستويات االحتراق النفسي من حي

لكشف أوجه التشابه أو االختالف المحتملة في مستويات االحتراق النفسي 
المقارنة بين مختلف فئات السلك : بالنسبة لبعد تبلد المشاعر وƦلك من خالل

  .الشبه طبي من حيث تبلد المشاعر
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مجموع 
  المربعات

  
درجة 
  الحرية

  
معدل 
  اتالمربع

  
قيمة 

F 

  
الداللة 

  ل
بين 

  المجموعات
49,48  3  16,49    

  
  
 0,56   

  
  
  
  

0,64  
  
  

داخل 
  المجموعات

7870,05  
  

267  29,47  

    270  7919,54  المجموع

  
               

  " الفئات بالنسبة لتبلد المشاعرالفروق بين مختلف ) " 28: ( الجدول رقم       
  
  
ما يخص الفروق بين مختلف فئات سلك اختبار تحليل التبيان في       

يبين عدم وجود فروق دالة بين ) 28(الشبه طبي الموضƠ في الجدول رقم 
و ل  F =0,56حيث كانت  من حيث تبلد المشاعرÜ مختلف السلك الشبه طبي

=0,64    
  
  

ƍلǏ الدراسة المقارنة أو دراسة الفروقÜ وقد نتطرق فيما يلي و         
باين لقياس داللة الفروق بين مختلف فئات السلك الشبه طبي استعملنا تحليل الت

 Üفي مستويات االحتراق النفسي من حيث االرتفاع و االنخفاض واالعتدال
وƦلك لكشف أوجه التشابه أو االختالف المحتملة في مستويات االحتراق 

المقارنة بين : النفسي بالنسبة لبعد تدني الشعور باالنجاز وƦلك من خالل
  .ف فئات السلك الشبه طبي من حيث تدني الشعور باالنجازمختل
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مجموع 
  المربعات

  
درجة 
  الحرية

  
معدل 

  المربعات

  
قيمة 

F 

  
الداللة 

  ل
بين 

  المجموعات
175,01  3  58,33    

  
  
  
 0,99   

  
  
  
  

0,39  
  
  

داخل 
  المجموعات

15614,77  
  

267  58,48  

    270  915789,79  المجموع

  
               

  " الفئات بالنسبة لتدني الشعورباإلنجازالفروق بين مختلف ) " 29: ( جدول رقمال
  
  
اختبار تحليل التبيان فيما يخص الفروق بين مختلف فئات سلك        

يبين عدم وجود فروق دالة بين ) 29( الشبه طبي الموضƠ في الجدول رقم 
حيث  نجازÜمن حيث بعد تدني الشعور باال السلك الشبه طبيفئات  مختلف
    0,39=و ل  F =0,99كانت 

  
بعد  والǐƦ يمثل علǏ التوالي) 28( و) 27( و) 26( جدول ومن ال

عدم  يتضƠ. نجازلد المشاعر وبعد تدني الشعور باإلجهاد االنفعاليÜ بعد تباإل
وجود الفروق دالة بين مختلف السلك الشبه طبي من حيث بعد االجهاد 

وبهƦا يتضƠ أنه . وبعد تدني الشعور باالنجاز االنفعالي وبعد تبلد المشاعر
التوجد فروق Ʀات داللة ƍحصائية بين مختلف فئات السلك الشبه طبي في 

  .السابعةو بالتالي لم تتحقق الفرضية  .مستويات االحتراق النفسي
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  السابعالفصل 

  
  

ƛمناقشة النتائ  
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  :تمهيد
  

ته المختلفةÜ كما أسفر هƦا البحث وفرضيا تتعدد تساؤالت        
وعليه سيتم الحقŹا . عرض النتائج صحة بعض فرضياته ونفي بعضها اǓخر

تفسيرها وفق المتغيرات محل البحثÜ وفي مناقشة نتائج الدراسة الحالية و
ضوƇ الدراسات السابقة في مجال المناخ التنظيمي واالحتراق النفسي ويتمثل 

   :فيما يلي
  
- ƛمناقشة النتائ :  
  
  :اقشة نتائƛ الفرضية األولǍمن

         
افترضت الدراسة الحالية وجود فروق Ʀات داللة ƍحصائية في ƍدراك 

وتشير التحاليل . السائد بالمؤسسات الصحية الممرضين للمناخ التنظيمي
علǏ وجود فروق Ʀات داللة    )16( هو موضƠ في الجدول  اإلحصائية كما

  .تنظيميƍحصائية في درجات ƍدراك المناخ ال
التي أظهرت )  2001(تتفق هǉƦ النتائج في جوهرها مع ما أقرته دراسة حسن عداد 

 أن اإلطارات اإلدارية بالمؤسسات الصحية تدرك بأن المناخ التنظيمي داخل
فمن خالل مالحظتنا للممرضين وكƦلك المقابالت  .المؤسسات الصحية ƹير مالئم

ضون يدركون بأن اǕدوار ƹير محددة توصلنا ƍلǏ أن الممرالتي أجريناها معم 
الدور وتشتت مهام عامالت الشبه طبي  فإن ƹموض) " 1995(فحسب رباحي .

في الوقت الǐƦ . وتفككهاÜ يخاق نزاعات بين عناصر هǉƦ الفئة حول تقسيم العمل
ويرك الممرضون بأن االتصال يكاد ". تطالب بعضهن بمهام ليست من مهامهن 

وحسب . يما بينهمÜ وبينهم وبين باقي اǕسالك المهنيةينعدم بين الممرضين ف
Ph.Jeamet1996.381) (  " ا كان كل واحد أن تبادل المعلوماتƦƍ الƍ ال يحصل
فيما يريد أن يقول وكƦلك يŃعطǏ لكالم كل واحد نفس درجة  يشعر باالحترام والتقدير

. الكفاƇاتوكƦلك اليوجد أǐ مساعدة من طرف المسؤولين لتطوير ". االهتمام 
حاجة العمال ƍلǏ تكوين حقيقيةÜ ومعروفة لدى : "  (P.Breack1997.73)ويƦكر 

ورƹم Ʀلك ƹالبŅا ال تستعمل المؤسسات . المشرفين واإلدارة والمعنيين اǕساسيين
فƦهاب . الصحية الغالف المالي المخصص للتكوين والسبب هو مايخلفه هƦا اǕخير

طراب بسبب تغيبه يولد عبƇ مهني بالنسبة للƦين أحد العمال ƍلǏ التكوين يخلق اض
ناهيك عن نظام المكافƉت الǐƦ يدرونه الممرضون بأنه ƹير ". بقوا في المصلحة 

أما الترقية فحسب الممرضون المستجوبون فهي ال تسند ƍلǏ معايير الكفاƇة . منصف
 LesوكƦلك تعويض اǕيام . واإلنضباط بل تعتمد علǏ العالقات الشخصية

récupérations  ا بلŹحضرة مسبقŃرزنامة م Ǐوالعطل السنوية فهي التعتمد عل
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ومن هنا نستطيع أن نتصور كيف سيكون سلوك بل الخدمات . تخضع للعشوائية
   . الصحية المŃقدمة من طرف عمال يعملون في مؤسسة يدركون مناخها بهƦا الشكل

  
  
  

  :مناقشة الفرضية الثانية
  

وجود فروق Ʀات داللة ƍحصائية بين افترضت الدراسة الحالية 
حصائية كما هو موضƠ وتشير التحاليل اإل. مستويات أبعاد االحتراق النفسي

علǏ وجود فروق Ʀات داللة ƍحصائية بين مستويات أبعاد ) 22(في الجدول 
. اإلجهاد االنفعالي وتبلد المشاعر وتدني الشعور باالنجاز:االحتراق النفسي

% 70التي أسفرت نتيجتها أن  (Chakali 2000 )ة وهƦا ما يتفق مع دراس
 Üنهاك انفعاليƍ البليدة يعانون من Ǐمن تبلد % 30من الممرضين بمستشف

 Üلك مع ). 2005حاتم (من تدني الشعور باالنجاز % 30المشاعرƦوتتفق ك
التي بيŇنت أن الممرضون يعانون من مستوǐ مرتفع ) 2003(دراسة جلولي 

ي ومن مستوى متوسط في كل من بعد تبلد المشاعر و من اإلنهاك االنفعال
ƍلǏ % 20أن نحو  Rodary(1993)كما بيŇنت دراسة . تدني الشعور باالنجاز

40 % Ǐمن الممرضين بمستشفBicêtre  في مصلحة السرطان يعانون من
% 41أن هǉƦ النسبة تصل ƍلCanoui(1998)  Ǐكما وجد . اإلنهاك المهني

 ƫنعاƍ طفاللدى ممرضي مصلحةǕمن جهته وجد.ا Libouban(1985)  أن
 in Antoine)الممرضين في وحدة الحروق يعانون أيضŅا ƍنهاكŹا مهنيŅا مرتفعŅا

Sylvie 2000) . الممرضين Ǐوقد أقرت العديد من الدراسات التي أجريت عل
 Saintفي ألمانياÜ دراسة ) Londau)1992ومن بينها دراسة 

Arnaud)1992 ( دراسة ÜبكنداEstryn Behar)1990 ( أن نحوÜبفرنسا
20 % Ǐلƍ30 %نهاك انفعالي مرتفعƍ وتوصل . من الممرضين يعانون

Grath)1989 ( أن متطلبات المرض االنفعالية تعد المصدر الرئيسي Ǐلƍ
فالممرض يخضع دومŅا لمتطلبات . للضغط و العالقات المهنية بصفة عامة

الي يبدأ الشعور بعدم الفعالية وقلة المرض و التي ƹالبŅا ما تفوق قدراته وبالت
مردودÜǉ فيفقد نتيجة لƦلك الشعور التعاطفي ƍزاƇ اǓخرينÜ ويصبƠ جاف في 

 .المهنية تقيŇيمŅا سلبيŅا همعامالته مع المرضǏ ومع زمالƇ العملÜ ويقƃيم انجازات
أن طبيعة عمل التمريض هي في حد Ʀاتها مصدرŅا ) Maslach)1981وترى 

ك نظرŅا لكون الممرض عرضة باستمرار لǖخطار المهددة للضغط و اإلنها
لحيويتهÜ كعبƇ العمل و العوامل االنفعاليةÜ كمواجهة الحاالت المستعجلة و 
الخطيرةÜ كما أنه في حالة الوفاة ƹالبŅا ما يشعر بالفشل وتأنيب الƦات وهو في 
 ǉمما يزيد أكثر فأكثر شعور Ǐاب المرضƦمواجهة يومية مع الموت وع

بالرƹم من أهمية التمريضƍ Üال أنه لم يحضǏ بمكانة  ).2003جلولي(الضغط ب
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عالية في نظر المجتمع Ʀƍ ينظر الǏ الممرض أو الممرضة علǏ أساس أنه 
Ǐنهما يقدمان الخدمات المختلفة للمرضǕ Üيرƹفالمكانة . خادم أو خادمة ال

نها في متناول االجتماعية للممرض في الجزائر منحطةƦƍ Ü عتقد عامة الناس أ
فحسب  .الجميع وال تتطلب أǐ قدرات خاصة أو تكوين

A.Laraba2007.15) ": ( وهي ÜاŅتبلد المشاعر تدريجي Ǐلƍ يصل الممرض
هƦا السلوك يحدث . فهو نوع من حفظ الƦات. أحيانŹا نتيجة لǘجهاد االنفعالي

بألم فهو يشعر . بطريقة الشعورية عند الممرضÜ وحتǏ لو لم يكن راض بƦلك
 Ǐلƍ يظهر في البعد الثالث وهو تدني كونه لم يصل ǐƦالشعور باإلنجاز وال

 .الشعور باإلنجاز
ومرجع هƦا الموقف السلببي اتجاǉ هǉƦ المهنة الǏ الخلفية التاريخية 

والǏ النوعية المتواضعة اǕفراد الƦين عملوا كممرضين في لنشأة التمريض 
. حتقار من قبل الكثيرين للمهام التي يقوم بهاالبدايةÜ هƦا باإلضافة ƍلǏ نظرة اال

ومن تم عيƫ الممرض في صراع دائم نتيجة فقدانه للهوية والقيمة وصعوبة 
  .تحقيقه لƦاته ولطموحاته الƦاتية باعتبارǉ امتداد للطبيب ليس ƍال

ويبدأ هƦا الشعور قبل Ʀلك في مراكز التكوين الشبه الطبيÜ حيث يكون 
Ņنه لم يتمكن من التسجيل في أماكن الممرض الطالب مجبرǕ فيها Ƈالبقا Ǐا عل

وبالتالي يعيتبر هƦا التكوين عمومŅا . أخرى كالجامعات والمعاهد العليا
استصغار لقيمة الفرد الǐƦ يسعǏ جاهدŅا لكسب صورة ƍيجابية وتقدير علي 

  . لƦاته
          
  

  :مناقشة نتائƛ الفرضية الثالثة
  

قة ارتباط دالة ƍحصائيا بين المناخ افترضت الدراسة وجود عال
وتشير نتائج التحليل اإلحصائي . التنظيمي واالحتراق النفسي لدى الممرضين

أنه توجد عالقة ارتباط دالة ƍحصائيا بين ) 23( كما هو موضƠ في الجدول 
 وهƦا يتفق مع ما أكدǉ .المناخ التنظيمي واالحتراق النفسي لدى الممرضين

Brief et al)1981(  وراشد محمد)من أن السياسات والعمليات ) 1992
ما أتت به دراسة ). 2003مسعودǐ(التنظيمية من أهم العوامل المسببة للضغوط

Turnispeed)1994 ( من أن متغيرات المحيط) ضغط Üتماسك الجماعة
. ترتبط باالحتراق النفسي) العملÜ دعم المشرفÜ وضوƟ المهمةÜ االستقاللية 

بأن ƹموض الدور له عالقة بضغط العملMonica)1999 ( Üوتفق مع دراسة 
وتفق كƦلك مع ما . وعبƇ العمل له عالقة بنقص دعم المشرف وضغط العمل

من أن االحتراق النفسي لدى اǕخصائيين ) 2000(توصل ƍليه فهد السيف
ويتفق مع دراسة . االجتماعيين الناتج عن البيئة التنظيمية كان عاليŅا

ǐن هناك عالقة دالة بين بعض المتغيرات المهنية والضغط بأ) 2001(موساو



 181

من أن العمليات التنظيمية تسبب ) 2003(وتتفق مع دراسة مسعودǐ. المهني
جلولي (وقد Ʀكرت . معاناة أطباƇ مصلحة االستعجاالت من الضغط المهني

بأن المحيط االستشفائي ضم الكثير من العوامل اإلنهاك بعضها مرتبط ) 2003
وكشفت . كنظم الترقية واǕجور ومواعيد العمل ووسائله: تنظيم العمل  بطريقة

ǐ( أن ضغوط العمل تتحدد بكل من) 2004(نتائج دراسة العمر ÜالخدمةÜالعمر
كما انتهت ). الراتب الشهرÜǐ صراع الدورƹ Üموض الدور والوالƇ التنظيمي

ل المسببة للضغط دراسة أطباƇ العمل بعنابه ƍلǏ كون البعد التنظيمي من العوام
  .)2005حاتم((Gueroui et col 2004)واالحتراق النفسي

فالممرض يصطدم بواقع يخالف تمامŅا الصورة التي رسمها في Ʀهنه 
 Üالمهنة ǉƦفتكون له في الضي صورة مثالية عن ه Üفي ممارسة عمله Ƈقبل البد

عمل ولكن سرعان ما تتكسر بمجرد مالمسته للحقيقة الميدانيةÜ فطريقة ال
 ǐا عن الجانب النظرŅا سلبيŹتختلف اختالف Ǐوالمعاملة والتعامل داخل المستشف
الǐƦ تلقاǉ أثناƇ مرحلة تكوينهÜ وهƦا ما يؤثر سلبŅا علǏ معنويات الممرض 
 ÜةŇطريقة من الوضعية المر ǐمما يدفعه للهروب بأ Üحالته النفسية Ǐالشاب وعل

علǏ عطل مرضية من فترة  صولفهناك من يلجأ لطرقة التمارض بغية الح
ǕخرىÜ أو التغيب عن العمل بدون سببÜ وهناك من يغير سلم حياته تمامŅا 
فيختار تكوين آخرÜ خاصة منهم الحاصلون علǏ شهادة البكالورياÜ فنجدهم 
بموازات مهنة التمريضÜ يسجلون أنفسهم في المعاهد والجامعات بغيت 

آخرى أقل انهاك لالنسان  الحصول علǏ شهادات تمكنهم من اختيار مهن
وهناك فئة آخرى تلجƐ لǖعمال الحرة والتجارةÜ أو أǐ عمل آخر . وصحته

شتوحي ( مادام هƦا العمل سيمكنهم من ترك هǉƦ المهنة المتعبة و الصعبة
أن عامل اǕجر ال يبدو  (Cristian  Moreau 1990)  ولقد  أكد  .)2003

ففي الواليات المتحدة . حيةمحددŅا لنقص الممرضين في المؤسسات الص
 Üمريكية قد تضاعف أجر الممرضين ثالث مرات في مدة عشر سنواتǕا

وهƦا ƍن دل علǏ شيƍ Ɛنا يدل . ورƹم Ʀلك بقي مشكل نقص الممرضين قائم
وهƦا ما جعلنا  .علǏ أن هناك عوامل آخرى أدت الǏ النفور من هاته المهنة

Üا يجعل الممرض يشعر بأنه نفسر سلوكات الممرضين بالمناخ التنظيميƦوه
وأن عمله رƹم نبله فهو ال يوفر له . يعمل أكثر فيحس باالجهاد االنفعالي

 Üاالحترام والتقدير من طرف كل الناس داخل أو خارج المؤسسة الصحية
وهƦا . فبالنسبة للكل الممرض هو Ʀلك العامل الǐƦ يحسن استعمال الحقنة فقط

  .باالنجازيصل بالممرض الي تدني الشعور 
ومن هƦا وƦاك يصل الممرض الǏ تبلد المشاعر الǐƦ يظهر علǏ شكل 

  سلوك انفعاليÜ عدم الصبرÜ فقدان التعاطف مع اǓخرÜ وهƦا ما يفسر 
                            . في الخدمات الصحية" الالƍنسانية "      

  
  :مناقشة نتائƛ الفرضية الرابعة
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ود عالقة ارتباط دالة ƍحصائيŅا بين عدد افترضت الدراسة الحالية وج
وتشير التحاليل اإلحصائية كما هو موضƠ . الغيابات ودرجات المناخ التنظيمي

أنه توجد عالقة ارتباط دالة ƍحصائيŅا بين المناخ التنظيمي ) 24( في الجدول 
بأن مصادر الغيابات ) Monica )1999وهƦا ما بيŇنته دراسة . وعدد  الغيابات

وحسب نظرية التحليل . الضغط المتناولة في الدراسة كانت ضعيفة بمصادر
النفسي يمكن اعتبار التغيب عن العمل لدى العمال نوعŅا من الهروب فقد يحمي 
العامل نفسه مؤقتŹا من بيئة عمله التي حالت دون ƍشباع دوافعه وتحقيق توازنه 

Ʀكرن الشخصي عن طرق الهروب من موقف العمل بدون مبرر موضوعي ي
وقد أشارت عدة ). 1983منصورǐ (وهو ما نسميه بالتغيب بدون عƦر

دراسات أن اإلقالع عن العمل قد يساعد العمال علǏ مواجهة مختلف أنواع 
الضغوط وبƦلك فإنها تسهم في تحسين الظروف العامة عند مزاولتهم للنشاط 

العرضية أن الغيابات ) Rick.D.Hackett)1996وبيŇنت دراسة . أثناƇ العودة
قد تساعد علƍ ǏبقاƇ الحالة الجسدية و النفسية ف مستوى مقبول ) المناسبتية(

بالرƹم من أن نتائج هƦا الغياب ال تؤدƍ ǐلǏ تحسين مباشر يظهر بمجرŇد 
مما يتعرض أو ال يدعم النتائج التي ترى بأن الغياب . مزاولة العمل

ية كإستراتيجية للمواجهة فترض أن يحسن من الظروف الكل
وقد  ).Goodman et Atkin)1984(Rick.D.Hackett)1996للممرض

كثير من الدراسات نبهت ƍلǏ ظاهرة أصبحت معضلة في " Ʀكر مزيان أن 
أن ) 2002(فمثال يشير ƹربي ونزار. مؤسساتنا وهي اإلنضباط بمواقيت العمل

Ü وهǉƦ النسبة تبين %31,15هناك الفئة التي تحترم مواعيد العمل قدرت ب 
ويعلل الباحثان أن سبب Ʀلك يرجع ƍلǏ أن  العامل . ى خطورة الظاهرةمد

الجزائرǐ قد اعتاد بأن ال يكترث بأهمية العمل والوقتÜ وعن المشرفين الƦين 
تم االستفسار منهم قموا نفس اǕسباب تقريبŅا فقد أرجعوا Ʀلك ƍلǏ اللالمباالت 

والعناية الكاملة داخل التي ترسخت بين العمالÜ وƦلك لتدني خدمات الرعاية 
وجود أية مبادرة من أضف ƍلƦ Ǐلك عدم .. ƹياب المادية والمكافƉتالمؤسسة و

 ǉ170. 2003مزيان ".(طرف اإلدارة لتشجيع العمال الحترام العمل ومواعيد(    
  

  :مناقشة نتائƛ الفرضية الخامسة
  

 دالة بين عدد الدوران في العملافترضت الدراسة وجود عالقة ارتباط 
  وتشير نتائج التحليل اإلحصائي الموضƠ في الجدول . المناخ التنظيميو
أنه ال توجد عالقة ارتباطية Ʀات داللة ƍحصائية بين المناخ التنظيمي ) 25(

واختلفت نتاج الدراسة مع ما توصلت ƍليه . والدوران في العمل
Monica)1999 (ارنة بأن االستعداد للدوران يرتفع كلما زاد صراع الدور مق

 Gray-Toftويختلف مع دراسة ). ƹموض الدورÜ الوفياتÜ عبƇ العمل( مع 
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et Anderson)1981 ( التي أثبتت أن الدوران في العمل يعتبر من أهم نواتج
  . الضغط عند الممرضين

  
  :مناقشة نتائƛ الفرضية السادسة

  
 افترضت الدراسة الحالية وجود فروق Ʀات داللة ƍحصائية في درجات المناخ

وتشير نتائج التحليل اإلحصائي كما هو . التنظيمي بين مختلف فئات السلك الشبه طبي
أنه ال توجد فروق في درجات ƍدراك المناخ التنظيمي بين )  26(موضƠ في الجدول 

حيث ) 2001عداد (مختلف فئات السلك الشبه طبي وتتفق هǉƦ النتيجة مع ما توصل ƍليه 
. ن المدرين ورؤساƇ المكاتب في ƍدراكهم للمناخ التنظيميوجد أنه ال توجد فروق دالة بي
التي توصلت ƍلǏ أن تقدير  (Malcom patterson2004)وتختلف دراستنا مع دراسة 

بالمقارنة مع ƹير  ةالمديرين ƹǕلب مظاهر المناخ السائد في مؤسساتهم كانت أكثر ايجابي
التي بيŇنت أن ƍدراك المناخ ) 1975(وباتليت روتختلف مع نتائج دراسة شنا يد. المديرين

ويختلف أيضŅا مع دراسة هال . التنظيمي يختلف مابين المديرين و مساعدǐ المديرين
Ü حيث الحظا اختالف في ƍدراك المناخ التنظيمي بين التقنيين واإلداريينÜ )1969(والولر 

السلم ويرى هؤالƇ الباحثون أن ƍدراك المناخ التنظيمي يتنوع لدى الموظفين حسب 
 ǐمة المناخ التنظيمي .)2001عداد (اإلدارƇعدم مال Ǐا يزيد في التأكيد علƦم . وهƹفر

ترقية الممرضين ƍلǏ رتب ومهن أعلƍ Ǐال أن معاملتهم من طرف الجميعÜ اǕطباƇ خاصة 
اǕستاƦ رئيس المصلحةÜ والمسيرين خاصة المدير العامÜ ال تختلف كثيرŅا عن سائر 

يهم بأن مرتبتهم ال تعود لكفاƇتهم بل لتعيين من طرف اǕستاƦ رئيس الممرضينÜ ويŃنظر ƍل
بالمسؤول الشبه طبي أن يؤدǐ مهام  ويصل الحال. المصلحة أو أحد مسيرǐ الممؤسسة

 Ɵلك فقد يقوم بمهام العامل الكادƦ وأكثر من Üووظائف الممرض لنقص الممرضين
L’Homme De Peine. اخ التنظيمي بين مختلف فعدم وجود اختالف في ادراك المن

فئات الشبه طبية مردǉ كون الترقية في السلك الشبه لم ترتقي بعد لتصبƠ توفر لصاحبها 
فالترقية ال يقابلها أǐ تغيŇر فقنوات االتصال ال . مكانة اجتماعية داخل المؤسسة الصحية

اعتراف من بدŅƇا والترقية ال يقابلها أǐ احترام أوتقدير أو . تتغير الفي النوع والفي الكيف
ǐالسلك الطبي واإلدار Ǐلƍ  Ƈبالزمال .    

    
  
  

  :مناقشة نتائƛ الفرضية السابعة
  

افترضت الدراسة الحالية وجود فروق Ʀات داللة ƍحصائية في مستويات 
وتشير نتائج التحليل . االحتراق النفسي بين مختلف فئات السلك الشبه طبي

ق في أنه ال توجد فرو )29) (28( )27( ل ااإلحصائي كما هو موضƠ في الجدو
فكل الفئات الشبه طبية تعاني من نفس مستويات  .مستويات االحتراق النفسي
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االحتراق النفسي وƦلك مردƍ ǉلǏ أن الممرضين الƦين لهم مناصب أعلǏ يتلقون نفس 
فهم في نظر المسؤولين ممرضون . المعاملة من طرف المسؤولين الطبين واإلداريين

تكوين في مجال التسيير  أǐ ومازاد في تفاقم اǕمر أن الترقية ال يسبقها. عاديون
فترقية ممرض ƍلǏ مركز أعلǏ . الصحي وال ترتكز علǏ أدنǏ معايير الكفاƇة

وهƦا مردǉ لطبيعة المهنةÜ وكƦلك المناخ  .معيارها الوحيد العالقات الشخصية
فرƹم ترقية  .ه طبيالتنظيمي السائد الǐƦ اليفرق بين ممرض والمسؤول الشب

الممرضين ƍلǏ رتب ومهن أعلƍ Ǐال أن معاملتهم من طرف الجميعÜ اǕطباƇ خاصة 
اǕستاƦ رئيس المصلحةÜ والمسيرين خاصة المدير العامÜ ال تختلف كثيرŅا عن سائر 
 ƦستاǕتهم بل للتعيين من طرف اƇليهم بأن مرتبتهم ال تعود لكفاƍ نظرŃوي Üالممرضين

بالمسؤول الشبه طبي أن  ويصل الحال. و أحد مسيرǐ الممؤسسةرئيس المصلحة أ
يؤدǐ مهام ووظائف الممرض لنقص الممرضينÜ وأكثر من Ʀلك فقد يقوم بمهام 

 Ɵالعامل الكادL’Homme De Peine  درجة Ǐلƍ ا يولد ضغط مستمر يصلƦوه
وبهƦا فإن الممرضون يعيشون ضغط مستمر لطبيعة المهنة  .احتراق بمستوى عال

المناخ التنظيمي من جهة ومن جهة آخرى الخطأ والنسيان في مهنته ال يغتفر حتǏ و
. فأقرب الناس ƍليه يلومه عن اهماله للمريض مهما كان العƦر. من أقرب الناس ƍليه

لك يزيد من االحتراق النفسي للممرض هوالضغط المستمر يوميŅاكون الممرض >ك
يتوجعون فوهو دائمŅا في صراع مع هاته يلتحق يوميŅا بمؤسسة بها أناس يتألمون و

اǕوجاع ومايزيد الضغط عليه هو نقص الوسائل وسوƇ التسيير فيصبƠ يلوم نفسه 
كما ان الترقية دون . ويلومونه المرضǏ وحتǏ الزوار. شعوريŅا وال شعوريŅا

فهي تزيد من االعتماد علǏ الكفاƇة أو أǐ تكوينÜ فعوض ان تزيد من الرضا المهني 
. فزيادة علǏ ضغط المهنة والمناخ هناك ضغط الخوف من التنحية. المهني الضغط

Ɛشي ǐوأ Ɛترقية قابلة للنزع منأجل كل شي Ǐامر آخر هو كون . فالحصول عل
الترقية تتطلب تكون في تسيير المصلحاتÜ فالحصول علǏ ترقية بدون تكوين في 

من طبيعة المهنةÜ فإن  فإƦا يعيƫ الناجم أكثر. أدنǏ مبادƏ التسيير هو عامل ضغط
من تلبية .المراقب الطبي يعيƫ ضغط التوقعات اإلدارية والطبية والشبه طبية

Ƈالفشل . تطلعات هؤال Ǐفالمراقب يخش Üالفشل في العالج Ǐا كان الممرض يخشƦفإ
   .في حسن التدبير والتسيير

  
  
  
  
  :االستنتاج العام-5
  

الحتراق النفسي لدى بعد دراسة موضوع المناخ التنظيمي وعالقته با
ومن خالل مناقشة وتحليل . الممرضين ببعض المؤسسات الصحية بالعاصمة

  :وتفسير فرضيات البحث تم التوصل الǏ النتائج التالية
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  :فيما يخƫ وجهة إدراك المناخ التنظيمي -5-1
  

عند تحليل ƍجابات الممرضين علǏ بنود استبيان المناخ التنظيمي تبيŇن 
كان لهم ƍدراك بعدم مالئمة المناخ التنظيمي وأن %) 56,1(نة أن أƹلبية العي

بينما . كان لهم ƍدراك بعدم مالئمة المناخ التنظيمي) 3,7(أقلية أفراد العينة
  . بالنسبة لهم المناخ التنظيمي معتدل%) 40,2(

 X2وقد كان االختالف في الدرجات دال ƍحصائيŅا حيث جاƇت قيمة 
 ǐ117,39(المحسوبة تساو.(  

  
  
  :فيما يخƫ وجهة مستويات االحتراق النفسي -5-2
  
  :بالنسبة لإلجهاد االنفعالي -5-2-1
  

عند تحليل ƍجابات بنود مقياس ماسالƫ لالحتراق النفسي تبين أن 
كان لهم مستوى مرتفع من اإلجهاد االنفعالي و %) 53,1(أƹلبية الممرضين

كان مستواهم ) %39,1(كان لهم مستوى منخفضÜ بينما %) 7,7(اǕقلية 
  .معتدل

              وقد كان االختالف في المستويات دال ƍحصائيŅا حيث جاƇت قيمة
X2    =87,81   .  

  
  :بالنسبة لتبلد المشاعر 5-2-2
  

عند تحليل ƍجابات بنود مقياس ماسالƫ لالحتراق النفسي تبين أن 
و اǕقلية  كان لهم مستوى مرتفع من تبلد المشاعر%) 71,6(أƹلبية الممرضين

  .كان مستواهم معتدل%) 22,5(كان لهم مستوى منخفضÜ بينما %) 5,9(
  وقد كان االختالف في المستويات دال ƍحصائيŅا حيث جاƇت قيمة 

) X2 =189,66.(  
  
  :بالنسبة لتدني الشعور باالنجاز -5-2-3
  
عند تحليل ƍجابات بنود مقياس ماسالƫ لالحتراق النفسي تبين أن  

كان لهم مستوى منخفض في بعد تدني الشعور %) 46,9(رضينأƹلبية المم
%) 29,9(كان لهم مستوى مرتفعÜ بينما %) 23,2(باالنجاز المشاعر و اǕقلية 

  .كان مستواهم معتدل
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  وقد كان االختالف في المستويات دال احصائيŅا حيث جاƇت قيمة   
) X2 =24,11.(  
  
  :االحتراق النفسيفيما يخƫ دراسة العالقة بين المناخ و  -5-3
  

عند تحليل النتائج تبين أنه توجد عالقة ارتباط دالة وموجبة عند مستوى 
بين المناخ التنظيمي وكل من اإلجهاد االنفعالي وتبلد المشاعرÜ  0,01الداللة 

Ü وتوجد عالقة ارتباط دالة وسالبة )0,21(و)0,29:(وكانت النتيجة علǏ التوالي
  )r =- 0,17(الشعور باإلنجاز كانت النتيجةبين المناخ التنظيمي وتدني 

  
  
  :فيما يخƫ دراسة العالقة بين المناخ التنظيمي والغياب -5-4
  

عند تحليل النتائج تبين أنه توجد عالقة ارتباط دالة بين المناخ التنظيمي 
  )r  =0,15(والغياب و كانت 

  
 فيما يخƫ دراسة العالقة بين المناخ التنظيمي والدوران في -5-5
  :العمل

  
عند تحليل النتائج تبين أنه ال توجد عالقة ارتباط دالة بين المناخ 

  ).r   =0,071(التنظيمي والدوران في العمل  و كانت
  
فيما يخƫ دراسة الفروق بين ادراك المناخ التنظيمي حسب  -5-6
  ):مراقب طبي رئيسي –مراقب طبي  –رئيس فرقة  - ممرض( الفئات 

  
راسة تبيŇن عدم وجود فروق Ʀات داللة احصائية في عند تحليل نتائج الد

  ادراك المناخ التنظيمي بين مختلف فئات السلك الشبه طبي وجاƇت قيمة
F   =0,24  0,86= و ل  
 الفروق بين مستويات االحتراق النفسيفيما يخƫ دراسة  -5-6 

  ):مراقب طبي رئيسي –مراقب طبي  –رئيس فرقة  -ممرض( حسب الفئات 
  

يل نتائج الدراسة تبيŇن عدم وجود فروق Ʀات داللة احصائية في عند تحل
  مستويات االحتراق النفسي  بين مختلف فئات السلك الشبه طبي وجاƇت قيمة

F   =1,58  جهاد االنفعالي. 1,19= و لǘو. بالنسبة ل F   =0,56  و
 بالنسبة لتدني. 0,33= و ل  F   =0,99 و.بالنسبة لتبلد المشاعر.0,64= ل 

  .إلنجازاالشعور ب
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  :الخاتمة
  

في الخدمات الصحة " اǕنسنة " تحتل العالقات االنسانية أو باالحرى 
مرتبة مرموقة Ʀلك مردǉ كون المريض ليس وحدة بيولوجية فحسب بل له 

  .جانب نفسي ووجداني أيضا
ويهدف البحث الحالي تفسير الخدمات الصحية التي أقل ما قال عنها 

لتعاطف والصبر والشعور باǓخر وهلم وجر من السلوكات التǏ ال أنها تفتقد ل
Ƈزر البيضاƉتشرف أصحاب الم.  

وكƦلك استقصاƇ مستويات االحتراق النفسي لدى الممرضين كونهم فئة  
  .اǕكثر عدد داخل المؤسسات الصحية واǕقرب من المريض

سات عن المناخ التنظيمي السائد داخل المؤس فوسعǏ البحث أيضا للكش
العاصمة ومعرفة ما Ʀƍا كان له عالقة بينه وبين االحتراق  رالصحية بالجزائ

كان هناك اختالف في  Ʀƍا النفسي والغياب والدوران في العملÜ وكƦا معرفة ما
  .ادراك المناخ التنظيمي بين فئات السلك الشبه طبي

 Üولتحقيق أهداف البحث و االجابة عن التساؤالت والتحقق من فروضه
مؤسسة صحية  11ممرض من  271اختبار عينة عشوائية مكونة من  تم

  .بالجزائر العاصمة
وقد طبقنا عليهم مقاس ماسالƫ لالحتراق النفسي واستبيان المناخ 
 Üالتحليالت والمعالجات االحصائية Ƈوبعد جمع المطاة واجرا Üالتنظيمي

  :توصلنا الǏ عدد من النتائج أهمها مايلي
  .ة احصائية في دراجات المناخ التنظميتوجد فروق Ʀات دالل -
 .توجد فروق Ʀات داللة احصائية بين مستويات االحتراق النفسي -
 .توجد عالقة دالة احصائيŅا بين المناخ التنظيمي واالحتراق النفسي -
 .توجد عالقة دالة احصائيŅا بين المناخ التنظيمي والغيابات -
يمي والدوران في ال توجد عالقة دالة احصائيŅا بين المناخ التنظ -

 .العمل
ال توجد فروق في دراجات المناخ التنظيمي بين مختلف فئات السلك  -

 .الشبه طبي
و من العرض السابق لنتائج الدراسةÜ يتضƠ أن طبيعة عمل التمريض 
هي في حد Ʀاتها مصدرŅا للضغط و اإلنهاك نظرŅا لكون الممرض 

عمل و العوامل عرضة باستمرار لǖخطار المهددة لحيويتهÜ كعبƇ ال
االنفعاليةÜ كمواجهة الحاالت المستعجلة و الخطيرةÜ كما أنه في حالة 
الوفاة ƹالبŅا ما يشعر بالفشل وتأنيب الƦات وهو في مواجهة يومية مع 

كƦلك . الموت وعƦاب المرضǏ مما يزيد أكثر فأكثر شعورǉ بالضغط
  . ق النفسيتتسبب العمليات التنظيمية في معاناة الممرضين من االحترا
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ولقد تحققت من النتائج صحة أƹلب الفرضيات واǕهداف حيث 
نستخلص أن الممرض أمام الضغط الشديد يستعمل استراتيجيات مقاومة 
قد تصبƹ Ơير فعالة وتظهر عليه سلوكات اجتماعية سلبية تتمثل في 

وأن من أهم الضاƹطة . ردود أفعال سلوكية وفيزيولوجية مضطربة
لقة بمعاملة اǓخرينÜ وهǉƦ الصعوبات تتجاوز العالقات الصعوبات المتع

وأن التغيرات في بعض . مع المرضǏ والزمالƇ لتمس أيضŅا المشرفين
وأن المشرفين القائمين علǏ توزع الواجبات . شروط محيط العمل

  .ورسم اǕدوار من شأنهم أن يعملوا علǏ تخفيف مستويات االحتراق
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  :التوصيات         
  

بيŇنت هǉƦ الدراسة أن مستوى االحتراق النفسي لدى               
 Üالممرضين مرتفع وله ارتباط بالمناخ التنظيمي السائد بالمؤسسات الصحية
 Ǐا علŅلي انخفاض دافعية الممرض ويؤثر سلبƍ ǉبدور ǐيؤد ǐƦمر الǕا

  :وبناŅƇا علǏ هƦا توصي هǉƦ الدراسة بمايلي. الخدمات الصحية المقدمة
  

خرى لالحتراق د من الدراسات للتعرف علǏ عوامل أراƇ المزيƍج - 1
  .النفسي

ƍجراƇ المزيد من الدراسات التي تتناول أوضاع العمل داخل  - 2
 .المؤسسة الصحية

  
تهيئة المناخ النفسي للممرض وƍبعاد عوامل التوتر حتǏ يتسنǏ له  - 3

 .تقديم الخدمات الصحية بمزيد من اإلنسانية
  
إلدارة بتشجيع الممرض علǏ خدماتهم واإلشادة بها ضرورة قيام ا - 4

بصورة مستمرة مما يساهم في خلق االنطباع الجيد لدى الممرضين حول 
 .المؤسسة التي يعملون بها

  
ضرورة االعتماد علǏ أسس ومعايير علمية سليمة في ترقية  - 5

 .الممرضين
  
 .ضرورة االعتماد علǏ سياسة منصفة للمكافƉت - 6
  
7 -Ǖفكار الجيدة والرؤى والمبادرات الفردية والجماعية بما تشجيع ا

 .يخدم المؤسسة
  
8 -  ƣالتشجيع والتحفيز للممرضين وعدم استخدام التوبي Ɵشاعة روƍ

  . والتقليل من قيمة خدمات الممرضين
  
9 -  Ǐلƍ ǐمما يؤد Üخلق حياة وروابط اجتماعية جيدة بين العاملين

    .  تقليل الصراع بين الفريق المعالج
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Université d’Alger 
 
 

Institut de Psychologie et des Sciences de l’Education et de l’Orthophonie 
* Questionnaire adressé aux Infirmiers (ières) * 

Dans le cadre d’une étude Scientifique en Psychologie Travail et Organisation, dont le thème est « le 
Climat Organisationnel de l’Etablissement Sanitaire ». nous vous prions de bien vouloir nous faire part de votre  
opinion sur des questions diverses, concernant l’établissement sanitaire, en répondant aux questions suivantes. 
sachant que votre réponse ne sera utilisée qu’à des fins scientifiques. nous vous remercions d’avance pour votre 
aide et collaboration quant à la réussite de cette recherche. 
Veuillez répondre clairement.  
1- Sexe : m (  )   f (  ). 2-Age : (    )ans.  3- Situation familiale : Célibataire (  )  Marié (e) (  )   veuf  (ve)  (  ). 
divorcé (e) (  ) 
4-Fonction: Infirmier (  ) Chef d’équipe (  ) Surveillant Médical (  ) Surveillant Médical Chef ( ) coordinateur( ). 
5-Grade : ATS( ) TS( ) TSS ( )   PRINCIPAL (  ) 6- Niveau D’Instruction : Primaire(  ) Moyen(  ) Secondaire(  )  
    Bac(  )  Universitaire(  ). 7-Autres Formation Universitaire :…………………………..  
8- Expérience Professionnelle : (     ).   9- Service Actuel :…………………….……… 
10- Avez-vous déjà changé de service : oui (  )  non (  ) si oui combien de 
fois :……………………………………………………… 
11- Avez-vous  déjà changé d’établissement : oui (  )  non (  )  si oui combien de 
fois :……………………………………………… 
12- Vous êtes vous déjà absenté : oui (  )  non (  )    si oui combien de 
fois :……………………………………………………….. 
13- Avez-vous déjà pris un congé de maladie : oui (  )  non(  )  si oui combien de 
fois :………………................................................. 
 
Questions : 

Indiquez la fréquence à la quelle vous ressentez ce qui est décrit à chaque item. 
Fréquence : 
 
Quelque fois            chaque            quelques fois               chaque               quelque fois              chaque  
Par année                  mois                 par mois                    semaine              par semaine               jour 
       1                            2                          3                               4                            5                          6 
 
                                   Item 
(encerclez le chiffre correspondant)                                                                 Fréquence                        
1-Je me sens émotionnellement vidé par mon travail.                        1     2     3     4     5     6                 
2-Je me sens à bout à la fin d’une journée de travail.                         1     2     3     4     5     6                 
3-Je me sens fatigué lorsque je me lève le matin et que                     1     2    3     4     5     6                 
j’ai à affronter une autre journée de travail. 
4-Je peux comprendre facilement ce que les malades                        1    2     3     4     5      6                
ressentent. 
5-Je sens que je traite certains malades de façon                                1     2     3     4     5     6                
 Impersonnelle.  
6-Travailler avec des gens tout au long de la journée                         1     2     3     4     5     6               
me demande beaucoup d’efforts.. 
7-Je résous avec efficacité les problèmes des malades.                       1     2     3     4     5      6              
8-Je me sens brûlé par rapport à mon travail.                                      1     2    3      4     5      6             
9-J’ai l’impression, à travers mon travail, d’avoir                               1     2     3      4     5     6             
une influence positive sur les gens. 
10-Je suis devenu plus insensible aux gens depuis                              1     2     3      4      5     6           
que j’ai cet emploi. 
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11-Je crains que ce travail ne m’endurcisse                                         1     2     3      4      5     6           
émotionnellement. 
12-Je me sens plein d’énergie                                                              1     2     3       4      5      6           
13-Je me sens frustré par mon travail.                                                 1     2     3       4      5     6           
14-Je sens que je travaille trop fort à mon emploi.                              1     2     3       4      5     6           
15-Je ne me soucie  pas vraiment de ce qui arrive                               1     2     3       4      5     6           
à certains malades. 
16-Travailler en contact directe avec les gens me                                 1     2     3     4     5      6           
  stresse Beaucoup. 
17-Je peux facilement créer une atmosphère                                         1     2     3     4     5      6           
 détendue avec les malades. 
 
18- Je me sens épanouie lorsque j’ai travaillé                                        1     2     3     4     5     6           
 étroitement avec les malades. 
19-J’ai accompli plusieurs choses utiles dans ce travail.                       1     2      3     4     5     6          
20-Je me sens au bout du rouleau.                                                       1     2      3     4     5      6          
21-Dans mon travail,je traite les problèmes                                          1     2      3     4     5      6         
émotionnels très calmement. 
22-Je sens que mes malades me blâment pour                                      1     2      3     4     5      6          
 leurs problèmes.  

 
 

Veuillez exprimer votre opinion sur chaque expression en 
 mettant une croix (X) dans la colonne correspondante. 

 
 
Totalement d’accord            d’accord            neutre            en désaccord            totalement en désaccord 
              1                                    2                     3                         4                                         5     
ITEMS (mettez une croix dans la case correspondante) 1 2 3 4 5 
1- Les rôles et les responsabilités sont déterminés avec précision au sein de 
l’établissement.   

     

2- L’infirmier a l’autorité d’accomplir ses tâches selon la méthode de son 
choix.    

     

3-Le système de  récompense au sein de l’établissement est équitable.      
4- Il y a une aide de la part des responsables hiérarchiques pour  développer  
les compétences  des infirmiers. 

     

5- L’infirmier participe à la prise de décisions relatives à  l’établissement.      
6-L’infirmier est fier  d’appartenir  à l’établissement sanitaire.      
7- La plupart du temps  l’infirmier  trouve le matériel pour accomplir ses 
tâches. 

     

8- Il y a clarté sur qui promulgue les décisions au sein de l’établissement.      
9- Il y a application du système de sanction dans l’établissement sanitaire.      
10- Il y a assez de récompense lors de la réalisation de travaux 
supplémentaires. 

     

11- Les infirmiers  reçoivent  de l’aide de la part des responsables 
hiérarchiques quand ils ont des difficultés. 

     

12- L’établissement sanitaire encourage  les initiatives individuelles et 
collectives. 

     

13- L’infirmier  se sent  membre d’une équipe  travaillant de manière 
collective.  
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14- La répartition des heures du travail convient à l’infirmier.      
15- Le travail de l’infirmier se caractérise par la routine.      
16- Les infirmiers qui aspirent à  des promotions sont prêts à renoncer à  

leurs opinions en contre partie. 
     

17- La relation entre les infirmiers se caractérise par la confiance et 
l’entraide. 

     

18- Les responsables de l’établissement  encouragent les infirmiers à 
exprimer leurs idées et  opinions mêmes si celles-ci diffèrent des leurs. 

     

19- Les infirmiers sont dévoués à l’établissement dans lequel ils travaillent.      
20- L’infirmier obtient facilement ses jours de récupération.      
21- La structure administrative de l’établissement  est complexe, elle 
empêche la réalisation des objectifs. 

     

22-  Souvent l’infirmier est  sollicité pour accomplir beaucoup de tâches en 
même temps dépassent ses capacités. 

     

23- La relation  medecins-infirmier se caractérise par la confiance et la 
collaboration  

     

24- Il existe une reconnaissance et  valorisation de l’infirmier dans 
l’établissement. 

     

25-  L’infirmier est satisfait de la liberté du  choix de la période des congés 
annuels.  

     

26- Les décisions ministérielles sont communiquées aux infirmiers en temps 
opportun.  

     

27- La politique de récompense dans l’établissement  encourage à s’investir 
totalement dans le travail. 

     

28- La relation entre les infirmiers et la direction se caractérise par la 
confiance et la collaboration. 

     

29- L’infirmier est satisfait des dates d’obtention de son salaire mensuel.      
30- Il y a rigueur dans la hiérarchie administrative qui facilite les 
communications. 

     

31- Le système de promotion dans l’établissement est basé sur l’ancienneté.      
32- L’infirmier  participe aux projets de l’établissement.      
33-L’infirmier est  satisfait des avantages sociaux.      
34- Il y a facilité de communication entre les infirmiers et l’administration.      
35- Les infirmiers sérieux dans leur travail sont rarement promus.       
36- Les infirmiers dans l’établissement ont tendance à s’isoler.      
37- Il y a facilité de la communication entre les infirmiers et les médecins.      
38- Les infirmiers promus au sein de l’établissement le méritent bien.      
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  جامعة اجلزائر
  افونيومعهد علم النفس و علوم التربية و األرط

  *استبيان خاص باملمرضني* 
، "حية اجلو التنظيمي يف املؤسسة الص" حول موضوع  يف إطار إعداد دراسة يف علم النفس العمل و التنظيم
علما : التالية سئلة األالصحية، و هذا باإلجابة عن املؤسسة نرجو من سيادتكم إعطاء آرائكم حول بعض القضايا املتعلقة ب

  .ونشكركم مسبقا على مساعدتكم ومسامهتكم يف إجناح هذا البحث .بأن إجابتك سوف لن تستعمل إال ألغراض الدراسة العلمية

(   مطلق (   ) متزوج (   ) أعزب :  ـ احلالة االجتماعية 3: (....). ـ السن 2).  ( أنثى ( )  ذكر : ـ اجلنس 1
  (   ).أرمل ) 
  (   ). جامعي (   )    بكالوريا (   )  ثانوي (   )    متوسط (   )    ابتدائي : ـ املستوى التعليمي 4
(  مراقب طيب (  )  رئيس فرقة (  ) ممرض : املهنة  - 6........ ......................: ..آخر  جامعي تكوين  - 5
  (  ) منسق (   )   مراقب طيب رئيسي   )
   (  )ممرض رئيسي (  )  تقين سامي للصحة (  )  تقين للصحة (  )    عون تقين للصحة: الرتبة  - 7 

  ...........................................................املصلحة احلالية  - 9  (      ). اخلربة املهنية  - 8
إذا كان نعم كم من مرة   (  )ال (  )    نعم : هل سبق لك وأن غّريت املصلحة  -10

.......................................................    
إذا كان نعم كم من مرة  (  )ال (  )    نعم :  رت املؤسسةّيغهل سبق لك وأن  -11

........................................................  
إذا كان نعم كم من مرة   (  )ال (  )    نعم : هل سبق لك وأن تغيبت  -12

................................................................  
إذا كان نعم كم من مرة (  ) ال (  )    نعم :  هل سبق لك وأن أخذت عطلة مرضية -13

...................................................  
  :األسئلة 
جمموعة من العبارات اليت تصف شعورك، الرجاء أن حتدد التكرار و الشدة بوضع دائرة يف اخلانة  يفيما يل
  املناسبة

  التكرار
  الفقرة
 

 الرقم
  حيدث قليالً.................حيدث

 يومًيا                   يف السنةً
 

 1 .منهار انفعاليا  جراء ممارسة مهنيتأشعر بأين 1     2     3     4     5   6
 2 .أشعر أن طاقيت مستنفدة مع هناية اليوم املهين 1     2     3     4     5    6
 3 .أشعر بالتعب عندما استيقظ من نومي و أعرف أن علي مواجهة يوم عمل جديد 1     2     3     4     5    6
 4 .أستطيع أن أفهم بسهولة مشاعر املرضى 1     2     3     4     5    6
 5 .بعض املرضى بربودةأشعر أنين أتعامل مع 1     2     3     4     5    6
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 6 .يتطلب مين جهد كبرييوم عملطوالإن التعامل مع الناس  1     2     3     4     5    6
 7 .أحل بفعالية عالية  مشكالت املرضى 1     2     3     4     5    6
 8 .ه املهنةباالحتراق النفسي من ممارسيت هلذأشعر 1     2     3     4     5    6
 9 .ين أحتك هبم يف عمليا يف األشخاص الذأؤثر إجيابييبدو يل أنين 1     2     3     4     5    6
 10 .ه املهنةا بالناس منذ التحاقي هبذأصبحت أقل شعور 1    2      3     4     5    6
 11 .أخشى أن جيعلين هذا العمل قاسيا 1    2      3     4     5    6
 12 .أشعر باحليوية و النشاط 1    2      3     4     5    6
 13 .أشعر باإلحباط من ممارسيت ملهنة التمريض 1    2      3     4     5    6
 14 .ه املهنة بإجهاد كبريأشعر أنين أعمل يف هذ 1    2      3     4     5   6
 15 .من املرضىلبعضحقيقة ال أهتم  مبا حيدث 1    2      3     4     5    6
 16 .إن العمل بشكل مباشر مع الناس يسبب يل ضغوطًا شديدة 1    2      3     4     5    6
 17 .استطيع بكل سهولة أن أخلق جوا نفسيا مرحيا مع املرضى 1    2      3     4     5    6
 18 .أشعر بالسعادة  بعد العمل مع املرضى عن قرب 1    2      3     4    5     6
 19 .يف مهنيتلقد أجنزت أشياء كثرية ذات قيمة 1    2      3     4    5     6
 20 .يتشعر و كأنين على حافة اهلاوية جراء ممارسيت ملهنأ 1    2      3     4    5     6
 21 .يتأتعامل بكل هدوء مع املشاكل االنفعالية  أثناء ممارسيت ملهن 1    2      3     4    5     6
 22 .أشعر أن املرضى يلومونين عن بعض املشاكل اليت تواجههم 1    2      3     4    5     6

  
  

  
من العبارات اليت تصف بعض اخلصائص التنظيمية للمؤسسة الرجاء أن حتدد مدى صحة كل  فيما يلي جمموعة

  .يف اخلانة املناسبة لكل عبارة )x(عبارة بوضع إشارة 
معارض 
 متاما

معارض حمايد موا
 فق

موافق
 متاما

  فقرةال

 .ليات حمددة بدقة يف املؤسسةواألدوار و املسؤ-1     
 .به حسب الطريقة اليت خيتارهاةالحيات الكاملة إلجناز األعمال املناطتعطى للممرض الص-2     
 .يتصف نظام املكافآت يف املؤسسة باإلنصاف-3     
 .توجد مساعدة من قبل املسؤولني يف املؤسسة الصحية لتطوير مهارات املمرضني-4     
 .يشارك املمرض يف إحتاد القرارات املتعلقة باملؤسسة-5     

 .يفتخر املمرض بانتمائه إىل املؤسسة-6     
 .يف أغلب األحيان  جيد املمرض الوسائل للقيام مبهامه-7     

 .يوجد وضوح يف من يقوم بإصدار القرارات يف املؤسسة-8     
 .يوجد  تطبيق لنظام العقوبات يف املؤسسة-9     

 .إضافية يف املؤسسةتوجد مكافآت كافية عند القيام بأعمال-10     
 .عندما تكون لديهم مشاكل صعبةحيصل املمرضون على املساعدة من طرف املسؤولني يف املؤسسة-11     

 .تشجع املؤسسة املبادرات الفردية واجلماعية-12     
 .يشعر املمرض بأنه عضو يف فريق يعمل بشكل مجاعي-13     
 .لممرضتوزيع ساعات العمل مناسب ل-14     
 .يتميز عمل املمرض بالروتني-15     
 .املمرضون يف املؤسسة الراغبون بالترقية مستعدون للتنازل عن آرائهم مقابل ذلك-16     
 .متتاز العالقة بني املمرضني بالثقة والتعاون-17     
. فكارهمأوإن اختلفت مع آرائهم ويشجع املسؤولون يف املؤسسة املمرضني على طرح اآلراء و األفكار حىت-18     
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 .املمرضون  خملصون جدا للمؤسسة اليت يعملون فيها-19     
 .حيصل املمرض بسهولة على تعويض األيام-20     
 .اهليكل اإلداري باملؤسسة معقد يعيق حتقيق األهداف-21     
 .هة حتملقدرتفوقستدعى املمرض للقيام مبهامغالبا ما ي-22     
 .متتاز عالقة املمرضني باألطباء بالثقة والتعاون-23     
 .يوجد اعتراف و تقدير للممرض يف املؤسسة-24     
 . املمرض  راض على حرية اختيار وقت العطلة السنوية-25     
 .تبلغ القرارات الوزارية إىل املمرض يف الوقت املناسب-26     
 .يف دفع املكافآت تشجع على التفاين يف العمل السياسة املتبعة-27     
 .متتاز عالقة املمرضني باإلدارة بالثقة والتعاون-28     
 .املمرض راض على تاريخ احلصول على الراتب الشهري-29     
 .يوجد انضباط يف التسلسل اإلداري مما يسهل عملية االتصال-30     
 .ؤسسة على األقدميةيعتمد نظام الترقية يف امل-31     
 .يف مشاريع املؤسسة يشارك املمرضون-32     
 .املمرض  راض على االمتيازات االجتماعية-33     
 .توجد سهولة يف االتصال بني إدارة املؤسسة و املمرض-34     
 .يف أعماهلماملمرضون اجلّديون نادرا ما يرقى-35     

 .ؤسسة  إىل العزلةمييل املمرضون يف امل-36     
 .توجد سهولة يف االتصال بني األطباء و املمرضني-37     
 .ين يرقون يف املؤسسة الصحية يستحقوهنا فعالاملمرضون الذ-38     

  
                                        

  وية قائمة األساتذة الذين قاموا بالمراجعة اللغ                                  
  
    

ƫالتخص  اسم األستاذ
علم النفس زبدǐ ناصر الدين.د  

علم النفس العام  د دوقة احمد.أ  
علم النفس العمل والتنظيم قاسي علي. د  
علم النفس العمل و التنظيم بن صديق عيسǏ. د  

ǐعلم النفس التربو زيان السعيد. د  
ǐعلم النفس العياد زبدǐ مصطفǏ كمال. أ  

يادǐعلم النفس الع زناد دليلة. أ  
علم االجتماع ولد لعمارة رؤوف. أ  
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قائمة األساتذة الذين قاموا المحكمين                               
 

  
ƫالتخص  اسم األستاذ
علم النفس زبدǐ ناصر الدين. د  

علم النفس العام د دوقة أحمد. أ  
ǐعلم النفس العياد رشيد مسيلي د. أ   

علم النفس العمل و التنظيم  د بوحفص عبد الكريم. أ   
علم النفس العمل و التنظيم   أ د سماƟ عبد الواحد 
علم النفس العمل و التظيم  أمالي. د  
علم النفس العمل و التظيم  قاسي علي. د  
علم النفس العمل و التظيم بالƫ صليحة. أ   
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امعة الجزائرج  

 
 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 
فونياورطعلم النفس وعلوم التربية و األقسم   

 
الفاضل      أستاذي                              

 حتراق النفسيإلمقياس االمناخ التنظيمي و يقيس ستبيانيديكم ƍيسعدني أن أضع بين أ                       
ƫلمسالÜ ا منكراجيŇصدق المحكمين(موهما م أن تقي (  

.     تقبلوا مني أستاǐƦ الكريم فائق عبارات االحترام و التقدير                         
.  ستجدون سرد Ǖبعاد االختبارين والبنود وكƦلك التعريفات االجرائية لǖداتين وǕبعادهما:مالحظة  

 
 المالحظات خاصة باالستبيان

  المالحظة  الجانب
  
  

  لصياƷة اللغويةا
  

  

  

  
  

  لǔبعاد المدروسة قياس البنود مدى قدرة 
  
  

  

  
  

  مدى وضوƝ الفقرات والتعديل المناسب
  

  

  
  

  مدى مناسبة االختبار للممرضين
  

  

  

  
  مالحظات يراها المحكم ضرورية
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ƫالمالحظات الخاصة بمقياس ماسال  
 

  المالحظة   الجانب
  
  

  الصياƷة اللغوية
  

  
  

  

  
  

  لǔبعاد المدروسة قياس البنود مدى قدرة 
  
  

  

  

  
  

  مدى وضوƝ الفقرات والتعديل المناسب
  
  

  

  

  
  

  مدى مناسبة االختبار للممرضين
  
  

  

  

  
  

  مالحظات يراها المحكم ضرورية
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Frequencies 
Statistics

CLIMAFR
271

0
2,5240
,56958

Valid
Missing

N

Mean
Std. Deviation

 
CLIMAFR

10 3,7 3,7 3,7
109 40,2 40,2 43,9
152 56,1 56,1 100,0
271 100,0 100,0

1,00
2,00
3,00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
CLIMAFR

CLIMAFR

defavorablenormalfavorable

Fr
eq

ue
nc

y

200

100

0

 
Frequencies 

Statistics

EMOFR
271

0
2,4539
,63588

Valid
Missing

N

Mean
Std. Deviation
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EMOFR

21 7,7 7,7 7,7
106 39,1 39,1 46,9
144 53,1 53,1 100,0
271 100,0 100,0

1,00
2,00
3,00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
EMOFR

EMOFR

élevémoyenbas

Fr
eq

ue
nc

y

160

140

120

100

80

60

40

20

0

 
Frequencies 

Statistics

DEPERFR
271

0
2,6568
,58716

Valid
Missing

N

Mean
Std. Deviation

 
DEPERFR

16 5,9 5,9 5,9
61 22,5 22,5 28,4

194 71,6 71,6 100,0
271 100,0 100,0

1,00
2,00
3,00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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DEPERFR

DEPERFR

élevémoyenbas

Fr
eq

ue
nc

y

300

200

100

0

 
Frequencies 

Statistics

REDFR
271

0
2,2362
,80481

Valid
Missing

N

Mean
Std. Deviation

 
REDFR

63 23,2 23,2 23,2
81 29,9 29,9 53,1

127 46,9 46,9 100,0
271 100,0 100,0

1,00
2,00
3,00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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REDFR

REDFR

élevémoyenbas

Fr
eq

ue
nc

y

140

120

100

80

60

40

20

0

 
NPar Tests 
Chi-Square Test 
Frequencies 

CLIMAFR

10 90,3 -80,3
109 90,3 18,7
152 90,3 61,7
271

1,00
2,00
3,00
Total

Observed N Expected N Residual

 
Test Statistics

117,395
2

,000

Chi-Squarea

df
Asymp. Sig.

CLIMAFR

0 cells (,0%) have expected frequencies less than
5. The minimum expected cell frequency is 90,3.

a. 

 
NPar Tests 
Chi-Square Test 
Frequencies 

EMOFR

21 90,3 -69,3
106 90,3 15,7
144 90,3 53,7
271

1,00
2,00
3,00
Total

Observed N Expected N Residual
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Test Statistics

87,815
2

,000

Chi-Squarea

df
Asymp. Sig.

EMOFR

0 cells (,0%) have expected frequencies less than
5. The minimum expected cell frequency is 90,3.

a. 

 
NPar Tests 
Chi-Square Test 
Frequencies 

DEPERFR

16 90,3 -74,3
61 90,3 -29,3

194 90,3 103,7
271

1,00
2,00
3,00
Total

Observed N Expected N Residual

 
Test Statistics

189,661
2

,000

Chi-Squarea

df
Asymp. Sig.

DEPERFR

0 cells (,0%) have expected frequencies less than
5. The minimum expected cell frequency is 90,3.

a. 

 
NPar Tests 
Chi-Square Test 
Frequencies 

REDFR

63 90,3 -27,3
81 90,3 -9,3

127 90,3 36,7
271

1,00
2,00
3,00
Total

Observed N Expected N Residual

 
Test Statistics

24,118
2

,000

Chi-Squarea

df
Asymp. Sig.

REDFR

0 cells (,0%) have expected frequencies less than
5. The minimum expected cell frequency is 90,3.

a. 
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Correlations 
Correlations

1 ,292** ,216** -,176** ,154* ,071
, ,000 ,000 ,004 ,011 ,247

271 271 271 271 271 271
,292** 1 ,473** ,041 ,086 ,026
,000 , ,000 ,499 ,156 ,674
271 271 271 271 271 271
,216** ,473** 1 -,117 -,014 -,003
,000 ,000 , ,054 ,823 ,966
271 271 271 271 271 271

-,176** ,041 -,117 1 -,072 ,090
,004 ,499 ,054 , ,236 ,137
271 271 271 271 271 271
,154* ,086 -,014 -,072 1 ,180**
,011 ,156 ,823 ,236 , ,003
271 271 271 271 271 271
,071 ,026 -,003 ,090 ,180** 1
,247 ,674 ,966 ,137 ,003 ,
271 271 271 271 271 271

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

TOTCLIMA

TOTEMO

TOTDEP

TOTRED

ABSENTE

CHETABLI

TOTCLIMA TOTEMO TOTDEP TOTRED ABSENTE CHETABLI

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 

Oneway 
Test of Homogeneity of Variances

T0TCLIMA

,556 3 267 ,645

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

 
ANOVA

T0TCLIMA

261,148 3 87,049 ,241 ,868
96337,597 267 360,815
96598,745 270

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
Oneway 
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Test of Homogeneity of Variances

TOTEMO

1,752 3 267 ,157

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

 
ANOVA

TOTEMO

429,666 3 143,222 1,580 ,195
24201,138 267 90,641
24630,804 270

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
Oneway 

Test of Homogeneity of Variances

TOTDEP

1,165 3 267 ,324

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

 
ANOVA

TOTDEP

49,489 3 16,496 ,560 ,642
7870,053 267 29,476
7919,542 270

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
Oneway 

Test of Homogeneity of Variances

TOTRED

1,333 3 267 ,264

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

 
ANOVA

TOTRED

175,017 3 58,339 ,998 ,394
15614,776 267 58,482
15789,793 270

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 


