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 ممخص
 

النفسي لدى األطباء والممرضين في  االحتراقعن مستوى  ىدفت ىذه الدراسة إلي الكشف
بنغازي، وكذلك معرفة إذا كانت ىنالك فروق ذات داللو إحصائية في متوسطات  مستشفيات مدينة

التخصص(، وكذلك معرفة -العمر-سنوات الخبرة-النفسي نتيجة الختلف )النوع االحتراقدرجات 
إبعاد  لمقياس المطبق في الدراسة الحالية فيإذا كانت ىنالك فروق ذات داللو إحصائية في إبعاد ا

االحتراق النفسي المقاس المين الطبية األساسية و المساعدة لدى عينو من العاممين في مستشفيات 
( من أطباء و ممرضين بطريقة عشوائية حيث تم 269قامت الباحثة باختيار ) ,مدينو بنغازي

راسة المنيج الوصفي لملئمتو لطبيعة الدراسة تطبيق مقياس االحتراق النفسي ، واستخدم في الد
وىى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،  اإلحصائيةوكذلك تم إجراء بعض التحميلت 

)ت( لعينات المستقمة ، وتحميل التباين ، واختبار المقارنة البعدية بين  المعياري واختباروالخطاء 
ىنالك فروق ذات داللو إحصائية في متوسط درجات  المتوسطات الحسابية لمعرفة إذا كانت
التخصص( في حين أظيرت  -العمر  –سنوات الخبرة  –االحتراق النفسي ترجع الختلف )النوع 

النتائج وجود فروق ذات داللو إحصائية تعزى إلي العينة الكمية وخاصة في بعدى االحتراق النفسي 
إن ال توجد فروق ذات داللو إحصائية بين عينة )عدم الرضا الوظيفي ، وضغوط المينة( وكما 

إما متغير التخصص ال توجد  إناث( وسنوات الخبرة ، والعمر . -الدراسة تعزى إلي النوع )ذكور 
فروق ذات داللو إحصائية ماعدا بعد الرضا الوظيفي توجد فيو فروق ذات داللو إحصائية لصالح 

 التمريض

 ك
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 تمييد.   1-1

 حياتيـ مجرل تعكؽ قد عكاقب مف بيا يرتبط كما األفراد بيا يمر التي الحياة لظركؼ نتيجة

 التزامات الميني نشاطيـ تتطمب الذيف كاألشخاص تعترضيـ ضاغطة كمكاقؼ تكاجييـ كمشكبلت

 مف حالة في األفراد أصبح كالمعمميف ، الطبية كالميف االجتماعييف، مثؿ العمؿ عبلقات في كبيرة

 في المجتمع يككف عندما كخاصة ، كتعقدىا المشكبلت ىذه مثؿ لتراكـ نتيجة النفسي االستقرار عدـ

 .كالنزاعات كالصراعات الحركب كانتشار االستقرار عدـ مف حالة

 استمرار خطكرة كتكمف لمفرد، النفسية الصحة في إختبلؿ حدكث إلى الضغكط مظاىر تشير حيث

 Burn)  النفسي االحتراؽ حالة أبرزىا مف التي السمبية آثارىا في النفسية الضغكط

psych0l0gical)  عمى القدرة كفقداف الدافعية كقمة كالبلمباالة التشاـؤ حاالت في تتمثؿ التي 

 (1، 2020)شقير:  .نىالكجدا االندماج إلى تفتقر آلية بصكرة بالكاجبات كالقياـ االبتكار،

 الميف" يمقبكنيا كالتي اآلخر مساعدة عمى تعمؿ التي الميف بأف يؤكدكف كالدارسكف فالباحثكف

 .المينة طبيعة عف ناتجان  النفسي االحتراؽ إلى يصؿ مستمران  ضغطان  تكلد "االجتماعية المساعدة

(. بأنو اختبلؿ كظيفي في المنظمة أك المؤسسة، ىذا 2000الميني يعرفو الشبعاف ) كالضغط

االختبلؿ يؤدم إلى انخفاض في مستكل الرضا الكظيفي، كضعؼ مستكل األداء كالفاعمية. نقبلن 

 (.13: 2003عف )السنكسي،

راساتو في في د 1956( أكؿ مف كضع ىذا المفيكـ حيز التطبيؽ في العاـ  Selyeكيعتبر سيمي )

 كندا عندما درس أثر التغيرات االنفعالية غير السارة الناتجة عف الضغط كاإلحباط كاإلجياد. 

الضغكط مفيكـ يشير إلى درجة استجابة الفرد لؤلحداث أك المتغيرات المحيطة في حياتو اليكمية 

ائية لجسمو، عممان مؤلمة ، كانت أـ سارة التي تحدث بعض التغيرات الفسيكليكجية في الكظيفة البن
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أف تأثيرات الضغكط ىذه كاالستجابة ليا تختمؼ مف شخص إلى آخر، تبعان لخصائصو النفسية 

 (.173 - 172: 2009التي تميزه عف اآلخريف، كىي فركؽ فردية بيف األفراد. نقبلن عف )أبكدلك، 

فعاؿ االنفعالية ضغكط المينة كعدـ الرضا الكظيفي )الرضا الميني يعرؼ بأنو مجمكعة ردكد األ

التي ينتج عنيا سمكؾ نفسي معيف، كتبيف مف ىذا التعريؼ تركيزه عمى الجانب العاطفي كالسمكؾ 

 (.13: 2011المرتبط بو، كالذم يحدد اتجاىات المكظؼ نحك كظيفتو( نقبلن عف )الرابطي،

مر ( ت1998( في )عكدة: Cherniss، 1986أف عممية االحتراؽ النفسي كما يراىا جيرنس )

بمراحؿ ثبلث المرحمة األكلى تنجـ عف ظاىرة عدـ التكازف الحاصؿ نتيجة ضغكطات العمؿ 

المستمرة ، كالمرحمة الثانية تأتي بالضركرة بتأثير ما ينبغي عمى الفرد القياـ بو كرد فعؿ مباشر 

ثالثة مف لمضغكطات التي يتعرض ليا، كمع تأثير المرحمتيف األكلى كالثانية تبدك بكضكح المرحمة ال

خبلؿ اآلثار السمبية كالتغيرات التي تبدأ بالظيكر عند الفرد كتنعكس عمى سمككو الميني.نقبلن عف 

 (. 4: 1998)عكدة، 

( مف حاالت العيادة الحديثة (Dsychological Burnout syndromeمتبلزمة االحتراؽ النفسي 

كىي اضطراب ناتج عف التعرض لضغكط نفسية  التي فرضت نفسيا بقكة في الحياة اليكمية ،

ككظيفية دائمة. تستيدؼ بصفة أساسية األشخاص في الميف القائمة عمى مساعدة اآلخريف، أك 

الذيف يتطمب نشاطيـ الميني التزامات كثيرة في عبلقات العمؿ. كتكصؼ كتشخيص الضطرابات 

التي تتعمؽ بطبيعة مينتو بسبب في تكيؼ الخصائص النفسية لئلنساف مع المتغيرات الكظيفية 

عكامؿ شخصية كتنظيمية متداخمة كمرتبطة ببيئة العمؿ، بحيث يشعر أنو غير قادر عمى التعامؿ 

مع أم ضغط إضافي، في الكقت الحالي تكثير أعراض ىذه المتبلزمة عند الذيف يتسمكف بااللتزاـ 

فيعممكف بجيد أكبر مف أجؿ إثبات  المتنامي في العمؿ ، حيث يباشيركف كاجباتيـ بمثالية عالية،

الذات لساعات طكيمة كبشدة مفرطة، كبالتالي يفتقدكف الراحة الجسدية كالذىنية كالمشاركة 
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االجتماعية كممارسة اليكايات فتتكاثر عمييـ الضغكط مف كؿ جانب كتظير عمييـ بعض 

التتكافؽ مع العكامؿ المتغيرات في السمكؾ الشخصي مثؿ ردكد الفعؿ القكية كالمباشرة بدرجة 

 (.312: 2013المسببة ليا. نقبلن )عمي ، 

كقد ظير مصطمح االحتراؽ النفسي باعتباره ظاىرة مبلزمة لمعامميف في الميف اإلنسانية 

كاالجتماعية )التدريس، الطب، التمريض، الباحثيف االجتماعييف، أفراد الشرطة....إلخ(. مف منتذ 

( الذم يعد الرائد األكؿ Freuden Bergerد ) فركيد بنرجر، سبعينات القرف العشريف ، عمى ي

الذم قدـ ىذا المفيكـ كقد قصد بو االستجابات الجسمية كاالنفعالية لضغكط العمؿ ، كمف ذلؾ 

الحيف دخؿ ىذا المفيكـ حيز الدراسات النفس مينية كتناكلتو عديد مف الدراسات عمى مستكل 

لباحثيف بصكرة كاضحة بالدراسات كالمقاييس التي قدمتيا خبيرة العالـ، كتبمكرت ىذه الظاىرة لدل ا

( كيعد النمكذج الذم قدمتو أىـ النماذج Maslash، 1980عمـ النفس االجتماعي )ماسبلس 

 (.14: 2011المفسرة لظاىرة االحتراؽ النفسي نقبلن عف )البخيت، الحسف، 

 تحديد مشكمة الدراسة:  1-2

يات الي مكاقؼ ضاغطة مف شأنيا اف تكلد لدييـ استجابة عمى يتعرض  العامميف في المستشف

شكؿ احتراؽ النفسي  كبدرجات متفاكتو بحكـ جممة متغيرات شخصية كىذا ما يمزمنا  بالبحث في 

ىذا المكضكع لحساسيتو كاىميتو لما يترتب  عميو مف انخفاض في الرضى الكظيفي , الرغبة في 

المرضى كالضغكط المينية , كالمساندة االدارية كما يدركيا  ترؾ العمؿ , كاالتجاه السمبي نحك 

 العامميف في المستشفيات  .

 كفي ضك ما تقدـ يمكف صياغة مشكمة الدراسة الحالية في السؤاؿ:

ما مستكل االحتراؽ النفسي لدل العامميف في مستشفيات مدينة بنغازم كعبلقتو ببعض المتغيرات  

 النكع , مدة الخبرة ,العمر, التخصص( ؟ )
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 أىمية الدراسة: 1-3

 فيي بالمستشفيات، بالعامميف المتعمقة النفسية الدراسات مجاؿ في إسيامان  الحالية الدراسة تعد -1

 الباب يفتح أف يمكف كالذم قبؿ، مف مطركحة تكف لـ األني جديدة أكاديمية إضافة تعد

  .المجاؿ ىذا في كالبحكث لمدراسات

 مختمفة، يكمية ضغكط مف لو تتعرض كما العينة أىمية في المكضكع ىذا دراسة أىمية أف -2

 المرضى، الناس شريحة مف ميمة شريحة مع اليكمي تعامميـ بسبب الميني تكافقيـ إلى إضافة

   .المجتمع في ةاألزم مرحمة) كاالغتياالت نفجاراتكاأل الحرب كجرحى

 كيساعدىـ بالمستشفيات العامميف ببقاء ، السمبية تأثيراتو تجنب أك النفسي االحتراؽ عف الكشؼ -3

 الصحية الخدمات تقديـ في كالمتمثؿ ، أدائيـ تحسيف ككذلؾ مستقرة، نفسية بحالة التمتع عمى

 اك المينة عف راضييف غير أك منيكيف بالمستشفيات العامميف يككنكا أف دكف كجو أكمؿ عمى

  .العطاء مكاصمة عمى يقكل كال ضغكطيا تثقميـ

 عمميـ، مكاقع في العامميف ىؤالء دعـ في تفيد قد التي كالمقترحات التكصيات بعض تقديـ -4

  .عمميـ أداء في عصيبة ظركؼ ظؿ في النفسية أحكاليـ كلرفع

 

 :الدراسة أىداؼ 4-1

 مدينة بالمستشفيات كالممرضيف األطباء لدل النفسي االحتراؽ مستكل التعرؼ عمى -1

  .بنغازم

 متغير إلى تعزم التي النفسي االحتراؽ أبعاد في إحصائية داللة ذات فركؽ عمى التعرؼ -2

 .النكع

 متغير إلى تعزم التي النفسي االحتراؽ أبعاد في إحصائية داللة ذات فركؽ عمى التعرؼ -3

 .الخبرة مدة
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 متغير إلى تعزم التي النفسي االحتراؽ أبعاد في إحصائية داللة ذات فركؽ عمى التعرؼ  -4

 .العمر

 متغير إلى تعزم التي النفسي االحتراؽ أبعاد في إحصائية داللة ذات فركؽ عمى التعرؼ -5

 .التخصص
 

  :الدراسة مصطمحات 1-5

 اإلجياد في تتمثؿ أعراض مجمكعة بأنو (Maslash:1982) ماسبلؾ عرفتو  :النفسً االحتراق

 عف الرضا بعدـ كاإلحساس الشخصية النكاحي مف كالتجرد اإلنفعالية الطاقة كاستنفاذ العصبي

 التي األعماؿ مف نكعان  يؤدكف الذيف األشخاص لدل تحدث أف يمكف كالتي الميني، اإلنجاز

 (133،  2006 :الخطيب القريكتي،. (الناس مع المباشر التعامؿ تقتضي

 بأنو النفسي االحتراؽ Maslach and Jack 1981 جاكسكف كسكزاف ماسبلؾ مف كؿ كعرفتو

 اإلجياد كتعرفاف الشخصي اإلنجاز كانخفاض المشاعر كتمبد االنفعالي باإلجياد الفرد إحساس

 متطمبات بزيادة كاإلحساس العمؿ عمى الفرد طاقة فقد بأنو (emotional) Exhaustion اإلنفعالي

، سمبي بأنو الفرد شعكر بأنو  (Depersonalization) المشاعر تبمد تعرفاف كما العمؿ،  كصاـر

 Lower Personal) الشخصي نجاز اإل انخفاض أما المزاجية، حالتو باختبلؿ إحساسو ككذلؾ

Accomplishment)  تذىب مجيكداتو بانو كاعتقاده نجاحو، بتدني الفرد إحساس بأنو فيعرفانو 

 (9،:2009زالر  . ( سدلن 
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  :بنغازم مدينة بمستشفيات لمعامميف النفسي لبلحتراؽ اإلجرائي التعريؼ

 العامميف عمييا يتحصؿ التي المرتفعة بالدرجة النفسي لبلحتراؽ اإلجرائي التعريؼ يتحدد

 ىذه في المستخدـ تعديمو بعد النفسي لبلحتراؽ مقياس أبعاد عمى بنغازم بمدينة بالمستشفيات

 باإلنجاز الشعكر نقص ، المشاعر تبمد ، االنفعالي االستنزاؼة )حال تعني كالتي الدراسة

 ).الشخصي

 العامميف في مستشفيات مدينة بنغازم :

ىـ مف يقدمكف الخدمات الصحية كالتشخيصية العبلجية , التأىيمية المتخصصة التي تقدميا 

االقساـ العبلجية  كاالقساـ المساندة كما يرتبط بيذه الفحكصات المعممية العادية كالمتخصصة 

 كخدمات االسعاؼ كالطكارئ كخدمات الصيدالنية .
 

  :الدراسة حدكد  1-6

 :التالية النقاط في الدراسة حدكد تتمثؿ

 كممرضي أطباء كىـ الدراسة عمييا ستجرم التي العينة في كتتمثؿ : البشرية الحدكد -1

 .بنغازم مدينة مستشفيات

 .بنغازم مدينة كىي الميدانية الدراسة فييا ستجرم التي البيئة في كتتمثؿ :المكانية الحدكد -2

  . (2016) كىك الدراسة فيو أجريت التي الكقت في كتتمثؿ :الزمنية الحدكد -3

 إلييا تكصمت التي كالنتائج المستخدمة اإلحصائية كاألساليب كالمنيج ةالعين الدراسة تتحدد -4

 .المقدمة كالمقترحات كالتكصيات
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 الدراسة: صعكبات 1-8

 :اىميا كالتي الصعكبات مف العديد ةالباحث كاجيت

 المستشفيات بعض إغبلؽ عمي المؤثر كالنزكح الحرب مف الراىف السياسي الكضع -

 .المعارؾ أرض في لكجكدىا

 عمي لمحصكؿ المناسبة الكسائؿ استغبلؿ في كالمقيدة الصعبة األقتصادية الظركؼ -

 .البحثية كالمراجع, ةالسابق الدراسات

  جدية بطريقة المقياس ممئ مف االستطبلعية الدراسة إلجراء الباحثة مع العينة تعاكف عدـ -
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 الثاني الفصؿ
 لمدراسة النظرم اإلطار

 ..النفسي األحتراؽ مفيـك بداية  1.2
 مصادر االحتراؽ النفسي  2.2
 .النفسي األحتراؽ أعراض  3.2
 .النفسي األحتراؽ تفادم أساليب  4.2
 .النفسي األحتراؽ نتائج  5.2
 .الصمة ذات المتغيرات كبعض النفسي األحتراؽ بيف الفرؽ  6.2
 .لمضغكطات مصاحبة كمشكمة النفسي األحتراؽ 7.2
دماف ، كاألكتئاب ، كالمشقة ، النفسي األحتراؽ 8.2   .العمؿ كا 
 .النفسي األحتراؽ قياس  9.2
 .النفسي األحتراؽ أثار 10.2
 .النفسي لؤلحتراؽ كالنماذج النظريات 11.2
 النفسي األحتراؽ كنماذج النظريات عمى التعميؽ 12.2
 التعميؽ عمى النظريات كنماذج االحتراؽ النفسي. 13.2
 التعامؿ مع االحتراؽ النفسي.  14.2
 تطكر المستشفيات. 15.2
 مفيكـ المستشفيات. 16.2
 أنكاع المستشفيات. 17.2
 المستشفى العمكمي. 18.2
 الطبيب ،مينتو، تعريفو. 19.2
 تو.التزامات الطبيب كآداب مين 20.2
 التمريض، تعريفو. 21.2
 تعريؼ الممرض/ الممرضة. 22.2
 طبيعة مينة التمريض. 23.2
 الجكانب القانكنية في ممارسة مينة التمريض. 24.2



  
 

11 
 

  :النفسي األحتراؽ مفيكـ  1.2

  Ferudenberger) 1974 نيبرجر) فركيد ىربرت يعتبر حيث جديد تعبير النفسي االحتراؽ

 االستخداـ حيز إلى  burn النفسي األحتراؽ مصطمح أدخؿ مف أكؿ األمريكي النفسي المحمؿ

 أكثر كانكا اإلنسانية كالخدمات الميف في يعممكف الذيف أف نبيرجر فركيد الحظ كقد األكاديمي

 قدرتيـ عدـ مع الناس، مف كبير عدد مع اليكمي لتعامميـ كذلؾ النفسي األحتراؽ لحاالت تعرضان 

 .منيـ متكقع ىك ما كؿ تحقيؽ عمى

 يساىـ الذم األمر كامبلن  بدكره العامؿ قياـ دكف تحكؿ المعكقات مف مجمكعة العمؿ مجاؿ في تبرز

 ذلؾ حدث كمتى اآلخركف يتكقع الذم بالمستكل منو المطمكب العمؿ تقديـ عف بالعجز شعكره في

 ككؿ، المينية العممية عمى مدمرة أثار لو سمبيان  بعدان  تأخذ بعممو العامؿ تربط التي العبلقة فإف

 يمكف اإلنفعالي كاالستنزاؼ اإلنياؾ مف حالة إلى الجيد استنفاذ مع بالعجز اإلحساس ىذا كيؤدم

 األخيرة، السنكات خبلؿ الباحثيف بإىتماـ الظاىرة ىذه حظيت كقد ،Burn النفسي باألحتراؽ تعريفيا

 مف المحترؽ الفرد ظاىرة  Bardo) ،1979 بادكر( كينظر بالبحث الدراسات مف العديد كتناكلتيا

 .الطكيمة خدمتو خبلؿ

 أك رغباتو في كالتحكـ بحماسو يعرؼ الذم ىك إخبلصان  كأكثر عممو في تفاعبلن  األكثر فالعامؿ

 كعدـ كطمكحو، حماسو، يفقد قد الكظيفة مف السنكات بعد كلكف العمؿ، ضغكط مع تعاممو مركنة

 العامؿ أف أكضح الذم Sarason ،1992 ساراسكف مع باردك  يتفؽ كبذلؾ بالمينة، إىتمامو

 مؤثرات، مف بو يحيط لما كاستجابة كحيكية تأثيران  أقؿ أصبح كمما مينتو بممارسة عيده طاؿ كمما

 شعكر إلى تؤدم عديدة عكامؿ ىناؾ افHick ،1980 ىكؾ، كيرل بو يقـك الذم بالدكر يتعمؽ فيما

 .المكافآت إلى كالحاجة العمؿ في الزائد العبء مثؿ النفسي باألحتراؽ
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 ببركفيؿ يرتبط أكليما نمطيف ذك النفسي األحتراؽ أف إلىFriduman 1991 كيشيرفريدماف

 كالمساندة الميني كالمناخ بالنظاـ يرتبط كاآلخر لبلحتراؽ الفرد استعداد يفسر كالذم الشخصية

  .النفسي االحتراؽ عممية في تؤثر المتغيرات ىذه كؿ أف فريماف كيرل االجتماعية

 األحتراؽ، ظاىرة حدكث في األكبر الدكر تمعب العمؿ ضغكط أف 1986 كزمبلءه عسكر كيرل

 ثبلثة في تتمثؿ كالتي البعض بعضيا مع تتداخؿ التي العكامؿ مف مجمكعة عمى ذلؾ كيتكقؼ

 .الكظيفية كالعكامؿ االجتماعية كالعكامؿ الذاتية العكامؿ ىي جكانب

 السنكات مدل عمى السيككلكجية الدراسات في بارزان  اىتمامان  النفسي األحتراؽ ظاىرة أثارت لقد

 العاممكف يتعرض حيث التكافؽ، سكء إلى تؤدم سمبية آثار مف تسببو لما نظران  كذلؾ األخيرة،

 في يساىـ الذم األمر فييا، التحكـ يستطيعكف ال التي الظركؼ بعض إلى متعددة ألسباب

 األخرل، الخطيرة السمبية اآلثار إلى باإلضافة منيـ المطمكب بالمياـ القياـ عف بالعجز إحساسيـ

 كاالستنزاؼ اإلنفعالي اإلنياؾ مف حالة إلى بيـ يؤدم الجيد استنفاذ مع بالعجز لشعكرا كىذا

 (20،  2008)الزىرانى: نقبل عف . النفسي

 اإلجياد مف حالة بأنو النفسي االحتراؽ ،Pines and Aronson 1983 اركسكف باينزك  كعرفو

 لفترة معيـ كالتفاعؿ الناس مع لمعمؿ نتيجة تحدث حالة كىي يكاإلنفعال كالعصبي كالذىني البدني

 (133، 2006ب:الخطي القربكتي، .(مضاعؼ إنفعالي مجيكد بذؿ إلى تحتاج مكاقؼ كفي طكيمة

 العمؿ، كعمى اآلخريف كعمى الذات عمى سخط كيسمى إنفعالي إرىاؽ بأنو 1984 جاكسكف كعرفو

 2008الزىراني(  نقبل عف.  اإلنتاجية مستكل في كانخفاض كببلدة رككد أك لو، الحماس كفقداف

:،( 33 
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 كالعمؿ الفرد كسمكؾ اتجاىات في تغيرات بأنو  Maslach leitar 1997 كليتر ماسبلش عرفتو

 إنجازه إنخفاض إلى األمر بو كيصؿ ،اإلنفعالي االجتياد في كتتمثؿ البدنية حالة في تغيرات ككذلؾ

 (4،  2009: الرز) نقبل عف  . الشخصي

  :النفسي لبلحتراؽ تعريفات عدة جرنس كارم قدـ

 لمحمؿ نتيجة Emotional Exhaustion اإلنفعالي أك العاطفي االستنفاذ ىك النفسي االحتراؽ – أ

 .الزائد الكظيفي

 العمؿ لضغكط فعؿ كردكد معو يتعاممكف الذيف بالناس اإلىتماـ فقداف ىك النفسي االحتراؽ – ب

Jib- Nelated Stress 

 بسبب العمؿ مف Psychological Withdrawal النفسي اإلنسحاب ىك النفسي االحتراؽ – ج

 .العمؿ ضغط

 (2-3 ،:2002)شقير .Alienational لئلغتراب  مرادؼ كمفيـك النفسي االحتراؽ – د

 Maslac leitar 1997 ماسبلش كليتر تعريؼ إلى (3-2 :1995) السمادكني تطرؽ كما

 كعدـ التكتر مثؿ المسببة الصفات مف بمجمكعة تتميز نفسية حالة " بأنو النفسي لبلحتراؽ

 . "كاألصدقاء العمؿ نحك السالبة باالتجاىات كأيضان  لمعزلة، كالميؿ االستقرار

 النفسي األعباء مف حالة النفسي االحتراؽ ظاىرة أف " مفاده تعريفان  (1998) حرب أدرج كقد

 المينة نحك اتجاىات في كتؤثر لو يتعرض الذم العمؿ ضغط بتأثير الفرد عمى تظير كالجسدم

 مع كعبلقتو العمؿ أثناء سمككو خبلؿ مف بكضكح تشخيصو يمكف سمبي بشكؿ فييا يعمؿ التي

 (3: 2009اآلخريف. نقبلن عف )ألف، 
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( بأنو رد فعؿ لمتكتر المرتبط بالفعؿ كيتضمف االجياد Papila,old, 1992) كقد عرفو بابيبلكاكلدز

االنفعالي ، كالشعكر بعدـ القدرة عمى إنجاز ام شئ في العمؿ ، كاإلحساس بالعجز كفقداف 

 (.10: 2008السيطرة. نقبلن عف )الضمكر، 

 ماذا نعني بتعبير االحتراؽ النفسي:  2.2

ات مف ناحية الباحثيف كالكتاب الذيف يتناكلكف ىذا المفيـك كيصبح ىناؾ إختبلؼ ممحكظ في التعريف

التعبير أكثر كضكحان عندما يستند الشخص عمى التعريؼ الكارد في القامكس كتفصيبلتو في 

البحكث، فالقامكس يعرؼ الفعؿ " يحترؽ" بػ " يفشؿ" كينيار، أك يصبح منيكان نتيجة العمؿ الزائد 

شير التعبير أيضان إلى أف التغيرات السمبية في العبلقات كاالتجاىات عمى الطاقة كالمقدرة، كي

 كالسمكؾ كرد فعؿ لضغط العمؿ. 

كيعتبر فقداف االىتماـ بالعميؿ أك المستفيد مف الخدمة التغير السمبي الرئيسي، حيث يعامؿ بطريقة 

آلية كبغير اكتراث، كالتغيرات السمبية األخرل تشمؿ الزيادة في التشاؤـ كالبلمباالة بالعمؿ ، كقمة 

اع المـك عمى العمبلء الدافعية، كالسمبية ، كالغضب السريع مع العمبلء، كرفاؽ العمؿ كالميؿ إليق

كالمؤسسة في حالة الفشؿ كمقاكمة التغير، كفقداف القدرة عمى االبتكار، كىناؾ أيضان بجانب 

التغيرات السمبية في التفكير كالسمكؾ في مجاؿ العمؿ، عبلمات جسيمة كسمككية، كىذه تشمؿ 

، كاالستعماؿ الزائد لمعقاقير، كالتقميؿ مف قيمة  التعب المستمر، كأعراض البرد، كالصداع، كقمة النـك

الذات، كىذا ال يعني كجكد كؿ ىذه الظكاىر في الشخص ليقاؿ عنو إنو " يحترؽ" )ياسيف كآخركف، 

1999 :177 -178 .) 
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  :الصمة ذات المتغيرات كبعض النفسي االحتراؽ بيف الفرؽ 3 –2

  :يمي كما كذلؾ الصمة ذات الظكاىر مف غيرىا عف النفسي االحتراؽ ظاىرة تكضيح يجب

 - :كالتعب النفسي االحتراؽ 1-

 يككف ربما الشعكر ىذا كجكد أف مع المؤقت، التكتر اك التعب ىك ليس النفسي االحتراؽ أف يبلحظ

 ذلؾ أف إال الظاىرة، ليذه المبدئية العبلمات المؤقت التكتر أك التعب يشكؿ فقد لو، مبكرة عبلمة

 بيذه يتعمؽ فيما النسبي الثبات مف بحالة يتصؼ النفسي فاالحتراؽ عمييا، لمداللة كافيان  ليس

 (.37، 2011) جرار: نقبل عف  . التغيرات

  :كالقمؽ النفسي االحتراؽ 2- 

 متكسطة تككف ربما مريحة كغير مزعجة كأفكار كمشاعر جسمية، أعراض مف القمؽ يتككف

 يصؿ كعندما كاع كغير انفعالي صراع كجكد إلى يشير أنو الحاد، القمؽ إلى تصؿ قد أك الدرجة

 يتحكؿ كالذم الضغط مف الفرد منيا كيعاني الجسـ منيا يعاني التي الشدة درجة إلى الصراع ىذا

 30 )، سابؽ مرجع :الزىراني( .نقبل عف  النفسي االحتراؽ إلى الكقت مع
 

  :النفسية كالضغكط النفسي االحتراؽ 3-

 كما كيشعر مؤقت ضغط مف الفرد يعاني ما فغالبان  النفسية الضغكط عف النفسي االحتراؽ يختمؼ

 أغمب في الضغط ىذا ينتيي الضغط مصدر مع التعامؿ يتـ أف بمجرد لكف نفسيان  محترقان  أنو لك

  .الزمف مف قصيرة كلمدة محددة عكامؿ عدة عف كينتج األحكاؿ،

 مثؿ أخرل مصادر ضاغطة، بعكامؿ مرتبط األجؿ طكيؿ عرض ىك النفسي االحتراؽ كلكف

 (37، 2011)جرار:نقبل عف   .االنفعالي االستنزاؼ إلى تؤدم كالتي اإلحباط
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  :النفسي كالتيرب النفسي االحتراؽ - 4 

 عف ينتج تمارض اعتباره يمكف النفسي التيرب أف إال المعني بنفس المصطمحات تستخدـ ما غالبان 

 مف نكع أنو كما اإلنتاجية، مع تتعارض بدرجة نفسو فيحمي يراـ ما عمى ليس بأنو الفرد إحساس

 اإلنساف يتذرع ما كعادة ، اإلنتاجية نقص عف مسئكلة بكصفيا الخارجية العكامؿ إلى المكجو المـك

 نقص أك األماف، بعدـ اإلحساس أك العمر لتقدـ ممثبلن  المسؤكلية تحمؿ مف لمتيرب بأعذار

ذا األسرة، بظركؼ أك العادية، اإلمكانات  يصبح أف الممكف فمف مخفضان  التيرب مستكل كاف كا 

 زيادة إلى يقكد ربما المناسب الحد عف النفسي التيرب مستكل نقص ألف أيضان، منتج غير الفرد

 يقـك إرادة حالة ىك المسؤكلية تحمؿ مف النفسي التيرب أف أم النفسي االحتراؽ كبالتالي الضغط

 الكعي مستكل عمى بيا يقـك دفاعية كسيمة أنو أم لمضغط حفظو أساليب مف كأسمكب الفرد بيا

  البلكعي، مستكل عمى كسمككية كانفعالية جسمانية حالة فيك النفسي االحتراؽ أما ، نفسو لحماية

 38 )، السابؽ المرجع (نقبل عف . الكقت مركر مع مرضية حالة إلى تتحكؿ

  :الرضا عدـ كحالة النفسي االحتراؽ-4

 الحالة ىذه تؤخذ أف ينبغي ذلؾ كمع نفسيان  احتراقان  تعتبر ال ذاتييا حد في الرضا عدـ حالة إف

 القكل ارتباط بسبب النفسي االحتراؽ إلى يؤدم استمرارىا ألف بفعالية معيا كالتعامؿ االعتبار، بعيف

 (38السابؽ، المرجع (العمؿ بضغكط

  :لعممو الفرد كترؾ النفسي االحتراؽ-5

 العمؿ في الفرد يستمر ربما الكقت نفس في كلكف النفسي، االحتراؽ عنو ينتج لعممو الفرد ترؾ

 ) .الكظيفي كالضماف ، المقرر الراتب مثؿ متعددة السباب نفسي احتراؽ مف يعانيو مما بالرغـ

 (38 ، السابؽ المرجع
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  :النفسي االحتراؽ مصادر4-2 

 ثبلث عمى تركز النظريات كىذه النفسي االحتراؽ كمصادر أسباب حكؿ تدكر عديدة نظريات تكجد

  - :مستكيات

 .الشخصي أك الفردم المستكل-1

 .اإلدارم أك التنظيمي المستكل-2

 .االجتماعي المستكل -3

 العكامؿ مف أقؿ بقدر تساىـ أنيا إال ىاـ دكر ليا كاالجتماعية الشخصية األسباب أف كمع

 (26، 2006)الزىراني: . نقبل عف المينييف عند النفسي االحتراؽ ظيكر في العمؿ بيئة) التنظيمية

 :كىي مجمكعات ثبلث إلى النفسي االحتراؽ مصادر  Maslach 1982 سبلش ما تصنؼ ككذلؾ

 الناس، مع كالتفاعؿ بالتكاصؿ تتعمؽ كالتي االجتماعية المصادر تتضمف : األكلى المجمكعة

 .عالية كضغكط صعكبات لمبعض يسبب الذم التفاعؿ ىذا كعكامؿ

 المؤسسة نظاـ كخصائص العمؿ بضغكط تتعمؽ التي المينية المصادر كىي :الثانية المجمكعة

 .فييا العمؿ يتـ التي

  .المختمفة الشخصية كالسمات بالدكافع تتعمؽ التي الشخصية المصادر كىي :الثالثة المجمكعة

 كضعتو الذم لمتصنيؼ شأبو النفسي االحتراؽ لمصادر تصنيؼ (1995) السمادكني كضع كقد

  - :إلى النفسي االحتراؽ مصادر صنؼ حيث االجتماعية، المصادر تجاىؿ أنو غير ماسبلش،

 .فيو العامميف كدكر كبيئتو العمؿ، بطبيعة تتعمؽ التي كىي :خارجية أك مينية مصادر -1

 لمقائميف كالنفسية الشخصية بالخصائص تتعمؽ التي كىي :الداخمية أك الشخصية المصادر-2

 (16، :2009:الرز (نقبل عف   .الشخصي البركفايؿ بالدكر
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 البيئة مع يتماشى كبما النفسي لبلحتراؽ كاألسباب المصادر بعض سبؽ ما إلى الباحثة كتضيؼ

  -:بالمستشيات لمعامميف النفسي االحتراؽ في تسيـ قد التي المحمية

  .البيئة في كاالطمئناف باألمف بالمستشفيات العامميف شعكر عدـ .1

 إدارة قبؿ مف التعامؿ كفي ، المناكبة كمدة المكافآت، في العامميف بيف المساكاة عدـ .2

  .المستشفى

  .مكاجيتو ككيفية ، النفسي االحتراؽ بأسباب الكعي قمة .3
 

  :Burnout Syndrome النفسي االحتراؽ أعراض  2-5

 لضغط نيائية كنتيجة يحدث النفسي االحتراؽ أف إلى (Cedoline 1982) سيدكليف كيشير

  - :اآلتية األغراض خبلؿ مف كجكده عمى كيستدؿ العمؿ،

 .كالنشاط كالحيكية الطاقة بفقداف الفرد يشعر مما كالنفسي الجسمي باالستنزاؼ الفرد شعكر -1

 لديو تتكلد إذ العمؿ، مكاف في خاصة اآلخريف مع كتعاممو الفرد استجابة في السمبي التحكؿ -1

 .لمعمؿ الدافعية كفقداف اإلنجاز بتدني تتمثؿ العمؿ نحك سمبية اتجاىات

 (195،  2007)الزيكدم:   .كالممؿ كاإلكتئاب بالعزلة كالشعكر لمذات السمبية النظرة -2

 االحتراؽ كمشاعر النفسي الضغط بيف التبادلية العبلقة عمى  Pawell،1994))باكؿ أكد كقد

 كاإلحساس كالعناد كالغضب بالفشؿ اإلحساس تظير النفسي االحتراؽ أعراض أف ككضح النفسي،

 المركنة كعدـ المتكرر، كالغياب العمؿ، نحك اإليجابي اإلحساس كفقداف اليكـ، معظـ بالتعب

 (.3،  2002) شقير:  .اآلخركف معاممة في عامة بصكرة كالسمبية التغيير كمقاكمة

 ما كىي النفسي االحتراؽ أعراض مف أخرل مجمكعة (9:  1988) كآخركف عسكر كيضيؼ

 لمعمؿ الذىاب في الرغبة عدـ فيSaeroye Leiahton (1984) دراسة نتائج عنو أسفرت
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، معظـ كاإلنياؾ بالتعب، كاإلحساس كالسمبية كالمكـ، بالذنب كاإلحساس  مع الحديث كتجنب اليـك

 (3،  2007) شقير:  نقبل عف .المستمر كالتعب كالشؾ المطمقة، كالذاتية العمؿ شئكف في الزمبلء

 كجكد عمى الدالة كالمؤشرات األعراض مف مجمكعة ىناؾ أف  (2005 : 33)متكلي كترل

  -: النفسي االحتراؽ

 يـك كؿ لنفسو الفرد يدكنيا األعماؿ مف طكيمة قائمة إنياء في كاالستعجاؿ اإلنشغاؿ إف -1

 اتصاؿ أم دكف ميكانيكية بصكرة ميامو الفرد ينجز حيث الكظيفي، لبلحتراؽ عرضة تجعمو

 .اإلتقاف كليس كالعدد السرعة ىك ذىنو يشغؿ الذم الكحيد الشئ كأف اآلخريف، مع كجداني

 ىذه لمثؿ كقتان  ىناؾ بأف نفسو الفرد يقنع حيث االجتماعية، كالنشاطات السارة األمكر تأجيؿ -2

  .القاعدة ىك التأجيؿ كيصبح يأتي لف الكقت كىذا اآلكاف، فكات بعد كلكف ، النشاطا

 إرضاء كال نفسو إرضاء عمى قادر غير الفرد يصبح حيث كينبغي، يجب قاعدة حسب الحياة -3

 .اآلخريف

 ركح يفقد كبذلؾ كعاجبلن  ميمان  الفرد عند شئ كؿ يصبح حيث ، المنظك أك الرؤية فقداف -4

 (19- 18، 2009)الزر:  .القرار اتخاذ في التردد كثير نفسو كيجد المرح،

 االحتراؽ النفسي مراحؿ  2-6

 ال النفسي االحتراؽ ظاىرة أف Matteson & Ivancevich،1987 كانفاسيفيش ماتبسكف يرل

نما فجأة تحدث   - :اآلتية المراحؿ تتضمف كا 

  : Involve استغراؽ مرحمة 1-

 مف متكقع ىك ما بيف اتساع عدـ حدث إذا كلكف ، مرتفعان  العمؿ عف الرضا مستكل يككف كفيما

 .االنخفاض في الرضا مستكل يبدأ الكاقع في يحدث كما العمؿ
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  : Stagnat التبمد مرحمة-2

 مستكل كينخفض ، الكفاءة كتقؿ تدريجيان، الرضا مستكل فييا كينخفض ببطء، تنمك المرحمة ىذه

 الحياة، في أخرل مظاىر إلى اىتمامو كينقؿ البدنية صحتو باعتبلؿ الفرد كيشعر العمؿ، في األداء

 .فراغو أكقات لشغؿ كذلؾ االجتماعية كاالتصاالت كميكايات

 :Detachment االنفصاؿ مرحمة 3-

 مع كالنفسية، البدنية الصحة كاعتبلؿ النفسي، االنسحاب في كيبدأ حدث، ما الفرد يدرؾ كفييا

 .النفسي اإلجياد مستكل ارتفاع

  :Junctuere الحرجة المرحمة - 4

 كالسمككية، كالنفسية، البدنية، األعراض تزداد كفييا النفسي، االحتراؽ سمسمة مرحمة أقصى كىي

 مرحمة إلى الفرد كيصؿ ،Doubts – self الذات شككؾ نتيجة الفرد، تفكير كيختؿ كخطران، سكءن 

 (14، 2008)الزىراني: .االنتحار في يفكر كقد العمؿ ترؾ في الفرد كيفكر اإلنفجار االجتياح

 ثبلثة لو حدد كقد العمؿ بركتيف ارتبطت مشاعر النفسي االحتراؽ أف إلى (1997) بدراف كأشار

 :مستكيات

  :متعادؿ نفسي إحتراؽ - 1

 . كاإلحباط كالقمؽ، التعب، مف قصيرة نكبات عف كينتح

  :متكسط نفسي إحتراؽ-2

  .األقؿ عمى أسبكعيف لمدة تستمر كلكنيا السابقة، األعراض نفس عف كينتج

  :شديد نفسي إحتراؽ-3

 الشديد، الصداع كنكبات المزمنة، الظير كآالـ ، القرحة مثؿ جسيمة أعراض منو كينتج

 كلكف آلخر حيث مف كمتكسطة معتدؿ نفسي إحتراؽ بمشاعر العاممكف يشعر أف غريبان  كليس
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 االحتراؽ يصبح عندئذ مزمنة كنفسية جسيمة أمراض شكؿ في كتظير المشاعر ىذه تمح عندما

 28 ):22 :2011 جرار،) .خطيرة مشكمة

 يسبب الضاغطة، الميف صداـ أف Maslach et، 1976) ،(1978 كزمبلئيا ماسبلش ترل

 عكس كىما االلتزاـ، كعدـ االىتماـ، فقداف إلى يقكد كالذم ، الناس مع كالدائـ الشديد التكتر مشاعر

 :أبعاد ثبلث صكرة في المشاعر ىذه كتظير ، االصمية العامؿ اتجاىات

  ):Emotionalاالستنزافي) اإلنفعالي اإلجياد -  1

 مف المطمكبة الزائدة كالمسؤكليات العمؿ ألعباء نتيجة الفرد ينتاب الشديد بالتعب عاـ شعكر

 الدراسة في البعد بيذا الخاصة الفرعية الدرجات مجمكع خبلؿ مف كتقييمو قياسو كسيتـ الفرد،

 .الحالية

  Depersona Lization :الشعكر تبمد  2-

 كعدـ كالتيكـ البلمبااله عمى كينطكم الزائد العمؿ ضغط بسبب الفرد لدل يتكلد شعكر

 مجمكعة خبلؿ مف كتقييمو قياسو كتـ معيـ، يعمؿ الذيف لؤلشخاص اإلنسانية بالقيمة الشعكر

 .الحالية الدراسة في البعد بيذا الخاصة الفرعية الدرجات

  Lack of personal Accomplish Ment الشخصي باإلنجاز الشعكر نقص 3-

 كيتضمف االجتماعية العبلقات مجاؿ في سيما ال سمبية بطريقة نفسو تقييـ إلى الفرد ميؿ

 (30 المرجع، نفس .(الذات عف كالرضا بالسعادة الشعكر تدني

  :النفسي االحتراؽ تفادم أساليب 7-2 

 أساليب أك طرؽ باختبار تقـك لـ العربية البيئة في السابقة األدبيات معظـ أف مف الرغـ عمى

 عمى تساعد قد التي األساليب بعض يقترحكف الباحثيف بعض أف إال النفسي االحتراؽ لتفادم بعينيا

  .النفسي باالحتراؽ اإلصابة تفادم
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 النفسي االحتراؽ كتفادم لمنع عامة خطكات مجمكعة ىناؾ أف 2007 مارسيبل كيمياـ يرل حيث

  - :منيا

 .كرعايتيـ باآلخريف االىتماـ مف المكظؼ ليتمكف بالذات كالجسدم النفسي ىتماـال- -1

 .كفاءة أقؿ ىـ لمف الدعـ كتقديـ نجاحان، أكثر ىـ لمف كالنظر كالتكيؼ كالتغيير المركنة -2

 .المينية األىداؼ تحقيؽ عمى كالعمؿ كالقيـ، المبادئ عمى المحافظة -3

 .لمتطكر جديدة كفرص مكاقؼ نحك االنفتاح -4

 .كمينية شخصية عبلقات إقامة عمى المحافظة -5

 .اآلخريف كمع النفس مع كالطيبة التسامح فنكف ممارسة -6

 االنفعالية الطاقة مخزكف كتنشيط لتفعيؿ أنشطة نحك كالسعي الحياتي التكازف تحقيؽ -7

  (21 سابؽ، مرجع :الرز) .كالجسدية

 الضغكط اإلشارة مجاؿ في كالميتميف الباحثيف مف العديد أف (26،2008كيذكر عثماف )

  :الجيكد مف مستكييف يتطمب النفسي لبلحتراؽ التصدم أف يقترحكف النفسية،

  :في كتتمثؿ ، الكقائية الجيكد : أكالن 

 .كالتعميـ التدريب .1

 .كالمعنكية المادية الحكافز استخداـ .2

 .كالبدنية الصحية المياقة .3

  :يأتي ما في كتتمثؿ العبلجية، الجيكد : ثانيان 

  .كالمياـ كالمسؤكليات كالكاجبات الحقكؽ تكضيح ذلؾ كيتضمف الدكر، تحميؿ -1

  .التقدـ كفرص كالمكافآت الترقية فرص تكفير خبلؿ مف العمؿ مناخ تحسيف -2
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 كالبلرسمية كالبلمركزية المشاركة مف أكبر قدران  يتيح لممكظفيف مؤازر صحي ميني مناخ إيجاد -3

  .كالمركنة

 العامميف أك المكظفيف بيف إيجابية اجتماعية عبلقات تكفير خبلؿ مف االجتماعية المؤازرة تكفير -4

 .كالعزلة بالكحدة الشعكر لتبني

 .كالتدريبية التعميمية كالبرامج المكظفيف كمساعدة تطكير برامج تكفير -5

 كاالجتماعية النفسية المشكبلت عمى كالتغمب السميـ النمك لتحقيؽ النفسي اإلرشاد برامج تكفير -6

 21 )سابؽ، مرجع) .كاالجتماعي الميني التكيؼ تعيؽ قد التي

  :النفسي االحتراؽ نتائح  2-8

 مف مجمكعة في تتمثؿ النفسي االحتراؽ تبعات أف إلى Kingham 1982 كنجياـ يشير

 الضغكط، مف المرتفعة لممستكيات الفرد تعرض عف تنتج كالتي كالنفسية الفسيكلكجية االستجابات

 .العالـ ىذا مع التعامؿ كعمى حكلو، مف لمعالـ كتفسيره الفرد إدراؾ عمى كبير بشكؿ تمتد كالتي

  :في الفسيكلكجية التبعات كتتمثؿ :الفسيكلكجية االستجابات -1

 .الدـ ضغط ارتفاع – أ

 .القمب ضربات معدؿ ارتفاع – ب

 .المعدة في اضطرابات – ج

 .الحمؽ في جفاؼ – د

  .التنفس في ضيؽ - ىػ
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  :-في فتتمثؿ :النفسية االستجابات  2-

 كضعؼ التفكير، كاضطرابات ، التركيز عمى القدرة نقص العقمية االستجابات أمثمة مف - أ

صدار المشكبلت، حؿ عمى القدرة كضعؼ األحكاؿ كتيكيؿ التذكر، عمى القدرة  ، األحكاـ كا 

  .القرارات كاتخاذ

 النفسية، كالكحدة كالحزف ، كاالكتئاب كالغضب، القمؽ، في تتمثؿ :االنفعالية االستجابات - ب

 تزداد الفرد انفعاالت فإف مستمران  المكقؼ ظؿ إذا أنو إلى كننجياـ يشير الصدد ىذا كفي

  .اضطرابان 

 كالتعب الغياب، معدؿ كزيادة المينة، كترؾ العدكاف، :في فتتمثؿ :السمككية االستجابات .ج    

 29 )،2003 :)الزىراني .مجيكد ألقؿ
  

دماف ، كاإلكتئاب ، كالمشقة ، النفسي االحتراؽ 9-2    : العمؿ كا 

 ىذه إجماؿ يمكف دراستيا في 68) :2005) متكلي أكردتيا التي الدراسات مراجعة خبلؿ مف

  :التالية النقاط في العبلقة

  كالمتراكمة المزمنة لممشقة التعرض مف القصكل الدرجة يمثؿ النفسي االحتراؽ.  

 مرتفعة بمثالية مستقبميـ إلى يتطمعكف الذيف األفراد لدل فقط يحدث النفسي الحتراؽ 

 مف عديد كفي البسيطة، الدافعية ذك خاصة األفراد مف لعديد تحدث المشقة بينما عالية، كدافعية

 .النفسي باالحتراؽ كليس ، كاالكتئاب بالعزلة شعكر ليـ فيحدث المكاقؼ

 بينما اآلخريف مع تكاصؿ فييا إنسانية ميف في يعممكف الذيف األفراد لدل يحدث النفسي الحتراؽ 

  .العمؿ أنكاع كؿ في تحدث المشقة

  النفسي االحتراؽ بعكس كمحدكدة، المدل قصيرة عامة بصفة المشقة.  
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 نتائج ذات دائمان  فميست المشقة أما األفراد، عمى سمبي تأثير ذك بأنو يتميز النفسي االحتراؽ 

 .اإليجابي األداء عمى الفرد تحفز البسيطة فالمشقة سمبية،

  بالعجمة شعكر المشقة عف ينتج بينما ، األمؿ كفقداف بالعجز شعكر النفسي االحتراؽ عف ينتج 

 .الزائد كالنشاط

  الشديد اإلجياد المشقة عف ينتج بينما ، المعنكيات في انخفاض النفسي االحتراؽ عف ينتج.  

  كعدـ المثالية لفقداف نتيجة المتكلد الحزف بسبب يحدث النفسي االحتراؽ عف الناتج الكتئاب 

 ألف الجسـ حاجة بسبب يحدث المشقة عف الناتج االكتئاب كبينما كأىدافو الفرد آماؿ تحقيؽ

  .طاقتو فقداف مف نفسو يحمي

 لبلحتراؽ استيدافان  أكثر لبلكتئاب نزعة لدييـ أك ميبلن  األكثر األفراد.  

 العاـ االكتئاب مف محددة كبمكاقؼ بالكظيفة ارتباطان  أكثر النفسي االحتراؽ. 

 مف المبكرة المراحؿ في األفراد مف العديد إليو يمجأ سمكؾ يعتبر فيك العمؿ إلدماف بالنسبة أما

 أعماليـ يؤدكف يجعميـ مما النفسي االحتراؽ عف الناتج األداء انخفاض لتعكيض النفسي االحتراؽ

 تتناقض كفاءاتيـ أف بؿ ، أعماليـ في يتقدمكف ال فيـ ذلؾ مف الرغـ كعمى ، العطبلت أثناء حتى

 كىذا العمؿ، مف نفسو الكـ إلنجاز الكقت مف المزيد إلى حاجة في كيصبحكف ، العطبلت أثناء في

نقبل  .النفسي االحتراؽ حدكث في رئيسيان  سببان  تعتبر التي المشقة مف مزيد خمؽ في يسيـ بالطبع

  26 )، 2009 :الرز)عف 

  :لمضغكطات مصاحبة كمشكمة النفسي االحتراؽ10-2 

 نتيجة كاالنفعالي البدني االستنزاؼ أك اإلنياؾ مف حالة إلى النفسي االحتراؽ مفيـك يشير

 منيا السمبية المظاىر مف مجمكعة في النفسي االحتراؽ كيتمثؿ عالية، لضغكط المستمر التعرض

 االىتماـ فقداف باآلخريف، االىتماـ فقداف بالعجز، الشعكر كاإلرىاؽ التعب المثاؿ سبيؿ عمى
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 في كالسمبية ، االجتماعية كالعبلقات الحياة قيمة في كالشؾ الكآبة اآلخريف، مف السخرية بالعمؿ،

 .الذات مفيـك

خبلصان  التزامان  األكثر الفرد أف عمى التنظيمي السمكؾ مجاؿ في الباحثيف بيف اتفاؽ شبو كىناؾ  كا 

 أعمى بدرجة النفسي االحتراؽ حالة كترتبط النفسي لبلحتراؽ غيره مف عرضة أكثر يككف عممو في

 كالنفسية االجتماعية الخدمة متخصصي كالمدرسيف، كالشرطة االجتماعية الخدمات بميف بالعامميف

  .الناس مع يتعاممكف ممف كغيرىـ ، كالمحاميف كاالطباء كالممرضات كالممرضيف

 داخمي ضغط تحت الضاغطة العمؿ لظركؼ باإلضافة يقع ىؤالء مف كالمخمص الممتـز فالفرد

 في فعاليتو مف تقمؿ كتحكمو إرادتو عف خارجة متغيرات ظركؼ يكاجو نفسو الكقت كفي لمعطاء

 اىتماـ إعطاء مف تتمكف ال التي فالممرضة الشخصي، دافعو تعكس التي بالصكرة بعممو القياـ

 تشجع ال منظمة في يعمؿ الذم كالمكظؼ الجناح، في المرضى كثرة بسبب مريض لكؿ شخصي

 حالة إلى لمكصكؿ معرضكف جميعان  ىؤالء التسمطي، المناخ فييا كيشيع شخصية مبادرة أية

 33 )،2003الزىراني: ( نقبل عف النفسي االحتراؽ

 

  :النفسي االحتراؽ يقاس كيؼ  11-2 

 يعتمد التي االساسية القاعدة النفسي االحتراؽ عمى الدالة كالمظاىر السمككية االستجابات تشكؿ

 أك بخير الفرد كاف إذا فيما التساؤؿ عمى اإلجابة عمى تساعدىـ أدكات تصميـ في الباحثكف عمييا

 ، المكافقة عدـ أك بالمكافقة تقديرية عبارات عمى باإلجابة المستجيب يقـك العادة كفي نفسيان  محترؽ

 خياران، عشر إحدل إلى ثبلث مف يتفاكت مقياس عمى تدريجي منظكر أف بعد مف نفسيا اإلجابة أك

  .األدكات ىذه تتضمنيا التي العبارات لمضمكف أمثمة يمي فيما

 .كاإلرىاؽ بالتعب الشعكر مدل -
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 .اآلخريف مع المعاممة أسمكب -

 .البدنية االمراض غياب رغـ باأللـ الشعكر مدل -

 .اآلخريف مف القرب أك العزلة مدل -

  .اآلخريف مع االتصاؿ أسمكب -

  .لمعمؿ الشخصية النظرة -

  .لمعمؿ لشخصية ا النظرة في التشاـؤ أك التفاؤؿ درجة -

  .لمحياة الشخصية النظرة في التشاـؤ أك التفاؤؿ درجة -

 .االجتماعية األنشطة في المشاركة مدل -

  .اآلخريف مساعدة في الرغبة مدل -

 (36 ،2003 :الزىراني)نقبل عف  .الفرد حياة في األىداؼ غمكض أك غياب -

  :النفسي االحتراؽ آثار  12-2 

 غير العمؿ لظركؼ فعؿ رد أك انعكاس إال ماىك النفسي االحتراؽ النفسية الناحية مف

 تقمية يمكف ال الذم النكع مف إجياد أك ضغط مف الميني يشتكي عندما تبدأ كالعممية المتحممة،

 المصاحبة السمكؾ كأنكاع االتجاىات في كالتغيرات المشكبلت حؿ أسمكب طريؽ عف منو كالتخمص

 الضغط ناحية مف أسكأ إلى حالتو تردم مف الفرد كتحمي نفسيان  ىركبان  تكفر النفسي لبلحتراؽ

 - :الظاىرة ليذه التالية اآلثار حصر يمكف ذلؾ بجانب العصبي،

 .بالمسؤكلية اإلحساس تقميؿ -1

 .النفسي بالبعد العميؿ مع العبلقة تمتاز -2

 .النفسية الطاقة استنفاذ -3

 .الشخص في السمبية كزيادة المثاليات عف التخمي -4
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 .الفشؿ حالة في اآلخريف لـك -5

 .باآلداء الخاصة الفعالية نقص -6

 (19،27 ،2008 ي:الزىران) .الكظيفي االستقرار كعدـ العمؿ عف التعب كثرة -7

  :النفسي لبلحتراؽ المفسرة كالنماذج النظريات - 13-2

  Cherniss Model النفسي لبلحتراؽ تشيرنس مكذجن 1-12-2 

 النفسي، لبلحتراؽ الشامؿ النمكذج 44 )،2003:الزىراني ، Cherniss (1985) تشيرنس  قدـ

 كمجاؿ الصحة مجاؿ ىي مجاالت أربعة في مبتدئان  مينيان  كعشركف ثمانية معاكنيو مع قابؿ كقد

 مقابمة كتـ الثانكية، المدارس في التدريس كمجاؿ العامة، المستشفيات في التمريض كمجاؿ القانكف،

 نمكذج التالي الشكؿ كيكضح ، سنتيف إلى سنة مف تتراكح فترة خبلؿ مرات عدة المفحكصيف كؿ

  :النفسي لبلحتراؽ تشيرنس

 (1) شكؿ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خصائص يحيذ انعًم

 انتىجيه في انعًم

 عةء انعًم  

 االستثارج   

 االتصال تانعًالء     

 االستمالنيح  

 اهذاف انًؤسسح

 انميادج انعايح

 يتغيزاخ االتجاهاخ انسانثح

 عذو وضىح اهذاف انعًم

 حَمص انًسؤوني     

 انتُالض تيٍ انًثانيح وانىالعيح    

 االغتزاب انُفسي    

 االغتزاب انىظيفي

 َمص االهتًاو تانذاخ  

 انشخصيح انًتغيزاخ

 انخصائص انذيًىغزافيح

 انتىجيهاخ انًهُيح      

 انًطانة وَعيًاخ خارج انعًم     

 يصادر انضغىط

 عذو انثمح تانذاخ وَمص انكفاءج

 انًشاكم يع انعًالء

 انتذخم انثيزولزاطي

 َمص االثارج واالَجاس

 عذو يساَذج انشيالء    
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 :Work Setting العمؿ محيط خصائص - أ

 معينة، مستقبمية تكجيات كليـ مرة ألكؿ الكظيفة يدخمكف الذيف األفراد مع الخصائص ىذه تتفاعؿ

 مف معينة مصادر تعتبر العكامؿ ىذه كؿ اجتماعية، مساعدات إلى يحتاجكف زائدة، عمؿ كمطالب

 بطرؽ الضاغطة العكامؿ ىذه مع كبتكاءـ ، متفاكتة بدرجات االفراد لو يتعرض الذم الضغط

 إلى المجكء طريؽ عف آخركف يتكاءـ بينما منحرفة كاستراتيجيات أساليب إلى البعض فيمجأ مختمفة،

  .السالبة االتجاىات

 االحتراؽ تشكؿ كالتي السالبة االتجاىات لمتغيرات الثمانية العمؿ محيط خصائص تشيرنس اعتبر

  - :الخصائص كىذه النفسي،

  Orientation العمؿ في التكجيو •

 Work load العمؿ عبء •

  Stimulation االستثارة •

 Scope of Client Contact بالعمبلء االتصاؿ •

  Autonomy االستقبللية •

  Institution Goals المؤسسة أىداؼ •

  Leadership/Supervision كاإلشراؼ القيادة •

 (.42، 2008: الزىراني  Social Isolation (االجتماعية العزلة •

 : Personility Varabels الشخصية المتغيرات -ب 

  .العمؿ محيط خارج مف االجتماعي التأييد إلى باإلضافة الديمكغرافية الخصائص تضـ كىي
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 : Sources of Stress الضغط مصادر  - ج

  :كىي النفسي لبلحتراؽ كمقدمة لمضغط مصادر خمسة تشيرنس كضع

  Doubts About Competence الكفاءة كنقص بالذات الثقة عدـ •

  Problems With Clients العمبلء مع المشاكؿ •

  Bureaucratic interference البيركقراطي التدخؿ •

  Lack of Collegiality كاإلنجاز اإلثارة نقص •

 ( 42 المرجع، نفس)  Lack of Collegaility الزمبلء مساندة عدـ •

 

 :Negative Attitudes السالبة االتجاىات متغيرات - د

   -: في كتتمثؿ الضغكط عف تنتج سالبة اتجاىات تشيرنس حدد

  Personal Responsibility for Outcomes الشخصية المسئكلية نقص •

 Idealism / Realism كالكاقعية المثالية بيف التناقص •

  Emotional Detachmentالشعكرل النعزاؿ النفسي اإلغتراب •

  Job Alienation المينة العمؿ،اك اغتراب •

  Self Interest بالذات االىتماـ نقص •

  :كىي بالعمؿ المرتبطة المتغيرات محؿ األخرل المتغيرات بعض أضيؼ -ق

  Job Satisfaction الكظيفي الرضا •

  Absenteeism العمؿ عف الغياب •

 ( Intention to Turnover )التنظيـ إعادة نحك اليدؼ المينة نحك االتجاىات •

  (Psuchosomatic Symptoms )نفسيىة جسدية السيككسكماتية األعراض •



  
 

31 
 

  Marital Satisfaction الزكاجي الرضا •

  Role Conflict الدكر صراع •

  Physical Health الجسمانية الصحة •

  Medication Use العقاقير إستعماؿ اك استخداـ •

 االحتراؽ زاد كمما لمضغط التعرض كزاد الكاقع صدمة زادت كمما أنو تشيرنس أكضح كقد

 النفسي االحتراؽ في عالية درجات عمى يحصمكف الذيف األشخاص أف النمكذج أكضح كما النفسي،

 .ضعيفة اجتماعية مساندة يتمقكف الذيف ىـ

 االرتباط ضعيفة الخبرة كسنكات كالنكع السف مثؿ الديمكغرافية العكامؿ أف النمكذج ىذا كيكضح

 44 )،2003 الزىرني: ) .لنفسي ا باالحتراؽ

 الذيف العاممكف ىـ مرتفعة احتراؽ درجات عمى يحصمكف مف فإف النمكذج ليذا كطبقان  عميو بناء

 عدـ مف كيعانكف متزايد، بشكؿ األدكية يستخدمكف الذيف كىـ سيككسكماتية، بأعراض يشعركف

 إلى يميمكف أنيـ كما غيابيـ نسب كترتفع الكظيفي، الرضا كقمة الدكر، صراع كمف الزكاجي، الرضا

 .المينة ترؾ

  -:يمي فيما النماذج مف غيره عف تشيرنس نمكذج كيختمؼ

 اإلحساس نقص العمؿ، أىداؼ كضكح عدـ تشيرنس اقترحيا التي المفاىيـ تختمؼ -

 كاالغتراب النفسي، كاالغتراب كالمثالية، الكاقعية بيف كالتعارض الشخصية بالمسئكية

 1981) ،كآخركف كبينز ماسبلؾ اقترحتيا التي تمؾ عف (بالذات االىتماـ كنقص الكظيفي،

 العمؿ محيط كخصائص الكظيفي الرضا اىمية عمى السابقة الدراسات مع تشيرنس اتفؽ -

 .الديمكغرافية كالخصائص الفردية الفركؽ أىمية عدـ عمى التأكيد مع
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 كمتطمبات االجتماعية المساندة مثؿ ، اإلضافية العمؿ متغيرات أىمية عمى النمكذج أكد -

  .العمؿ عف الناتج الكظيفي االحتراؽ ظاىرة فيـ زيادة في الحياة

 لبلحتراؽ ماسبلؾ قائمة نتائج مع النمكذج ىذا طريؽ عف إلييا تكصؿ التي النتائج اتفقت -

 (25 ،:2013  نعيمة) .االفراد كرفاىية صحة بمؤشرات ارتبطت حيث الكظيفي

 كالتي العمؿ محيط في لمتدخؿ االستراتيجيات لبعض اقتراحات تشيرنس نمكذج أعطى -

  :فئات أربع إلى كقسميا النفسي، باالحتراؽ اإلحساس مف تقمؿ أف يمكف

 .العامميف كتطكير إرشاد -

 .التنظيمية كاألىداؼ كالقيادة اإلشراؼ -

 .الكظيفي البناء -

 44 )،:2008 الزىراني) .كالمعايير األساليب -

 :(1986)النفسى لؤلحتراؽ كآخركف شفاؼ نمكذج - 2-12-2

 عمى كذلؾ الكظيفي لبلحتراؽ السمككية كالمصاحبات كالمظاىر المصادر إلى النمكذج ىذا يشير

  :التالي النحك

 كالذم العمؿ بمكاف يرتبط أكليما :الكظيفي االحتراؽ مصادر مف نكعيف إلى يشير النمكذج :أكالن 

 االجتماعي كالتأييد القرارات اتخاذ في المكظؼ مشاركة كعدـ كغمكضو، الدكر صراع في يتمثؿ

 الشخصية المتغيرات إلى باإلضافة الميني، دكره  نحك تكقعاتو مثؿ ذاتو يرتبط كثانييما .الردئ

  .التعميمي كالمستكل الخبرة كسنكات كجنسو سنو مثؿ بو الخاصة األخرل

 المكظؼ رغبة في تتمثؿ كالتي الكظيفي لبلحتراؽ السمككية المصاحبات إلى النمكذج أشار :ثانيان 

  .العمؿ عف التغيب معدؿ كزيادة كالتمارض مجيكد ألقؿ كالتعب المينة ترؾ

  :مايمي النمكذج ىذا حسب النفسي االحتراؽ مصادر كتشمؿ
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 :خاصة عكامؿ

 الدكر صراع. 

 الدكر غمكض. 

 القرار في المشاركة عدـ.  

 لء.رد اجتماعي تأييد  

 :شخصية كمتغيرات عكامؿ 

 السف ، الجنس.  
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 :1988)كآخركف بريزم لجيف) :كالبيئية الشخصية المتغيرات نمكذج  3-12-3

 النمكذج ىذا ضـ كقد الكظيفي باالحتراؽ المنبئة المتغيرات مف مجمكعة أحسف لتحديد نمكذج كىك

 مثؿ اليامة التنظيمية الخصائص عمى األكلى المجمكعة ركزت البيئة المتغيرات مف مجمكعتيف

 الميني، المكقؼ في الشخصي التحكـ فعالية مدل العمؿ، لمكاف االقتصادية االجتماعية الحالة

 مصادرىا عف المساندة عمى الثانية المجمكعة ركزت القرار، اتخاذ في المكظفيف مشاركة مدل

 ء.األصدقا ، بالزمبلء اإلدارة المختمفة،

 الخصائص عمى األكلى المجمكعة ركزت الشخصية المتغيرات مف مجمكعة النمكذج ضـ كما

 مثؿ شخصية متغيرات عمى الثانية المجمكعة كركزت الخبرة كسنكات الجنس مثؿ الديمكغرافية

 .التعميمي كالمستكل الذات كتقدير المينية الكفاءة

 .الكظيفي باالحتراؽ داؿ ارتباط ذات كالشخصية البيئة المتغيرات أف كجد النمكذج مراحؿ كؿ كفي 

 (2013،28 :نعيمة)
 

 

 :Seyle )سيمي )عند العاـ التكيؼ زممة نمكذج -  4-12-2

 األعراض) عمييا كأطمؽ 1976 عاـ أخرل مرة صياغتيا أعاد ثـ 1956 نظريتو سيمي قدـ

 التعرض أف سيمي يقرر كفييا ،) General Adaptation syndrome العاـ لمتكيؼ المتزامنو

 عمى الكظيفي االحتراؽ يفرض حيث الفرد، حياة عمى سمبية تأثيرات عميو يترتب لبلحتراؽ المتكرر

 أف كرغـ جميعان، بينيما تجمع أك ، نفسية أك ، اجتماعية أك فسيكلكجية، تككف قد متطمبات الفرد

 يدفع قد االحتراقات تمؾ لمكاجية لطاقاتو الفرد حشد فإف ناجحة تبدك قد الضغكط لتمؾ االستجابة

 ثبلثة أساس عمى األعراض ىذه سيمي كصؼ كقد كفسيكلكجية، نفسية أعراض شكؿ في ثمنو
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 أطكار يكضح الذم التالي التخطيطي الشكؿ مف تتضح كالتي االحتراقات، لتمؾ لبلستجابة أطكار

  :سيمي نظرية في كمظاىرىا الكظيفية لبلحتراقات االستجابة

  

 

 

 

 

                      ثالث االنياؾال    المقاكمة الثاني           اإلنذار األكؿ       

 

)نعيمة: نقبل عف  يمي.س نظرية في كمظاىرىا الكظيفية لبلحتراقات االستجابة أطكار (2) الشكؿ

2013  ،29.) 

 لمكاجية كالنفسية الجسمية االستجابات مف سمسمة عف عبارة النمكذج فإف الشكؿ مف يرل ككما

  :مراحؿ بثبلث كتمر السمبية الضاغط المكقؼ

  :بالخطر اإلنذار فعؿ رد  األكلى المرحمة

 بعض كيصاحبيا لمكاجيتيا كيستعد الخطر، مكاقؼ الجسـ يميز كفيما لمخطر، أكلية استجابة كتعد

  .العضمي النسيج كتكتر التنفس كسرعة القمب، نبضات زيادة :مثؿ الفسيكلكجية التغيرات

 :المقاكمة الثانية المرحمة

 الحيؿ التستطيع كعندما الضغكط لمكاجية الدفاعية الحيؿ بعض كجكد المرحمة ىذه في يبلحظ

  .الشديديف كالتعب االستنزاؼ عبلمات تظير المستمر الضغكط نتيجة لمجسـ، التكازف إعادة
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اضطرابات نفسية 
 جسمية

 

 
 

 إعتالل لصحة المرضى
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  :اإلنياؾ  الثالثة المرحمة

 تظير كقد اإلنياؾ، يحدث الضغكط استمرار مع المقاكمة كتتدىكر المكاجية، أساليب تفشؿ عندما

 يمر السيككسكماتية االضطرابات تككيف أف سيمي أكضح كقد النفسجسمية االضطرابات بعض

 انفعالية استثارة إلى يؤدم مما لممكقؼ، معرفي كتقدير إدراؾ يعقبو حسي، بمثير يبدأ حيث بمراحؿ،

 إلى تؤدم بدنية أثار ثـ جسمية، استثارة ذلؾ عف كينتج بالعقؿ الجسـ اتصاؿ يحدث كعندئذ ،

 .مرض

 التي األعراض أف كما المستمرة الضغكط عف ناتجة اإلنياؾ مرحمة أف إلى النمكذج ىذا يشير

 االحتراؽ أعراض مف كثيران  تقترب الضغكط، مكاجية عف العجز عف كالناتجة النمكذج إلييا أشار

 (27- 26 ،2010 :أبكالحصيف) .اإلنياؾ نمكذجو في سيمي عمييا أطمؽ كالتي الكظيفي،

 

  :البنائية العبلقات نمكذج  5-12-2  

 بيف المتبادلة لمعبلقات كصفان  النمكذج ىذا يقدـ Angel et al 2003) ) كآخركف أنجؿ حسب

 اآلخر، عمى منيا كؿ تأثير حيث اإلجياد كمشاعر الشخصي، اإلنجاز :الكظيفي االحتراؽ أبعاد

 إنجاز ارتفع كمما أنو بمعنى اإلنفعالي، اإلجياد عمى يؤثر الشخصي اإلنجاز بعد أف إلى فيشير

 آخر جانب كمف جانب، مف ىذا المشاعر، بتبمد إحساسو ككذلؾ باإلجياد، إحساسو قؿ الفرد

 استراتيجيات إلى صنفت كالتي الكظيفي االحتراؽ عمى المكاجية استراتيجيات تأثير النمكذج يكضح

 بينما الشخصي، باإلنجاز الفعالة المكاجية استراتيجيات ارتباط كأكضح فعالة، غير كأخرل فعالة،

 المتبادلة العبلقات مف نكع ىناؾ أف بمعنى ، اإلجياد بمشاعر الفعالة غير االستراتيجيات ارتبطت

 الكظيفي االحتراؽ أبعاد بيف ككذلؾ الكظيفي، االحتراؽ كبيف بنكعييا المكاجية استراتيجيات بيف

 كالذم لبلحتراؽ الثالث البعد كبيف اإلنفعالي كاإلجياد المشاعر تبمد بعدم كىما البعض ببعضيا
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 الكظيفي االحتراؽ ارتفاع عمى انخفاضو يدؿ بينما الكظيفي، االحتراؽ انخفاض عمى ارتفاعو يدؿ

 ( 31 ،2001:  نعيمة في 2007 :دردير نسكة)نقبل عف   .الشخصي اإلنجاز بعد كىك النفسي

 : Pines (1993) بينس الكجكدم النمكذج  6-12-2

 مناخ في Ayala Pines (1993) بو تقدمت الذم النمكذج حسب النفسي االحتراؽ يظير

 يفسر ما كىذا الكجكد، معنى عف البحث مكضكع االفراد مف لعدد بالنسبة العمؿ يصبح أيف ثقافي

 كأف معنى ليا حياتيـ بأف لبلعتقاد األفراد حاجة مف تنبع النفسي لبلحتراؽ األكلى األسباب " بأف

 ما عكس عمى (Truchot،2006، Hallerg،2005) كاىية فائدة ذات بيا يقكمكف التي األشياء

 اليسبب التنظيمي األرغاـ العمؿ كعبء الضغكط إفPines (1993) س)بن شرنيس نمكذج يقترحو

 كىك عمقان  أكثر لسبب بؿ كالمؤىبلت، الكفاءات استعماؿ تعرقؿ ألنيا النفسي االحتراؽ حدكث في

 ممارسة خبلؿ مف عنو يبحث الذم المعنى مف الفرد تحـر الكفاءات ىذه استعماؿ استحالة أف

  .عممو

 يتعمؽ بؿ لممعنى كمي لغياب نتيجة النفسي االحتراؽ أف ترل pines (1993) لبنس فبالنسبة

 حدكث إلى يؤدم مما ميمة غير أك معنى ليا ليست الشخصية مساىمتو أف يرل الفرد بككف األمر

 كبير، كالتزاـ بتعمؽ مينتو ممارسة في العامؿ الفرد بدأ كمما المنطمؽ ىذا كمف النفسي، االحتراؽ

  .مناسبة غير عمؿ شركط ظؿ في أكبر النفسي لبلحتراؽ تعرضو احتماؿ كاف كمما
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 2003 (33 ،2013 :نعيمة) نقبل عف النفسي لبلحتراؽ الكجكدم النمكذج :(3) الشكؿ

Truchot ) 

 :(1993) النفسي لبلحتراؽ ليتر نمكذج  7-12-2

  :أثنيف منطمقيف مف النمكذج ىذا كينطمؽ

 .الكقت عبر تطكرىا خبلؿ مف البعض بعضيا في النفسي االحتراؽ أبعاد تؤثر -1

  .الفردية كالعكامؿ المحيطة بالظركؼ عبلقتيا تختمؼ النفسي لبلحتراؽ الثبلثة األبعاد -2

 بحيث االنفعالي اإلنياؾ يخص البداية منذ Leiter (1993) ليتر اىتماـ مركز كاف كقد

 ألثار ككسيط االنفعالي اإلنياؾ أيضان  يعتبر كما العمؿ، لضغكط فعؿ رد عف عبارة أنو عمى يعرفو

 تبمد فإف لذلؾ ، كالغيابات التنظيمي الكالء الميني، االلتزاـ مثؿ مخرجات عدة عمى الضغكط

  .النفسي باالحتراؽ الخاص العرض ىك يعتبر الشعكر

 االهذاف وانتىلعاخ

 انعايح

 انخاصح     

 انخاصح تًهُح يا

 انشخصيح

 يحيظ يهُي إجاتي يحيظ يهُي ضاغظ

 تحميك االهذاف وانتىلعاخ عزلهح االهذاف وانتىلعاخ

 انُجاح انفشم

 تحميك يعُى انىجىد االحتزاق انُفسي
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 اإلنياؾ عف مستقمة بصفة يتطكر الميني باإلنجاز الشعكر بأف أيضان  النمكذج ىذا يفترض كما

 متغيرات مع يتقاسمانيا التي لمعبلقة ارجاعو يمكف بينيا يكجو الذم االرتباط أف حيث ، االنفعالي

 .أخرل

 في الصراعات ، الدكر عبء ارتفاع: في النمكذج ليذا (المتطمبات) التنظيمية الضغكط تتمثؿ

 غير بطريقة الشعكر تبمد عمى الضغكط ىذه تأثير يككف (Dullish) كالرتابة الشخصية العبلقات

 .االنفعالي اإلنياؾ عبر مباشرة

 الزبائف طرؼ مف كالتعاكف العمؿ أماكف في المكجكد الدعـ مثؿ المساندة المكارد تكفر يؤدم كما

 نفس كفي الشعكر ارتفاع الكقت نفس كفي الشعكر تبمد عمى االنفعالي اإلنياؾ أثر تخفيض إلى

 .الميني باإلنجاز الشعكر ارتفاع الكقت

 عمى المحافظة كنظرية كالبحكث الدراسات مف سمسمة مف العبلقات ىذه( Leiter ) ليتر كيستمد

 أكثر يككنكف األفراد أف إلى تشير (The Conservation of Resource Therory) المكارد

 مف ترفع (الضغكط  المتطمبات( (فإ لذلؾ الطبيعيو، المكارد نقص مع المقارنة بالمتطمبات تأثران 

 قبؿ مف الدعـ) المكارد متغيرات أف حيف في إنفعالي إنياؾ شكؿ عمى عنيا يعبر التي اإلرغامات

 المكاجية استراتيجيات استعماؿ إلى الحاجة خفض إلى تؤدم (العمبلء طرؼ مف كالتعاكف المنظمة

 الشعكر رفع إلى أيضان  المكارد تؤدم كما ، الشعكر تبمد مثؿ (Defensive Coping) الدفاعية

 35 )،2013 : نعيمة في 2008 :عشكم عبدالرحمف(الميني باإلنجاز
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 (Leiter -1993) النفسي لبلحتراؽ ليتر نمكذج (4) الشكؿ

 التعميؽ عمى نماذج االحتراؽ النفسى: 2-13

 فسرت كما البحكث، مف العديد اىتماـ عمى استحكذت النفسي االحتراؽ ظاىرة بأف يتضح سبؽ مما

 أنيا كما البعض، لبعضيا كمدعمة مكممة تبقى فإنيا اختمفت كأف حتى كتفسيرات، نماذج بعدة

 نتيجة تنشأ الزمف، عبر تتطكر صيركرة عف عبارة النفسي االحتراؽ أف أىميا نقاط في تشترؾ

 الفرد كشخصية العمؿ مف كؿ تفاقمو كزيادة ظيكره عمى كيساعد المستمرة العمؿ لضغكط

 بالدراسة كارتباطو نمكذج كؿ عبلقة تكضح النفسي االحتراؽ نماذج سرد خبل مف الباحثة ترل

 كما المتغيرات، ببعض كعبلقتو بالمستشفيات العامميف لدل النفسي االحتراؽ كمكضكعيا الحالية

 مجاالت أربع في استخدمو الذم النفسي لبلحتراؽ Cherniss (1985) تشيرنس نمكذج مف يتضح

 المستشفيات في التمريض كمجاؿ الصحة، مجاؿ في استخدمو أنو الحالية بالدراسة عبلقة لو كما

 النمكذج في سنتيف، إلى سنة مدة في المفحكصيف كؿ مقابمة كتـ فرد 28 عددىا عينة عمى العامة

 خصائص كىي النفسي االحتراؽ في تساىـ التي المتغيرات مف مجمكعات ثبلث ىناؾ التفسيرم

 بخصائص) الشخصية كالمتغيرات (.....العمؿ، عبء العمؿ، في التكجيو) العمؿ محيط

 انصزاعاخ انتشخيصيح انتحكى استعًال انًهارج االستمالنيح

 االَهان االَفعاني تثهذ انشعىر انشعىر تاإلَجاس

 رتاتح انعًم ارتفاع عةء انذور دعى انًشزف دعى انشيالء تعاوٌ انشتىٌ
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 كنقص بالذات الثقة عدـ) الضغط مصادر (العمؿ خارج مف االجتماعي التأييد الديمكغرافية،

  .إلخ....العمبلء مع المشاكؿ ، الكفاءة

 .النفسي االحتراؽ زاد كمما لمضغط التعرض زاد الكاقع صدمة زادت كمما أنو تشيرنس أكضح كلقد

 االرتباط ضعيفة الخبرة كسنكات كالنكع السف، مثؿ الديمكغرافية العكامؿ أف النمكذج ىذا كضح كما

 الديمكغرافية العكامؿ ارتباط عبلقة مدل الحالية الدراسة في دراستو سيتـ ما كىذا النفسي، باالحتراؽ

  .النفسي باالحتراؽ

 ضعؼ ، بالعمؿ المتعمقة لممكاقؼ سمبيان  تغيران  النفسي االحتراؽ يكافؽ تشيرنس نمكذج فحسب)

 الكقت نفس كفي ، الزبائف عف االنفعالي كاالبتعاد كاالنفصاؿ المينية، بالمسئكلية كالشعكر االىداؼ

 أساليب تبني ما حد إلى تشبيو السمبية المكاقؼ ىذه تطكر أف حيث ، بالذات أكبر إىتماـ إعطاء

 ) .المناسبة غير المكاجية

 السمككية كالمصاحبات كأبعاد مصادر إلى يشير (1986) كآخركف شفاؼ لنمكذج بالنسبة أما

 كالتأييد رالقرا اتخاذ في المكظؼ مشاركة عدـ أك العمؿ، مكاف مصادره كمف النفسي، لبلحتراؽ

 إلى باإلضافة الميني دكره ، تكقعاتو مثؿ ذاتو المكظؼ الثاني كالمصدر الردئ، االجتماعي

 .التعميمي كالمستكل الخبرة كسنكات كالنكع كالسف الشخصية المتغيرات

 كنقص ، الشخصية اليكية كفقداف انفعالي استنزاؼ مف النفسي االحتراؽ أبعاد إلى النمكذج أشار

 في تتمثؿ) الكظيفي النفسي لبلحتراؽ السمككية المصاحبات إلى أشار ككذلؾ الشخصي، اإلنجاز

 .(العمؿ عف التغيب كزيادة ، كالتعارض مجيكد ألقؿ كالتعب المينة ترؾ إلى المكظؼ رغبة

 عمى إلخ... الخبرة كسنكات كالسف كالنكع الشخصية بالمتغيرات ييتـ أنو النمكذج ىذا أف يتضح

 .(1986)تشرنس نمكذج عكس



  
 

41 
 

 مف مجمكعتيف عمى يركز (1988) كآخركف بريزم لجيف كالبيئية الشخصية المتغيرات نمكذج أما

 مف مجمكعة )كالزمبلء اإلدارة ، مصادرىا مف كالمساندة التنظيمية الخصائص) البيئية المتغيرات

 ، المينية كالكفاءة الخبرة، كسنكات كالسف النكع مثؿ الديمكغرافية الخصائص) الشخصية المتغيرات

 (التعميمي كالمستكل ، الذات كتقدير

  الكظيفي باالحتراؽ داؿ ارتباط ذات كالشخصية البيئية المتغيرات أف كجد النمكذج مراحؿ كؿ كفي

 كىذا النمكذج ىك الذم قامت الباحثة بتبنيو في الدراسة الحالية .

 عميو يترتب لبلحتراؽ المتكرر التعرض أف نظريتو في Seyle) سيمي (يكضحو ما عكس عمى

 كالنفسية الجسمية االستجابات مف سمسمة عف عبارة النمكذج أم ، الفرد حياة عمى سمبية تأثيرات

 بالخطر اإلنذار فعؿ رد األكلى المرحمة ىي مراحؿ بثبلث كتمر السمبية الضاغطة المكاقؼ لمكاجية

 المقاكمة الثانية كالمرحمة ، الفسيكلكجية التغيرات بعض كيصاحبيا لمخطر أكلية استجابة كتعد

 بعض تظير كقد اإلنياؾ كىي الثالثة كالمرحمة الضغكط، لمكاجية الدفاعية الحيؿ بعض ككجكد

 ، المستمرة الضغكط عف ناتجة اإلنياؾ مرحمة إلى النمكذج ىذا يشير . ميةسالنفسج االضطرابات

 .النفسي االحتراؽ أعراض مف عرض اإلنياؾ كيعتبر

 اإلنجاز) النفسي االحتراؽ أبعاد بيف المتبادلة لمعبلقات كصفان  البنائية العبلقات نمكذج كيكضح

 دراستو سيتـ كىذا اآلخر، عمى منيا كؿ كتأثير  )المشاعر تبمد – االنفعالي اإلجياد – الشخصي

 .الحالية الدراسة في

 تنبع النفسي لبلحتراؽ األكلى األسباب أف (Ayala 1993) الكجكدم النمكذج تفسير يتضح كما

 .كأىمية فائدة ذات بيا يقكمكف التي األشياء كأف معنى، ليا حياتيـ بأف لبلعتقاد الفرد حاجة مف

 النفسي لبلحتراؽ يميمكف مف ىـ لمعمؿ كبير حافز لدييـ الذيف األشخاص بأف النمكذج ىذا يفترض

 .مناسبة غير عمؿ شركط ظؿ في
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 أبعاد تأثير خبلؿ مف البنائية العبلقات نمكذج مع (1993) النفسي لبلحتراؽ ليتر نمكذج كيتفؽ

 ككذلؾ الفردية، كالعكامؿ المحيطة بالظركؼ عبلقتيا كتختمؼ البعض، بعضيا في النفسي االحتراؽ

 االنفعالي االنياؾ سيمي نمكذج يكضحو ما أيضان  ىذا االنفعالي اإلنياؾ عمى ليتر نمكذج يركز

  .نفسيان  المحترؽ إلييا يكصؿ التي الثالثة المرحمة كيعتبره نظريتو في طرحو الذم

بعد استعراض عددان مف النماذج المفسرة لمفيكـ االحتراؽ النفسي ، يتبيف أف أغمب ىذه النظريات 

عف أشارت إلى أف اإلنياؾ ىك آخر مراحؿ اإلحساس بالضغكط، إضافة إلى أف االحتراؽ ناتجان 

الضغكط المينية الستمرارىا، كما أف االحتراؽ ينشأ لمجمكعتيف مف األسباب أحداىا ترتبط 

بشخصية الفرد، كاألخرل ترتبط ببيئة العمؿ ، فاالحتراؽ النفسي ينشأف نتيجة لضغكط العمؿ 

 المستمر كيساعد عمى ظيكره كزيادة تفاقمة كؿ مف بيئة العمؿ كشخصية الفرد. 
 

 االحتراؽ النقسي:التعامؿ مع  14.2

إف االحتراؽ النفسي ليس مف األمكر اليسيرة أك مف المشاكؿ ذات البعد الكاحد يسيؿ رصد أسبابيا 

ككضع الحمكؿ ليا بؿ إف األمر أكثر تركيبان كتعقيدان كلو جذكر في النفس كالعبلقات الشخصية 

منع حدكث ىذه الظاىرة يمكف  بالمشاكؿ الكظيفية كالتاريخية كالتنظيمية كالنفسية ، كعمميةكمرتبط 

عادة  أف تيدؼ أساسان إلى تقديـ برامج تعمؿ عمى تعزيز األفراد، عمى التعامؿ مع االستراتيجية كا 

ىيكمية بعض األنظمة ، كقد تعددت االستراتيجيات المقترحة لمتعامؿ مع االحتراؽ النفسي ، فيقترح 

التعامؿ مع مشكبلت االحتراؽ النفسي  (  أنو لكي نككف أكثر دقة كجدية فيpaine,1982بايف )

 يجب أف نضع استراتيجيات عمى عدة أصعدة كنمخصيا في أربع مكاقع ىامة لمتدخؿ. 
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  الفرد: ىذه التدخبلت تيدؼ إلى تعزيز كدعـ القكل كالقدرات الفردية لمتعامؿ مع الضغكط

 الناشئة عف العمؿ.

 إلى تعزيز كدعـ العبلقات بيف  العبلقات الشخصية: كتيدؼ المحاكالت في ىذا المستكل

 األفراد ككذلؾ آليات العمؿ الجماعي لمتعامؿ مع ىذه الضغكط. 

  أماكف العمؿ: كىذا يشمؿ عمى إعادة ىيكمة ظركؼ بيئة العمؿ مما ييدؼ إلى الحد مف

 الضغكط النفسية أك التخمص منيا.

 عمى التغيرات في السياسات كاإلجراءات التي تيدؼ إلى التفاعؿ  المنظمات: كىذا يشتمـ

مع العكامؿ التنظيمية التي تسبب باإلصابة باالحتراؽ النفسي كما أشار كيجاف 

(Kagan.1991 :إلى عدة استراتيجيات لمكاجية االحتراؽ النفسي منيا ) 

طو كالتحكـ إلى تحدم: عندما يككف المكقؼ المسبب لئلنياؾ مف الممكف ضبتحكيؿ  -

 فيو ، أم معاممة المكقؼ ككأنو تحدم كالتركيز عمى طرؽ التحكـ بو.

جعؿ المكقؼ الميدد أقؿ تيديدان: كذلؾ بأف يغير الفرد تقييمو لممكقؼ لكي يرل  -

 المكقؼ بصكرة جديدة.

تغيير أىداؼ الفرد : عندما يتعرض الفرد لمكقؼ ال يمكف ضبطو كالتحكـ فيو فإنو  -

 ى أىدافان جديدة تبلءـ ىذا المكقؼ.يجب عميو أف يتبن

القياـ ببعض التمرينات الرياضية: كالتي تساعد الفرد عمى تغيير استجاباتو  -

 الفسيكلكجية ، كتساعده عمى االسترخاء، كتغير نمط الحياة كالبعد عف المشاكؿ. 

االستعداد لبلحتراؽ النفسي قبؿ حدكثو: كىذا األسمكب يعد الفرد لمكاجية المكقؼ  -

سببة لبلحتراؽ النفسي كالطرؽ الممكنة لمعالجة المكقؼ بطريقة أكثر فاعمية، في الم

( أثبتت أف تأخير إجابات العمؿ لتخفيض  Bachler,1995:38-46دراسة باتشر )



  
 

44 
 

االحتراؽ النفسي ، البد لؤلفراد مف الحصكؿ عمى إجازة خاصة تعطييـ االستعداد 

خدمة بصكرة أفضؿ ككذلؾ ذكر فاربر لمتنافس كتساعدىـ عمى التعامؿ مع متمقي ال

(Farber,1983  التركيز عمى اإلدراؾ السمككي لمنفس لمحد مف الضغكط النفسية )

مثؿ التدريب عمى االسترخاء كالتغذية االسترجاعية الحيكية كالتمتع بقدر كافي مف 

 (.41 -39: 2008اإلجازات.)اليمبلف، 

 تطكر المستشفيات:  15.2

كؿ مرحمة منيا في بمكغ المستشفي ما ىي عميو اليكـ مف  المستشفى بعدة مراحؿ ساىمت لقد مرت

 حداثة مع التطكر االجتماعي الحاصؿ في مختمؼ المجتمعات في جميع المياديف. 

سنة قبؿ الميبلد في المعابد  1200بينت الدراسات التاريخية أف أقدـ المؤسسات الصحية ظيرت 

سنة قبؿ  400ب اإلغريقي ذركة تقدمو خبلؿ الحضارة اإلغريقية حكالي اإلغريقية، كقد بمغ الط

الميبلد، فقد فضؿ في ىذه الفترة الطب عف الديف كالفمسفة كتشير الكثائؽ التاريخية في مصر 

قبؿ الميبلد إلى كجكد معابد خصصت لرعاية المرضى، مع استعماؿ األدكية النباتية  600حكالي 

أيضان في حضارات الركماف القديمة مصحات لمعناية بالعبيد مف أجؿ كتجبير الكسكر، كما كجد 

 232ك  273لمحفاظ عمى القكل العاممة المنتجة أما في اليند كفي الفترة ما بيف  ضماف شفائيـ

 أم معابد الشفاء. Cikictaقبؿ الميبلد فقد بينت المستشفيات كسميت الستكيستا 

ميبلدية زكدت المدف التابعة لئلمبراطكرية الركمانية بمستشفى تابع لمكنيسة  500كفي حكالي سنة 

تركز إىتماـ األطباء في المستشفيات المسيحية في تمؾ يعمؿ فيو مجمكعة مف المتطكعيف، كقد 

جانب الفترة عمى أىمية العطؼ كالرعاية األبكية عمى حساب المعرفة العممية، ككانكا ييتمكف بال

 الديني أكثر مف إىتماماتيـ العممية. لذا غمب الجانب النفسي عمى الجكانب األخرل.
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ـ بدمشؽ، 707كيحدثنا التاريخ أف الكليد بف عبدالممؾ قد أمر ببناء أكؿ مستشفى في اإلسبلـ عاـ 

كفي العصر العباسي شيدت الكثير مف المستشفيات مع اختيار أنسب مكقع ليا كقد أطمؽ عمييا 

عرب إسـ "البيمارستاف" كىي لفظة سكرية تتألؼ مف جزئيف بيمار كمعناىا المريض، كستاف ال

كمعناىا المكاف، أم مكاف المريض، كقد خصص في ىذه المستشفيات أطباء مف مختمؼ 

 التخصصات لعبلج المرضى بعد تشخيص أمراضيـ.

يات، إذ كانت تقسـ إلى ككانت البيماستاف تسير بطريقة تشبو النظاـ الحديث لتسيير المستشف

غرؼ كقاعات، منيا ما ىك لؤلمراض الباطنية قسميف، قسـ لمرجاؿ كآخر لمنساء، ككؿ قسـ بو عدة 

 كمنيا ما ىك لمعيكف كالجراحة.

كعميو فإف العرب ىـ أكؿ مف حسف المستشفيات كرفع مف قيمتيا كبدأ التدريس بيا، كأكؿ مف أقاـ 

كجب عمى األطباء كالصيادلة امتحاف قبؿ الترخيص ليـ بالقياـ العيادات الخارجية بيا، كأكؿ مف أ

 بمياميـ.

ـ أم بعد 1500في حيف أكؿ مستشفى أكربي عيف بو أطباء ىك مستشفى "ستاسبكرغ" كذلؾ سنة 

 سنة مف العرب.  800

دارتيا في أكربا مف الكنيسة إلى  خبلؿ القرف الرابع عشر ميبلدم انتقمت ميمة إنشاء المستشفيات كا 

السمطات البمدية، كأصبحت المستشفيات في ىذا القرف مكاف يمقى فيو المريض المأكل كالعبلج 

 معان، كزاد االىتماـ في ىذا القرف إلى التركيز عمى العمـك الطبية كالتجريبية.

بداية مف القرف التاسع عشر الميبلدم إلى منتصؼ القرف العشريف )في  شيدت المستشفات

الكاليات المتحدة األمريكية كبعض دكؿ أكركبا( تقدمان كبيران في مجاؿ العمكـ الطبية كإستخداـ 

( 1928(. إكتشاؼ المضادات الحيكية )1846عمميات التخدير كتطبيقيا في جراحة اإلنساف )
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(، كتطكر عمميات نقؿ الدـ عند اكتشاؼ الزمرة الدمكية 1895) كاستعماؿ األشعة الصينية

 ( كقد أثر التطكر عمى تأسيس المستشفيات الحديثة.1902)

كقد أتاح ظيكر مينة التمريض كعمـ قائـ بذاتو تعزيزثقة المجتمع بالخدمات التي يقدميا المستشفى 

العمؿ عمى تطكيرىا كتمكيميا،  كىكذا فرضت المستشفيات نفسيا كضركرة حتمية في المجتمع ينبغي

نقبل عف كأصبحت الرعاية الصحية متاحة ألغمب المكاطنيف عمى مختمؼ مستكياتيـ 

 (.124-120: 2009)صابر،

 مفيـك المستشفيات:  16.2

المستشفى بقكلو " ىك كحدة اجتماعية يرتبط أعضائيا فيما بينيـ خبلؿ  1996عرؼ عمى مكاكم 

مف القيـ كالمعايير، كرغـ التبايف بيف القكل العاممة إال أف لدييـ شبكة عبلقات تنظميا مجمكعة 

جميعان بعض االىداؼ العامة، كاألخذ بيد المريض عمى طيؽ الشفاء كاستعادة الصحة، كىذا األمر 

يصدؽ عمى سائر المؤسسات الصحية األخرل لمركز رعاية األمكمة كغيرىا، كما أف لكؿ مؤسسة 

يا في التفاعؿ كىذا يتكقؼ عمى درجة االعتماد كالعبلقات المتبادلة كالعبلقات أنماطيا الفريدة كأساليب

 المتداكلة فيما بينيا".

المستشفى بأنو " مؤسسة تحتكم  1974سنة  ( A.H.Aكعرفت الييئة األمريكية لممستشفثيات )

عمى جياز طبي منظـ، يتمتع بتسييبلت طبية دائمة عمى أسرة لمتنكيـ كخدمات طبية تتضمف 

 خدمات األطباء كخدمات التمريض المستمرة كذلؾ إلعطاء المريض التشخيص كالعبلج".

أساسي مف تنظيـ  كعرفت المنظمة العالمية لمصحة المستشفى مف منظكر كظيفي بأنو " جزء

اجتماعي كطبي، تتمخص كظيفتو في تقديـ رعاية صحية كاممة لمسكاف، عبلجية أك كقائية كتمتد 

خدمات عيادتو الخارجية إلى األسرة في بيئتيا المنزلية، كما أنو أيضان مركز لتدريب العامميف 

 الصحييف كلمقياـ ببحكث اجتماعية حيكية".
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أيضان المستشفى بأنو " مؤسسة لمرعاية الصحية تضـ  1990كتعرؼ المنظمة العالمية لمصحة 

جيازان منظمان مف األطباء كالمينييف كمرافؽ صحية دائمة تشمؿ أسرة لممرضى الداخمييف كتقدـ 

  الخدمات الطبية كالتمريضية كسائر الخدمات المتصمة بالصحة".

 أنكاع المستشفيات: تصنؼ غالبان المستشفيات كفقان لآلتي:  17.2

 مف الناحية العيادية: كنميز ىنا بيف المستشفى العاـ كالمستشفى التخصصي.  -

حسب أنماط اإلشراؼ كالممكية: كنميز بيف مستشفى ذم العناية القصيرة )غالبية المستشفيات  -

العناية الطكيمة الذم يككف فييا متكسط  العامة ، مستشفيات الكالدة كاألطفاؿ( كالمستشفى ذم

 اإلقامة أكثر مف ثبلثيف يكمان )مستشفى الصحية النفسية، كبار السف(. 

سرير(  100حسب المكقع كالسعة السريرية، كيميز بيف المستشفيات المحمية الصغيرة )أقؿ مف  -

 (133-120سريران( )نفس المرجع:  500ك  100كالمركزية )ما بيف 

 

 المياـ الكظيفية لممستشفى:  18.2

  -إف كظائؼ المستشفى التي تتبايف كفقان لتبايف أىدافيا كنشاطاتيا يمكف حصرىا في التالي: 

 النيكض بصحة المجتمع مف خبلؿ تكفير خدمات الرعاية الصحية األكلية.  -1

 السعي إلى تحقيؽ جكدة عالية مف الرعاية الطبية لممريض. -2

 يب المستمر لمختمؼ الككادر. التعميـ كالتعمـ كالتدر  -3

: 2010المساىمة في كضع البرامج الكقائية لممحافظة عمى صحة المجتمع. )عبدالقادر،  -4

20.) 
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 المستشفى العمكمي:  19.2

يعتبر المستشفى نظامان مركبان مف مجمكعة نظـ فرعية لكؿ منيا طبيعة مميزة كخصائص مختمفة 

التذبذب، ميتـ بزيادة عدد المرضى كظيكر أمراض  يدكىك نظاـ مفتكح، ألنو يتعامؿ مع محيط شد

جديدة كظيكر التكنكلكجيا الجديدة كأختبلؼ العبلقات مع صناديؽ الضماف االجتماعي، كىذا فضبلن 

عمى الكصاية القكية التي تفرضيا الحككمة عمى المستشفيات العمكمية كيتميز المستشفى عف غيره 

 مف المنظمات العمكمية.

 مستمرة.يتميز بخدمة  -

يعتبر المستشفى مف المنظمات الفنية االجتماعية المعقدة كىذا الشتمالو عمى عدد كبير  -

 مف العامميف كاالختصاصات كالتكنكلكجيا المستعممة في التشخيص كالعبلج. 

يتسـ المستشفى بأنو نظاـ لحؿ مشكبلت معينة، يتألؼ مف عناصر إنسانية لدييا القدرة  -

تصاؿ الجيد كالتفكير كالتعاطؼ بجانب قدرتيا عمى تشخيص عمى العمؿ كالتفاعؿ كاال

 المشكمة كحميا، كاتخاذ الكثير مف القرارات البلزمة بشأنيا. 

 إنو نظاـ إنساني فني: فمدخبلتو إنسانية كفنية كمخرجاتو ىي رعاية المريض.  -

 أىدافو االجتماعية تتمثؿ في رعاية المريض كالبحث كالتعميـ. -

أف عدة أشخاص فيو يقكمكف بأدكار تنظيمية متداخمة تتطمب تنسيقان إنو نظاـ حي: ذلؾ  -

 دقيقان مف خبلؿ كظائؼ متنكعة ذات طابع متخصص لتحقيؽ األغراض المرسكمة. 

 بحكث (. -تعمـ  -يتصؼ بتحديد الكظائؼ في كقت كاحد )رعاية طبية  -

 في المستشفيات يكجد خطاف لمسمطة. -

 م(.خط السمطة الكظيفية )الجياز اإلدار  -
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 (.138-134خط سمطة المعرفة )الجياز الطبي(. )نفس المرجع : ) -

 مستكل األداء في المستشفيات الميبية:  20.2

لقد تكصمت العديد مف الدراسات البحثية كالتقارير التي تناكلت قطاع الصحة في ليبيا إلى أف 

إنتاجية الخدمات الصحية كانت كال تزاؿ منخفضة في معدالتيا إلى حد كبير، لذا فإنمف المفركض 

تعاني إتباع سياسات إصبلحية شاممة تيدؼ في المقاـ األكؿ إلى معالجة االختبلالت العميقة التي 

منيا قطاع الصحة باعتبارىا السبيؿ الحقيقي لرضا المكاطف كالمجتمع، مع التقيد بمقارنة مخرجات 

، فيي المؤشر الفعمي عمى صدؽ جيكد مؤسساتو لمعمؿ عمى رفعكتحسيف ىذه ىذا القطاع الحيكم

 الخدمات. 

حة العالمية كمف خبلؿ المؤشرات المقدمة في الجانب الميداني فقد أشار تقرير منظمة الص

ندرة المعمكمات الصحية الكارة عف طريؽ الدراسات كالبحث العممي في الدكؿ النامية ( إلى 2000)

 كما أنيا غير متاحة كميسرة لمعامميف بالقطاع الصحي. 

عمى المستكل المحمي فقد أشار تقرير المفتش العاـ لقطاع الصحة في ليبيا إلى أف  أما

المستشفيات الميبية في حاجة مستمرة لتطكير نظميا المعمكماتية كاإلحصائية مع تقييميا بصفة 

 دكرية.

كمف جانب آخر عمى الصعيد المحمي فإف مف الحقائؽ المكثقة عف ممارسة الرقابة في المؤسسات 

حية العامة الميبية أنيا كظيفة تأتي في أعمى السمـ اإلدارم نظران ألىميتيا، لذلؾ فإف النظاـ الص

الرقابي في المستشفيات كالمراكز الصحية يتطمب تخطيطان سميمان لممكارد يخمؽ تكازنان إيجابيان مع 

ب المالي في حجـ كنكعية الخدمات المقدمة كيضمف كفاءتيا كفعاليتيا غير أف ظيكر كظيفة المراق
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المؤسسات العامة كخصكصان المستشفيات الميبية قد أربؾ العمؿ الصحي مف خبلؿ الكثير مف 

 اإلجراءات غير المبررة كالممارسات المحظكرة قانكنيان. 

لذلؾ فإف تقييـ أداء المؤسسات الصحية الميبية تستمـز ضركرة الكقكؼ عمى الجانب التنظيمي 

ة أدائيا كتحميؿ مدل فعالية اإلجراءات المتبعة كتشخيص كاقع لمخدمات الصحية لمعرفة كيفي

 تبعة كمقارنتيا بالجانب التنظيمي المقرر.الممارسات اإلدارية الم

كىذا كقد قاـ الباحث بزيارات لبعض المستشفيات العامة العاممة بمدينة بنغازم لتككيف معرفة شاممة 

القرار كتقييـ األداء كمعرفة مككنات ىذه  عف األساليب التطبيقية المتبعة في التنظيـ كصنع

 المستشفيات كعبلقتيا بالمؤسسات الصحية األخرل.

الحظ اليياكؿ  كاحدة في كثير مف المستشفيات كما انيا بعيدة عف الكاقع الفعمي لممارسة العمؿ 

لعامة ,كعدـ ,كال يتـ الرجكع الييا عند التعيينات كالنقؿ , حيث اليكجد تمثيؿ كظيفي فعاؿ لمعبلقات ا

لسمطة االختصاصات الممنكحة كعدـ التقيد بالكصؼ الكظيفي التي تظير ممارسات كضكح نطاؽ 

المسؤكليف , كنقص التسييبلت كاىدار االمكانيات كالمستمزمات المتاحة كاالفتقار الي البرامج 

 ( 2010: 23-26الرقابية الصارمة  .نقبل عف )بركات ,

 الطبيب مينتو ، تعريفو:  21.2

 مينة الطب: 

فالطب مف أقدـ العمكـ التي تعني كذلؾ حفظ الصحة كبرء المريض. كيتمتع الطبيب بمنزلة 

اجتماعية باعتبار أنالطبيب يمد المجتمع بالصحة كالعافية ، كالطبيب يمكف أف يخطي أثناء أداء 

ر عمى عبلجو ما يحتـ عمى المريض ميامو، خاصة إذا كتـ المريض عنو سران، كيمكف أف يؤث

 . كشؼ أسرار لمطبيب كىذا ما تتطمبو مينة الطب
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 تعريؼ الطبيب: 

الطبيب ىك الشخص المؤىؿ كالمتخصص لعبلج المرضى كيستعمؿ اإلصطبلح اإلنجميزم في 

حاالت معينة كيطمؽ ىذا المصطمح عمى كؿ مف يقـك بعمميات التطبيب بمعناىا الكاسع كلـ يكف 

ية الطب مثؿ الصيدلي كطبيب األسناف، كأخصائي العبلج الطبيعي ، كمف الخطأ العرفي خريج كم

الشائع في المغة العربية إطبلؽ كممة دكتكر عمى الطبيب، ألف ىذا المقب في معناه العممي الدقيؽ 

 ال يجكز إطبلقو إال عمى الحاصميف عمى درجة دكتكراه. 

صدار التعميمات فالطبيب بحكـ تخصصو ىك السمطة العممية،ا لتي يمكنيا تشخيص المرض كا 

البلزمة بما يتناسب مع حالتو، كلكف بجانب ىذه المسؤكليات فيك إنساف لو إتجاىاتو الخاصة 

 كميكلو كخبراتو كفرديتو في تشكيؿ شخصيتو كإنساف. 

 (.193لذا يختمؼ األطباء في أسمكب معاممتيـ لممرضى كأسرىـ. )نفس المرجع، 

 الطبيب كآداب مينتو:  التزامات 22.2

 التزامات الطبيب: 

عمى الطبيب أف يكفر لممريض العناية الكافية كأف يصؼ لو مف كسائؿ العبلج ما يرجى بو شفاؤه 

مف مرضو، فبل يكفي لكي يعد الطبيب مخبلن بالتزامو أف يخيب العبلج أك تسؤ حالة المريض بؿ 

، كال يتأتي ىذا إال إذ كقع منو خطأ يمكف أف يجب أف يقكـ الدليؿ عمى تقصير الطبيب في عنايتو

 يترتب عميو المسؤكلية كيمتـز الطبيب بالقكاعد المينية.

 آداب مينة الطب: 
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في سبيؿ بمكغ  تتفؽ أغمب المجتمعات عمى كجكد آداب عامة لمينة الطب عمى شاغميا احتراميا

صحة المرضى، إذ أف الطبيب المخالؼ ليذه اآلداب يتعرض إلى عقكبات معنكية أك مادية 

  -مختمفة مف طرؼ السمطات المعنية ، كمف بيف أىـ ىذه اآلداب تذكر ما يمي:

الطبيب في مكقع عممو الخاص أكالرسمي مجند لخدمة المجتمع مف خبلؿ مينتو كبكؿ  -1

 ظركؼ السمـ كالحرب.إمكانياتو كطاقاتو في 

عمى الطبيب أف يراعي الدقة كاألمانة في جميع تصرفاتو كأف يحافظ عمى كرامتو ككرامة  -2

 المينة.

 ال يجكز لمطبيب أف يضع تقريران أك يعطي شيادة مغايرة لمحقيقة. -3

 عمى الطبيب أف يمتـز بالحد األقصى ألتعاب العبلج طبقان لمجدكؿ الذم تضعو النقابة. -4

 أف يدلي لمطبيب الذم يحؿ محمو بممعمكمات التي يعتقد أنيا الزمة.عمى الطبيب  -5

عمى الطبيب أف ينبو المريض كأىمو التخاذ أسباب الكقاية كيرشدىـ إلييا كيحذرىـ مما  -6

 يترتب عمى عدـ مراعاتيا.

 اليجكز لمطبيب إفشاء أسرار مريضو التي أطمع عمييا بحكـ مينتو. -

 ال يجكز لمطبيب -

 التمريض: 22ػ  2

مما ال شؾ أف الصحة كاالىتماـ بيا كاف كال يزاؿ مف أىـ أكلكيات اإلنساف منذ كجد، إف التمريض 

مينة أساسية في المجاؿ الصحي تقع العامميف فييا مف ممرضات كممرضيف دكر ىاـ في عممية 

 تقديـ الخدمة كتطكيرىا لمكاكبة التطكر العممي المعرفي الحاصؿ في ىذا القرف.
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ف رسالة  مينة التمريض في المجتمع ىي االستجابة لبلحتياجات الصحية لممكاطنيف، كتمكينيـ كا 

مف الكصكؿ إلى اقصى درجات االعتماـ عمى النفس في مختمؼ مراحؿ العمر، أما ما يميز مينة 

التمريض عف الميف األخرل تفاعميا مع استجابات اإلنساف لحالتو الصحية بشكؿ يشمؿ الجكانب 

 ية كاالجتماعية كالركحية.الجسمية كالنفس

( في مدرسة التمريض 1860كبدأ التمريض كعمـ مستقؿ يدرس في مدارس خاصة بذلؾ في عاـ )

: الشافعيبمستشفى القديس تكماس في لندف زمف فمكرنس رائدة كمؤسسة عمـ التمريض الحديث. )

2002 ،94.) 

مة في عبلج المرضى، فالمرضى ػػ فالصحة النفسية لممرض كالممرضة ليا الدكر الياـ في المساى

المتكتر، كالقمؽ، كالعصبي، ال يستطيع أف يتقبؿ أك يتفيـ احتياجات المريض بدرجة كافية، كسكؼ 

تنشأ عبلقة مضطربة بيف الممرض أك الممرضة مف جية كبيف المريض مف جية أخرل. نقبلن عف 

 (.2015)صبيرة، إسماعيؿ، 

 تعريؼ التمريض: 23ػ  2

كالتالي "إف خدمة التمريض خدمة مباشرة  1973( سنة ANAجمعية التمريض األمريكية ) عرفتو

 كىادفة كيمكف تكميفيا مع حاجات الفرد كاألسرة كالمجتمع في أكقات العافية كالمرض".

، كما يمي "مساعدة الفرد المريض أك المعافى 1973(سنة ICNعرفو مجمس التمريض العالمي )

النشاطات التي تساىـ في تكفير الصحة كالشفاء مف الميف التي يمكف أف يقـك مف أجؿ القياـ بتمؾ 

بيا دكف أف يساعده أحد إذا ما أمتمؾ القدرة الضركرية، كاإلرادة كالمعرفة" نقبلن عف )الشافعي 

 (.98ػ  94(: 2002)
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 تعريؼ الممرض أك )الممرضة(: 24ػ  2

قدـ الرعاية المتكاممة لممرضى كاسرىـ ( "بأنو الشخص الذم ي1982عرفتو سعاد حسف، عاـ )

بيدؼ تحسيف مستكل الصحة لدييـ، كالمحافظة عمييا مف الناحية البدنية كالنفسية كاالجتماعية، 

كمساعدتيـ عمى استرداد صحتيـ، كتقميؿ نسبة العجز لدييـ كتقديـ المشاركة الكجدانية لممريض 

 (.14: 2003المشرؼ عمى المكت، )نقبلن عف السنكسي، 

 طبيعة مينة التمريض: 25ػ  2

لمينة التمريض طبيعة خاصة تتمثؿ في مجمكعة مف الظركؼ التي يمكف أف تحيط بيا كىذه 

 الظركؼ ىي:

يعتقد عدد مف الناس بأف مينة التمريض سكاء في  :ػ نظرة األفراد لمينة التمريض1

المستشفيات أك المراكز الصحية ىي كاجبات ىامشية بالنسبة لؤلعماؿ األخرل التي يقكـ بيا 

االطباء كالصيادلة كفنيك المختبر، كقد أدل ىذا االعتقاد إلى كجكد نظرة استعدائية عند البعض، 

 .ل الرضا الكظيفي عف العامميف في مينة التمريضاألمر الذم يمكف أف يؤدم إلى انخفاض مستك 

يتبع الممرضيف لرئيسيف أحدىـ إدارم كاآلخر طبي، : ػ ازدكاجية الممرض في المستشفى2

فعمى سبيؿ المثاؿ لك أخذنا دكر الممرض أك الممرضة المشرؼ عمى قسـ في مستشفى ما لما 

مقى منو أكامره كىك رئيسو الرسمي، يقابمو في عممو مف مفارقات نجد أنو يخضع إلشراؼ رئيس يت

كلكنو في نفس الكقت يخضع ألمر الطيب المشرؼ عمى عبلج المرضى المقيميف في القسـ 

 باعتباره أكثر خبرة منو كعممان، كىك المسئكؿ األكؿ عف عبلج المرضى.
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ت : أظيرت العديد مف الدراسات أف الممرضيف العامميف في كحدات العناية ككحداػ عبء العمؿ3

 .العناية بأمراض القمب يتعرضكف إلى ضغكط بسبب عبء العمؿ في ىذه الكحدات

تؤثر كرديات العمؿ عمى الطريقة البيكلكجية االعتيادية ألداء الجسـ كما تؤثر  ػ كرديات العمؿ: 4

عمى الجانب الفسيكلكجي كاالجتماعي لكظائؼ الفرد، حيث أظيرت النتائج صعكبة كبيرة في الكيؼ 

الكرديات كالمعاناة مف مشاكؿ عائمية انعكست سالبان عمى المرضى الكظيفي كعمى خدمة مع عمؿ 

 المريض.

مف خصائص العمؿ في مينة التمريض نقص أك انعداـ الحراؾ  ػ طبيعة الحراؾ االجتماعية:5

الكظيفي فالممرض يظؿ دائمان ممرض كالمساعد يظؿ دائمان مساعد كنتيجة لذلؾ يكجد تدرج طبقي 

 (.45ـ 2008يثير كثير مف الصراعات )أبك العمريف، ميني 

 

 

 الجكانب القانكنية في ممارسة مينة التمريض: 26ػ  2

 السمككيات المخالفة لمقانكف:

قد ييمؿ الممرض أثناء تقديمو لمخدمة التمريضية لممريض مثؿ عدـ  ػ اإلىماؿ كالتقصير:1

لؼ لمقانكف يحاكـ عميو الممرض كيحؽ إعطاء المريض عبلجو في الكقت المحدد، فيذا سمكؾ مخا

لمممرض المطالبة بالتعكيض، قد يككف التقصير في أداء الممرض مثؿ إعطاء دكاء خاطئ 

 .لممريض أك عدـ مراعاة التعقيـ عند إعطاء الحقنة .....الخ
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المريض لو خصكصية كالتعدم عمى ىذه الخصكصية  ػ التعدم عمى خصكصية المريض:2

الممرض العمؿ عمى تأميف خصكصية المريض كذلؾ مف خبلؿ بعض  يعتبر خطأ فمف كاجب

 االعتبارات كمنيا:

 ػػ تكاجد الممرض/ الممرضة مع الطيبي أثناء فحص المريض جسديان.

 ػػ عدـ تعريض حياة المريض لمتجارب العممية دكف معرفتو كمكافقتو.

 ػػ عدـ إفشاء أسرار المريض فذلؾ مخالؼ ألخبلقيات المينة.

 لممرض الخمقية:صفات ا

 ػػ عدـ التحيز بحسب الجنس أك المكف أك الديف أك العرؽ.

 ػػ تحمؿ المسئكلية كاحتراـ اآلخريف كحماية مصالحيـ.

 ػػ إتقاف العمؿ مع األمانة.

 (.46: ص 2008)أبك العمريف:  نقبل عف  ػػ التمتع بإخبلؼ عالية

( بأف ظاىرة 1994( )في عساؼ، Maslash and Jakson, 1986ػػ يذكر ماسبلش كجاكسكف )

االنطفاء في العمؿ عند الممرضيف كالممرضات تعكد إلى الضغكط الناتجة عف معكقات العمؿ التي 

لى تؤدم إلى عدـ القدرة عمى التركيز في العمؿ،  يتعرض ليا الممرض كالممرضة أثناء العمؿ كا 

 كالتي تتمثؿ في:

 (.Emotional Exhaustionػ االنياؾ العاطفي أك النفسي )1
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ػ تطكير اتجاىات سمبية نحك مينة التمريض، اإلدارة، الزمبلء، كالمرضى 2

(DepersonaLization.) 

( نقبلن عف )جكدة، Lak of Personal Accomp Lishmentػ قمة اإلنجاز الشخصي )3

 (.25(: ص 2003)
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 سابقة: دراسات 3-1

 : (2014) عبدالمحسف دراسة

 كتشخيص التمريض مينة في العامميف عمى كنتائجيا الضغكطات عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت

 لذا الصحية، الخدمات في الشريحة ىذه لدل الضغكط لتمؾ كنتيجة النفسي االحتراؽ متبلزمة كجكد

 المتغير بكصفو الكظيفي كاألداء التفسيرم، المتغير بكصفيا العمؿ ضغكط الدراسة تناكلت فقد

 .كسيط متغير بكصفو النفسي كاالحتراؽ ، االستجابي

 العامميف مف (81) مف المككنة الدراسة عينة اختيار في العشكائية العينة أسمكب الباحثة استعممت

 مف مجمكعة إلى الدراسة تكصمت كاسط، محافظة مستشفيات ثبلث مف التمريض مينة في

 مستكل ظير حيف في ، الدراسة مجتمع في النفسي االحتراؽ ظاىرة كجكد عدـ منيا استنتاجات

 العمؿ لضغكط تأثير ىناؾ أف كظير ، األداء مف عاؿ كمستكل العمؿ ضغكطات مف مقبكؿ

 عبر األداء في العمؿ لضغكط تُأثير ىناؾ أف ظير كما الكظيفي، األداء في النفسي كاالحتراؽ

 .النفسي االحتراؽ

  (2013) :نعيمة دراسة

 بلقةع ككذلؾ الممرضكف يخبرىا التي النفسي االحتراؽ مستكيات عف الكشؼ الدراسة مف اليدؼ

 كما كاالكتئاب، السيككسكماتية كاألعراض المدرؾ، النفسي الضغط مف بكؿ النفسي االحتراؽ

 أساليب باختبلؼ لمممرضيف النفسي االحتراؽ مستكيات في اختبلؼ كجكد عف الدراسة تكشؼ

 .لدييـ المكاجية

 تطبيؽ تـ العاصمة بالجزائر صحية مؤسسات مف كممرضة ممرض 227 مف العينة كشممت

 األعراض كمقياس المكاجية استراتيجيات كمقياس المدرؾ الضغط كمقياس النفسي االحتراؽ مقياس
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 عدد إلى تكصمت اإلحصائية، كالمعالجات التحميبلت إجراء كبعد االكتئاب، كمقياس السيككسكماتية

  - :كمنيا النتائج مف

 .النفسي االحتراؽ مف متفاكتة مستكيات مف الممرضكف معاناة -

 لدل النفسي االحتراؽ كمستكل النفسي الضغط إدراؾ مستكل بيف ارتباطية عبلقة كجكد -

 .الممرضيف

  .لدييـ المكاجية أساليب باختبلؼ لممرضيف النفسي االحتراؽ مستكيات في اختبلفات كجكد -

 لدل السيككسكماتية األعراض كظيكر النفسي االحتراؽ مستكيات بيف ارتباطية عبلقة كجكد -

  .الممرضيف

 لدل االكتئابية األعراض كظيكر النفسي االحتراؽ مستكيات بيف ارتباطية عبلقة كجكد -

 .الممرضيف

  (2013) :مييكبي دراسة

 المؤسسات ببعض الممرضيف لدل النفسي االحتراؽ مستكل تشخيص إلى الدراسة ىدفت

 ىذه كلتحقيؽ النفسي باالحتراؽ التظيمي المناخ عبلقة ككذلؾ العاصمة، بالجزائر الصحية

 ماسبلش النفسي االحتراؽ مقياس مع كطبؽ التنظيمي لممناخ مقياس صمـ ، األىداؼ

(MBI) ك ذككر 138 ممرض 271 العينة شممت (السيككمترية خصائص مف التحقؽ بعد 

 أسفرت العاصمة الجزائر مستكل عمى صحية مؤسسة 11 بػ الدراسة كتمت( إناث 133

 النفسي االحتراؽ مف كداؿ مرتفع مستكل مف يعانكف الممرضيف اف عمى الدراسة نتائج

 .النفسي كاالحتراؽ التنظيمي المناخ بيف كداؿ مكجب ارتباط كعمى
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 (:2009دراسة صابر )

تيدؼ الدراسة إلى معرفة عبلقة اإلجياد الميني لدل الطبيب بالشعكر باالغتراب الميني كاكتشاؼ 

ظاىرة االغتراب الميني كتأثيرىا عمى عمؿ الطبيب العاـ، كاكتشاؼ األسباب المؤدية لئلجياد 

 الميني لدل الطبيب العاـ، كمحاكلة الكصكؿ إلى إقتراحات قد تقمؿ مف آثار اإلجياد الميني

كاالغتراب الميني لدل األطباء العاممكف بالمستشفيات العمكمية حيث أف عدد األطباء الذيف تـ 

طبيبان عامان مف ثبلث مستشفيات، كالمنيج  50اختيارىـ لمدراسة كانكا مكزعيف بطريقة عشكائية 

 المستخدـ ىك المنيج الميني مف تصميـ الباحث. 

 ككانت النتائج كاآلتي: 

تأثير كاضح عمى مستكل األىداؼ لدل الطبيب العاـ العامؿ بالمستشفى  اإلجياد الميني -

 العمكمي في الفرضية األكلى.

كالفرضية الثانية ىك أنو كمما قؿ اإلجياد الميني لدل الطبيب قؿ شعكره بغمكض الدكر  -

 الذم يقكـ بو. 

د الميني الفرضية الثالثة ليا داللة عمى كجكد عبلقة ارتباطية ضعيفة بيف عامؿ اإلجيا -

كعامؿ غربة الذات لدل األطباء العاممكف بالمشتفيات العمكمية ، كىذا راجع لعامؿ الفركؽ 

 الفردية بيف األطباء.

الفرضية الرابعة دؿ عمى كجكد عبلقة ارتباطية ضعيفة جدان كتكاد تككف متممة بيف عامؿ  -

حتراـ الذات، كذلؾ يرجع لتقديرىـ لمينتيـ.   اإلجياد الميني كا 

الفرضية العامة دؿ عمى كجكد عبلقة ارتباطية قكية بيف عامؿ اإلجياد الميني كاالغتراب  -

 الميني. 
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 : (2006) سميث دراسة

 في العامميف لدل كالتعب النفسي كاالحتراؽ الضغكط انتشار مدل عمى التعرؼ الدراسة مف اليدؼ

 كخارج التنظيمية العكامؿ إسياـ مدل كما العامة، الصحية الرعاية مرافؽ في الصحية الرعاية

 امؿعالت ككيفية ، الصحية الرعاية في العامميف لدل كالتعب، النفسي كاالحتراؽ لمضغكط التنظيمية

 أكجو عمى كالتعرؼ ، الصحية الرعاية مجاؿ في كالتعب، النفسي كاالحتراؽ الضغكط تأثير مع

 استخداـ تـ الصحية، الرعاية مجاؿ في العامميف في المتبلزمات مظاىر بيف تبلؼخكاال الشبو

 األطباء مف تتككف عينة سحب تـ الدراسة ىذه أىداؼ لتحقيؽ مستعرضة المسح تصميـ

 فرم إقميـ في مستشفيات أربعة مف كاحدة ىي العينة منيا سحب التي المستشفى مف كالممرضات

  .ستيت

 بالمغة االستبانات جمعت ، SPSS برنامج بمساعدة لميبانات اإلحصائي التحميؿ كأجرل

 المجاالت حكؿ المجيبيف عف المعمكمات لجميع الذاتية السيرة االستبياف استخداـ تـ اإلنجميزية،

 النيائية العينة كشممت (HSS-MBI) مقياس استخداـ ، كالعمر ، االجتماية الحالة جنس، المينية،

 .237كالممرضات االطباء مف 76

 اإلجياد مف عالية مستكيات عمى حصمكا المستجيبيف مف 56.2% نسبة أف النتائج كأفادت

 %ك الضغكطات، مف عالية مستكيات عمى حصمكا 26.2% نسبة أف النتائج كأفادت العاطفي،

 .الشخصية اإلنجازات مف منخفضة مستكيات عمى حصمكا55

 النفسي، االحتراؽ مستكيات بشأف محدد المينة خبلفات في التحقيؽ مف أيضان  التحاليؿ أجريت كقد

 العثكر تـ الدراسة ىذه في شارككا الذيف كالممرضيف االطباء مف مجمكعة 170 عنيا أبمغ كالتي

 ككبل (الشخصي كاإلنجاز العاطفي اإلجياد) ىما احتراؽ لعنصريف إحصائية داللة ذات فركؽ عمى

 األطباء أف حيف في كالرضا، التعب بنكد حكؿ تعاطفا كالممرضيف األطباء مف العينة أفراد
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 استجابة ىناؾ ككاف العمؿ، كأعباء الضغكط مستكيات في مماثمة استجابتيـ كاف كالممرضيف

 .عالية مستكيات أفادكا الذيف الممرضات مع بالمقارنة العاطفي اإلجياد بنكد في لؤلطباء معتدلة

 مستكيات الممرضات ذكرت حيف في الشخصية اإلنجازات مف معتدلة مستكيات األطباء كأفاد

 رضا مف أعمى كمستكيات التعب التعاطؼ مف أدنى مستكيات أيضان  األطباء كأفاد ، منخفضة

 .الممرضات مف الرحمة

 العمؿ بيئة خارج الضغكطات حكؿ( كممرضيف أطباء) المشاركيف مف العينة إجمالي نتيجة ككانت

 أف كجدكا كالرحمة، كالرضا التعب مع كاالرتباط ، كالنكعي الكمي الكظيفي األمف انعداـ ككذلؾ ،

رىاؽ إجياد لدييـ األطباء  ، الخاصة الحياة األطباء تكاجو التي المفرطة المطالب بسبب عاطفي كا 

 التعاطؼ كبيف العمؿ خارج الضغكطات بيف قكية ارتباطات كجد فقد لمممرضات بالنسبة أما

 .الممرضات لدل الكمي الكظيفي األمف انعداـ عمى العثكر تـ كأيضان  كالرضا كالرحمة كالتعب،
 

 (: 2003دراسة السنكسي )

ييدؼ ىذا البحث إلى التعرؼ عمى مصادر الضغط الميني لدل العامميف بمينة التمريض كمدل 

العبلقة بيف الضغط الميني كالتكافؽ العاـ كمدل اختبلؼ الضغط الميني كفقان لبعض المتغيرات 

الديمكغرافية التي تناكليا البحث كىي: العمر، الجنس، الحالة االجتماعية، سنكات الخبرة، 

ص ، المستكل التعميمي، المركز الكظيفي ، مكاف السكف ، الدخؿ الشيرم ، كتككنت عينة التخص

( ممرضان كممرضة أختيركا بالطريقة العشكائية الطبقية النسبية مف ثبلث 148البحث مف )

بنغازم. كتـ استخداـ استبانة أعدت لقياس  -المرج  -مستشفيات عامة في كؿ مف البيضاء 

" كاستمارة الضغط الميني في ب يئة العمؿ التمريضي، كاختبار التكافؽ العاـ لمراشيف "بؿ ىيـك
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المعمكمات الشخصية، كقد استخدمت كسائؿ إحصائية متعددة لغرض تحميؿ البيانات كفقان لمبرنامج 

 ( كقد تكصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية: spssاإلحصائي )

( عف مستكل داللة 0.40ث بمغ االرتباط )كجكد عبلقة بيف الضغط الميني كالتكافؽ العاـ حي

 ( كما ظيرت عبلقة ارتباطية دالة بيف أبعاد كؿ مف المتغيرات.0.01)

 الميني.  -االجتماعي  -تأثر ظاىرة الضغط الميني بأبعاد التكافؽ األسرم 

كجكد فركقات جكىرية بيف مستشفيات عينة البحث خاصة بيف مستشفيات الفاتح كالجبلء حيث بمغ 

 (.0.5( كعند مستكل داللة )2.27قيمة )ؼ( )

المشاعر نحك المينة كالعكاـ  -كجكد فركقات جكىرية لدل بعدم العبء النفسي كاالجتماعي 

 الديمكغرافية "الشخصية " لعينة البحث. 

 لعينة لمصدر " مدعمات كمعكقات العمؿ " كمصدر لمضغط بالمرتبة األكلىتقسيـ أفراد ا
 

 : 1999دراسة دربي  

كاف ىدؼ الباحثة التعرؼ عمى مصادر اإلجياد الميني كعبلقتو بالرضا الكظيفي كصمت العينة 

ئية طبيبان كطبيبة في مستشفيات مدينة بنغازم كتـ اختيار العينة بالطريقة العشكا 96المختارة إلى 

البسيطة كقامت الباحثة بتطبيؽ مقياس اإلجياد الميني كالرضا الكظيفي عمى العينة، كتـ حساب 

، كلمقياس الرضا 0.98صدؽ المقياسيف بطريقة الصدؽ الذاتي كالذم كاف بمقياس اإلجياد المعني 

كانت ، باإلضافة إلى حساب صدؽ التككيف الفرضي ألبعاد اإلجياد الميني كالتي  0.98الكظيفي 

، أما الثبات فقد حسب 0.77، بينما ألبعاد الرضا الكظيفي كانت أغمبيا فكؽ 0.82أغمبيا فكؽ 

 0.78بمقياس اإلجياد الميني كبطريقة إعادة التطبيؽ إلى  0.96بمعادلة الفا كركنباخ كصؿ إلى 

بيف كبطريقة االختبار ما 0.98أما مقياس الرضا الكظيفي حسب معادلة الفاكركنباخ كصؿ إلى 
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، كباستخداـ األساليب اإلحصائية مثؿ المتكسطات 0.001كىي كميا عند مستكل  0.83 - 0.60

كتحميؿ التبايف كاالرتباط ، تبيف كجكد فركؽ معنكية بيف األطباء عمى مقياس  tكاالنحرافات كاختبار 

اإلجياد الميني، ككاف األطباء أكثر تعرضان لئلجياد حسب المتكسطات كاالنحرافات، كذلؾ كجد أف 

ىناؾ فركؽ حالة إحصائية كفقان لتحميؿ التبايف بيف اإلجياد الميني كالمتغيرات الديمكغرافية كجدت 

حثة أف اإلناث أكثر تعرضان لئلجياد مف الذككر كأف األطباء ذكم الخبرة ىـ األكثر تعرضان لمبا

لئلجياد مف الجدد نظران لتكقؼ العمؿ لخبرتيـ، ككجدت الباحثة أف األطباء األكثر رضا عف عمميـ 

اتب ىـ األقؿ إجياد مف األطباء األقؿ رضا عف عمميـ كأف ما سبؽ يرتبط بأبعاد الرضا عمى الرك 

 كالعمؿ كفرص الترقي كزمبلء العمؿ.

 . 

  :السابقة الدراسات عمى التعميؽ2-3 

 العديد أىتماـ مكضع النفسي االحتراؽ حيث الدراسة، مكضكع أىمية السابقة الدراسات مف يتضح

 كاف العينة أسمكب أف يتضح كما ، الكصفي المنيج انتيجت الدراسات جميع الدراسات،أف مف

 نعيمة كدراسة الممرضيف لدل النفسي االحتراؽ تناكلت التي الدراسات عينات كحجـ عشكائي

 عبدالحسف كدراسة (271) عينيا حجـ (2013) مييكبي كدراسة ، (227) عينتيا حجـ (2013)

 كاألطباء الممرضيف عمى عينتيا كانت (2006) سميث دراسة أما (81) عينتيا حجـ (2014)

 .(237)عينتيا كحجـ

 الدراسة مع يتفؽ كىذا النفسي لبلحتراؽ (MBI) ماسبلش مقياس السابقة الدراسات استخدمت كما

 . الدراسة لعينة صالح كنولك المقياس في الحالية
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 في طبؽ ما كىذا SPSS برنامج بمساعدة لمبيانات اإلحصائي التحميؿ السابقة الدراسات استخدمت

 االستطبلعية العينة في SPSS برنامج بمساعدة لمبيانات اإلحصائي لمتحميؿ الحالية الدراسة

 .النفسي االحتراؽ مقياس كثبات صدؽ الستخراج

 عينة ناحية مف الحالية الدراسة مف قريبة أنيا كخاصة سميث دراسة مع الحالية الدراسة كتتفؽ

 كالحالة ، النكع الذاتية السيرة استبياف كاستخداـ العينة، حجـ لؾذكك (كأطباء تمريض) الدراسة

 مدة العمر، التخصص، النكع، مف الذاتية السيرة استبياف الحالية الدراسة ككانت كالعمر، ، االجتماع

 .الخبرة

 مستكيات مف الممرضكف معاناة، (2013) نعيمة دراسة نتائج السابقة الدراسات مف يتضح كما

 النفسي الضغط إدراؾ مستكل بيف ارتباطية عبلقات كجكد ككذلؾ النفسي االحتراؽ مف متفاكتة

 النفسي االحتراؽ مستكيات في اختبلفات كجكد الممرضيف، لدل النفسي االحتراؽ كمستكل

 النفسي االحتراؽ مستكيات بيف ارتباطية عبلقة ككجكد لدييـ، المكاجية أساليب باختبلؼ لمممرضيف

 االحتراؽ مستكيات بيف ارتباطية عبلقة ككجكد ، الممرضيف لدل السيككسكماتية األعراض كظيكر

 النتائج كانت (2006) سميث دراسة كفي الممرضيف، لدل االكتئابية األعراض كظيكر النفسي

 عمى حصمكا (55%)ك الضغكطات، مف عالية مستكيات عمى حصمكا (26.2%) نسبة كجكد

 مف كاإلنجاز العاطفي االجتياد عنصريف أف بما .الشخصية اإلنجازات مف منخفضة مستكيات

 كأفاد كممرضيف، أطباء مف العينة افراد لدل منخفض كالثاني عالي األكؿ النفسي االحتراؽ أبعاد

 .منخفضة مستكيات الممرضات ذكرت حيف في الشخصية اإلنجازات مف معتدلة مستكيات األطباء

رىاؽ إجياد لدييـ األطباء أف ككجد  أما األطباء تكاجو التي المفرطة المطالبة بسبب عاطفي كا 

 كالتعب التعاطؼ كبيف العمؿ خارج الضغكطات بيف قكية ارتباطات كجد فقد لمممرضات بالنسبة

 (2013) مييكبي دراسة كفي الممرضات، لدل الكمي الكظيفي األمف انعداـ عمى العثكر تـ كالرضا
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 ارتباط كعمى النفسي االحتراؽ مف كداؿ مرتفع مستكل مف يعانكف الممرضيف أف عمى نتائج أسفرت

 النتائج ظيرت (2014) عبدالمحسف كدراسة النفسي، كاالحتراؽ التنظيمي المناخ بيف كداؿ مكجب

 الدراسة ىذه مع الباحثة كتتفؽ .الكظيفي األداء في النفسي كاالحتراؽ العمؿ لضغكط تأثير ىناؾ أف

 .النفسي اإلجياد مف درجة آخر أم العمؿ ضغكط نتيجة ىك النفسي االحتراؽ أف

تعمدت الباحثة إضافة ىذه الدراسات السابقة عمى اإلجياد الميني، كالضغط الميني لتكضيح كبلن 

المصطمحيف يختمؼ عف مصطمح االحتراؽ النفسي مكضكع دراسة الحالة، فاإلجياد الميني يقصد 

بو حالة مف التكتر يتعرض لو الفرد داخؿ عممو نتيجة ظركؼ تعترضو بالمنظة التي يتكاجد بيا، 

تساىـ عدة مصالح مختمفة في ظيكره كالتي تؤدم في األخير إلى شعكره باإلجياد الذم ينعكس ك 

: 2006عمى الفرد كالمنظمة معان كيعتبر سبب مف أسباب االحتراؽ النفسي. نقبلن عف )صابر، 

11.) 

مف أبعاد مقياس االحتراؽ النفسي المستخدـ في الدراسة الحالية كاالحتراؽ النفسي ىك نتيجة كفي 

دراسة فدكل حكؿ عبلقة اإلجياد الميني كالرضا الكظيفي كبعض العكامؿ الديمكغرافية لدل أطباء 

افية لصالح مدينة بنغازم، كجدت ىناؾ فركؽ داؿ إحصائيان بيف اإلجياد الميني كالمتغيرات الديمكغر 

 اإلناث، كلؤلطباء ذكم الخبرة. 

كاختمفت  150-50كما نجد أف عينات الدراسة لدل ىذه الدراسات الغير المباشرة متفاكتة ما بيف 

في أساليب القياس كاإلجياد الميني كالرضا الكظيفي كاالغتراب الميني كالضغط الميني كفقان 

ركزت عمى األطباء  2009دراسة بحرم صابر لمزاكية التي يحدث مف خبلليا المشكمة حيث أف 

( بينما دراسة منى 69عمى األطباء ) 1999( كدراسة فدكل 50العاممكف كاستخدمت عينة صغيرة )

 ممرض/ ممرضة. 150تتمثؿ في  2003
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 تمييد: -4-1

 عرض ثـ كمف المتبع، المنيج تحديد حيث مف الحالية لمدراسة اإلجراءات أىـ الفصؿ ىذا يتضمف

 ثباتيا كعرض الدراسة  أداة ككصؼ اختيارىا، كطريقة عينتو كحجـ كتكصيفو الدراسة مجتمع

 بيا قامت التي الخطكات عرض ذلؾ يمي ، مختمفة ثقافات كعبر األصمية بيئتيا في كصدقيا

جراءات إختيارىا ككيفية الدراسو عينة إلي العبارات تكجيو إعادة حيث مف الدراسة في الباحثة  كا 

 في المستخدمو األحصائيو الكسائؿ كتحديد’المستخدـ لممقياس السيككمتريو الخصائص مف التحقؽ

  .نتائجيا تحميؿ في أك إجراءاتيا سكاء الحاليو الدراسة

 

  : الدراسة منيج - 2-4

 تحميؿ في تسيـ دقيقة معمكمات عمى لمحصكؿ الكصفي منيج عمى الحالية الدراسة أعتمدت

 منيج ىك الكصفي المنيج إف ، التكصيات مف مجمكعة ككضع النتائج مف عدد لصياغة الظاىرة

 تحتو تندرج عامان  إطاران  كصفو إمكانية مع خاصة، كتقنيات محددة أغراض لو بذاتو مستقؿ

 المقارف، كالسببي المحتكل كتحميؿ كاالرتباطي، كالتتبعي المسحي كأسمكب األخرل البحثية االساليب

 يتعدل بؿ كتبكيبيا، البيانات أك المعمكمات جمع عمى يقتصر ال الكصفي فالمنيج الحالة، كدراسة

 عممية تقترف ما كثيران  أنو عف فضبلن  البيانات، ليذه التفسير مف قدران  يتضمف النو أبعد ىك لما ذلؾ

 كالتصنيؼ القياس أساليب العممي البحث في تستخدـ حيث ، بالمقارنة الكصؼ

 164 )، 165 ،2010 : عبدالعزيز(كالتفسير
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  Population Research : الدراسة مجتمع -  3-4

 منشػآت أك مبػاني أـ  أفػرادان  أكانػت سػكاء دراستيا المراد الظاىرة عناصر أك كحدات جميع بو كيقصد

 (121،2010:عبدالعزيز).الدراسة أك البحث لمشكمة المكضكعي لممجاؿ طبقان  كغيرىا

 بنغازم مدينة في العامة المستشفيات في يعممكف الذيف كتمريض أطباء جميع الدراسة مجتمع يضـ

 التكثيؽ إحصائيات حسب كذلؾ مستشفيات،  (3)عمي مكزعيف (2833) عددىـ يبمغ كالذيف

 مستشفى ، الجبلء مستشفى، الطبي بنغازم مستشفى مف كؿلي   بالمستشفيات األحصائي

 العامميف إحصاء يتـ لـ الجميكرية كمستشفى أكتكبر 7 كمستشفى اليكارم مستشفى أما األطفاؿ،

  .كالنزكح االشتباكات كمناطؽ الحرب  منطقة ضمف أنيا ىك كالسبب ، فييا

 بمدينة العامة المستشفيات في العامميف في المتمثؿ الدراسة مجتمع (1.4) الجدكؿ

  بنغازم
 

 المجمكع التمريض عدد األطباء عدد عػػػػػػػػػػػالمكق المستشفى ر
 1754 871 883 الفكييات  الطبي بنغازممركز  1

 667 230 437  السمماني  الجبلء 2

 412 203 209  الفكييات  األطفاؿ 3

 - - - الصابرم  الجميكرية 4

 - - - شارع الميناء البحرل أكتكبر مف السابع 5

 - - - اليكارم اليكارم 6

 2.833 1.304 1.529 كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمجم
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  :الدراسة عينة - 4-4

 تكزيع كتـ 10% والعين كحجـ ، العشكائية بطريقة )التجمعات) عينة بطريقة الدراسة عينة اختيار تـ

  .كالخبرة ، العمر التخصص، النكع، الدراسة متغيرات حسب الدراسة عينة أفراد

 فى كماىك االطفاؿ الجبلء،كمستشفى الطبى،كمستشفى بنغازل مركز مف العينة اختيار كتـ

 :التالية الخطكات كفؽ العشكائية التجمعات بطريقة (4ػ(1جدكؿ

 .(2833) كىك الدراسة مجتمع تحديد -

 .، المجتمع حجـ مف10%العينة حجـ تحديد -

 .مستشفيات بثبلث التجمع كحدد -

 غير االجابات كانت حالو  (14)كحذفت(283)  مف تتككف عينة عمى المقياس طبؽ -

 .(269)الحاالت عدد ت صبحاكاضحة،ك 

 متشابو بخصائص مجمكعات باختيار Cluster sauple التجمعاتبطريقة  عينةال اختيار ـكت

 (2010،135 :عبدالعزيز) .مستشفيات أك مدارس تككف أف أما .عشكائية بطريقة

 الديمكغرافية متغيرات حسب العينة تكزيع  -2 4-4الجدكؿ

 النكع العمر الخبرة التخصص

 تقنية

 طبية

التمري

 ض
 أطباء

 مف أقؿ

 سنكات10

 سنكات10 مف

 فكؽ فيما

 35 مف اقؿ

 سنة
 إناث ذككر فكؽ فيما سنة35

\\ 171 98 156 113 139 130 102 167 

       269: الكمى المجمكع
 

 



  
 

72 
 

  :الدراسة تأدكا  5-4- 

 (1994) عبداهلل عادؿ ترجمة ، كزاجر سيدماف :إعداد ،لممعمميف النفسي تراؽحاال مقياس – أ

 .الديمكغرافية المتغيرات أستمارة – ب

 :لممعمميف النفسي االحتراؽ مقياس-   4-5-1

 البيئة عمى كتقنية بترجمتو (1994) محمد عبداهلل عادؿ كقاـ كزاجر سيدماف المقياس ىذا أعد

 مقياس كذلؾ اراتياخت خمسة عبارة كؿ أماـ كيكجد عبارة (21) مف المقياس كيتككف ، المصرية

 حد إلى تنطبؽ كبيرة، بدرجة تنطبؽ ال ، إطبلقان  تنطبؽ ال :التالية البدائؿ يمثؿ (1-5) مف متدرج

 .-2)ممحؽ أنظر) تماـ تنطبؽ ، كبيرة بدرجة تنطبؽ ما،

 كيتـ التدرج ىذا عكس تتمثؿ (19-17-16-10-8—5-3-1 (اـاألرق تحمؿ التي العبارات أما

 بيف درجاتو تتراكح كالذم لممقياس الخمس الفئات في درجاتو بجمع لممفحكص الكمية الدرجة حساب

 صحيح كالعكس النفسي، االحتراؽ مرتفع معدؿ عمى المرتفعة الدرجة كتشير ، درجة (21- 105)

 كما اإلدارية المساندة مستكل ضانخفا الكظيفي، الرضا عدـ أبعاد أربعة مف المقياس كيتككف ،

 العبارات مف عدد يتضمف بعد ككؿ التبلميذ، نجك السمبي االتجاه المينة، ضغكط ، المعمـ يدركيا

 :التالي النحك عمى
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 النفسي االحتراؽ مقياس فقرات (3-5) جدكؿ
 

 المقياس في بعد كل فقرات أرقام النفسي االحتراق مقياس أبعاد م.ر

 19-12-10-5-1  الكظيفي الرضا عدـ 1

 20-18-15-11-8-3 المعمـ يدركيا كما اإلدارية المساندة مستكل انخفاض 2

 19-12-10-4-2 المينة ضغكط 3

 21-17-16-6 التبلميذ نحك السمبي االتجاه 4
  

 خصائصو مف كتحقؽ المصرية البيئة عمى لممقياس معايير باستخراج المقياس مترجـ قاـ كقد

  :كالتالي كانت كقد السيككمترية

  :المقياس صدؽ
  :المحكميف صدؽ -1
 نسبة عمى المقياس عبارات حازت كقد المحكميف، مف مجمكعة عمى عرضو تـ المقياس ترجمة بعد

 .المحكميف آراء مف (87%) اتفاؽ

 

 

 

 

  :الداخمي االتساؽ -1

 (0.27 بيف االرتباط معامبلت قيـ تراكحت الكمية كالدرجة مفردة كؿ درجة االرتباط معامؿ بحساب

 الداخمي لممقياس بأف أيضان  يكضح ما كىك (0.01) مستكل عمى دالة جميعان  كىي 0.81 )،

  .مرتفع
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 :الطرفية المقارنة صدؽ -2

 األدنى، كاألرباعي األعمى األرباعي درجات متكسطيف بيف الفرؽ بحساب المقياس مترجـ قاـ

 مستكل عند دالة قيمة كىي (17.89) تساكم كاألدنى األعمى األرباعييف بيف) ت (قيمة ككانت

(0.01). 

  :المقياس اتبث

 معمـ (100) حجميا عينة عمى المبدئي التطبيؽ بإجراء المقياس مترجـ قاـ :االختبار إعادة -1

 .األكؿ التطبيؽ مف شيريف مركر بعد االختبار إعادة تـ كقد كمعممة

  :ككؿ كالمقياس النفسي االحتراؽ مقياس ألبعاد الثبات معامبلت يكضح التالي كالجدكؿ

 المصرية البيئة عمى النفسي االحتراؽ مقياس ثبات (4-4) جدكؿ
 

 الدالة مستكل الفا الثبات معامؿ النفسي االحتراؽ مقياس أبعاد ـ.ر

 0.01 0.79  الكظيفي الرضا عدـ 1

 0.01 0.67  اإلدارية المساندة مستكل انخفاض 2

 0.01 0.56  المينة ضغكط 3

  0.58 التبلميذ نحك السمبي االتجاه 4

 0.01 0.819 ككؿ المقياس 5

 

 مستكل عند دالة جميعيا كانت المقياس أبعاد ثبات المعامبلت أف (4-4) الجدكؿ مف يتبيف

 .المصرية البيئة في جيدة ثبات بدرجة يتمتع المقياس أف إلى يشير كىذا  (0.01)
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  :20 سكف رينشارد – كيكدر معادلة -2

 ((k.r.20 0.76 سكف رينشارد – كيكدر معادلة باستخداـ الثبات معامؿ بمغ كقد

   :الديمكغرافية المتغيرات استمارة 4-5-2

استخدمت الباحثة في الدراسة استبياف السيرة الذاتية لعينة الدراسة االطباء ،التمريض مف أجؿ 

 (، النكعالحصكؿ عمى البيانات المينية )العمر،التخصص،الخبرة

 

  :االستطبلعية الدراسة 4-6

 بو كاإلحاطة دراستو، المراد المكضكع لتحديد كأساسي ىاـ إجراء لمبحث االستطبلعية الدراسة تعتبر

 مع لمتعامؿ المناسبة اإلجراءات اتخاذ إمكانية لنا يكفر مما البحث، ميداف إلى التقرب طريؽ عف

 مدل اختبار بقصد الدراسة تجريب مرحمة ، المرحمة ىذه تعتبر حيث ، المطركحة الدراسة مشكمة

 لمبحث، مصغرة صكرة اعتبارىا كيمكف صبلحيتيا كدرجة البحث في المستخدمة األدكات سبلمة

 الكامؿ التطبيؽ يبدأ اف قبؿ الباحث أماـ معالمو كاستطبلع الطريؽ اكتشاؼ تستيدؼ كىي

 (200995 ،:الرز) .التنفيذية لمخطكات

 اختيارىـ تـ ممرضا ك طبيبا(60) مف مككنة عينة عمى استطبلعية دراسة بإجراء الباحثة قامت كقد

  .بنغازم بمدينة عامة مستشفيات (3) مف عشكائية بطريقة التجمعات العينة باستخداـ

 -:اآلتي بيدؼ كذلؾ

 إعادة صياغة بعد.(الحالية الدراسة في النفسي االحتراؽ مقياس كثبات صدؽ مف التحقؽ -1

 .(األسئمة تكجيو

 .البيانات جمع في المستخدـ المقياس المبحكثيف تقبؿ مدل عمى التعرؼ -2
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 قد أخطاء أم تبلفي إلى باإلضافة البيانات جمع في المستخدـ المقياس تطبيؽ عمى التدرب -3

 .الدراسة تطبيؽ قبؿ لمباحث ظاىرة تككف ال

 :االستطبلعية الدراسة خطكات

 في جماعي كبشكؿ األحياف بعض في فردم بشكؿ المستخدـ المقياس بتكزيع الباحثة قامت -4

 أك المقياس تكزيع مدة استغرقت كقد لمقياس (100) عددىا كصؿ كالتي أخرل أحياف

 كتحميميا، اناتبيال كتفريغ المقياس بتصحيح الباحثة قامت ذلؾ بعد أسبكعيف، استرجاعيا

 ثبات ككاف ، الدراسة في المستخدـ لمقياس كالثبات الصدؽ معامبلت استخراج بيدؼ

 إعادة اختبار لتطبيؽ جديدة عينة اختيار تـ ثـ كمف العينة لتجانس منخفض المقياس

 التي اإلجراءات يمي كفيما كتمريض، أطباء مف (60) مف تتككف العينة ككانت االختبار

  :المقياس كثبات صدؽ مف لمتحقؽ الباحثة بيا قامت

 :الصدؽ

  :الداخمي االتساؽ صدؽ -1

 الكمية بالدرجة النفسي االحتراؽ المقياس مفردات مف مفردة كؿ ارتباط بحساب الباحثة قامت قدل

 مف الفقرات لجميع االرتباط معامؿ تتراكح كقد بيرسكف، ارتباط معامؿ باستخداـ لممقياس،

 إحصائية داللة ذات جميعيا ككانت(0.01) داللة مستكل عند كىي (0.005) إلى (0.000)

 القياـ أحسف عندما المسئكليف مف المبلئـ الثناء عمى تحصؿ لـ  (3) (رقـ الفقرة عدا فيما

 دالة، غير قيمة كىي (0.06) الكمية الدرجة كبيف بينيما االرتباط معامؿ كاف حيث ،(بعممي

 الفقرة بحذؼ الباحثة قامت ذلؾ عمى كبناء (0.05) داللة مستكل عند (0.659) كانت حيث

 .فقرة 21 مف بدالن  فقرة 20 المقياس كأنصبح (3) رقـ
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 (3).الفقرة حذؼ بعد النفسي االحتراؽ مقياس فقرات يكضح التالي الجدكؿ

 دالة الغير الفقرة حذؼ بعد النفسي االحتراؽ مقياس فقرات (5-4) جدكؿ

 المقياس في بعد كؿ فقرات أرقاـ النفسي االحتراؽ مقياس أبعاد ـ.ر

 19-12-10-5-1  الكظيفي الرضا عدـ 1

 20-18-15-11-8  اإلدارية المساندة مستكل انخفاض 2

 14-13-9-7-4-2  المينة ضغكط 3

 6-16-17-21 المرضى نحك السمبي االتجاه 4

 جداكؿ في األربعة النفسي االحتراؽ أبعاد مف لكؿ الفقرات ارتباط درجات تكضيح يمي كفيما

 :الكظيفي الرضا عدـ

 االرتباطات لمفردات عدـ الرضا الكظيفي المجمكع
0.558 
0.000 

                         (1معامؿ ارتباط بيرسكف لمفرده )
 قيمة االحتمالية

0.574 
0.000 

 (5لمفرده ) بيرسكف ارتباط معامؿ
 قيمة االحتمالية

0.431 
0.003 

 (10لمفرده ) بيرسكف ارتباط معامؿ
 قيمة االحتمالية

0.311 
0.028 

 (12لمفرده ) بيرسكف ارتباط معامؿ
 قيمة االحتمالية

0.415 
0.003 

 (19معامؿ ارتباط بيرسكف لمفرده )
 االحتمالية  قيمة

       0.01االرتباط عند مستكل دااللة   -

    0.05االرتباط عند مستكل دااللة   -
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 :المساندة مستكل انخفاض
 االرتباطات لمفردات انخفاض مستكل المسانده االدارية  المجمكع

0.064 

0.659 

 ( 3لمفرده ) بيرسكف ارتباط معامؿ

 قيمة االحتمالية

0.429 

0.002   

 ( 8)ممفرده بيرسكن ارتباط معامؿ

 قيمة االحتمالية

0.435 

0.002 

 ( 11)بيرسكف لمفرده  ارتباط معامؿ

 قيمة االحتمالية

0.484 

0.000 

 ( 15بيرسكف لمفرده ) ارتباط معامؿ

 قيمة االحتمالية

0.440 

0.001 

 ( 18بيرسكف لمفرده ) ارتباط معامؿ

 قيمة االحتمالية

0.381 

0.005 

 ( 20بيرسكف لمفرده ) ارتباط معامؿ

 قيمة االحتمالية

 

 0.01االرتباط عند مستكل دااللة -
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  الحذؼ بعد المساندة مستكل انخفاض
 

 انخفاض مستكل المساندة االدرية بعد الحذؼ االرتباطات لمفردات المجمكع
0.397 

.0040 

 (8معامؿ ارتباط بيرسكف لمفردة)

Lالقيمة االحتمالية 

0.494 

0.000 

 (11معامؿ ارتباط بيرسكف)

 القيمة االحتمالية

0.488 

0.000 

 (15معامؿ ارتباط بيرسكف)

 القيمة االحتمالية

0.585 

0.000 

 (18معامؿ ارتباط بيرسكف )

 القيمة االحتمالية

0.443 

0.000 

 (20معامؿ ارتباط بيرسكف )

 القيمة االحتمالية
 

 .0.01االرتباط عند مستكل الداللة 
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 :المينة ضغكط
 

 لمفردات ضغكط المينةاالرتباطات  المجمكع
0.468 

0.001 

 (2معامؿ ارتباط بيرسكف)

 القيمة االحتمالية

0.730 

0.000 

 (4معامؿ ارتباط بيرسكف لمفرده)

 القيمة االحتمالية

0.723 

0.000 

 (7معامؿ ارتباط بيرسكف لمفرده)

 القيمة االحتمالية

0.518 

0.000 

 (9)بيرسكف لمفردهمعامؿ ارتباط 

 القيمة االحتمالية

0.597 

0.000 

 (13معامؿ ارتباط بيرسكف لمفرده )

 القيمة االحتمالية

0.582 

0.000 

 (14معامؿ ارتباط بيرسكف لمفردة)

 القيمة االحتمالية

 

 0.01االرتباط عند مستكل الداللة 
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 :السمبي االتجاه

 نحك المرضىاالرتباطات لمفردات االتجاه السمبى  المجمكع
0.550 

0.000 

 (6معامؿ ارتباط بيرسكف لمفردة)

 القيمة االحتمالية

0.426 

0.002 

 (16معامؿ ارتباط بيرسكف لمفردة)

 القيمة االحتمالية

0.617 

0.000 

 (17معامؿ ارتباط بيرسكف لمفردة)

 القيمة االحتمالية

0.538 

0.000 

 (21معامؿ ارتباط بيرسكف لمفردة)

 االحتمالية القيمة
 

 .0.01االرتباط عند مستكل داللة 

 :اتػػػػػػػػػالثب

 أخرل كصكرة االختبار درجات بيف أك كنفسو، االختبار بيف االرتباط معامؿ ىك الثبات معامؿ

 (.5، 2006) حسف:  مكافئة

 عمى الطريقة ىذه كتقـك Test Retest Method االختبار تطبيؽ إعادة بتطبيؽ الباحثة قامت كقد

 األفراد نفس عمى التطبيؽ إعادة ثـ 30 )عف تقؿ ال( األفراد مف مجمكعة عمى االختبار تطبيؽ

 .أسابيع ستة إلى أسبكعيف مف حدكد في التطبيؽ بيف الزمني الفاصؿ كيكف الظركؼ نفس كتحت
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عادة التطبيؽ بطريقة الثبات معامؿ   التطبيؽ كا 

 اإلحصائية الدالة الثاني التطبيؽ

 0.01 84. األكؿ

 

  :اإلحصائية األساليب 5.4  

 (spss) االجتماعية لمعمـك اإلحصائية الرـز برنامج الباحثة استخدمت البيانات معالجة أجؿ مف

  :اآلتية اإلحصائية المعالجات باستخداـ كذلؾ

 .المعيارم كالخطأ المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات

  Independent samples test : المستقمة لعينات (t) اختبار

 (ANOVA) التبايف تحميؿ

 . Scheppe-Post-Hoc-Test الحسابية المتكسطات بيف البعديف لمقارنة اختبار
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 الخامس الفصؿ

 كمناقشتيا الدراسة نتائج

 

  .تمييد 5-1

  .النتائج عرض 5-2

 .النتائج مناقشة 5-3

 . كالمقترحات التكصيات 5-4

 . كالمبلحؽ المراجع 5-5
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  : تمييد 1.5

  اإلحصائي البرنامج باستخداـ كأىدافيا الدراسة لمشكمة كفقان  البيانات تحميؿ الفصؿ ىذا يتناكؿ

(SPSS) ذلؾ بعد يأتي ، السابقة بالدراسات كربطيا النتائج كاستخبلص ، مناقشتيا ثـ كمف 

  .منيا المستخمصة النتائج عمى بناء إلييا التكصؿ تـ التي المقترحات ثـ التكصيات،

  :النتائج عرض  2.5

  .بنغازم مدينة مستشفيات في الدراسة عينة عمى الدراسة ىذه نتائج الباحثة استخرجت

  : األكؿ اليدؼ

  .بنغازم مدينة مستشفيات في العامميف لدل النفسي االحتراؽ مستكل عف الكشؼ

 ، المعيارية كاالنحرافات الحسابية، المتكسطات كقيـ الفرضي، المتكسط قيـ يكضح (11) جدكؿ

  .ت كقيمة

 البعد
 المتكسط
 الفرضي

 المتكسط
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعيارم

t 
 درجة
 الحرية

P-
Value 

 0.000 268 -4.898 3.96 13.82 15 الكظيفي الرضا عدـ

 0.763 268 -0.302 3.84 14.93 15  اإلدارية المساندة انخفاض

 0.01 268 -3.428 4.34 17.09 18 المينة ضغط

 0.596 268 0.531 2.87 12.09 12  نحكالمرضى السمبي االتجاه

 0.000 268 -3.585 9.46 57.93 60 الكمية الدرجة

 

 قد النفسي األحتراؽ مقياس عمى العينة أفراد درجات متكسط أف (11) الجدكؿ نتائج مف يبلحظ

 عند (0.00) االحتمالية القيمة ، (-3.585) (ت) كقيمة ،(9.49)معيارم كانحراؼ(57.93)بمغ

  .إحصائيان  دالة كىي (0.01) داللة مستكل
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 الحسابي كالمتكسط ، (15) الفرضي متكسطو كاف ) الكظيفي الرضا عدـ( لبعد بالنسبة أما

 P) االحتمالية كالقيمة ، (- 4.898) (ت) كاختبار  ،(3.96) المعيارم كانحرافو (13.82)

  .إحصائيان  دالة كىي .(0.01) داللة مستكل عند (0.000=

 الفرضي المتكسط كاف المستشفى، في العامميف يدركيا كما اإلدارية المساندة انخفاض بعد أما

 ،(-0.302) )ت( كاختبار ،(3.84) المعيارم كاالنحراؼ ، (14.93) الحسابي كالمتكسط ، (15)

 .(0.05) مستكل عند إحصائيان  داؿ غير (- 0.763) االحتمالية كالقيمة

 كاالنحراؼ (17.09) الحسابي كالمتكسط ،(18) الفرضي متكسط كاف المينة ضغكط بعد أما

 ىك (0.05) مستكل عند (0.01) االحتمالية كالقيمة ، (-0.428) ت كقيمة ،(4.34) المعيارم

  .إحصائيان  داؿ

 ،(12.09) الحسابي كمتكسط ، (12) الفرضي متكسطو المرضى نحك السمبي االتجاه كبعد

 داللة مستكل عند (0.596) االحتمالية كالقيمة ، (0.513ت كاختبار (2.87) المعيارم كانحرافو

 .إحصائيان  داؿ غير (0.05)
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  :الثاني اليدؼ

 النكع لمتغير كفقان  الدراسة عينة لدل الكمية كالدرجة النفسي االحتراؽ أبعاد في الفركؽ عمى التعرؼ

 (إناث ذككر،(

 النوع األبعاد
 المتوسط
 الحسابً

 االنحراف
 المعٌاري

t 
 درجة

 الحرٌة

P-
Value 

 الوظٌفً الرضا عدم
 3.99 14.13 :102رذكو

1.002 267 0.317 
 3.94 13.63 :169اناث

 المساندة انخفاض

 اإلدارٌة

- 4.205 14.64 102:ذكور

0.976 
267 0.330 

 3.60 15.11 :167اناث

 المهنة ضغط
- 4.40 16.82 :102ذكور

0.795 
267 0.427 

 4.31 17.26 :167اناث

 نحو السلبً االتجاه

 المرضى

- 2.82 12.05 102:ذكور

0.196 
267 0.845 

 2.91 12.12 :167اناث

 الكلٌة الدرجة
- 10.55 57.64 :102ذكور

0.400 
267 0.689 

 8.75 58.11 :167اناث

 

 بيف (0.05) عند داللة مستكل عف إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال يتبيف (12) الجدكؿ مف

 نمكذج مع تتفؽ النتيجة كىذه ،) إناث ذككر،( لنكع كفقا النفسي االحتراؽ أبعاد في الدراسة عينة

 باالحتراؽ االرتباط ضعيؼ (إناث /ذككر) النكع متغير أف (1985) النفسي لبلحتراؽ تشيرنس

 .النفسي
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 :الثالث اليدؼ

 لمتغير كفقان  الدراسة عينة لدل الكمية كالدرجة النفسي االحتراؽ أبعاد في الفركؽ عمى التعرؼ

  .الخبرة

 )ت(قيمة اختبار ، المعيارية كاالنحرافات ، الحسابية المتكسطات قيـ يكضح (13-5) جدكؿ

 الخبرة األبعاد
 المتوسط
 الحسابً

 االنحراف
 المعٌاري

t 
 درجة

 الحرٌة
P-Value 

 الرضا عدم
 الوظٌفً 

 سنوات10 من اقل
 175ن=

13.74 4.08 
-0.423 267 0.672 

 وفوق  سنوات10
 44ن=

13.81 3.74 

 انخفاض
 المساندة 

 اإلدارٌة

 اتسنو10 من اقل
 175ن=

14.98 3.99 

0.278 267 0.781 
 فوق فٌما سنوات10
 44ن=

14.84 3.55 

 المهنة ضغط

 سنوات 10 من اقل
 175ن=

17.13 4.49 

0.169 267 0.866 
 وقف فٌما سنوات 10
 44ن=

17.03 4.07 

 االتجاه
 السلبً 
 المرضى نحو 

 سنوات 10 من اقل
 175ن=

12.16 2.97 

0.522 267 0.602 
 فوق فٌما سنوات10
 44ن=

11.97 2.97 

 الكلٌة الدرجة

 سنوات 10 من اقل
 175ن=

58.01 9.81 

0.172 267 0.864 
 فوق فٌما سنوات 10
  44ن=

57.80 8.81 

 

 بيف (0.05) داللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ ىناؾ ليس أف (13) جدكؿ مف يبيف

 سنيتشر  نمكذج مع يتفؽ كىذا الخبرة، مدة لمتغير كفقان  النفسي االحتراؽ أبعاد عمى الدراسة عينة

 .سينفال باالحتراؽ االرتباط ضعيفة الخبرة سنكات متغير أف (1985) النفسي لبلحتراؽ
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  :الرابع اليدؼ

 لمتغير كفقان  الدراسة عينة لدل الكمية كالدرجة النفسي االحتراؽ الفركؽ في ابعاد عمى التعرؼ

 .العمر

 )ت( اختبار  كقيمة ، المعيارية كاالنحرافات الحسابية، متكسطات قيـ يكضح (14-5)  جدكؿ

 الخبرة األبعاد
 المتكسط
 الحسابي

 االنحراؼ
 درجة t المعيارم

 الحرٌة

P-
Value 

 الرضا عدـ

 الكظيفي

 سنة35مف اقؿ
 147ف=

13. 84 4.19 
0.118 267 0.906 

 فيما فكؽسنة35
 122ف=

13.79 3.68 

 انخفاض
 المساندة
 اإلدارية

 سنة35 مف اقؿ
 147ف=

14.93 4.13 
-

0.020 
267 0.984 

 ؽفك  فيما سنة35
 122ف=

14.93 3.47 

 المينة ضغط

 ةسن35 مف اقؿ
 147ف=

16.69 4.54 
-

1.661 
267 0.098 

 فكؽ فيما سنة35
 122ف=

17.57 4.05 

 االتجاه
 نحك السمبي

 المرضى

 :سنة35مف اقؿ
 147ف=

12.16 2.87 

 فكؽ فيماسنة35 0.660 267 0.440
 122ف=
 

12.01 2.88 

 الكمية الدرجة

 سنة35مف اقؿ
 10.16 57.63 147ف=

-
0.584 

267 0.560 
 فكؽ فيما سنة35
 8.56 58.30 122-ف
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 عينة بيف (0.05) داللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ ىناؾ ليس بأف (14) جدكؿ يبيف

 لبلحتراؽ تشرنيس نمكذج مع تتفؽ النتيجة كىذه لمتغير، كفقان  النفسي االحتراؽ أبعاد عمى الدراسة

 .النفسي باالحتراؽ االرتباط ضعيؼ العمر متغير بأف (1985) النفسي

  :الخامس اليدؼ 

 لمتغير كفقان  لدراسة ا عينة لدل الكمية كالدرجة النفسي االحتراؽ أبعاد الفركؽ في عمى التعرؼ

  .التخصص

 كمجمكع ، المربعات متكسط ، Anava األحادم التبايف تحميؿ قيـ يكضح (15-5) جدكؿ

  .المربعات

 يفالتبا مصدر األبعاد
 مجمكع
 المربعات

 درجة
 الحرية

 متكسط
 المربعات

F 
P-

Value 

 الرضا عدـ
 الكظيفي

 بيف
 المجمكعات

149.008 2 74.504 
4.89

2 
0.008 

 داخؿ
 المجمكعات

4051.066 266 15.230 

    268 4200.074 المجمكع 

 انخفاض
 المساندة
 اإلدارية

 بيف
 المجمكعات

23.216 2 11.608 
0.78

7 
0.456 

 داخؿ
 المجمكعات

3922.442 266 14.746 

    268 3945.658 المجمكع 

 المينة ضغط

 بيف
 المجمكعات

67.178 2 33.589 
1.79

4 
0.168 

 داخؿ
 المجمكعات

4981.499 266 18.727 

    268 5048.677 المجمكع 
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 السمبي االتجاه
 المرضى نحك

 بيف
 15.878 2 31.756 المجمكعات

1.93
8 

0.146 
 داخؿ

 8.191 266 2178.921 المجمكعات

    268 2210.677 المجمكع 

 الكمية الدرجة

 بيف
 المجمكعات

324.265 2 
162.13

3 
 0.163 

 داخؿ
 المجمكعات

23644.53
0 

266 88.889 

23968.79 المجمكع 
6 

268    
 

 عمى 0.05 داللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ ىناؾ ليس أف (15) الجدكؿ مف حيتض

 . التخصص لمتغير كفقان  النفسي االحتراؽ مقياس

 داللة ذات فركؽ اف ىنالؾ كجد الكظيفى الرضا عدـ لبعد البعدية المقارنات جدكؿ خبلؿ مف

 عمى 0.05 داللة مستكل عند سالبة (0.57-) االحتمالية القيمة ،كىى التمريض لصالح حصائيةإ

  .طباءاأل عكس
 

  :النتائج مناقشة 3.5 

 مستشفيات في العامميف لدل النفسي االحتراؽ مستكل عف الكشؼ إلى الحالية الدراسة ىدفت

 تعزم إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد إلى االكؿ باليدؼ المتعمقة النتائج كأشارت بنغازم، مدينة

 في، المينة كضغكط الكظيفي الرضا عدـ النفسي االحتراؽ بعدم في كخاصة الكمية العينة إلى

 مرتفع مستكل مف يعانكف الممرضيف أف عمى (2013) مييكبي دراسة مع النتيجة ىذه اتفقت حيف

 ككذلؾ النفسي كاالحتراؽ التنظيمي المناخ بيف كداؿ مكجب ارتباط كعمى النفسي االحتراؽ مف كداؿ
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 كأفراد إحصائية داللة ذات فركؽ ىناؾ أنو عمى (2003) سميث دراسة مع النتيجة ىذه اتفقت

 .الكظيفي كالرضا التعب بنكد حكؿ كالممرضيف األطباء مف العينة

  النفسى االحتراؽ ظاىرة كجكد عدـ (2014) عبدالمحسف لدراسة مخالفة النتيجة جاءت حيف في

 .العمؿ ضغكطات مف مقبكؿ مستكل ظير حيف في ، الدراسة مجتمع في

 عينة بيف إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال بأنو أشارت الثاني باليدؼ المتعمقة لمنتائج بالنسبة أما

 تشيرنس نمكذج مع تتفؽ النتيجة كىذا  )إناث /ذككر( لمنكع كفقان  النفسي االحتراؽ أبعاد في الدراسة

 سي.النف باالحتراؽ االرتباط ضعيؼ (إناث /ذككر)إف متغير النكع  1985النفسي لبلحتراؽ

 الدراسة عينة بيف إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال بأنيا الثالث باليدؼ المتعمقة كجاءت النتائج

 تشيرنش نمكذج مع الدراسة ىذه تتفؽ ككانت الخبرة سنكات لمتغير كفقان  النفسي االحتراؽ أبعاد في

 .النفسي باالحتراؽ االرتباط ضعيؼ الخبرة سنكات متغير أف عمى (1985) النفسي لبلحتراؽ

 كفقا الدراسة عينة بيف إحصائية داللة ذات فركؽ ىناؾ تكف لـ بالعمر المتعمؽ الرابع اليدؼ أما

 .النفسي االحتراؽ أبعاد العمرعمى لمتغير

 االرتباط ضعيؼ العمر، متغير بأف (1985) النفسي لبلحتراؽ تشيرتش نمكذج مع يتفؽ كىذا

  .النفسي باالحتراؽ

 بيف إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال بأنو أشارت الخامس باليدؼ المتعمقة لمنتائج بالنسبة أما
 الممرضات لصالح سميث جكنى دراسة مع النتيجة ىذه كتتفؽ التخصص لمتغير كفقان  الدراسة عينة
 الكظيفى،ككذلؾ األمف كانعداـ كالرضا كالتعب العمؿ خارج الضغكطات بيف قكية ارتباطات كجد فقد
 مف كداؿ مرتفع مستكل مف يعانكف الممرضيف اف عمى (2013)مييكبى دراسة مع النتيجة تتفؽ

  .النفسى االحتراؽ
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  :التكصيات 5-4-

  :اآلتية التكصيات تقديـ يمكف الحالية الدراسة نتائج عمى بناء

 تقديـ ليـ يتسنى حتى(  تمريض / أطباء) بالمستشفيات لمعامميف المبلئـ المناخ تييئة •

 .أفضؿ خدمات

 .الصحيو المؤسسة يخدـ بما كالجماعية الفردية كالمبادرات الجيدة األفكار تشجيع •

 ، النفسي الضغط مف التقميؿ يضمف بما العمؿ بيئة تحسيف عمى لمعمؿ عمؿ كرش عقد •

 الكفاءة.  (تمريض / أطباء( بالمستشفى لمعامميف الذاتية رفع شأنيا مف التي البرامج ككذلؾ

 .لمترقية كمنصفة عادلة فرص منح العمؿ عمى •

 .المجتمع كظركؼ الحرب معاناة مف يكاجيكنو ،لما بالمستشفى لمعامميف آمنة بيئة تكفير •

 كالمرافؽ الراحو، خدامات جكدة تحسيف ،مع العمؿ نكبات أثناء قصيرة راحة فترات تكفير •

 .الممحقة
 

  :المقترحات 5-5-

متغيرات اخرل كالقمؽ كاالكتئاب كالتكافؽ النفسي ليا  عمى لمتعرؼ الدراسات  بعض  إجراء •

  .فى المؤسسات الصحية عبلقة باالحتراؽ النفسي 

 في كتمريض أطباء مف العامميف لكافة المكضكع حكؿ مقارنةال الدراسات بعض إجراء •

 كفقا ألدكارىـ أدائيـ مع ذلؾ كمقارنة ، الخاصة كالمستشفيات الحككمية العامة المستشفيات

  .المتغيرات ليذه 
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 المراجع
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 المراجع العربية

 

التمريض في  (. مستكل الصحة النفسية لمعامميف بمينة2008أبكالعمريف، إبتساـ أحمد.) -

المستشفيات الحككمية بمحافظة غزة كعبلقتيا بمستكل أدائيـ. رسالة 

 ماجستير، الجامعة اإلسبلمية، غزة.

(. ظاىرة االحتراؽ الكظيفي لدل المكظفيف اإلدارييف 2010عياد.) أبكمسعكد، سماىر ممسـ -

أسبابيا ككيفية  -العامميف في كزارة التربية كالتعميـ العاـ بقطاع غزة 

 .عبلجيا، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسبلمية ، غزة

 .1(. الصحة النفسية ،عماف ، دار أسامة لمنشر ، ط2009أبكدلك، جماؿ،) -

دراسة  -(. الضغكط المينية بالتكافؽ الزكاجي لدل المرأة العاممة 2015أسماء ) إبراىيـ ، -

ميدانية عمى عينة مف الممرضات كالمعممات بدائرة طكلقة كالية 

  بسكرة، رسالة دكتكراه ، جامعة محمد خيضرة ، بسكرة.

رضات ( ، الضغكط النفسية لدل الممرضيف كالمم2010أبكالحصيف، محمد فرج اهلل مسمـ. )-

العامميف في المجاؿ الحككمي كعبلقتيا بكفاءة الذات. رسالة 

 غزة. –ماجستير ، كمية التربية ، الجامعة اإلسبلمية 

(. االحتراؽ النفسي 2011الحسف، زينب عبدالرحمف، )البخيت، صبلح الديف فرج عطا اهلل ك 

كمصادره لدل معممي المكىكبيف في السكداف، مجمة أـ القرل لمعمـك 

 ، العدد األكؿ. 3بكية كالنفسية ، مجالتر 
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(. تقييـ أداء الخدمات الصحية في المستشفيات العامة الميبية 2010بركات ، أحمد عبدالقادر ) -

، دراسة نظرية كمقارنة عمى بعض المستشفيات العامة الميبية 

  العاممة بمدينة بنغازم

(. الجدية في العمؿ كعبلقتيا باالحتراؽ النفسي لدل مدبرم 2011) ر، سنابؿ أميف صالح.اجر -

المدارس الحككمية الثانكية في محافظات شماؿ الضفة الغربية. 

 جامعة النجاح. –رسالة ماجستير، كمية الدراسات العميا 

(. اإلجياد الميني كعبلقتو بالرضا الكظيفي كبعض العكامؿ 1999دربي، فدكل فرحات ) -

افية لدل عينة مف األطباء م مدينة بنغازم، رسالة الديمكغر 

 ماجستير ، جامعة بنغازم.

( الخصائص السيككمترية ألدكات القياس في البحكث 2006حسف ، السيد محمد أبكىاشـ، )-

كمية التربية جامعة الممؾ  – spssالنفسية كالتربكية باستخداـ 

 سعكد.

رضا الميني كعبلقتو ببعض المتغيرات لدل (. ال2011الرابطي، محمد عبدالرحمف عمي ، ) -

معممي مرحمة الشؽ األكؿ مف التعميـ األساسي بمدينة البيضاء، 

 رسالة ماجستير، كمية اآلداب، جامعة بنغازم.

العصابية( لدل  –(. االحتراؽ النفسي كعبلقتو ببعدم الشخصية )االنبساط 2009الرز، عماد. )-

بشعبية الجبؿ األخضر، عينة مف معممي الثانكيات التخصصية 

 رسالة ماجستير ، جامعة عمر المختار.

( . االحتراؽ النفسي كعبلقتو ببعض سمات 2008الزىراني، نكاؿ بنت عثماف بف أحمد.)-

الشخصية لدل العامبلت مع ذكم االحتياجات الخاصة ، رسالة 
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ماجستير في اإلرشاد النفسي، كمية التربية ، قسـ عمـ النفس ، 

 قرل.جامعة أـ ال

( . مصادر الضغكط النفسية كاالحتراؽ النفسي لدل معممي 2007. )الزيكدم ، محمد حمزة-

التربية الخاصة في محافظة الكرؾ كعبلقتيا ببعض المتغيرات، 

 العدد الثاني.  ،23مجمة جامعة دمشؽ ، المجمد 

(. الضغط الميني كعبلقتو بالتكافؽ العاـ كببعض المتغيرات 2013السنكسي، منى عبداليادم ) -

الديمكغرافية " الشخصية" دراسة ميدانية عمى عينة مف الممرضيف 

في بعض المستشفيات العامة ، رسالة ماجستير ، كمية اآلداب ، 

 جامعة عمر المختار. 

ؽ الميني لمممرضيف العامميف بالمستشفيات الحككمية ( التكاف2002الشعافي، ماىر عطكة، ) -

كعبلثتو بسماتيـ الشخصية، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسبلمية ، 

 غزة.

سياـ ، إبراىيـ كامؿ محمد، )           ( االحتراؽ النفسي ، ماجستير في التربية رياض  -

ع األطفاؿ، جامعة القاىرة ، مركز دراسات كبحكث المعكقيف ، المكق

 www.gulfkids.comاإللكتركني 

، القاىرة : مكتبة النيضة 2( . مقياس االحتراؽ النفسي. ط2002شقير ، زينب محمكد. )-

 المصرية.

(. الضغكط النفسية كاالحتراؽ النفسي لدل طالبات الجامعة. مجمة اإلرشاد 1997) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ-

 النفسي.
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اإلجياد المعني كعبلقتو باالغتراب الميني لدل األطباء العاممكف  (.2009صابر، بحرم ) -

 الجزائر.  -بالمستشفيات العمكمية، رسالة ماجستير جامعة منتكرم 

(، االحتراؽ النفسي لدل األـ العاممة كأثره في طريقة تعامؿ األـ مع 2002الضمكر، حتاـ عمي ) -

ظة الكرؾ، األبناء مف كجية نظر األميات العامبلت في محاف

 .رسالة ماجستير ،جامعة مؤتة

( . عبلقة االحتراؽ النفسي ببعض االضطرابات النفسية كالتجسيدية لدل 2013.)طايبي، نعيمة-

 الممرضيف . رسالة دكتكراه . جامعة الجزائر. 

(. مناىج البحث العممي في العمكـ التربكية كالنفسية أساليبيا 2010عبدالعزيز ، مفتاح محمد، )-

 البيضاء.  -نياتيا. دار النيضة العربية، بيركت كتق

 (.األحتراؽ النفسي عند المعمميف ،مجمة اآلدب كالعمكـ،المرج،جامعة قاريكنس.1997)    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النفسي كارتباطو بضغكط العمؿ كاألداء الكظيفي  (. االحتراؽ2014عبدالمحسف ، زينب محمكد.)-

لمعامميف في مينة التمريض. رسالة ماجستير في إدارة 

 التمريض،جامعة بغداد.

(، االحتراؽ النفسي لدل المرأة العاممة في أفريقيا كعبلقتو ببعض 2013عمي، أماني عبداهلل ، ) -

ركبي المتغيرات الديمغرافية )دراسة مقارنة بيف الخرطـك كني

 كالقاىرة(.

(، االحتراؽ النفسي كعبلقتيا بضغكط العمؿ لدل معممي 1998عكدة، يكسؼ حرب محمد،) -

المدارس الثانكية الحككمية في الضفة الغربية، رسالة ماجستير ، 

 جامعة النجاح الكطنية ، نابمس، فمسطيف. 
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لدل عينة مف  (، مصادر الضغكط النفسية المينية2015فؤاد، صبيرة، رزاف إسماعيؿ ) -

الممرضيف كالممرضات "دراسة ميدانية في مستشفى األسد الجامعي 

لمبحكث كالدراسات  في محافظة البلذقية" مجمة جامعة تشريف

 (.37سمسمة اآلداب كالعمـك اإلنسانية، المجمد ) -العممية 

عينة مف (. االحتراؽ النفسي لدل 2006القربكتي ، إبراىيـ أميف ، الخطيب ، فريد مصطفى .)-

معممي الطبلب العادييف كذكم االحتياجات الخاصة باألردف. مجمة 

كمية التربية، جامعة اإلمارات العربية المتحدة ، السنة الحادية 

 .23كالعشركف، العدد 

(، االحتراؽ النفسي كالمساندة االجتماعية كعبلقتيا باتجاه 2008الميبلف، أمؿ فبلح فيد ) -

التعاقد المبكر ، رسالة ماجستير، كمية العامميف الككيتييف نحك 

 التربية ، جامعة الزقازيؽ.

. )بدكف( . مقياس االحتراؽ النفسي لممعمميف ، كمية التربية ، جامعة محمد ، عادؿ عبداهلل-

 الزقازيؽ.

)دراسة ميدانية  الممرضيفخ التنظيمي باالحتراؽ النفسي لدى(. عبلقة المنا2013مييكبي، فكزم. )

 10ببعض المؤسسات بالعاصمة (. دراسات نفسية كتربكية ، العدد 

 ، جامعة حمب البميدة.

(. عمـ النفس الصناعي كالتنظيمي بيف النظرية كالتطبيؽ، دار الكتاب 1999ياسيف ، كآخركف )-

 .1الحديث ، ط
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ضيف كالممرضات (، مصادر ضغكط العمؿ لدل الممر 2003يي،عبدالجكاد دركيش جكدة، )يح -

العامميف في مستشفيات محافظات الضفة الغربية، رسالة ماجستير، 

 جامعة النجاح، فمسطيف. 

 

 المراجع األجنبية: 

JO-ANNE SMIT: (2006).THE INFLUENCE OF COPING AND STRESSORS NO 

BURNOT AND COMPASSION FATIGUE AMONG HEALTH CARE 

PROFESSIONALS. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

111 
 

 

 

 

 

 

 

 

 المبلحػػػػػػػػؽ
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

111 
 

 (1) رقـ ممحؽ

 األصمية صكرتو في النفسي االحتراؽ مقياس
 

  

 ع.ؼ.ح.ـ

 محمد عبداهلل عادؿ .د

 الزقازيؽ جامعة – التربية كمية

 

 

  /األستاذ الفاضؿ األخ

 كبعد ... طيبة تحية              

 في سكل يستخدـ ال بأنو عممان  المرفؽ اإلستبياف بمؤل كذلؾ بمساعدتنا التكـر سيادتكـ مف نرجك
 .السرية في غاية كىك فقط العممي البحث

 في عبارة كؿ أماـ ( √ ) عبلمة بكضع كذلؾ عميكـ عبارة كؿ إنطباؽ مدل تحديد منكـ كالمرجك
 كؿ أماـ كاحدة عبلمة مف أكثر كضع عدـ منكـ نرجك كما عميؾ، تنطبؽ أنيا تجد التي الخانة
  .عبارة

 

 معنا تعاكنكـ حسف لكـ شاكريف

 االسـ ..................................)يمكف عدـ ذكره(

 .............................المدرسة................................ الجنس

 ........................الخبرة سنكات .................................  السف
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 العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة ـ
 ال

 تنطبؽ
 إطبلقان 

 التنطبؽ
 بدرجة
 كبيرة

 تنطبؽ
 حد إلى
 ما

 تنطبؽ
 بدرجة
 كبيرة

 تنطبؽ
 تمامان 

 التدريس في أستمر أف إلى أتطمع 1
 مستقببلن 

     

 مف بو مررت ما بسبب باإلحباط أشير 2
  التدريس مينة في خبرات

     

 المكجييف مف المبلئـ الثناء عمى أحصؿ 3
 .بعممي القياـ أحسف عندما

     

 ككأنو بالتدريس فيو أقـك الذم اليـك يبدك 4
 ؽالضي مف كالكثير بالكثير يمتمئ

     

      لي مينة التدريس باختيار سعيد أنا 5
       بالبشر يميؽ ال بأسمكب التبلميذ يتصرؼ 6
 في تكاجيني التي الضغكط أف أعتقد 7

 أمراض مف أعانيو ما سبب ىي عممي
 جسمية

     

 يرغبكف المدرسة في المسئكليف بأف أشعر 8
 التي المشكبلت حؿ عمى مساعدتي في
 .ظيكرىا حاؿ الفصؿ في تكاجيني قد

     

 كأحس أىدأ أف الصعب مف بأنو أشعر 9
  بالتدريس فيو أقـك يـك بعد باالسترخاء

     

 مما لي إرضاء أكثر التدريس أف أرل 10
 .أتكقع كنت

     

 ال الفصؿ في جيد مف أبذلو ما أف أعتقد 11
 في المسئكليف جانب مف التقدير يناؿ

 .المدرسة
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 أف أختار فمف جديد مف سأختار كنت إذا 12
  .مدرسان  أككف

     

 أفضؿ ماىك أقدـ أف باستطاعتي أشعر 13
 المشكبلت تكف لـ إذا كمدرس عممي في
 .الكـ بيذا فيو تكاجيني التي

     

 عممي في تكاجيني التي الضغكط 14
 .تحممو يمكنني ما تفكؽ كمدرس

     

      .عمي يثنكف مما أكثر المكجيكف ينتقدني 15
      ميذبكف تبلميذم معظـ 16
 مأىبكف كىـ لممدرسة التبلميذ معظـ يأتي 17

 لمتعمـ
     

 لف المدرسة في المسئكليف أف أشعر 18
 عمى لمتغمب المساعدة لي يقدمكا

 داخؿ تكاجيني قد التي الصعكبات
 .الفصؿ

     

 فيو أقـك يـك كؿ إلى بشغؼ أتطمع 19
 .بالتدريس

     

 ظيكر عمى لي المـك المدرسة إدارة تكجو 20
 .الفصؿ داخؿ مشكبلت أم

     

 المدرسة إلى التبلميذ مف العديد يأتي 21
 .كمزعجة خاطئة باتجاىات
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 (2) رقـ ممحؽ

 التعديؿ بعد النفسي االحتراؽ مقياس

  

 بنغازم جامعة -  اآلداب كمية

 

  /األستاذ الفاضؿ األخ

 كبعد ... طيبة تحية

 في سكل يستخدـ ال بأنو عممان  المرفؽ اإلستبياف بمؤل كذلؾ بمساعدتنا التكـر سيادتكـ مف نرجك
 .السرية في غاية كىك فقط العممي البحث

 في عبارة كؿ أماـ ( √ ) عبلمة بكضع كذلؾ عميكـ عبارة كؿ إنطباؽ مدل تحديد منكـ كالمرجك
 كؿ أماـ كاحدة عبلمة مف أكثر كضع عدـ منكـ نرجك كما عميؾ، تنطبؽ أنيا تجد التي الخانة
  .عبارة

 

 معنا تعاكنكـ حسف لكـ شاكريف                                                    

 

 )يمكف عدـ ذكره(:االسـ ...................................

  ...................................:النكع

 .............................:التخصص

  ....................................:السف

 ........................:الخبرة سنكات
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 العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة ـ
 ال

 تنطبؽ
 إطبلقان 

 التنطبؽ
 بدرجة
 كبيرة

 تنطبؽ
 حد إلى
 ما

 تنطبؽ
 بدرجة
 كبيرة

 تنطبؽ
 تمامان 

مينة الطب اك  في أستمر أف إلى أتطمع 1
 مستقببل التمريض

     

 مف بو مررت ما بسبب باإلحباط أشير 2
  الصحة مينة في خبرات

     

 المرضى بعبلج فيو أقـك الذم اليـك يبدك 3
 ؽالضي مف كالكثير بالكثير يمتمئ ككأنو

     

      لي مينة الصحة باختيار سعيد أنا 4
 يميؽ ال بأسمكب المرضى يتصرؼ 5

  بالبشر
     

 
 
6 

 في تكاجيني التي الضغكط أف أعتقد
 أمراض مف أعانيو ما سبب ىي عممي
 جسمية

     

 
 
7 
 

 المستشفى في المسئكليف بأف أشعر
 حؿ عمى مساعدتي في يرغبكف

 القسـ في تكاجيني قد التي المشكبلت
 .ظيكرىا حاؿ

     

 كأحس أىدأ أف الصعب مف بأنو أشعر 8
  المستشفى فيو أقـك يـك بعد باالسترخاء

     

 مما لي إرضاء أكثر الصحة أف أرل 9
 .أتكقع كنت

     

 ال القسـ في جيد مف أبذلو ما أف أعتقد 10
 في المسئكليف جانب مف التقدير يناؿ

 .المستشفى
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 أف أختار فمف جديد مف سأختار كنت إذا 11
  .ممرضان  أك طبيبان  أككف

     

 أفضؿ ماىك أقدـ أف باستطاعتي أشعر 12
 تكف لـ إذا ممرض أك كطبيب عممي في

 .الكـ بيذا فيو تكاجيني التي المشكبلت

     

 تفكؽ عممي في تكاجيني التي الضغكط 13
 .تحممو يمكنني ما

     

      .عمي يثنكف مما أكثر المسئكليف ينتقدني 14
      ميذبكف مرضام معظـ 15
 كىـ لممستشفى المرضى معظـ يأتي 16

 لمعبلج متأىبكف
     

 لف المستشفى في المسئكليف أف أشعر 17
 عمى لمتغمب المساعدة لي يقدمكا

 داخؿ تكاجيني قد التي الصعكبات
 .القسـ

     

 فيو أقـك يـك كؿ إلى بشغؼ أتطمع 18
 .المستشفى في بالعمؿ

     

 عمى لي المـك المستشفى إدارة تكجو 19
 .القسـ داخؿ مشكبلت أم ظيكر

     

 المستشفى إلى المرضى مف العديد يأتي 20
 .كمزعجة خاطئة باتجاىات
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ABSTRUCT  

This study aimed to reveal the psychological level of professionalism for the 

doctors and nurses in hospitals in the city of Benghazi، as well as find out if there were 

statistically significant differences in the mean scores of the dimensions of 

psychological professional differences as a result of variation (Type - Years of 

experience - Age - Specialization)، as well as knowing as she was there statistically 

significant differences for the type (male \ female) in the psychological dimensions of 

professionalism in height، or low professionalism psychological dimensions measured 

in the medical profession. At a sample of workers in hospitals and the city of Benghazi، 

a researcher selected )269(  of the doctors and nurses randomly، with the application of 

psychological professionalism Scale، the researcher used the descriptive approach suits 

the nature of the study، has therefore been some statistical analysis procedure، which 

averages ، standard deviations، standard error، test (T) for sampling and independent 

analysis of variance، and test comparing a posteriori between averages to see if there 

were statistically significant differences in the average scores of psychological 

professionalism due to the different type، years of experience، age and 

specialization.While the results showed no statistically significant differences 

attributable to the total sample، especially in the psychological dimensions of 

professionalism lack of job satisfaction، and after profession pressure, There was also a 

statistically significant due to the variable specialization differences (Medical \ 

Nursing).As there are no statistically significant differences in the psychological 

dimensions of professionalism Heights differences، depressions the psychological 

dimensions at workers of the basic medical profession and assistance.  
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