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 مقدمة:

مع  امباشر  تتطلب اتصاالتعترب مهن املساعدة واخلدمات اإلنسانية من بني املهن اليت          

حرتاق من أبرز املهن اإلنسانية اليت يتعرض موظفوها لالالقبالة  وتعترب مهنة الناس بصفة دائمة

لف من الستجا_ت السلوكية واملعرفية هلاته الضغوط ختتأن ا العمل. غريالنفسي نتيجة ضغوط 

 طرفهن.املواجهة املستعملة من  حسب اسرتاتيجياتقابلة ألخرى 

ملعريف ا وعلم النفسندرج الدراسة احلالية ضمن جمال علم نفس الصحة بشكل عام تحيث   

 جتاوز يف اذ تقدم حماولة متواضعة لتقصي مدى فاعلية اسرتاتيجيات املواجهةبشكل خاص 

االحرتاق النفسي للقابالت وعليه قسمت هذه الدراسة اىل جانبني، اجلانب النظري مكون من 

 ثالث فصول واخر تطبيقي مكون من فصلني.

دراسة بدءا من ظرية إلشكالية الاخللفية الن والتعرض اىلوقد مت يف الفصل األول متهيد للدراسة 

م وصوال اىل حتديد املفاهي وأمهية الدراسةاف مرورا �هد وصياغة الفرضياتعرض االشكال 

 االجرائية هلا.

أما يف الفصل الثاين من اجلانب النظري فقد مت التعرض اىل أهم التعريفات اليت خصت 

 اسرتاتيجيات املواجهة وبعض نظر��ا ليتم بعدها االنتقال اىل الفصل الثالث وفيه مت عرض مراحل

اىل العوامل املؤدية  التطرق اخلاصة به _إلضافة اىل ض التعاريفوبعنشأة وتطور االحرتاق النفسي 

 لظهور االحرتاق النفسي.

ا إىل الفصل األول منهم أما اجلانب التطبيقي من هذا البحث فقد جاء يف فصلني، خصص

 ملنهج املتبع _إلضافة إىل طريقة إجراء الدراسةاعرض مت للدراسة وفيه  املنهجيةاإلجراءات 

رحلة م اختيار أدوات البحث املناسبة إىلا وذلك بداء من موخطوا�االستطالعية واألساسية 

وحتليل  . أما الفصل الثاين من اجلانب التطبيقي فقد مت فيه عرضالدراسةعلى أفراد عينة  اتطبيقه

 ةإىل مناقشة الفرضيات وتقدمي استنتاج عام متبوع خبالص الدراسة، _إلضافةومناقشة نتائج 

 البحث.

   



 متهيدي مدخل :األول الفصل

 

 إشكالية الدراسة.-1

 فرضية الدراسة.-2

 أهداف الدراسة.-3

 أمهية الدراسة.-4

 دواعي وأسباب اختيار موضوع الدراسة.-5

 الدراسات السابقة اخلاصة Iلدراسة.-6

 التعاريف اإلجرائية للدراسة.-7

 منهجية الدراسة.-8

 صعوIت الدراسة.-9
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 الدراسة:إشكالية -1

 حلمل،اتعترب مهنة القبالة القانونية من بني املهن الطبية اليت +تم برعاية صحة املرأة (خالل فرتة    

وهي  لته،وتشخص حا املولودبصحة كما أCا +تم   الوالدة)ما بعد  والوالدة وخالل فرتةاملخاض 

 طبيعية.عام تعمل على مساعدة املرأة للتمتع حبمل صحي ووالدة  بشكل

ري مكلفة اال أCا غ املألوف،أي خروج عن  والتعامل معفالقابلة القانونية مدربة على التعرف 

يعمل هذا  ثواجلراحة حيوظيفة الطبيب املختص \مراض احلمل  وامنا هيZحلمل العايل اخلطورة 

 وكذا جنينها.لقابلة إلنقاذ املرأة احلامل األخري كفريق متعاون مع ا

وقد يصادف أن تعمل القابلة لوحدها يف بعض املؤسسات االستشفائية املتخصصة كون أن  

سبب غياب ب وقد تكونحالة الوالدة طبيعية أو عادية وال تستدعي حضور طبيب التوليد كما 

 mملؤسسة.الطبيب املختص يف اجلراحة أحياZ 

ا sثري هل ومشاكل أصبحتال ختلو من عدة عقبات  القانونية،فان مهنة القبالة  ذلك وZلرغم من

فقد تتعقد عملية توليد بسيطة بسبب تشوهات خلقية على مستوى  القابالت،نفسي على 

 لوالدة.اللموت املفاجئ على سرير  وأحياm كثريةحوض املرأة احلامل مما يعرض صحتها للخطر 

زايد مستمر ت والطفولة يفؤسسات االستشفائية املتخصصة يف األمومة االقبال على امل ومبا أن

عرض هذا األخري فئة القابالت مقارنة بقلة عددهم اىل االجهاد  ،واجتماعيةألسباب مادية 

شكل ب عليهم التعامل مع مشاكل متعددةعملهم االستعجايل تفرض  وان طبيعةاملهين خاصة 

ة على املتمثلة يف عدم القدر  االحرتاق النفسيالذي خلف لديهم أعراض  تقريبا، األمريومي 

الناجم  واإلرهاق الذهيناالستمرار يف العمل، التعب املستمر، فقدان التعاطف مع املرأة احلامل 

يف جمال االحرتاق النفسي أن هذه الظاهرة  الدراساتفقد أشارت  املرتاكم.عن االجهاد املهين 

القات عية ، األشخاص الذين يتطلب نشاطهم املهين التزامات كبرية يف تستهدف بصفة أساس

املتالزمة يف ز�دة  وتساهم هذه  .واملعلمني املهن الطبيةو  يني االجتماعنياألخصائمثل  العمل

 به كما كشفت الدراسات أن األشخاص املصابني وتراجع االلتزامالشعور بعدم الرضا يف العمل 

 ترك أكثر من اآلخرين يفZإلCاك املهين يكونون أقل اخنراطا يف العمل ولديهم رغبة كبرية 

 وظائفهم.
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دورهن على أكمل وجه أصبح لزاما عليهن مواجهة ما يعرتضنه فمن أجل أن تؤدي القابالت 

نه و مبقارنة ا كما جتدر اإلشارة اىل  ،ئمة بغرض تفادي االحرتاق النفسيمن صدمات بطريقة مال

ألحرى تبدو أو Nاالحرتاق النفسي القابالت بعضهن ببعض هناك منهن من ال تعاين من أعراض 

نسبته أقل من نسبة غريها من القابالت Nلرغم من معايشتهن لنفس ظروف العمل ، االمر الذي 

اليت  و أ_ر انتباهنا اىل الدراسات اليت أعطت أمهية للمظاهر السلوكية يف دراسة االحرتاق النفسي

ضغط العمل  أو جتاوزخلفض اولة منه اليت يستعملها الفرد كمح خصت اسرتاتيجيات املواجهة

ا و من هذ االحرتاق النفسيأمام ضغط  املواجهةو هو ما جعلنا نطرح التساؤل عن طريقة 

  االشكال متخض الطرح التايل :

هل هناك اختالف يف استعمال اسرتاتيجيات املواجهة من أجل جتاوز االحرتاق النفسي لدى  -

 القابالت؟

 ؟القابالتجتاوز االحرتاق النفسي لدى  يف اسرتاتيجيات املواجهةما مدى فاعلية  -

  القابالت؟وز االحرتاق النفسي لدى هل ميكن أن تتدخل عوامل أخرى يف جتا-

 كااليت:لبحثنا جاءت فرضية البحث   وكإجابة مؤقتة   

نفسي لدى الهناك اختالف يف استعمال اسرتاتيجيات املواجهة من أجل جتاوز االحرتاق  -      

 القابالت.

 سرتاتيجيات املواجهة من أجل جتاوز االحرتاق النفسي لدى القابالت.الهناك فاعلية  -      

 يف جتاوز االحرتاق النفسي لدى القابالت. أخرى تتدخلهناك عوامل  -      
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  الدراسة: أهداف-2

 ن اهلدف من هذه الدراسة هو:إ

 االحرتاق النفسي لدى قابالت مركز األمومة والطفولة.الكشف عن مدى وجود ظاهرة -1

يف  تهاومدى فاعلياألكثر استعماال لدى القابالت  واجهةعن اسرتاتيجيات امل الكشف-2

 لديهن.جتاوز االحرتاق النفسي 

االحرتاق النفسي لدى  تتدخل يف جتاوزعوامل أخرى هناك إذا كانت  عما الكشف-3

 القابالت.

  :دراسةالأمهية -3

 خالل:تستمد هذه الدراسة أمهيتها من 

ورات الكشف عنها ضرورة من ضر ف لقابالتلدى االبحث يف متالزمة االحرتاق النفسي  -

 اجلانب بدورها يف واليت ستنعكسللقابالت بصفة عامة االهتمام ]لصحة النفسية 

 خاصة.بصفة  واالستثمار املهينالعالئقي 

ن سيسمح هلاألمر الذي ابالت املستعملة من طرف الق حصر اسرتاتيجيات املواجهة -

واء يف احلياة املهنية سمع خمتلف املواقف اليت ستعرتضهن  يف املواجهة بتطوير اسرتاتيجياeن

 االجتماعية.او 

 :دراسةال موضوع وأسباب اختيار عيدوا-4

 الطفولةو للصحة العمومية ]ملؤسسة االستشفائية املتخصصة يف األمومة  ةبصفيت اخصائية نفساني

اق معاqة القابالت لذا ارpيت أن أهتم بدراسة االحرت  الحظأأن  فقد مسحت يل جتربيت اخلاصة ،

ملهين، األمر ااالجهاد تعرضهن اىل درجة كبرية من  وذلك بسببالنفسي للقابالت ]ملؤسسة 

بلد املشاعر أو ت العاطفي،االستنفاذ  واملتمثلة يفالذي خلف لديهن اعراض االحرتاق النفسي 

اإلجناز وهو و جانب الشعور بفقدان الكفاءة املهنية  الغري اىلمع  وفقدان التعاطفعدم اإلنسانية 

  .ولما جذب انتباهي كباحثة لالهتمام بدراسة هذا املوضوع يف املقام األ أول

ن يف هذا املستعملة لدى القابالت بغرض توعيته واجهةالتعرف على اسرتاتيجيات امل حماولة-2 

 لوالدة.اللنساء احلوامل املقبالت على  ومعاملة حسنةا}ال لضمان صحة نفسية للقابالت 
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  ?ثريه علىوظاهرة االحرتاق النفسي  القطاع ملخاطروتوعية اهليئة املستخدمة يف  حتسيس-3

 املؤدى. ونوعية العملمية ك

ق للحد من الضغط النفسي يف بيئة العمل عن طري وخطط اسرتاتيجيةحلول مناسبة  وضع-4

عمل من انفعايل للقابالت نظرا خلطورة ما يصادفنه يف ال وحصص تفريغختصيص رعاية نفسية 

 اىل حد املوت املفاجئ سواء للمرأة احلامل أو ملولودها. وصدمات تصلمشاكل 

لة يف الدعم املوارد الطاقوية املتمث (حتسني بيئة العمليف توفري موارد مهنية مالئمة  حماولة-5

 ).واملادياالجتماعي 

الطفولة و حصص حتضري نفسي للوالدة للنساء احلوامل على مستوى مركز محاية األمومة  تنظيم-6

PMI)(  لضغط سيؤدي اىل ختفيف ا والوضع مماوف الناجم عن الوالدة اخلبغرض التخفيف من

 القابالت.على 

 الدراسات السابقة:-5

 فقد حظيت ظاهرة االحرتاق النفسي Aهتمام الباحثني خاللأما Aلنسبة للدراسات السابقة   -

السنوات األخرية وتناوهلا الكثري منهم Aلبحث و الدراسة و ذلك ألPرها السلبية على العنصر 

دو أن هذه يب كمااالحرتاق النفسي مصطلحا واسع االنتشار  البشري يف جمال العمل فأصبح 

الظاهرة يف تطور مستمر منذ عقد السبعينيات من القرن العشرين و قد خصص هلا العامل 

أجزاء مهمة من كتاAته و أعماله كما تناولتها Aلبحث كل  (Freudenberger)فرويدنبريجر 

و غريهم ، فقد  (Cherniss)و كرينيس   (Pines)و بينز  (Maslash)من كرستينا ماسالش 

اكتسب موضوع االحرتاق النفسي أمهية كبرية لدى الكتاب و الباحثني يف الدول املتقدمة خالل 

العقود الثالثة املاضية يف جمال السلوك التنظيمي و التطوير اإلداري و العلوم الطبية ،حبيث اقرتنت 

 جتماعية و اخلدمات االنسانية من معلمني ،ادارينيدراسة االحرتاق النفسي جبميع عمال املهن اال

،عمال اإلطفاء ، رجال الشرطة ، حماميني و حىت مدربني رvضيني و مبا أن موضوع دراستنا 

 .لقابالتاليت تعىن Aالدراسات  بعض من  خص القابالت دون غريهم فسوف نتطرق بذلك اىل
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 01996ولندا سنة  (Bakker,Groenewegen et al)دراسة -1

قابلة �ولندا.   200 ـ:حيث بينت نتائج الدراسة وجود مستو(ت متوسطة لالحرتاق النفسي ل

كما قارنت هذه الدراسة بني مستو6ت االحرتاق النفسي عند كل من القابالت و األطباء 

و كانت نتائج   MBI)( (ختصص طب عام) و املمرضات اهلولند6ت بناءا على درجات مقياس 

الدراسة كاأليت : تتمتع القابالت مبستوى متوسط من االستنفاذ العاطفي و هي نسبة تفوق نسبة 

و نسبة تبدد الشخصية لدى  16.2 (SD = 7.5)/  (SD 8.2) 19.9 االستنفاذ للممرضات 

 أما عن  9.4 (SD = 3.8)/  (SD = 3.7) 6.4القابالت متوسطة مقارنة �ا لدى األطباء (

 33.4 نسبة اإلجناز الشخصي فكانت مرتفعة مقارنة بنسبة كل من األطباء واملمرضات معا

 1_لنسبة للممرضات.  31.0لألطباء و / 30.4للقابالت /

اال أن هذه الدراسة قد امهلت األسباب الكامنة وراء اختالف مستو6ت االحرتاق النفسي بني 

خمتلف اجلنسني اfث (قابالت وممرضات) وذكور املهن يف قطاع الصحة كما أن الدراسة ضمت 

 (أطباء) األمر الذي قد حيدث اختالفا يف النتائج _لنظر اىل خصائص اجلنسني.

 

 2005سنة برتكيا  Oncel S, Ozer ZC, Efe Eدراسة -2

 Work-related stress, burnout and job satisfaction in Turkish »عنوان: حتت 

midwives »  عيادة مبدينة انطاليا  35قابلة تعملن على مستوى  325ومشلت عينة الدراسة

برتكيا، وقد استعمل الباحث املنهج الوصفي يف البحث حيث أظهرت نتيجة الدراسة مستو6ت 

الل vبعاده الثالث وفقا للنتائج املتحصل عليها من خ للقابالت منخفضة لالحرتاق النفسي

 1992(. 2 (Erginاملكيف برتكيا من قبل )BIM(مقياس االحرتاق النفسي 

مل يتطرق اىل االحصائيات املتعلقة بعدد الوالدات اليت تقوم �ا القابالت سنو6 إال أن الباحث 

ما مل يتطرق ك  تعاين فيها القابالت من مستوى مرتفع لالحرتاق النفسي.مقارنة بدول أخرى برتكيا 

                                                           

1
 Bakker RHC, Groenewegen PP, Jabaaij L, Meijer W Sixma H, de Veer A:"Burnout" 

among Dutch midwives Midwifery 1996, 12:174-181. 
2 Oncel S, Ozer ZC, Efe E: Work-related stress, burnout and job satisfaction in 
Turkish midwives. Soc Behav Pers 2007, 35:317-328. 
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 العمل مقارنة بدول أخرى توجد فيها لدى ورفاهية ظروفالباحث اىل أسلوب احلياة الرتكية 

 القابالت مستوى مرتفع لالحرتاق النفسي.

 

 Marianne Borritz ،Reiner Rugulies ،Jakob B Bjorner ،Ebbeدراسة -3

Villadsen، Tage A kristensen وOle A Mikkelsen،  لدامنارك&PUMA)( 

 2006سنة

عامل مهين من خمتلف  2.391وهي دراسة استغرقت مدة مخس سنوات على عينة متكونة من  

منظمات املساعدة اإلنسانية واختربت مستوEت االحرتاق النفسي لدى عدة منظمات مهنية 

للخدمة اإلنسانية: مكاتب الضمان االجتماعي، السجن لألمراض النفسية ومؤسسات املعاقني 

وخدمات الرعاية املنزلية، حيث مت استعمال و تطوير مقياس جديد بشدة، واملستشفيات، 

 Copenhagen Burnout» (لالحرتاق النفسي و الذي ظهر يف هذه الدراسة حتت اسم 

Inventory » (CBI   

والذي يقيس بعدين االحرتاق النفسي املرتبط eلعمالء واالحرتاق النفسي املرتبط eلعمل وأظهرت 

القابالت أي  eملئة عند 80.1نتائج الدراسة وجود مستوEت مرتفعة لالحرتاق النفسي بنسبة 

 هتفوق نسبة خمتلف املنظمات املهنية اليت ضمتها الدراسة على مستوى االحرتاق النفسي بنوعي

 1(املرتبط eلعمل واملرتبط eلعمالء) 

ومع ذلك أمهلت هذه الدراسة العامل االثين فقد اهتمت مبستوى االحرتاق النفسي لدى        

خمتلف املنظمات املهنية eلدامنارك فقط ومل تتم مقارنة نتائج االحرتاق النفسي عند هذه املنظمات 

باب االحرتاق النفسي إذا ما كانت متعلقة وeألخص القابالت بدول أخرى من أجل تقصي أس

خبصائص البيئة الدامناركية أم يرجع األمر اىل أسباب أخرى متعلقة بطبيعة املهنة واخلصائص 

 السوسيودميغرافية لكل فرد.

 

                                                           

1 Borritz M, Rugulies R, Bjorner JB, Villadsen E, Mikkelsen OA,Kristensen TS: 
Burnout among employees in human service work: design and baseline findings of 

the PUMA study. National Institute of Occupational Health, Denmark. 2006, 34:49-58. 
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 : 6لسنغال 2010سنة  Dominique Rouleau دراسة-4

التنقل و آ?ر الرضا الوظيفي للقابالت على" االحرتاق النفسي " الرغبة يف الرحيل ''عنوان: حتمل 

يض دراسة طولية ركزت على القابالت Lلسنغال و دورهن الفعال يف ختفبو اليت تتعلق املهين'' 

قد تكونت عينة  واستعمل فيها الباحث املنهج الوصفي نسبة الوفيات املتعلقة Lألم و مولودها، 

مستشفى يف السنغال حبيث مت قياس مستوى الرضا الوظيفي  22قابلة ب  226الدراسة من 

عن طريق مقياس الرضا الوظيفي متعدد األبعاد مطور يف غرب أفريقيا،    2008-2007لديهن سنة 

ل من مكان تحو ، و ال النفسي ،الرغبة يف ترك العملكما متت دراسة ثالثة ا?ر متوقعة: االحرتاق 

و قد متت مقارنة  )Maslash (ـ:املهنة بعد عامني من ذلك عن طريق  مقياس االحرتاق النفسي ل

االحصائيات بني القابالت اللوايت بقني مبناصب عملهن و بني اللوايت تركن وظائفهن ،وأظهرت 

 (التحول من Turn overمن ظاهرة  ) ٪ 58.9( النتائج وجود معدل منخفض نسبيا بنسبة 

لدى القابالت Lلرغم من الرغبة القوية يف ترك منصب العمل ، بينما كانت نسبة مكان املهنة ) 

لديهن كما صرحت القابالت اللوايت  ) %92(التحويل و ترك مكان العمل طوعا مرتفعة بنسبة 

مبناصب عملهن بعدم رضاهن عن رواتبهن وعن الظروف احمليطة يف العمل اىل جانب أن  بقني

د الشخصية لوتب (%80.0)النتائج قد أظهرت نسبة عالية جدا لديهن من االجهاد االنفعايل 

وذلك راجع لرضاهن عن  ن مستوى اجنازهن الشخصي كان مرتفعااال أ (%57.8)بنسبة 

وعن استقرار مكان العمل وكنتيجة للدراسة تبني ان القابالت  االستقرار الشخصي ملعنوwxن

 1اللوايت بقني بوظائفهن يعانني من االحرتاق النفسي اال أ|ن يتمتعن Lلثقة والوفاء يف العمل. 

اخلصائص الشخصية واالسرتاتيجيات املستعملة لكل قد أغفلت الدراسة هذه  اال ان        

هن Gلرغم من صب عملاالنفسي Gلنسبة للقابالت اللوايت الزمن مناالحرتاق مواجهة قابلة يف 

للقابالت  ةاملواجه عدم رضاهن عن رواتبهن وعن الظروف احمليطة Gلعمل وبني اسرتاتيجيات

 وظائفهن.اللوايت تركن 

 

                                                           

1
 Dominique Rouleau ''Une exploration des effets de la satisfaction au travail des sages-

femmes sur le « burnout, » l’intention de quitter et la mobilité professionnelle : 
''Mémoire présenté à la Faculté de Médecine en vue de l’obtention du grade de 

Maîtrise en Santé Communautaire., Sénégal » Décembre 2010 
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 :*وغندا  2014سنة  Muliira RS et , Bezuidenhout MCدراسة-6

لتعرض املهين للوفيات األمهات: النتائج النفسية وطرق التكيف املستعملة من طرف هذه الدراسة 

 بالت العامالت <ملناطق الريفية.القا

 استعمال مت Lوغاندا كمال مبنطقتني ريفيتني قابلة تعم 238و قد كانت عينة الدراسة متكونة من 

 و مقياس اسرتاتيجيات املواجهة املختصر ,Death Distress Scaleاملوتمقياس استغاثة 

Brief COPE Scale,  و أفادت نتائج الدراسة أن أغلبية القابالت اللوايت شهدن وفيات متعلقة

 Deathقد طورن كنتيجة لذلك التعرض، قلق املوت املرتفع كما بينته نتائج  (%94)<ألمهات 

Distress Scale,  كما كانت النسبة خفيفة اىل معتدلة متعلقة \اجس الوفاة  (%93)بنسبة.

 Scale Brief COPEكما أظهرت نتائج مقياس) ٪53(ونسبة معتدلة من اكتئاب الوفاة )71٪(

أن معظم القابالت تعاملن مع حمنتهن و ضيقهن <ستخدام أساليب مثل التصدي النشط، 

 جيابية ، االهلاء الذايت والتخطيط.اإلصياغة الالتنفيس ، إعادة 

ونددت نتائج الدراسة بضرورة فهم الربامج التعليمية للقبالة وبيئات العمل أمهية وفيات األمهات  

كما هناك حاجة لضبط ممارسة القبالة لتوفري الرعاية املؤقتة والتدريب على التعامل مع املوت 

ين هواخلربات بعد التجارب املؤملة من أجل احلفاظ على رفاهة القابالت حيث أن التعرض امل

للوفاة يكون له zثري سليب على نفسية القابالت، والذي ميكن له أن يؤثر على جودة عملهن 

 1وبذلك على ممارستهن السريرية. 

اال أننا ال نستطيع تعميم نتائج هذه الدراسة على كل القابالت Lوغندا فهي قد            

 تطرقت اىل نتائج التعرض املهين للوفاة مبنطقتني ريفيتني فقط ومل تعم الدراسة كافة القابالت

 . اىل جانب أن هذه الدراسة حبثت يف األ{ر النفسية للتعرض املهين للوفيات<ملدينةاملوجودات 

                                                           

1
 Muliira RS- Bezuidenhout MC ''Occupational exposure to maternal death: 

psychological outcomes and coping methods used by midwives working in rural 
areas''.  College of Nursing, Sultan Qaboos University, P.O. Box 66, AlKhod, Muscat, 

Oman2014 

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25217107 
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ة القابالت كما مل تقارن هذه الدراسويل اهتماما لدرجة االحرتاق النفسي ومستواه عند ومل ت

 .قطقتني ريفيتني فمنط واكتفت بدراسةطق الريفية ألوغندا نتائجها مبختلف املنا

اىل اسرتاتيجيات املواجهة املستعملة من طرف هذه الدراسات أمهلت التطرق  ومبا أن        

أن خنصص هذه الدراسة للتعرف على مدى فاعلية  االحرتاق، ارSيناالقابالت من أجل جتاوز 

دراستنا  تكون حىتو  وعالقتها بتجاوز االحرتاق النفسي لدى القابالت اسرتاتيجيات املواجهة

 ناولتة مع ندرة الدراسات اليت تي خاصهذه منطلق أحباث أخرى واثراء للمعرفة والبحث العلم

 .هذه الفئة

 :اإلجرائيةاملفاهيم -6

  :املواجهة اسرتاتيجيات-1 
 

الة تعمل على احداث توازن بني الفرد وحميطه يف ح اليت الطرق املستعملة،هي جمموعة من  

 اpا تعمل على حتقيق الراحة النفسية واجلسدية للفرد عن طريق ضاغط، ايالتعرض ملوقف 

 التخفيض من شدة الضغط االنفعايل أو القضاء عليه.

  النفسي:االحرتاق -2     

 

املتطلبات صل نتيجة لألعباء و حي ،واالجهاد املهينضغط العمل  حتمل علىهو عدم قدرة الفرد 

 اليت تتجاوز قدراzم.الزائدة واملستمرة وامللقاة على األفراد 
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 الدراسة: منهج-7

نواع كونه يطبق على مجيع أ  (دراسة حالة) لقد اعتمد- يف هذه الدراسة على املنهج العيادي

السلوك السوي منه وغري السوي، ويبحث يف نشأة االضطراب وأسبابه ومنه اختيار الطريقة 

 والعالج األجنع لكل مشكلة وفك الصراع القائم.

 منها:ونذكر  كثرية،اشتمل حبثنا هذا على صعوWت   لقد: البحثصعو1ت -8

 النظري:صعو1ت على مستوى اجلانب -1

اسرتاتيجيات و ومشلت قلة املراجع اخلاصة مبوضوع دراستنا خاصة املتعلقة Wالحرتاق النفسي 

عند القابالت وذلك ألن معظم املراجع تتطرق إىل دراسة االحرتاق النفسي عند خمتلف  مواجهته

 القبالة.Wستثناء مهنة  واخلدمات اإلنسانيةاملهن االجتماعية 

 التطبيقي:صعو1ت مشلت اجلانب -2

متثلت يف املقاطعات العديدة للمقابالت مع بعض القابالت بسبب طبيعة عملهن االستعجالية  -

ظرا املقابالت مبكرا ن إليقافجانب اضطرار-  واملمرضات اىلا- بسبب دخول األطباء وأحي

 لإلرهاق الذي كانت تعاين منه القابالت يف معظم األحيان.

كما صادفتنا بعض الصعوWت يف البداية Wلنسبة للحاالت فيما يتعلق Wلكشف عن احلقائق -

 .تخدمةواهليئة املسمع اإلدارة  من احداث مشاكلاملتعلقة Wلدعم املهين نظرا خلوف القابالت 



 اسرتاتيجيات املواجهةالفصل الثاين: 

 

 .copingاملواجهة سريورة تعريف -1

 نبذة @رخيية عن اسرتاتيجيات املواجهة وتطورها.-2

 النظرGت املفسرة السرتاتيجيات املواجهة. -3

 أنواع اسرتاتيجيات املواجهة. -4

 حمددات املواجهة.-5

 .le copingسريورة -6
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 متهيد:

ال ختلو حياة االنسان من املشاكل والعقبات واملواقف الضاغطة إال أن ردة فعله يف املواجهة ختتلف 

من شخص آلخر فهناك من يواجه ويقاوم وهناك من يتجنب أو يستسلم ونظرا الختالف ردود 

التكيفية لإلنسان إزاء نفس املوقف، خصصنا هذا الفصل كي نتطرق السرتاتيجيات املواجهة الفعل 

 حماولني أن نلم جبميع جوانبها.
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 لغة:  coping leتعريف اسرتاتيجيات املواجهة أو -1

 to cope« من اللغة اإلجنليزية فهو مصطلح انغلو ساكسوين يعين   le copingاستمد مصطلح 

with «:وهو مصطلح صعب ترمجته اىل اللغة العربية حيث أخذ عدة مصطلحات 

حتت اسم اسرتاتيجيات املقاومة  )Les anglo-saxons(إذ جنده متداول عند األجنلو ساكسونيني 

)coping – strategy(  :للغة العربية من بينهاR كما له عدة مصطلحات أخرى 

-كيف اسرتاتيجيات التأقلم اسرتاتيجيات الت-اسرتاتيجيات التالؤم-اسرتاتيجيات التوافق   

 واسرتاتيجيات املواجهة بينما ترجم اىل اللغة الفرنسية وأخذ عدة مصطلحات من أمهها:

 Processus de faire face- Processus de maitrise 

   Stratégie de coping 1999و اليت اعتمدت يف األدبيات الفرنسية منذ سنة  

» La littérature scientifique française«يف حني جنده معروف يف األدب العلمي الفرنسي 

  Stratégie d’ajustementاسم اسرتاتيجيات التوافق حتت

 أما تعريف اسرتاتيجيات املواجهة اصطالحا: 

أن اسرتاتيجيات املواجهة حتدد جمموعة  1978نة س Lazarus et Launierفلقد أشار    

السريورات اليت يستخدمها الفرد أمام احلدث الذي يراه مهددا لكيانه من أجل التحكم، التأقلم أو 

    1التخفيف من أثر هذا احلدث الضاغط على صحته اجلسدية والنفسية.

اسرتاتيجيات املواجهة معروفة  1984سنة  Lazarus et Folkmanو حسب الزاروس و فولكمان  

ة حاليا pqا :" جمموع اجلهود املعرفية و السلوكية، املوجهة للسيطرة، التقليل أو تقبل املتطلبات الداخلي

 دد أو تتعدى قدرات الفرد ". تهأو اخلارجية اليت 

                                                           

1
 Isabelle Paulhan : Le concept de coping- Equipe de psychologie de la santé laboratoire 

de psychologie génétique et différentielle, Université Bordeaux 2-1992, p 545-546. 
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ما ستيبتو أأما كوهني والزاروس فيعرفا1ا على ا1ا'' أي جهد يبذله االنسان للسيطرة على الضغط 

Steptoe 1991 .ت يظهرها الفرد ملواجهة الوضعيات الضاغطةBفيعرفها على ا1ا استجا ، 

اسرتاتيجيات املواجهة على أ(ا طريقة تكيفية واضحة إلعادة  Norbert Sillamyيف حني عرف  

 لشخصالشخص املعرفية واالنفعالية بني ا تقييم املشكل مع األخذ :حلسبان كيفية تقدير مصادر

1واحمليط فهي ليست حالة وامنا سياق أو سريورة
.    

أن املواجهة هي عبارة عن استجا:ت (أفكار، انفعاالت،  frydenberg 1997بينما يعرفها 

 سلوكات) يستعملها الفرد ملواجهة الوضعيات الضاغطة أو األحداث اخلاصة للحياة اليومية.

 أي جهد يبذله االنسان للسيطرة على الضغط ''.  أما كوهني والزاروس: فيعرفا(ا على أ(ا ''

   2فيعرفها على ا(ا dهب الفرد املستقر نسبيا للرد على الضغوطات. Moosأما 

ومن خالل ما تطرقنا اليه من تعاريف نستخلص أن اسرتاتيجيات املواجهة هي جمموعة من ردود 

القلق  األحداث الضاغطة بغرض تصريفاألفعال املستعملة من قبل األفراد للمواجهة أو التكيف مع 

 الناجم عن هذه األخرية والذي يهدد راحتهم النفسية واجلسدية.

 

 

 

 

                                                           

1
 Norbert Sillamy : Dictionnaire de psychologie, larousse-Paris - (1999) p 68. 

2
 Jocelyne Pronovost- « ’faire face : un programme de développement des habiletés de 

coping pour adolescents » Université du Québec à Trois-Rivières –Chicoutimi- 2010 p02. 
 



 الفصل الثاين                                                        املواجهة اسرتاتيجيات                            

  

 

17 

 

 وتطوره: le copingنبذة <رخيية عن مصطلح -2

حتت عنوان ''الضغوط  يف مؤلف 1966مصطلح املواجهة هو مفهوم حديث وقد ظهر ألول مرة سنة 

  Richard Lazarusالنفسية وسريورة املواجهة لـ 

    ''Psychological Stress and Coping Proces''  ا ''جمموعة ردود األفعالCD أين يعرفها

و االسرتاتيجيات املستعملة من قبل الفرد ملواجهة املواقف الضاغطة كما أن هذا املصطلح قد مت 

كما كان حمور مئات األحباث العلمية اال انه   يف الدول االجنلوساكسونية 1975ظهوره منذ سنوات 

 ,Paulhan 1992 ;Cousson 1994يف أعمال  1990بدأ ^النتشار بفرنسا منذ سنة 

Gélie 1996, Dupain 1998 : رخييا مبفهومني اثننيe حيث ارتبط مصطلح املواجهة، 

طا بتطور عشر مرتب مصطلح ميكانيزمات الدفاع: وقد ظهر هذا املصطلح مع Cاية القرن التاسع-

التحليل النفسي وعلم النفس الدينامي وعلم نفس األo كما أنه مصطلح شائع يف البيولوجيا، وعلم 

    1السلوك وعلم نفس احليوان.

أن بعض االفكار املزعجة واملضطربة يتعذر الوصول   Breuyer et Freudفقد الحظ كل من 

األوىل  عن خمتلف امليكانيزمات الدفاعية  Freudاليها على مستوى الشعور و قد حتدثت كتا^ت 

املستعملة من قبل االشخاص لتغيري، تشويه أو انكار احلقائق و األفكار الغري مقبولة ، فتطور بذلك 

مفهوم الدفاع و مفهوم الكبت مشريا اىل الدور الكبري الذي يلعبه هذا امليكانيزم يف معظم االليات 

، '' الكف و العرض والقلق '' أن مصطلح الدفاع  1926تابه عام الدفاعية كما عرض فرويد يف ك

هو حتدي االo لألفكار واملشاعر املؤملة والصراعات النفسية احلادة معتربا الكبت واحد من أهم هذه 

   2 .امليكانيزمات الدفاعية

                                                           

1
 MARILOU BRUCHON-SCHWEITZER- Concepts : stress, coping : LE COPING ET 

LES STRATÉGIES D’AJUSTEMENT FACE AU STRESS- Université Victor Segalen 

Bordeaux 

2
 Ibid p 69. 
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ع  ا و اليت كان هلا صدى كبري يف علوم االجتم S.Freud et A Freudحيث ميكن تلخيص أحباث 

كاأليت: أن كل فرد يستعمل دليله اخلاص املختصر من امليكانيزمات الدفاعية و قد تكون هذه 

فهناك ميكانيزمات دفاعية ) PERRY et COOPER) 1989امليكانزمات وظيفية أو غري وظيفية 

  l’intellectualisationغري Zضجة (كاإلسقاط توهم املرض....و أخرى عصابية( كالعقلنة

(بينما هناك اليات ...  formation réactionnel، التكوين العكسي le refoulementالكبت 

 la، احلذف  l’humour، الفكاهة  la sublimationأخرى Zضجة (كالتسامي و االعالء

suppression .. اخل 

 بدأت األحباث املركزة على أليات الدفاع تستعمل مصطلح املواجهة 70-60ومنه ابتداءا من سنوات 

 le coping  بدل الدفاع ويعترب مصطلحا مت ادراجه ضمن الكلمات املفتاحية يف (اخلالصات

 ) من أجل اظهار األليات الدفاعية األكثر نضجا وتكيفا كالتسامي والفكاهة.1967النفسية سنة 

لوحظ تداخل كبري بني مصطلح املواجهة ومصطلح ميكانيزم  1980-1960أما الفرتة املمتدة بني 

وذلك بتلخيص أهم  Haan 1977حيث سعت بعض احملاوالت للفصل بينهما كمحاولة الدفاع 

 :الفروق بني املواجهة والدفاع sلطريقة التالية 

الدفاع هي مفهوم يرجع اىل علم النفس التحليلي و هو عبارة عن عمليات دفاعية  ميكانيزمات  

،غري واعية تعمل على مستوى الالشعور يقوم wا األZ حملاربة الصراعات البني نفسية 

Intrapsychique  حداثyغري قابلة للتغيري و {بتة حسب ما يتطلبه املوقف ، ترتبط بصراعات و

ني مل على تشويه وحتريف الواقع ،وظيفتها احلد من القلق ، وابقائه عند مستوى معاحلياة القدمية وتع

(للتحمل) بينما: اسرتاتيجيات املواجهة هي مفهوم يرجع اىل علم النفس املعريف و هو عبارة عن 
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لبه و استجا6ت معرفية ،سلوكية و انفعالية ختتلف وتتغري متاشيا مع ما يتط عمليات مرنة ،شعورية،

    1وقف احملدد تستعمل ، من أجل مواجهة اخلطر اخلارجي.امل

وبذلك أصبحت اسرتاتيجيات املواجهة تنفصل شيئا فشيئا عن ميكانيزمات الدفاع 6لتحديد لكوFا 

 عملية شعورية ارادية ملواجهة املشاكل احلالية(حديثة).

 ):Coping et adaptation(املواجهة والتكيف -

 L’evolution des(مصطلح املواجهة أخذ مرجعيته أيضا من نظرZت التكيف وتطور النوع      

espèces.(  ن الفرد ميتلك رصيد من االستجا6ت وردود االفعال الفطرية واملكتسبةa واليت ترى

 ه(اهلجوم او اهلروب) تسمح له 6الستمرار والبقاء عندما يواجه خمتلف التهديدات اخلاصة بتعرض

 لعدو أو وضعية خطرية.

ما أكده العديد من الباحثني أن عمليات الضغط واملواجهة هي جزء ال يتجزأ من عمليات      

 وسريورات التكيف عند التصدي لصعو6ت احلياة.

التكيف مصطلح واسع حيوي معظم جوانب علم  Lazarus et folkman 1984وحسب      

روف ميثل كل ردود أفعال العضوZت احلية اليت تتفاعل مع ظ النفس وحىت البيولوجيا ايضا ،اذ أنه

ومتغريات البيئة عند االنسان (االدراك او االنفعال أو الدافعية أو التحكم) و يندرج حتت مفهوم 

التكيف ردود افعال توافقية أوتوماتيكية متكررة على النقيض فاملواجهة مفهوم حمدود وخاص بفئة 

غم أنه يضم خمتلف استجا6ت التوافق عند االفراد اال أنه ال يهتم اال بردود معينة من هذا التفاعل ور 

    2االفعال اخلاصة 6الستجا6ت للمواقف البيئية اليت يدركها الفرد على اFا مهددة له.

                                                           

1
 BRUCHON-SCHWEITZER M«Le coping et les stratégies d'ajustement face au stress» 

Recherche en Soins Infirmiers n°67 décembre 2001, p. 68-69. 
2
 Lucie Olive , Stress professionnel et stratégies d'ajustement de l'interprète français – 

langue des signes française  ,Lille 3 – Charles de Gaulle 2011p 47. 
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كما أن الفرد يبذل عند املواجهة جمهودات معرفية وسلوكية شعورية متغرية وأحيا� اخرى جديدة   

مل يرتجم ال >لدفاع وال>لتكيف بل أن الفكرة األقرب اىل  le coping، وبذلك مصطلح >لنسبة اليه

    1هذا املفهوم هي مصطلح التوافق أو املواجهة.

م وعليه العديد من الباحثني يفضل استعمال املصطلح >للغة اإلجنليزية حىت ال يتم اخللط بني املفاهي

 اخلاصة به.

 يجيات املواجهة:النظر,ت املفسرة السرتات-3

لقد مت تناول مفهوم املواجهة ضمن نظرaت عديدة وخمتلفة >ختالف تيارا^ا فمنها من تناوهلا ضمن 

اإلطار التقليدي أو الكالسيكي املتمثل يف النموذج احليواين    والنموذج السيكودينامي ومنها من 

 الفينومينولوجي.تناوهلا ضمن اإلطار احلديث املتمثل يف النموذج الظاهرايت أو 

 املقار<ت التقليدية السرتاتيجيات املواجهة3-1

 النموذج التحليلي:3-1-1

مت التطرق اىل مفهوم املواجهة يف هذا النموذج استنادا اىل نظريتني االوىل تتعلق بدفاعات         

 األ� والثانية ترتبط بسمات الشخصية:

 اجتاه سيكولوجية األE:-ا

عمل التحليل النفسي منذ نشأته على حتديد وفهم اشكال املواجهة، وبشكل خاص األشكال     

مفهوم الدفاع ألول مرة سنة  Freudالالشعورية منها ومسيت وسائل الدفاع االولية، وقد أدخل 

، كما يرى أن العصاب والذهان ماهي اال عبارة عن شكل من أشكال فشل أو سوء املواجهة. 1894

 ص األفكار االساسية لدراسة املواجهة من وجهة نظر التحليلية النفسية فيما يلي:وتتلخ

                                                           

1
 Ibid p 47. 
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ان الدفاع وما يرتبط به من عالقات عبارة عن اليات حتمي األ& من الصراعات وميكن هلذا الصراع 

أن يتكون من مطالب وطموحات غري حمققة داخل اجلهاز النفسي أو من :ديد احمليط. ويفرتض أن 

    1و املثري الذي يسبب تسخري هذه االليات.القلق ه

منها  الغرض كما ارتبط مفهوم املواجهة بدفاعات األ& أي أWا جمموعة من امليكانزمات الالواعية

احلذف أو التخفيف من تطور القلق.  وقد مت التعرف على عدة أليات دفاعية خمصصة خلفض احلصر 

 L’intellectualisation vaillante .1977 )الناتــج عن احلــدث مثل :(النفي، العزل، العقلنة

نوعية املآل اقع) و ويتعلق معيار جناح املواجهة هنا بنوعية السياق (مرونته ودرجة تناسبه مع الو 

    2النفسي.

يف فرنسا أشارت األحباث يف السنوات األخرية اىل دور ميكانيزمات الدفاع اليت يستعملها املرضى   

ذكرت هذه األحباث أن بعض  كما  )Revidi,1986( املقيمني rملستشفى يف التكيف مع ال مرض

مثل النفي، العزلة، روح املقاومة حتمي الفرد من القلق بصورة فعالة أكرب من امليل اىل  امليكانيزمات

االسقاط، العدوانية، الغضب أو االستسالم. غري أنه rلرغم من مسامهة هذا النموذج بشكل كبري 

يف فهم أحسن لردود الفرد عن مواجهته للحدث الضاغط ،فان هذا االخري يبقى غري كامل و &قص 

يث اعترب املواجهة نظام دفاعي يركز فقط على اسرتجاع التوازن االنفعايل و rلتايل النتيجة هي ح

خفض التوتر بدل الرتكيز على حل املشكل فاملفهوم الكامل السرتاتيجيات املواجهة يتطلب يف نفس 

جهة  نالوقت ادراك االسرتاتيجيات اليت من وظائفها تعديل االنفعاالت من جهة و حل املشكل م

أخرى، مبعىن توظيف االسرتاتيجيات الشعورية والالشعورية اليت يستعملها الفرد بغرض التوافق مع 

    3احلدث الضاغط الذي يراه مهددا له.

                                                           

1
 .162ص  2002 ،املسرية للنشر والتوزيع، األردن ، دار1ط ،الصحة النفسيةرضوان السامر مجيل،  

2
 Isabelle Paulhan- Le concept de coping : - Equipe de psychologie de la santé laboratoire 

de psychologie génétique et différentielle, Université Bordeaux 2-1992 p 546. 
3
 Ibid p 547. 
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احندر تصور أخر من نظر-ت الدفاع ملفهوم املواجهة على أنه مسة من مسات  مسات الشخصية:-ب

 )Byrne 1961( ائص الثابتة للشخصية كالقمعالشخصية فاملواجهة بذلك تتمثل يف بعض اخلص

  )Kobasa ,maddi et khan(، التحمل )Wheaton 1983(احلتمية 

واليت ستهيئ الفرد ملواجهة الضغط بطريقة ما، اال أن هذه الفرضية القائلة -ن الفرد يتعامل بنفس 

 الطريقة (طريقة متماثلة) مهما كان احلدث مل تثبت بعد.

فالعديد من الدراسات بينت ان مقاييس مسات الشخصية هي ضعيفة لتحديد اسرتاتيجيات املواجهة 

،وهذا لألسباب .)Cohen et Lazarus1979,Folkman et Lazarus  1986(املستخدمة 

 التالية :   

املرض  ل يف حالةفعلى سبيل املثا الطبيعة املتعددة األبعاد للسريورات احلالية للمواجهة:-1       

العضوي: يتوجب على املريض مواجهة خمتلف مصادر الضغط: أمل، عجز، ظروف االستشفاء يف 

نفس الوقت، عليه أن حيافظ على توازنه االنفعايل وعلى صورة جيدة عن الذات، مع احلرص على 

طلب تعدم فقدان مصادره املالية واحلفاظ على عالقات جيدة مع العائلة. هذه االهتمامات املتعددة ت

استخدام إسرتاتيجيات مواجهة جد متنوعة، واليت ال ميكن التنبؤ lا بواسطة مقياس أحادي البعد 

 مثل مقياس السمة.

 Lazarus et Folkman 1988 حسب املواجهة: واملتغري لسريوراتالطابع املتحرك -2     

لدراسة tن نفس تبني من ا الوضعيات، وقدإذ أن اسرتاتيجيات املواجهة متأثرة qثريا بليغا بسياق 

الشخص wمكانه أن يوظف يف بعض الوضعيات اسرتاتيجيات مواجهة معرفية هادفة اىل خفض أو 

 املشكل.وضعيات اخرى اسرتاتيجيات سلوكية ترمي حلل  الضغط، ويفالتقليل من 

كثر أفان االسرتاتيجيات املعرفية تكون متبناة  1978(Pearlin et shooler)وحسب دراسة      

 يف حالة ما إذا كان احلدث غري متحكم فيه (مرض خطري مثال) 
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يف حني أن االسرتاتيجيات السلوكية تكون يف حاالت أين ميكن للجهد ان يغري من املوقف (حالة 

    1فقدان منصب عمل).

 التناوالت احلديثة السرتاتيجيات املواجهة:3-2   

من خالل النتائج السابقة يتبني أنه من الصعب تصور املواجهة من وجهة نظر Eبتة، فحسب)  

Lazarus Et Folkman1984 اQ لطريقة اليت يواجهT ما تظهره مسات الشخصية غري كاف للتنبؤ

الفرد الضغط هذا جيعلنا إذا ال bتم فقط "مبن يكون الشخص" ولكن أيضا" ماذا يفعل". وعليه 

مفهوم املواجهة حىت يقدم تقريرا عن الوضعيات الشخصية الثابتة (املوارد) من جهة وعن الطرق ترجم 

   2السلوكية يف الواقع العملي ملختلف وضعيات الضغط من جهة أخرى.

 ألساليب املواجهة Tلشكل التايل: Lazarus Et Folkman1986ويتجلى ذلك يف تعريف  

 ة ومعرفية، يف حالة تغري مستمر، sدف إىل معاجلة متطلبات" تعد املواجهة جمموعة جهود سلوكي

داخلية أو خارجية خاصة، مقدرة على اbا تشكل عبئا يفوق إمكانيات الفرد وقدراته." ومن ذلك 

نفهم أن اسرتاتيجيات املواجهة هي سريورة خاصة متغرية Tستمرار وليست بسمة عامة وEبتة كما 

تناوله ألساليب املواجهة على تداخل املتغريات وتفاعلها  Lazarusد بني اقرتحته النظرية التحليلية وق

فردية كانت أم حميطية، ويعترب املواجهة كسياق يعرب على تداخل كل املتغريات الفردية وعالقتها 

    T3ملتغريات احمليطية، حبيث يوحي مفهوم التداخل إىل سياق العالقات املوجودة بني الفرد وحميطه.

                                                           

1
 مكملة مذكرة ،املزمنمصدر الضبط الصحي وعالقته 5سرتاتيجيات املواجهة لدى مرضى القصور الكلوي عزوز امسهان:  

 .38ص  2009;تنة –الصحة  النفس علم يف املاجستري شهادة لنيل

2
 Isabelle Paulhan, Le concept de coping, Université Bordeaux 2-1992 p 547. 

3
خترج لنيل  رةمقارنة، مذك ، دراسةاملستخدمةاالHاك املهين عند املمرضني واسرتاتيجيات املقاومة  ،جلويل شتوحي نسيمة 

 .39ص 2003،شهادة ماجستري يف علم النفس االجتماعي
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ا مجلة اجلهود املبذولة ملواجهة الواقع وقد حدد الفرق بني نهاملقاومة " على أ Lazarusويعرف 

 املقاومة كسياق بني العالقات فرد / حميط وكسمة Aبتة من شخصية الفرد. 

 النظرية املعرفية للضغط واملواجهة: 3-2-1

ظرية تتميز Vلعالئقية) Vلبيئة(فهذه النفتقول Qن الضغط يكمن يف تعامل الفرد مع احمليط ،عالقة الفرد 

فعندما يقيم الشخص Qن وضعية ما تتخطى موارده و aمكا`ا أن _دد راحته يستجيب هذا 

الشخص Qن يكون الضغط كنتيجة الختالل التوازن بني املتطلبات الداخلية أو اخلارجية و بني موارد 

على سبيل املثال قد ال  Lazarus Et Folkman 1986الفرد و قدراته يف مواجهة هذه املتطلبات

حيتمل شخص ما فكرة حتويله من مكان عمله بينما قد ال تشكل هذه الفكرة مشكلة أو صدمة 

Vلنسبة لشخص اخر بل و يعتربها فرصة عليه اغتنامها فمن مميزات األحداث الضاغطة Q`ا ال تشري 

 ة الثانية هلذه النظرية هي: أما عن امليز  1،اىل حدة الضغط الذي يتعرض له الفرد

 صفة التوجيه وحتمل معنيني اثنني: 

أن الفرد والبيئة يف هذه النظرية يدخالن أو ينشطان يف إطار عالقة ديناميكية دائمة ومستمرة  :أوهلا

 موجهة للتحرك وفقا خلطر تغري البيئة بصفة عامة.

ب ا حسهــــــــنأن هذه العالقة القائمة بني الفرد والبيئة موجهة بشكل متبادل، أو أ Aنيهما:

" مزدوجة التوجيه "، حيث يؤثر ويتأثر كل من طرفيها (الفـرد والبيئـة  Folkman) 1984(تعبري

متر الضواغط  )V)Transactionnelleآلخر إذ حسب النموذج التفاعلي للنظرية املعرفية للضغط

2لسلة من الرتشيحات اليت تسمح بتعديل احلدث الضاغط وVلتايل حتقيق رد فعل الضغطعرب س
.    

                                                           

1
 Isabelle Paulhan, Le concept de coping, Université Bordeaux 2-1992 p 548. 

2
مذكرة خترج لنيل -دراسة مقارنة– املهين عند املمرضني واسرتاتيجيات املقاومة املستخدمة االCاكنسيمة، جلويل شتوحي  

 .40ص 2003شهادة ماجستري يف علم النفس االجتماعي،
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 بني ثالثة مرشحات رئيسية كما تظهر يف هذا املخطط Arthur, Rahe 1978وقد ميز 

 إدراك احلدث الضاغط  -1

 االليات الدفاعية -2

 اGهودات الشعورية  -3

عمل آليات ) مث تمماثلة حلدث ضاغط سابقية أو السابقة (فإدراك الضواغط يتأثر Lلتجارب الداخل

وضع  هودات الشعورية فتتمثل يفلمجالدفاع اخلاصة Lأل] ال شعورZ على الكبت أو اإللغاء أما ا

   1ه املعريف.التمارين البدنية، أخذ األدوية والرتفي –خطة عمل والرجوع إىل تقنيات خمتلفة كاالسرتخاء 

حدث كوسائط بني العالقة (  Folkman ET Lazarus 1988وتعترب هذه املرشحات Lلنسبة لـ    

ال .) وحسب نفس الباحثني، فإن سياقني يضغطان العالقة بني الفرد والبيئة، أتوتر انفعايل –ضاغط 

 ومها التقدير واملقاومة.

يزان بني نوعني من التقييم مي lazarus et Folkman 1984وفيما يتعلق Lلتقدير املعريف للضغط 

 أو مرحلتني أساسيتني: فالتقييم نسق معريف يقدر الفرد من خالله:

 ا موقف معني أن يهدده. بهالطريقة اليت يستطيع - 1

 طبيعة مصادر املقاومة املتوفرة للمواجهة.-2

لضاغط، وهو ما اويلعب التقييم دورا يف حتديد اآل|ر االنفعالية والفسيولوجية اليت يسببها احلدث  

يفسر لنا تباين استجابة األفراد حلدث ضاغط واحد وعادة ما يتم تقدير احلدث املثري حسب ثالثة 

 اجتاهات:

                                                           

1
 Laurencine Piquemal-Vieu- Le coping une ressource à identifier dans le soin infirmier, 

Recherche en soins infirmiers N° 67 décembre 2001 p86. 
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 وهي صعو0ت عاشها الفرد سابقا يف حياته  الشعور <خلسارة أو الفقدان: •

 ويتعلق األمر بنفس الصعو0ت اال أن الفرد مل يسبق له مواجهتها  الشعور <لتهديد: •

 وهنا يفكر الفرد يف الرقابة املمكنة للوضعية الضاغطة  الشعور <لتحدي: •

وليس 0لضروري أن يكون التقدير املعريف عقالين أو شعوري، ولكن رمبا يكون تلقائي(آيل) وغري 

   1عقالين وال شعوري.

 l’évaluation primaire: التقييم االويل-1

فيه يقوم الفرد مبحاولة التعرف على احلدث الضاغط، مث يقوم مبحاولة حتديد مستوى التهديد الذي 

اته ميثله هذا احلدث Cلنسبة للفرد، ويعتمد الفرد يف هذه العملية التقييمية على أسلوبه املعريف وخرب 

تقاده وضعية الضاغطة املتعرض هلا، ومدى اعالشخصية أي أن الفرد يف هذه احلالة يقيم خصائص ال

يف القدرة على التحكم إذن التقييم األويل هو السياق الذي يقيم من خالله الشخص العوامل اليت 

أن يتعلق األمر بفقدان شيء ما جسدي(مرض) عالئقي، أصدقاء، أو  الوضعية وميكنتتدخل يف 

 مادي: (مهنة، جتارة)، أو `ديد أو حتدي.

يصاحب تقييم الفقدان أو التهديد، انفعاالت سلبية كالغضب، واخلوف واالستياء. أما  وعادة ما

 تقييمات التحدي غالبا ما يصاحبها انفعاالت سارة، كاالستشارة والتحفز أو التطلع.

وقد يكون التقييم األويل إجيابيا، وهو ما يشري إىل أن الوضعية الضاغطة ال تطغى أو تزيد عن 

كما قد يكون سلبيا وضاغطا، يسبب ضررا أو `ديدا أو حتدي يفوق إمكاoت إمكاoت الشخص  

 الفرد.

 

                                                           

1
 Lucie Olive- Stress professionnel et stratégies d'ajustement de l'interprète français – 

langue des signes p 48. 
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  الثانوي:مرحلة التقييم -2

ويقصد ;ا تقييم إمكا6ت التعامل، أو مواجهة احلدث الضاغط كما تتضمن هذه املرحلة حماولة 

يف، أو تقبل املوقف ملواجهة، ختفحتديد اآلليات املناسبة واملوارد املادية واالجتماعية اليت ميلكها الفرد 

معتمدا على جمموعة من العوامل مبا فيها عوامل خارجية كطبيعة احلدث  1 .املهدد والتغلب عليه

 وعوامل داخلية أي خاصة [لفرد نفسه كذكائه، شخصيته، ثقافته وخرباته السابقة.

 املواجهة:-3

الضاغط سواء   رتاتيجية الفرد ملواجهة احلدثبعد مرحلة التقييم aيت مرحلة املواجهة وفيها تتحدد اس

بني نوعني من اسرتاتيجيات  lazarus et Folkman 1984كانت معرفية أو سلوكية وقد صنف 

 املواجهة:

 تسمى [لفعل املباشر، وتشمل اختاذ إجراءات عملية مباشرة لتغيري املوقف الضاغط  األوىل:

 عالية.انفتتمثل فيما يسمى [لفعل املخفف، وهو فعل غري مباشر ذو طبيعة  الثانية:

 

 

 

 

 

                                                           

1
تري يف علم لنيل شهادة ماجس ، مذكرةالسرطانمركز ضبط األمل وعالقته Bسرتاتيجيات املواجهة لدى مرضى -وليدة مرازقة 

 .68ص 2009، [تنةالصحة، النفس 
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 أنواع اسرتاتيجيات املواجهة:-4

 أطلق عليها التعامل املركز حول املشكل، اسرتاتيجية املواجهة املتمركزة حول املشكل: 4-1

ل أو تغيري مصدر يويهدف ليس فقط إىل التخفيض من التوتر االنفعايل بل إىل فهم املشكل وتعد

األمر Gسرتاتيجية  حميط، ويتعلق-الضغط، تقوم هذه االسرتاتيجية Gلتغيري املباشر إلشكالية الفرد

املقاومة اخلاصة Gملواجهة والتخطيط حلل املشكل، وهي تسمح للفرد Gختاذ التدابري لتحويل الوضعية 

 ة بصفة غري مباشرة.                  اليت يعيشها وهذا بدوره يساهم يف تعديل احلالة االنفعالي

يف هذا الصدد إىل أن االشكال املعروفة أو املتوفرة يف  Folkman et Lazarus 1984ويشري  

الكتاGت النظرية اخلاصة Gسرتاتيجيات املواجهة املرّكزة على املشكل، يلجأ األفراد إىل استعماهلا إزاء 

الوضعيات احلياتية املختلفة بدرجة أقل إذا ما قورن بعدد االشكال واالسرتاتيجيات املرّكزة على 

اتيجيات املواجهة املركزة على املشكل، تعرف iّjا اجلهود اليت ترمي إىل التعرف، االنفعال، فاسرت 

 التعديل أو القضاء على lثريات الضغوط أو النشاط املعريف.

والفرد من خالل هذه املقاومة يهدف إىل إدخال معطيات املوقف مباشرة بغرض القضاء أو      

استبدال مصدر التوتر، وكذلك التعامل مع املشكل بشكل مادي وملموس ومن بني هذه األساليب 

 املتبعة يف هذا النمط من املواجهة جند ما يلي:

 البحث عن املعلومات أو طلب املساندة:-1 

وهو البحث عن أكرب قدر من املعلومات املتعلقة Gملوقف أو احلصول على النصح أو التوجيه      

 الزوجني.ويكون عادة من طرف أحد األصدقاء أو األقارب أو أحد 
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 اختاذ اجراء حل املشكلة:-2 

وهذا يعين إعداد خطط بديلة واختاذ تصرف حمدد للتعامل مع الوضع الضاغط والتفاوض للتوفيق      

    1وإجياد حل للقضية.

 تطوير مكافآت أو اثباCت بديلة:-3

وهذا بتبديل سلوكيات الفرد والبحث عن مصادر حتدث الرضا، مثل بناء عالقات اجتماعية     

 يت أكرب. وتطوير فكرة ذاتية واستقالل ذا

 اسرتاتيجية املواجهة املتمركزة حول االنفعال: (املواجهة املخففة)4-2

هذا النوع من املواجهة '&ا اجلهود اليت تعدل احلاالت  )Lazrus et Folkman 1984(يعّرف      

االنفعالية املرافقة لألحداث االنفعالية. وتضم اسرتاتيجيات املواجهة املرّكزة حول االنفعال العمليات 

نشاطات  لتجنب ملصدر الضغط وحيتوي علىاملعرفية املكرسة لتخفيض الضغط االنفعايل مثل ا

، القبول أو االستسالم، االنكار، أخذ املسافة، البحث عن السند ذات تعبري معريف أو سلوكي

االجتماعي) وهي عملية معرفية تدرج ضمن كال االسرتاتيجيتني)، ممارسة الرRضة، التأمل، 

 مشاهدة التلفاز، التحكم يف الذات، إعادة التقييم اإلجيايب و[نيب الذات. 

،  ول امكانية للعمل متر عرب تغيري درجات االنتباهوتؤثر هذه النشاطات املقاومة على االنفعال وأ

كاهلروب وكل الطرق اليت يتمىن الفرد من خالهلا اختفاء مصدر اإلزعاج بتغّري االنتباه من مصدر 

    2الضغط، حىت حتدث الراحة املؤقتة إذ أن هلا `ثري انتقايل، وتبدو أقل فعالية.

                                                           

1
دراسة سببية مقارنة بني النمط األول  جودة احلياة واسرتاتيجيات املواجهة لدى املصابني بداء السكري'''' محزة dشن 

 .68-67ص 2011والنمط الثاين، مذكرة لنيل شهادة ماجستري ختصص علم النفس العيادي، البليدة 

2
 Jacques Heurtier Le coping : une stratégie d’adaptation au stress, Paris, France. 

Fr.viadeo.com /fr/groups/detaildiscussion/?containerId 
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ل يف جيابية وتعترب فّعالة للتخفيض من حّدة االنفعاوهذه االسرتاتيجيات مادة جامعة ملشاعر ا    

حاالت التجارب الضاغطة القصرية املدى، وخاصة عندما تكون املقاومة مرّكزة على املشاكل 

 املستحيلة (مثال: فقدان عزيز، مرض خطري).

 حمددات املواجهة:-5

ونوعه يكون  طبيعة التقييميستعمل الفرد جمموعة من االسرتاتيجيات ملواجهة الضغوط، اذ أن        

 وفق جمموعة من احملددات هي كالتايل:

 احملددات الفطرية:-5-1

حسب العديد من الباحثني، فإن اسرتاتيجيات املواجهة ليست خاصة بل عامة أل_ا تتحدد      

1خبصائص الفرد الفطرية (مسات الشخصية) أكثر منها مبتغريات وعوامل املوقف أو احلدث
.   

 احملددات املعرفية:-5-2

ومن بني احملددات املعرفية للتقييم جند معتقدات الشخص الدينية أو (حنو الذات، العامل، مصادره   

 وقدراته على حل املشكل ...اخل) ودوافعه العامة (القيم، األهداف... اخل).

 احملددات الشخصية:-5-3

. هلذا أكد العديد من )Costa et All ; 1995(إن العالقة بني املواجهة والشخصية قوية جدا      

بعض اخلصائص جهة تتحددان ولو جزئيا باالباحثني على أن عملية التقييم واختيار اسرتاتيجيات املو 

واالستعدادات النفسية واالجتماعية الثابتة وليس فقط خصائص املوقف املتغرية. األمر الذي يفسر 

    2ألخر. ملاذا استجاvت املواجهة تتغري من موقف

                                                           

1
 Schweitzer, 2002, p 61. 

2
 Lucie OLIVE-Stress professionnel et stratégies d'ajustement de l'interprète français – 

langue des signes - p 50. 
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 ومن بني اخلصائص الشخصية اليت تؤثر يف املواجهة جند:

: مسة من مسات الشخصية تتميز بقدرة كبرية لدى الفرد ملواجهة )L’endurance( التحمل1- 1

الوضعيات الضاغطة @خلصوص. وترتجم @سرتاتيجيات مواجهة نشطة ترتكز على قدرة الفرد على 

واليت تشتمل على ثالثة  )Kobasa1979(قبل التحكم يف األحداث. هذه السمة وصفت من 

 عوامل:

 يرتكز حول ما نفعل. ):L’engagement( اللتزاما -     

 يرتبط @عتقاد الفرد بقدرته فيما يتعلق مبا حيدث له. التحكم: -     

وهو طريقة الستقبال الوضعية املنتقدة كفرصة من خالل التغيريات اإلجيابية اليت  التحدي: -     

 قد تنتج.

وهو تعبري شخصي يرتكز على اإلحساس @لثقة يف الذات،  ):La cohérence( التماسك1-2

انطالقا من تنظيم ادراكات الفرد لألحداث توجد العديد من مسات الشخصية كالعدوانية، القلق، 

   1سليب، وختلق اسرتاتيجيات مواجهة مركزة على االنفعال. االكتئاب واليت هلا دور

 املتغريات الدميوغرافية:1-3

 اجلنسني: والفروق بنيالعمر الزمين 3-1

يؤثر العمر الزمين يف أساليب املواجهة لألحداث الضاغطة، ويشري معظم الباحثني إىل أن اسرتاتيجيات 

املواجهة اليت يستخدمها الفرد يف التعامل مع األحداث الضاغطة تتغري مع تقدم العمر ومع زtدة 

منية كما اتيجيات املستخدمة ختتلف @ختالف األعمار الز االسرت  مستوى النمو املعريف للفرد وأن هذه

بينت الدراسات أن الذكور مييلون إىل استخدام اسرتاتيجيات املواجهة اليت تنصب على املشكل 

                                                           

1
 Isabelle Paulhan- Le concept de coping ,1992 p 549-550. 
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واسرتاتيجيات املواجهة اإلقدامية يف مواجهة األحداث واملواقف الضاغطة، ويف املقابل متيل اإل�ث 

1واجهة اليت تنصب على االنفعالإىل استخدام اسرتاتيجيات امل
.     

هلذه املتغريات عوامل  Stress et copingيف مؤلف  Paulhan et Bourgeoisوقد أضافت 

 أخرى تتمثل يف: 

 احملددات املوقفية: 5-4

الكثري من الباحثني يفكرون يف التقييم (األويل، الثانوي) واملواجهة كسياقات تقوم على       

خصائص الفرد والوضعيات املعاشة، وقد تتأثر أيضا عمليات التقييم خبصائص عديدة حقيقية ومدركة 

عم االجتماعي)،  دمن البيئة (طبعة التهديد، املدة اليت يستغرقها، القابلية للتحكم يف املوقف، توفر ال

كما ميكن أن تتأثر عملية التقومي واملواجهة ولو جزئيا خبصائص الوضعية جتاه حدث غري مراقب أو 

غري حمكم، فمثال: الشخص يعمل على التحكم يف انفعاالته ولو أن الوضعية حمكمة فيستعمل 

 اسرتاتيجيات مركزة على املشكل.

جهة ال ترتبط مبحددات الشخص فقط بل إىل حمددات نستنتج مما سبق ذكره أن حمددات املوا     

البيئة أو احمليط والتفاعلية بني البيئةّ / الفرد، قد يؤدي ذلك إىل تنوع أساليب املواجهة من شخص 

آلخر، فاستعمال أساليب املواجهة سواء كانت اجيابية أو سلبية ترجع إىل عوامل متداخلة تدرك 

 ه لألحداث املعاشة وهذا ما يسمح بتنوع االسرتاتيجيات لدىحسب تقييم الفرد هلا واعادة تقييم

األشخاص ولدى الفرد نفسه القابلية للتحكم يف املوقف، توفر الدعم االجتماعي)، كما ميكن أن 

تتأثر عملية التقومي واملواجهة ولو جزئيا خبصائص الوضعية جتاه حدث غري مراقب أو غري حمكم، 

 يف انفعاالته ولو أن الوضعية حمكمة فيستعمل اسرتاتيجيات فمثال: الشخص يعمل على التحكم

 مركزة على املشكل.

                                                           

1
الضغط النفسي واسرتاتيجيات املواجهة لدى ام الطفل التوحدي، مذكرة خترج لنيل شهادة ماسرت -مسرية وشنويف نورة دعو 

 .63ص  2013
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 سريورة املواجهة:-6

 Lazarus(إن اعتبار املقاومة كسريورة، جيعل منها عملية مرنة، قابلة للتغري، إذ يرى كل من        

and Folkman, 1984 (   رورة 4لض يف هذا اخلصوص، أن التحدث عن املقاومة كعملية، يعين

التحدث عن االختالف أو التغري   يف األفكار والسلوكات اليت تتضمنها عملية املقاومة من مواجهة 

ألخرى أو من صدام آلخر، اذ ميكن لشخص ما أن يستخدم هذه العملية Gشكال خمتلفة ومتعددة 

يات متعددة ج4ختالف احلاالت والوضعيات اليت يكون عليها، ومن هنا جاءت فكرة وجود اسرتاتي

أن  )Lazarus and Folkman , 1984( لعملية املقاومة  ويف نفس السياق دوما، يرى كل من

عملية املقاومة جتري يف سياق مميز أو خاص، إذ أن األفكار والنشاطات اليت تندرج حتت عملية 

لتقييمه  و  املقاومة هي دوما موجهة حنو ظروف خاصة، وحتت شروط معينة. ولفهم ميكانيزم املقاومة

كذلك، حنتاج إىل معرفة مصدر املقاومة. بعبارة أدق، علينا أن حندد اإلطار الذي تدور فيه عملية 

املقاومة، وذلك Gن نصل بني األفكار والسلوكات املقاومة وبني احلاجة أو الطلب الذي يفرضه 

ياتية الكربى والتغريات احلاحمليط. وميكن أن يظهر مدلول أو معىن املقاومة كسريورة، يف حاالت احلداد 

 اليت تدوم لفرتة طويلة، بدءا من الفرتة اليت وقعت فيها احلادثة. وقد وصف كل من

)Lazarus and Folkman , 1984(  حالة يف هذا املعىن تدعم فكرة املقاومة كسريورة، إذ يتدرج

سري عمل املقاومة مرحلة فمرحلة. و تتمثل هذه احلالة يف حادثة فقدان عزيز ففي هذه احلالة مثال ،   

يتوقع حدوث حالة من الصدمة يتبعها أو يصاحبها اإلنكار و عدم تقبل حادثة املوت تلك ،كما 

ك حالة من اهليجان ، و البكاء الشديد ، مع حتمل صعوبة شاقة  يف ممارسة ميكن أن حيدث تبعا لذل

العمل و النشاطات اإلجتماعية ، و كثريا ما حيدث أن ينقطع الفرد يف هذه احلالة عن العمل يف 

املراحل املوالية ، و لكنه يعود بعد xاية فرتة احلداد تلك إىل حالته العادية ، ليتقبل حقيقة األمر 

ن جديد Gشخاص م االرتباطثلة يف تقبل فكرة الفقدان   و يعود اىل  عمله ، و اىل البحث عن املتم



 الفصل الثاين                                                        املواجهة اسرتاتيجيات                            

  

 

34 

 

تبعا هلذا املثال إىل أن هذه السريورة  )Lazarus and Folkman , 1984(ويشري   1آخرين.

)processus( الكاملة من العمليات يف عمل املقاومة، ميكن أن تدوم لفرتة قصرية، كما ميكن أن

قاومة. كما عدة أساليب أو أمناط من امل وحينها تستعمللفرتة طويلة، متتد على بضع سنوات.  تدوم

يتوقع يف هذه احلال، حدوث صعوTت انفعالية، هذا Tإلضافة إىل كون عملية املقاومة تظهر بشكل 

و املواجهة أ خمتلف من مرحلة ألخرى، وأنه يف كلتا احلالتني، سواء يف حالة املقاومة ذات املدى البعيد

  2ذات املدى القصري، هناك منوذج متغري من عمليات التقدير املعريف   واملقاومة، والعمليات االنفعالية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
الكفالة النفسية عند املصابني بداء السكري واسرتاتيجيات املقاومة الفعالة لتحقيق )، 1997فاطمة الزهراء الزروق ( 

 .49ماجستري   جامعة اجلزائر، اجلزائر ص  ، رسالةالتوافق النفسي واالجتماعي

2
 .(املرجع السابق) 
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 خالصة:

أن مت التطرق يف هذا الفصل السرتاتيجيات املواجهة تبني أن هناك جمموعة من احملددات اليت بعد    

 )لشخصيةات امسا تتحدد خبصائص الفرد الفطرية (تساهم يف تقييم الفرد لألحداث الضاغطة كما أ?

  .مل املوقف الضاغطأكثر منها من متغريات وعوا
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 تعريف االحرتاق النفسي.-1
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 النظرCت املفسرة لالحرتاق النفسي.-3

 مراحل االحرتاق النفسي.-4

 أبعاد االحرتاق النفسي وأعراضه.-5

 حرتاق النفسي.لالالعوامل املسببة -6
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 العالج والوقاية من االحرتاق النفسي.-8
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 متهيد:

حظيت ظاهرة االحرتاق النفسي ;هتمام الباحثني خالل السنوات األخرية وتناوهلا الكثري منهم       

;لبحث و الدراسة و ذلك ألMرها السلبية على العنصر البشري يف جمال العمل فأصبح االحرتاق 

ة يف تطور ر النفسي مصطلحا واسع االنتشار و مسة من مسات اWتمع املعاصرة و يبدو أن هذه الظاه

مستمر منذ عقد السبعينيات من القرن العشرين  كما اكتسب موضوع االحرتاق النفسي أمهية كبرية 

لدى الكتاب و الباحثني يف الدول املتقدمة خالل العقود الثالثة املاضية يف جمال السلوك التنظيمي 

ال املهن سي جبميع عمو التطوير اإلداري و العلوم الطبية ،حبيث اقرتنت دراسة االحرتاق النف

االجتماعية و اخلدمات االنسانية من معلمني ،اداريني عمال اإلطفاء ، رجال الشرطة ، حماميني و 

حىت مدربني رmضيني لذلك حاولنا يف هذا الفصل أن نتعمق أكثر يف هذه الظاهرة لنلم kسباjا و 

 أعراضها اىل جانب طرق الوقاية منها.
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 االحرتاق النفسي:  تعريف -1

زية ساكسوين استمد مرجعيته من اللغة اإلجنلي-يعترب مصطلح االحرتاق النفسي مصطلحا انغلو

burn out to  ،وظهر يف السبعينات يف الوال2ت املتحدة األمريكية وقد ترجم بذلك اىل عدة لغات

 حيث يعرف @للغة الفرنسية:

  »syndrome d’épuisement professionnel « اك املهين "و ترجم أيضاFأي "متالزمة اال

تعين  شدة العمل  » Shi« تعين املوت و»  karoshi »  « Karo« اىل اللغة اليا@نية و عرف ب 

و تعين االرهاق اال   1spanningsklachtenأي املوت من شدة العمل ،كما يطلق عليه األملان  

ذا النفسي" @لرجوع اىل األصل يف اكتشاف ه أن املصطلح األنسب @للغة العربية هو" االحرتاق

و بذلك أصبح لالحرتاق  burn out syndromاملصطلح ألول مرة @للغة اإلجنليزية حتت اسم  

 OMSالنفسي مصطلحات خمتلفة اال أFا تعرب عن مغزى واحد ، و حسب منظمة الصحة العاملية 

 فهي تعرفه كالتايل :

على حتقيق  قدرةوعدم الفقدان للسيطرة  الشديد،بشعور @لتعب  ) تتميز متالزمة االحرتاق النفسي

 نتائج ملموسة يف العمل.

االحرتاق النفسي على أنه "حالة حتدث بسبب   Herbert. J .Freudenbergerبينما عرف  

استعمال الفرد املفرط لطاقته و موارده مما خيلف إحساسا @لفشل مث االFاك الذي يؤدي اىل اإلرهاق 

و  Cherniss,Pines,Maslach,jacksonالكلي ." و قد اهتم الكثري من الباحثني أمثال 

Freudenberger ريق الداخلي و  هو مصطلح يستعمل يفالذي أطلق عليه يف كتابه اسم احل 

                                                           

1 Wilmar B. Schaufeli , Michael P. Leiter, Christina Maslach Burnout: 35 years of research 
and practice University of California at Berkeley, Berkeley, California, USA Vol. 14 No. 

3, 2009,pp. 204-220 Emerald Group Publishing Limited p214. 
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اىل خطر  به وألوضعية الصاروخ الذي بلغ نفاذ الوقود مبلغ الفوران  ويطلق علىصناعة الطريان 

    1يعرب عن نفاذ طاقته. لإلMاك، فهوالشخص املعرض  ويف حالةحتطم األلة 

ة حتدث نتيجة نفعالية واجلسديوبذلك يعترب االحرتاق النفسي على أنه حالة من االMاك العقلية واال

 استهالك واستنفاذ ميكانزمات التكيف، حتدث حتت ^ثري الضغوط املتعرض هلا يف إطار العمل.

 : Herbert. J .Freudenberger 1974 تعريف

" االحرتاق النفسي هو حالة من االMاك حتصل نتيجة لألعباء واملتطلبات الزائدة واملستمرة وامللقاة 

 “.على حساب طاقاiم وقوiم  على األفراد

 :C.Maslach et Jackson تعريف

االحرتاق النفسي هو إحساس الفرد qإلجهاد االنفعايل وتبلد املشاعر (فقدان التعاطف) واخنفاض 

   2اإلجناز الشخصي والذي يظهر على األفراد املنخرطني يف مهن املساعدة.

qالحرتاق النفسي عند املمرضني خاصة وقد وصفته uنه حالة إMاك  Maslachحيث اهتمت      

جسدي وانفعايل جتعل الفرد يفقد فعاليته كما يصبح قليل التعاطف واإلحساس مع األخرين حبيث 

يفقد شيئا فشيئا انسانيته ليصبح قاسيا يف تعامله اىل جانب اخنفاض كمية ونوعية العمل املؤدى 

ثالث  Maslachبب فقدانه لدافعيته ورغبته يف العمل وتصف بذلك ويتقلص بذلك إجنازه بس

 مستو�ت أساسية لظاهرة االحرتاق النفسي:

 االجهاد االنفعايل -1

 تبلد الشعور -2

                                                           

1 Pierre Canoui-la souffrance des professionnels médico-sociaux « risque humain et enjeux 

éthique du burn out syndrome »journées d’étude APF UNESCO janvier2004p 02. 

2 Evelyne Josse www.resilience-psy.com 2008  p04. 
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    1اإلجناز الشخصي يف العمل. -3

: "االحرتاق النفسي هو االستجابة اىل االجهاد االنفعايل Perlman et Hartman 1982تعريف 

. “الناجم عن االجهاد النفسي واألداء املنخفض يف العمل وأسلوب التعامل اجلاف مع األخرين 

بعد ان مت دراسة ما يقارب  1982سنة  Perlman et Hartmanوهو تعريف اجرائي توصل اليه 

 نشورة.اخلمسني تعريفا خمتلفا يف املقاالت امل

 : 1980سنة  Cary cherniss تعريف 

االحرتاق النفسي هو سريورة نتيجة تفاعل الفرد مع البيئة حيث يظهر االحرتاق النفسي عند عدم 

 اتزان موارد الفرد ومتطلبات العمل.

موارد الفرد تتمثل يف تقدير الذات، الفعالية الذاتية وغريها وهي موارد شخصية أما املوارد التنظيمية 

فتتمثل يف دعم الزمالء، التسلسل اهلرمي ...اخل أي أن مصادر االحرتاق dيت من البيئة والفرد على 

 حد سواء.

-االحرتاق النفسي هو سريورة متعددة املراحل تبدأ iدراك الضغط Cary chernissوiلنسبة لـ 

    2تغيري املوقف والسلوك.-استجابة انفعالية للضغط

 :Alaya Pines 1982 تعريف

االحرتاق النفسي هو عدم قدرة الفرد على إجياد معىن لوجوده يف العمل وهو مرحلة nائية من خيبة 

يف  Alaya Pinesاألمل بعد أن كانت املرحلة األولية تتميز iلدافعية والقدرة على املشاركة فتقول 

                        هذا الصدد '' لكي يكون الشخص "مستنفذ" عليه أن يكون أوال مشتعال أي 

 )Enflame( ""متقدا 

                                                           

1 R.floru-j.c.c nockaert- Vaincre l’usure professionnelle /stress professionnel et burnout–

INRS les cahier de l’actif n 264-265 p13. 
 .14المرجع، صنفس  2
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 :Pines et Aronson 1983 تعريف

االحرتاق النفسي هو حالة من االجهاد البدين والذهين والعصيب واالنفعايل وهي حالة حتدث نتيجة 

االتصال املباشر مع الناس والتفاعل معهم لفرتة طويلة يف مواقف تتطلب بذل جمهود انفعايل مضاعف 

    1مرة. يف كل

 الفرق بني االحرتاق النفسي ومصطلحات أخرى:-2

عادة ما يكون هناك لبس وغموض عن مفهوم االحرتاق النفسي وارتباطه مبصطلحات أخرى قريبة 

منه نظرا لتداخل األعراض واخلصائص، لذا وجب التطرق اىل تعريف االختالف بني مصطلح 

 كما يلي:االحرتاق النفسي وfقي املصطلحات الشبيهة به  

 االحرتاق النفسي والضغط النفسي:2-1

خيتلف االحرتاق النفسي عن الضغط النفسي فقد يكون الضغط داخليا أو خارجيا وقد تطول مدته 

أو تقصر حبيث أنه إذا طال، سيستهلك بذلك أداء الفرد ويؤدي اىل اnيار يف أداء وظائفه اال أنه 

امل مع مصدر الضغط. أما االحرتاق النفسي فهو ظاهرة يزول إذا ما استطاع الفرد أن يتجاوز ويتع

طويلة املدى حيدث نتيجة تفاقم الضغوط النفسية يف العمل ونتيجة عوامل ومصادر أخرى، كما ان 

الفرد يقع فيه دون وعي منه بذلك ويرى الباحثون بذلك أن االحرتاق النفسي هو احملصلة النهائية او 

    2ضغوط.املرحلة املأساوية املتطرفة لل

يسبب القلق أعراضا جسمية، ومشاعر وأفكار مزعجة  االحرتاق النفسي والقلق النفسي:2-2

وغري مرحية قد تكون متوسطة الدرجة أو تصل إىل القلق احلاد وهو يشري إىل وجود صراع انفعايل 

ين والسخرية ر ميكن أن يتكون لدى الفرد منذ الطفولة أما االحرتاق النفسي فهو فقدان االهتمام fألخ

                                                           

 االحرتاق الوظيفي لدى املوظفني اإلداريني العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم العايل ظاهرةمسعود، مساهر مسلم عياد أبو  1

 .16ص  2010فلسطني -اجلامعة اإلسالمية غزة–رسالة ماجستري يف إدارة األعمال –أسبا�ا وكيفية عالجها  ،بقطاع غزة

 .46 المرجع، صنفس  2



النفسي                                                             االحرتاق                                                       الفصل الثالث 

  

 

42 

 

منهم والشك يف قيمة احلياة والعالقات االجتماعية وهو مرتبط -ألداء الوظيفي واملهين ويكون يف 

مرحلة الرشد. وقد يعاين الفرد من القلق النفسي يف العمل فعندما يصل هذا القلق إىل درجة الشدة 

إىل االحرتاق  حول مع الوقتاليت يعاين منها اجلسم، يصبح الفرد عرضة للضغط والذي إذا تفاقم يت

    1النفسي.

 االحرتاق النفسي واالجهاد النفسي: 2-3

االجهاد هو عبارة عن عبئ انفعايل زائد `تج عن تعرض الفرد ملطالب زائدة تؤدي بذلك اىل االYاك 

البدين والنفسي ووجب التفريق بني االجهاد النفسي الذي يزول مع الراحة وبني االجهاد االنفعايل 

الذي يعترب بعدا وعرضا من أعراض االحرتاق النفسي والذي ال يزول مع الراحة كما جتب اإلشارة 

اىل أن االحرتاق النفسي حيدث كنتيجة الستمرار االجهاد االنفعايل والذي حيدث بسبب املتطلبات 

    2النفسية والعاطفية املفرطة من قبل املرضى أو املستفيدين من اخلدمة.

 النفسي واالكتئاب: االحرتاق 2-4

أظهرت بعض األحباث أن االحرتاق النفسي يكون عادة مصحوب حبلقة اكتئابيه شديدة كما أشارت 

أحباث أخرى اىل أن االحرتاق النفسي هو شكل من أشكال االكتئاب الشرتاكه يف نفس األعراض 

ج، سلوكات ة، yيالغري مميزة لالحرتاق النفسي: اضطرا-ت النوم، اضطرا-ت هضمية، االم عضلي

اإلدمان...بينما يؤكد أخرون على ضرورة التفريق بينهما اعتمادا على العناصر اليت تسمح -لتشخيص 

 الفارقي وهي كااليت: 

يرتبط االحرتاق النفسي -لقلق االنفعايل املزمن اىل جانب عوامل خارجية عن الفرد تتعلق -ملهنة -

 ي وتعترب العوامل اخلارجية مبثابة العامل املفجر لذلك. أو الوظيفة، أما االكتئاب فمصدره داخل

                                                           

–ب وعالقته Fساليب مواجهة املشكالت-االحرتاق النفسي للمعلمني ذوي النمط أ-نشوة كرم عمار أبو بكر دردير 1

 .32ص  2007رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستري يف الرتبية ختصص صحة نفسية كلية الرتبية جامعة الفيوم مصر 

 .52ص  ،املرجع نفس 2
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يف االحرتاق النفسي تنحصر األعراض املعرفية السلبية عامة يف جمال العمل فقط أما .لنسبة -

والكف العقلي  ralentissement psychomoteurلالكتئاب فان ما مييزه هو الكف احلركي 

 الذي ميس اجلانب املهين والشخصي على حد سواء.

األدوية النفسية و بعض العالجات األخرى تستطيع أن ختفض من حدة االكتئاب بينما ال تظهر -

فعالية هذه األدوية مع االحرتاق النفسي كما أوضح الباحثون أن األشخاص الذين يعانون من 

 هرمون الكورتيزون على عكس الذين يعانون من االكتئاب حيث االحرتاق النفسي ال ينتجون بكثرة

وجود مستوaت  1986يظهر لديهم افراز هذا اهلرمون بدرجة كبرية و مع ذلك أظهرت دراسة سنة 

اىل جانب وجود نتائج مرتفعة كذلك على مستوى '' MBI''مرتفعة لالحرتاق النفسي على مقياس 

و قد أشار  الباحثون يف هذه BDI'' Beck   Dépression Inventoryمقياس االكتئاب لبيك'' 

الدراسة اىل ضرورة توحيد هذين املقياسني من أجل تقصي االحرتاق النفسي و عدم اغفال االكتئاب 

اذا كان مرافقا له . وتشري الدراسات اىل أن الشخص الذي تعرض لالكتئاب أو له سوابق عائلية يف 

    1اق النفسي.ذلك هو أكثر عرضة من غريه لالحرت 

 االحرتاق النفسي واجلسدنة: 2-5

وجب التفريق بني االحرتاق النفسي واجلسدنة حبيث أن هذه األخرية تتكرر بشكل مستمر عند   

 الفرد املنهك مهنيا، كما وقد ال تظهر مؤشراqا العيادية pلضرورة يف حالة االحرتاق النفسي.

قت، يف شكل أعراض جسمية متنوعة ومتغرية مبرور الو فاجلسدنة هي جمموع االضطراpت اليت تظهر 

يعاين منها الفرد لعدة سنوات، pلرغم أن كل الفحوص والكشوف الطبية تشري إىل نتائج سلبية مبعىن 

غياب أي إصابة أو تلف جسدي حقيقي ومن املمكن أن ترتبط األعراض }ي جزء أو عضو من 

لفرد، حيث نالحظ غياب أي إصابة جسدية فعلية اجلسم، بطريقة ال شعورية خارجة عن سيطرة ا

                                                           

1 Thevenet Marie –Analyse du burn out chez les internes de médecine générale, thèse de 

doctorat en médecine générale université pierre et marie curie paris p69.   
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بعكس االضطراAت السيكوسوماتية اليت يكون فيها االضطراب اجلسدي متوافق مع تلف حقيقي 

 يتطور ويتأثر Aلعوامل النفسية. 

 )L’hypochondrie(كما نشري إىل أن حالة االحرتاق النفسي ختتلف عن حالة تناذر توهم املرض 

 يعاين من خماوف اإلصابة Aملرض.حيث أن الفرد ال 

ذلك ألن الفرد ال يعاين من  )Syndrome de conversion( وختتلف عن حالة تناذر التحويل

إصا=ت يف الوظيفة اجلسدية. و8ذا نقول إن املؤشرات أو األعراض اجلسمية ال ترتبط فقط 

  1أخرى.=ضطرا=ت القلق واالكتئاب وإمنا من املمكن أن تظهر يف اضطرا=ت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 Assps.youforumlive.com/t 284-topic. 
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 نبذة +رخيية عن االحرتاق النفسي: -3

اهتم الكثري من الباحثني بظاهرة االحرتاق النفسي اال ان البدا-ت األوىل يف اإلشارة للمرض كانت 

حيث وصف حاالت من  Claude Veil على يد طبيب األمراض النفسية 1959ب فرنسا سنة 

االXاك يف العمل وعرف االستنفاذ املهين على أنه النتيجة املتحصل عليها بعد بذل جمهود عملي 

 حتت اكراه داخلي او خارجي.

و حتدث ألول مرة عن االكتئاب املهين الناجم عن  1969سنة  Harold Bradleyمث جاء بعدها 

شباب قواعد العالج اiتمعي لل“ضغط خاص مرتبط dلعمل و قد نشر ذلك يف مقالة له بعنوان 

و أشار فيها بذلك اىل  » Crime  and Délinquance« البالغني من اiرمني" املنشورة يف  

لنفسي  أن الفضل يف تسمية متالزمة االحرتاق االضغط الذي يتعرض له الفرد يف بيئة العمل . اال

أي  يف  1974سنة   Herbert North .J.Freudenberguerيعود اىل العامل احمللل النفساين

مطلع العقد السابع من القرن العشرين dلوال-ت املتحدة األمريكية  و قد نشر ذلك يف مقالة بعنوان 

و يعين أن ينهك " burn out" ى هذه املتالزمة اسم"االحرتاق النفسي لدى العاملني " حيث أعط

الفرد و حيرتق حىت ال يبقى منه شيئا و عرفه بذلك على أنه حالة من اإلXاك يتعرض هلا العاملون 

، املستهلكون مهنَيا وانفعالَيا والذين يتعاملون مع مرضى  free clinicsاملعاجلون يف العيادات اiانية

مديرَا إلحدى املستشفيات ، وهي   J.Freudenberguerه حيث كان .اإلدمان و هي حالة فريق

    1بنيويورك. lour  State Sideعيادة جمانية تستقبل مرضى اإلدمان، تقع يف حي 

وتعتمد هذه العيادة بصفة أساسية، على بعض من الشباب املتطوعني املندفعني ، املتحمسني و 

  انه و بعد مرور سنة واحدة من العمل املتواصل على هؤالءالذين يتمتعون dلكفاءة و املسؤولية ،اال

برصد  عدد من احلاالت و مالحظة بعض األعراض  J.Freudenberguerاملتطوعني امللتزمني بدأ .

                                                           

1 Benatia Yacine L’épuisement professionnel chez les infirmiers urgentiste - Mémoire 

présenté pour l’obtention du diplôme de Magister En psychologie clinique Université 

Mentouri de Constantine 2008 p 81.   
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على هؤالء املتطوعني حيث انتهى 3م األمر إىل فقدان -م للدافعية يف العمل كما و الحظ عليهم 
ة هلذا التغري مثل : اإلGاك، واإلرهاق، و استمرار نزالت الربد، ظهور أعراض بدنية مميزة مصاحب

والصداع ، واالضطراVت املعوية واهلضمية واألرق.، حيث ظهرت بذلك أوىل املنشورات اخلاصة 
 يف هذا الصدد، قائالً :  VJ.Freudenberguerملوضوع يف بداية الثمانينات وقد ذكر .

دركت أن األشخاص، يف بعض األحيان، يقعون ضحاc "بصفيت حملل نفسي وطبيب ممارس، أ
للحرائق متاًما مثل املباين. فتحت وطأة التوترات الناجتة عن احلياة، يف عاملنا املعقد، تستهلك مواردهم 
الداخلية، يف إطار العمل بفعل النريان، -ركة فقط فراغاً داخلياً هائالً، حىت وإن بدا الغالف اخلارجي 

 J.Freudenberguer.1980.1 .ما"سليَما إىل حد 

اىل دراسة املظاهر السلوكية ضمن جدول اكلينيكي يوضح  J.Freudenberguerبعدها. وقد تطرق
راض كما قام األع وهي أوىلحلالة االGيار أو االGاك العقلي  والعالمات األوليةاالنفعاالت السلبية 

بعرض عدد من االسرتاتيجيات األخرى هلذه املتالزمة مثل قضاء وقت أطول يف العمل وبذل نشاط 
 كما الحظ مظاهر سلوكية أخرى مثل البحث عن العزلة ورفض االتصال Vلزمالء يف   فعال،زائد غري 

    2.العمل

دورًا هاًما يف تطور هذه املتالزمة، ىل أن العوامل الفردية تلعب اJ.Freudenberguerكما أشار.
ألن األشخاص الذين يتسمون Vاللتزام يف العمل أو التفاين لقضية ما، يكونون أكثر من غريهم 
ُعرضة لإلصابة 3ذا املرض. وخلص بذلك اىل أن االحرتاق النفسي يصيب األشخاص الذين يغالون 

    3يف تقديرهم لذوا�م كما أنه يعرف مبرض املقاتل.

                                                           

1 Ibid P 81. 
2 http://ar.wikipedia.org/wikI متالزمة االحرتاق النفسي 

3 Ruth-wiertz Psychiatre et Burnout ? Etude de la Prévalence du Syndrome 

d’Epuisement Professionnel auprès des Psychiatres Hospitaliers du Nord Pas de 

Calais. Thèse de DES en médecine générale, lille 2012 P11. 
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?حثة يف علم   Christina Maslachمث توالت بعد ذلك األحباث يف هذا ا.ال و منها أحباث  

و اليت قامت بدراسة االحرتاق النفسي على عمال الصحة و مهن   1975نفس االجتماع سنة 

اإلنقاذ و عمال الطوارئ بسان فرانسيسكو و قد امتدت احباثها حىت مهنة احملاماة و نسبت بذلك 

 J.Freudenberguerاالحرتاق النفسي اىل بيئة العمل و الظروف احمليطة به على عكس . أسباب

 Jacksonو  Pinesو  Maslachالذي يرجع أسباب هذه املتالزمة اىل عوامل فردية .تلتها أحباث 

يف aاية السبعينيات اىل ان هذه  Christina Maslachو بذلك توصلت  1980-1979سنة 

اخلدمات اإلنسانية و االجتماعية و الصحية اليت متتاز ?التصال املباشر و املستمر الظاهرة متس عمال 

، مت نشر أول أحباث جتريبية ميدانية منهجية عن االحرتاق 1980مع األفراد. ومنذ بداية الثمانينيات

النفسي ومنذ ذلك احلني، أصبح مفهوم االحرتاق النفسي معرفا ومتصورا بشكل أكثر وضوحا. ومن 

يف البداية،  Christina Maslachالل أحباث قائمة على العديد من املقابالت، استخدمت خ

 تعريفا مؤقتا هلذه املتالزمة اشتمل على بعدين فقط:

 البعد األول، هو االستنزاف االنفعايل والذي يتوافق مع موارد الفرد االنفعالية وفقدان الدافعية.

،  تصرفات تباعدية وسلبية جتاه العمالء، أو املرضىأما الثاين، فهو سلب الشخصية ويشري إىل

و?لتعاون مع كاتى كيلى وايال ?ينز وسوزان جاكسون أجرت ماسالك دراسات استقصائية معتمدة 

على استبيا{ت، كما أعدت بر{جما للبحوث النفسية القياسية، للتوصل إىل تعريف مقياس لالحرتاق 

 .MBIوهوللتطبيق النفسي قابل 

 Maslach burnout Inventory و قامت أثناء أحباثها األولية، بتجميع سجال  1981سنة
متسًعا من االنفعاالت والتصرفات اليت تعرب عن االستنزاف االنفعايل و يف نفس السنة بعد التجارب 
و األحباث املكثفة يف اSال الطيب و العقلي مت التوصل اىل ثالثة ابعاد لالحرتاق النفسي فقدمت 

Christina Maslach et Susan Jackson  و" ه النفسي:التعريف التايل ملتالزمة االحرتاق
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متالزمة من االAاك االنفعايل وتبدد الشخصية وتدىن اإلجناز الشخصي، يظهر لدى األفراد املنخرطني 
  1وظيفًيا.

 النظر(ت املفسرة لالحرتاق النفسي:-4

Uلرغم من ان نظرSت علم النفس مل تتحدث بشكل مباشر عن تفسري ظاهرة االحرتاق النفسي اال 
أAا حاولت بشكل او `خر التطرق هلا نظرS ومت ربطها بضغوط العمل وهناك ثالث نظرSت تناولت 

 ظاهرة االحرتاق النفسي ومن بينها: 

 النظرية السلوكية:4-1

لفرد االحرتاق النفسي يف ضوء عملية التعلم على أنه سلوك غري سوي تعلمه اتفسر النظرية السلوكية 
نتيجة ظروف البيئة غري املناسبة  ولذلك فان مشاعر الفرد واحاسيسه ، وادراكاته تتأثر اىل حد كبري 
pذه العوامل البيئية  و اذا ما ضبطنا هذه العوامل متكنا من التحكم Uالحرتاق النفسي ، لذلك 

هذه النظرية ان سبب االحرتاق النفسي يعود اىل تعامل املوظف مع عمالئه فحسب ، بل ترفض 
قد  واىل العوامل البيئية او الضغوط اليت يتعرض اليها فاذا مل يتعلم الفرد سلوكيات تكيفية مقبولة فانه
نه ا يتعلم سلوكا غري سوي و هو االحرتاق النفسي وبذلك ينظر السلوكيون لالحرتاق النفسي على

    2حالة داخلية كالقلق و الغضب و فسرته انطالقا من نظرSت التعلم .

 املعرفية:النظرية 4-2

ترى النظرية املعرفية ان السلوك االنساين ليس حمدداً مبوقف مباشر أو عوامل بيئية و امنا هو zبع عن 
ندما يفكر عادة ع مصدر داخلي  ، اذ ان املعرفة عامل يتوسط بني املوقف والسلوك ، فاإلنسان

يكون يف موقف معني ، أي انه يفكر Uملوقف ، ومن مث يستجيب وفقا لطبيعة فهمه وادراكه و 

                                                           

1 http://ar.wikipedia.org/wikI متالزمة االحتراق النفسي 

 علم النفس  ...)vb.arabseyes.comاالحتراق النفسي( 2
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ة تقييمه هلذا املوقف .وعليه فان النظرية املعرفية تعطي الشخص درجة كبرية من االستقاللية عن البيئي

ري السلوك فقط ، راك يف تفسيف سلوكه او يف طرق تفكريه ، لكن هذه النظرية مل تقتصر على االد

بل اضافت اليه اثر حمددات السلوك وبشكل خاص الدافعية وعليه فان االحرتاق النفسي حيدث 

   1لدى الفرد يف ضوء آراء هذه النظرية ، اذا كان اداركه للموقف سلبيا وكانت دافعيته منخفضة.

 نظرية التحليل النفسي: 4-3

ة رد على األa ملدن عملية ضغط الفق الوظيفي على أنه aتج عفسرت نظرية التحليل النفسي االحرتا

طويلة ، مقابل االهتمام jلعمل، مما قد ميثل جهدا مستمرا مع عدم قدرة الفرد على مواجهة تلك 

ني األa ب الضغوط بطريقة اجيابية سوية ، أو أنه aتج عن فقدان األa املثل األعلى هلا وحدوث فجوة

وفقدان الفرد جانب املساندة اليت كان ينتظرها و هو ما حيفز ظهور  ،واآلخر الذي تعلقت به

االحرتاق النفسي أو أنه aتج عن عملية الكبت أو الكف للرغبات غري املقبولة بل املتعارضة مع 

وaت الشخصية كمكوaت الشخصية عن طريق األa، مما جيعل الفرد يعيش صراعا عصبيا مركزا بني م

و عند عدم جناح الفرد يف إجياد وسيلة حلل هذا الصراع  ينتهي به االمر اىل تطوير اعراض عصبية  

كإشباع بديل للرغبات املكبوتة و كوسيلة تنفيسية لذلك الصراع و يصل يف أقصى  املراحل إىل 

   2االحرتاق النفسي.

 

 

 

                                                           

شهادة دكتوراه علم  لنيل ، رسالةالثدياالجتماعي وعالقته 6الحرتاق النفسي لدى املصا6ت بسرطان  الدعمjوية، بيلة  1

 .92ص  ،نفس االجتماعي

 .94نفس املرجع، ص 2
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 مراحل االحرتاق النفسي:-5

ان االحرتاق النفسي يعد املرحلة النهائية من عملية  1980سنة  Edelwitch et Brodskyاعترب 

التدهور الناجم عن اإلجهاد وقد حدد بذلك أربع مراحل متتالية لالحرتاق النفسي فهذا األخري ال 

 يظهر بشكل مفاجئ وامنا يظهر ضمن مراحل متدرجة كااليت:

 l’enthousiasmeمرحلة احلماس املثايل  املرحلة األوىل:

ويكون فيها مستوى الرضا عن العمل مرتفع وتتميز هذه املرحلة Yعراض متمثلة يف: الطاقة املتدفقة، 

الطموح القوي والرغبة يف اثبات الذات، توقعات عالية جدا وأهداف غري واقعية، استثمار الفرد 

 ل.املفرط يف عمله، االنفاق املفرط للطاقة والشعور بقدرة كبرية للعم

 la stagnationمرحلة الركود  املرحلة الثانية:

عندما يواجه الفرد صعوdت dلعمل تظهر عليه أعراض التعب الشديد والشكاوى السيكوسوماتية  

وتتمثل أعراض هذه املرحلة أيضا يف فقدان أو غياب الدافعية، الالمباالة وعدم االهتمام، ردود أفعال 

 ملباة: لعمل ال يوفر التعويضات لتلبية احلاجيات الشخصية الغريانفعالية وهي مرحلة يصبح فيها ا

    1أجر الئق، أن يعرتف dلفرد يف مكان عمله، توفر الوقت الالزم للراحة...

  la frustrationمرحلة اإلحباط  املرحلة الثالثة:

العمالء،  ووهي مرحلة تظهر يف شكل تعب واحباط اىل جانب مشاعر سلبية جتاه الزمالء يف العمل أ

فقدان الثقة dلنفس وqنيب الذات اىل جانب إحساس كبري dلعجز، السخرية واهليجان اىل جانب 

عدم الصرب، سلوك اإلدمان واالستهالك املفرط للكحول أو املخدرات أو األدوية دون وصفة طبية، 

                                                           

1 Michel Delbrouck (éd) le burn out du soignant, le syndrome d’épuisement professionnel 

1er Edition De Boeck et Larcier s.a2003 Bruxelles-Belgique p33-34. 
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ز) القلق، كياضطرا&ت عضوية كأآلم &لرأس أو املعدة، اضطرا&ت يف الذاكرة (صعوبة يف الرت 

 واضطرا&ت يف النوم.

 l’apathie ou Démoralisationمرحلة اخلمول  املرحلة الرابعة:

وهي مرحلة تتميز &لفراغ الداخلي، فقدان االهتمام جتاه العمل واحمليط، االكتئاب والعدوانية، تدهور 

كيف للفرد يف ت التاملردودية واإلنتاجية ويصحبها تراجع ومخول مفرط يصل اىل إOاك اسرتاتيجيا

   1اخر املطاف مث عجز عن استغالل الطاقات الكامنة يف تلبية املتطلبات اخلارجية.

 أبعاد االحرتاق النفسي وأعراضه:-6

اىل أن االحرتاق النفسي هو متالزمة  Christina Maslach et Susan Jacksonتوصلت احباث 

كما متثل أبعاده يف نفس الوقت اعراضا مميزة   Un syndrome tridimensionnelثالثية األبعاد 

وصفت االحرتاق النفسي mنه جمموعة أعراض ميكن  Maslachلالحرتاق النفسي فحسب تعريف 

أن حتدث لدى األشخاص الذين يؤدون نوعا من األعمال اليت تقتضي التعامل املباشر مع الناس 

ر هذه ور، ونقص اإلجناز الشخصي كما تظهوتتمثل هذه األعراض يف االجهاد االنفعايل، تبلد الشع

 األبعاد تدرجييا اىل جانب أعراض غري مميزة سنتطرق اليها فيما بعد.

 االعراض املميزة (األبعاد):6-1

 l’épuisement émotionnelاالجهاد االنفعايل: -1

س &هلزمية اأو ما يسمى &الOاك العاطفي ، يرتجم }رهاق يف العمل ال يزول مع الراحة مرفوق }حس

و الفراغ جيعل الشخص متهيجا ،كما يشعر أن موارده االنفعالية و اجلسدية قد اOكت و استنزفت 

فتظهر لدى الفرد صعوبة يف مشاركة االخرين انفعاليا و من األعراض الشائعة لإلOاك العاطفي شعور 

  Maslachول يث تقاملوظف &لرهبة و الفزع حني التفكري &لذهاب اىل العمل صباح كل يوم حب

                                                           

1 Ibid, p34. 
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''أن العمل مع بعض املرضى يستدعي استقبال انفعاالت جديدة بشكل مستمر جتعل العامل غري 

قادر على مشاركتها ''األمر الذي حيفز ظهور سلوكات غري مكيفة كفورات الغضب احلادة ،نوDت 

الجهاد االنفعايل ان ا Maslachالبكاء السريع، التجنب و العدوانية مع زمالء العمل كما تعترب 

    1ميثل املكون الرئيسي ملتالزمة االحرتاق النفسي.

  Dépersonnalisation ou Déshumanisationتبلد الشعور: -2

فقدان العنصر اإلنساين أو الشخصي يف التعامل و هو aين بعد ميثل الطريقة اليت حيمي [ا الفرد   

الشعور حنو االخر و هي نتيجة مباشرة لإلجهاد نفسه من االiاك فيتجرد بذلك من اإلنسانية و 

االنفعايل ووسيلة للتعامل معه، كما يعترب البعد البني شخصي لالحرتاق النفسي ، تتسم فيه عالقة 

العامل مع املريض Dلربودة و الالمباالة و القسوة و التشاؤم ، و كثرة االنتقاد ، و توجيه اللوم اىل 

ملواقف السلبية يف اخذ املسافة بني األخر فيصبح املمرض أو العامل  الزمالء يف العمل اىل جانب ا

كألة ميكانيكية حبيث يتعامل مع املرضى كأiم أشياء فيجردهم بذلك من قيمتهم اإلنسانية .(معاملة 

املريض كحالة ،رقم غرفة ، أو ملف..) ينقل هذا املوقف اىل سلوك العامل تدرجييا فيطور بذلك 

 ثل جوهر متالزمة االحرتاق النفسي.جفافا عالئقيا مي

 Perte d’accomplissement personnel auنقص اإلجناز الشخصي يف العمل: -3

travail 

ويعترب هذا البعد كنتيجة ملا سبقه من أبعاد ويتميز بشعور بفقدان الكفاءة املهنية يف العمل وتدين  

االجناز الشخصي فيصبح تقييم الذات والفاعلية سلبيا فيشعر املمرض او العامل Dلعجز وzنيب 

 العمل يف الضمري عند فقدان االلتزام الشخصي يف عالقات العمل مما يؤدي اىل: سحب االستثمار

 ويظهر ذلك من خالل سلوك التجنب، التغيب املستمر، اهلروب من العمل وصعوبة االلتزام به.

                                                           

1 Thevenet Marie –analyse du burn out chez les internes de médecine générale, thèse de 

doctorat en médecine générale université pierre et marie curie paris p34-35   
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او على العكس: االستثمار العايل بدون فاعلية ويتجلى يف احلضور الدائم وعدم القدرة على ترك  

 مكان العمل دون فائدة.

كثري من والدراسة حبيث اعترب ال ومل حيظى بعد اإلجناز الشخصي يف العمل Lلكثري من البحث

الباحثني أن جوهر االحرتاق النفسي يعتمد على بعدي االجهاد العاطفي وتبلد الشعور بينما بعد 

اإلجناز الشخصي هو بعد `نوي كما اعترب اخرون أن االجهاد االنفعايل ميثل املكون العاطفي بينما 

   1مكوcت موقفية.تبلد الشعور ونقص اإلجناز الشخصي يف العمل تعترب 

 األعراض الغري مميزة:6-2

 تندرج األعراض الغري مميزة لالحرتاق النفسي ضمن أربع فئات:

 األعراض اجلسدية:  -1

القرحة -الغثيان-وتتمثل يف التعب املزمن، اضطراCت يف النوم، االضطراCت اهلضمية (فقدان الشهية

ارع ضرCت القلب، الرشح املتكرر، احلساسية املعدية.) االم الرأس والظهر، ارتفاع الضغط وتس

 اجللدية...إخل.

 األعراض االنفعالية: -2

وتتمثل يف عدم التحكم يف االنفعاالت، اإلحساس املتكرر Cلذنب، القلق املبالغ فيه اجتاه مهام 

 العمل، فقدان حس الفكاهة، فقدان الثقة Cلنفس النظرة السلبية اىل األخرين واىل الذات.

 

 

                                                           

م النفس ، مذكرة لنيل شهادة ماجستري يف علدراسة متالزمة االحرتاق النفسي عند فئة معرضة للخطربن فرحات عمريوش:  1

 .48ص 2008كلية العلوم االجتماعية بوهران،-العيادي 
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 األعراض املعرفية: -3

وتتمثل يف الصعوبة يف الرتكيز، اضطرا9ت الذاكرة، نقص اليقظة، عدم القدرة على اختاذ القرار، 

 مقاومة التغيري، امللل، عدم القدرة على القيام Hعمال بسيطة كاحلساب العقلي مثال.

 األعراض السلوكية: -4

مع  أخر املستمر عن العمل، جتنب احلديثوتتمثل يف تدين مستوى األداء، اهلروب من العمل، الت

الزمالء واملرضى، التغيب عن العمل، امهال املظهر العام للجسم، االفتقار اىل الليونة وصالبة األفكار 

 ومع ذلك قد تظهر بعض من هذه األعراض كإشارة للخطر حبدوث 1واملعتقدات، سلوكات اإلدمان.

جتاه 9الjزام وامللل، التغيب عن العمل، أو العدوانية ا االحرتاق النفسي مثل فقدان للطاقة، الشعور

 أصدقاء العمل وحىت األقر9ء اىل جانب االضطرا9ت اجلسدية كالرشح أو أالم الظهر.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 Ibid p 50. 
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 العوامل املسببة االحرتاق النفسي: -7

لفردية (الشخصية)، ايعترب االحرتاق النفسي سريورة تنشأ يف حميط العمل كنتيجة للتفاعل بني العوامل 

 التنظيمية (املهنية) واالجتماعية.

 العوامل الفردية: -1

اهتمت أغلب البحوث يف جمال االحرتاق النفسي بتبيني مدى Mثري الفروق الفردية على التعرض 

 لالحرتاق النفسي وتتمثل هذه الفروق يف املتغريات السوسيودميغرافية األتية:

 السن: -أ       

وجود عالقة بني االحرتاق النفسي و املتغريات  Pierre Canoui et Aline Maurangueنفى  

ن متغري العائلية، و عدد األطفال  بينما اعتربوا الس السوسيودميغرافية كاجلنس ،احلالة املدنية،احلالة

فعال فحسب العديد من الباحثني ميثل السن عامل مؤثر يف تطور االحرتاق النفسي كما أثبتت بعض 

الدراسات ان املوظفني الشباب هم األكثر عرضة لالحرتاق النفسي وهو ما أوضحته دراسة 

Delphine Bantégnie et Nathalie Roncari,  حو االحرتاق النفسي لدى األطباء الليرباليني

سنة لديهم مستو%ت من االحرتاق النفسي  50و أثبتت oن األطباء الذين يفوق سنهم اخلمسني

      1منخفضة مقارنة 6ألطباء األصغر سنا.

   نمط الشخصیة:-ب       

األطباء أن معظمهم  على عينة كبرية من1985يف دراسته لالحرتاق النفسي سنة  Crombezأظهر 

منط  وذلك لتمتع Friedman et Rosenmanيتميزون بنمط الشخصية '' أ '' حسب تصنيف 

اىل الكمال  سعيالطموح، الروح التنافس،  العمل، والدافعية يفالشخصية أ 6لصفات التالية الرغبة 

                                                           

1 Thevenet Marie –analyse du burn out chez les internes de médecine générale, thèse de 

doctorat en médecine générale université pierre et marie curie paris p46. 
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يات اليت جمموعة من الشخص Lebigot et Lafontو ا8اء األمور على اكمل وجه بينما وجد 

 ميكن أن تعترب مهيئة لالحرتاق النفسي كالشخصية العصابية، الوسواسية و احلدية.

واليت تقسم الشخصية اىل مخسة أبعاد: الشخص العصايب (القلق، العصيب »"  Big Five «نظرية 

واالنفعايل) الشخص املنفتح (األصلي، الفضويل واملبدع) الشخص اللطيف (اجلدي، الصريح 

الشخص الذي يتمتع iلضمري (املنظم والطموح) والشخص االنبساطي (املتفائل  والدافئ)

 واالجتماعي) حبيث خلصت هذه النظرية أن الشخص العصايب هو املعرض لالحرتاق النفسي. 

 : و هي ما عرفهL’endurance ou Hardiness  اجلرأة والتحمل-ج      

 Kobasa  ن التحمل له ثالثة أبعاد: 1979سنةs1    

  .االلتزام وهي ميل الفرد لالخنراط يف عدة وضعيات تواجهه-1

 ~ديدا.التحدي وهو حتمس الفرد للتغيري واعتقاده sنه ال يشكل -2

واليت ~تم iملعتقدات  Rotterمن قبل  1966املطورة سنة  :Locusالتحكم او نظرية الضبط -3

 والقيم وتقول sن هناك نوعني من امناط التفكري.

ويتميز هؤالء بنظرة إجيابية ويعتقدون سلوكهم هو ما حيدد  أشخاص ذوي التحكم الداخلي:-1

نتيجة األحداث وأ8م يستطيعون التأثري يف االحداث اليت تواجههم عن طريق تعاملهم معها (السيطرة 

 .والقوة)

ويفسر هؤالء أن األحداث هي مبحض الصدفة وليست أشخاص ذوي التحكم اخلارجي: -2

 يجة أعماهلم ولذلك فان أصحاب الضبط أو التحكم الداخلي هم األقل عرضة لالحرتاق النفسي.نت

                                                           

النفس  ، مذكرة لنيل شهادة ماجستري يف علماالحرتاق النفسي عند فئة معرضة للخطردراسة متالزمة فرحات عمريوش:  بن 1

 .62ص ،2008،كلية العلوم االجتماعية بوهران-العيادي 
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وبذلك يعترب الشخص اجلريء أكثر دافعية واستعدادا ملواجهة التحد6ت هو الشخص الذي يستطيع 

التكيف مع األحداث اخلارجية وبذلك يعترب من يعاين من االحرتاق النفسي Jنه يفتقر لسمات 

 ''.Hardie' صية اجلريئة أو'الشخ

 العوامل التنظيمية اخلاصة �ملؤسسة: -2

إن العمل واملؤسسة اليت يعمل ]ا الفرد املصاب Zالحرتاق النفسي هلا عالقة مهمة جدا Uصابته 

Zالحرتاق ، وذلك ألن هذا العمل قد ميلك من الضغوط ما جيعل الفرد غري قادر على التكيف معها  

في يؤدى دورا مهما يف حدوث االحرتاق أو منعه ؛ حيث إن العمل قد يؤثر سلبا أو فاجلانب الوظي

إجياZ يف الفرد وىف أدائه ؛ حيث إنه يؤدى دورا مهما يف حياة الفرد فيساعده يف حتقيق حاجاته 

ا يف حتقيق حاجاته سوف يشعره Zلضغط وعدم الرض عاملاألساسية ، وميده Zملال إال أن فشل ال

الوظيفي ، وينتهي به األمر للوصول إىل االحرتاق النفسي ولذلك فإن املصادر الوظيفية املسببة 

   1لالحرتاق ميكن تصنيفها كما يلي:

 عالقات العمل الشخصية:-3 

إن طبيعة العالقة اليت تنشأ بني الفرد وزمالئه داخل املنظمة هلا دور يف خلق جو من التوترات 

والضغوطات النفسية أو جو من االنسجام والتآلف. كما أن العالقات غري اجليدة اليت ال تقوم على 

ب حدوث باالحرتام املتبادل بني الفرد وزميله تعطي مؤشرا ملناخ غري صحي يسود املنظمة مما يس

إىل أنه   Walsch & Lavan,1981-1986االحرتاق النفسي. فقد أشارت الدراسة اليت قام ]ا 

كلما كان املوظفون متعاونني وعالقتهم طيبة كلما قل االحرتاق النفسي. ونفس الشيء Zلنسبة 

 لطبيعة عالقة الرئيس مبرؤوسيه.

                                                           

ظاهرة االحرتاق الوظيفي لدى املوظفني اإلداريني العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم العايل -مساهر مسلم عياد أبو مسعود  1

 .29، ص2010 ،فلسطني-اجلامعة اإلسالمية غزة–رسالة ماجستري يف إدارة األعمال –]ا وكيفية عالجها أسبا-بقطاع غزة
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 املساندة االجتماعية:-أ     

ي؛ من الوقوع يف االحرتاق النفس عاملدورا مهما يف وقوع أو وقاية ال تلعب املساندة االجتماعية

ويشري مفهوم املساندة االجتماعية إىل (الشعور Eلراحة واملساعدة عن طريق املعلومات اليت تلقاها 

 . )من خالل اتصاله الرمسي وغري الرمسي Eجلماعات واألفراد عاملال

إقامة عالقات ود وصداقة محيمة مع جمموعة من األشخاص تتم املساندة االجتماعية من خالل 

الذي يرaح هلم ويتصفون Eحلكمة والروية ورجاحة العقل، يتحدث معهم ويتبادل اآلراء ووجهات 

    1النظر حول ما يعانيه من احرتاق نفسي ومسبباته.

 أعباء العمل الزائد:-ب     

عرض ال تتناسب مع قدراته؛ تزيد احتمالية أن يت ان املوظف الذي يطلب منه القيام eعمال كثرية،

لالحرتاق النفسي؛ فهو ال ميتلك القدرات الالزمة للقيام مبثل تلك األعمال، ومن جانب آخر فال 

 يتوفر له الوقت املناسب ألداء تلك األعمال.

 ضغوط الدور:-ت    

د و تقل عن قدراته، فإنه قيتعرض qموعة من الضغوط سواء كانْت تزيد أ عاملإذا كان ال       

يتعرض كذلك لعدم وضوح الدور املطلوب منه أداؤه يف تلك األدوار، فغموض الدور ينشأ عندما 

له  ليس عاملغري واضح أمامه كأن يكون صعب الفهم مثال، أو أن يكون دور ال عامليكون دور ال

ك صراع الدور . وكذلايه القيام }غري متأكد متاما من املهمة اليت جيب عل وظفأمهية، أو أن يكون امل

                                                           

ظاهرة االحرتاق الوظيفي لدى املوظفني اإلداريني العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم العايل -مساهر مسلم عياد أبو مسعود  1

 .30، ص2010 ،فلسطني-اجلامعة اإلسالمية غزة–يف إدارة األعمال رسالة ماجستري –أسبا}ا وكيفية عالجها -بقطاع غزة
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ارتبطا إجيابيا Cالحرتاق النفسي وأبعاده الثالثة: اإلجهاد االنفعايل، وتبلد املشاعر الشخصية، ونقص 

    1اإلجنازات الشخصية.

 العوامل االجتماعية:-4

ن يجتد العديد من املؤسسات نفسها أحيا6 ملتزمة بتحمل عبء العمل من قبل أفراد ا&تمع الذ

يلقون Oعبائهم عليها، األمر الذي يرفع من درجة العبء الوظيفي املنوط Gلعاملني الذين يعملون يف 

هذه املؤسسات وإزاء حماوالت هؤالء التوفيق بني مصلحة العمل وأهدافه ورسالته ومصلحة املواطنني، 

ا يدفع `م مات متميزة ممجيد العاملون األكثر التزاما وانتماءا ملهنهم أنفسهم عاجزين عن تقدمي خد

إىل اإلحباط واإلحساس Gلرتاجع إزاء متطلبات جمتمعهم، وGلتايل حيدث لديهم حالة من عدم التوازن 

 وجيعلهم عرضة لالحرتاق النفسي.

 :إشكالية تصنيف وتشخيص االحرتاق النفسي-8

نيفات الدولية التصمل يتم تشخيص االحرتاق النفسي بشكل رمسي بعد، بسبب عدم ادراجه ضمن 

النفسية و اجلمعية األمريكية لألمراض العقلية  بينما مت ادراجه يف(CIM 10) لألمراض العقلية والنفسية

1994 (DSM-IV-TR)  ت التكيفGوهو عبارة عن رد فعل غري متكيف تتسبب ضمن اضطرا

ملدة ثالثة  متدو  استجاGتاجتماعية، ويظهر رد الفعل يف شكل -فيه عدة عوامل ضاغطة نفسية

الوظيفة  يف Gضطرابأشهر تظهر مباشرة بعد تعرض الفرد للعوامل الضاغطة فيصاب عندها 

ن ردود أفعال الفرد أ االعتباركبرية، مع األخذ بعني نفسية   يعيش معا6ة  حبيثأو املهنية  االجتماعية

 .الغ فيهامب استجاGتههذه ال تتوافق مع العوامل الضاغطة اليت تعرض هلا مبعىن أن تكون 

بينما يعتمد يف تشخيص االحرتاق النفسي إضافة إىل أعراضه املميزة والغري مميزة على العامل النفسي 

Gعتباره احملرك األساس يف ظهور األخرى، حيث يتجه تشخيصه إىل الدراسة البينية النفسي والتحليل 

                                                           

1 Thevenet Marie –analyse du burn out chez les internes de médecine générale, thèse de 

doctorat en médecine générale université pierre et marie curie paris, p46. 
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مستوFت  تماد على املقاييس اخلاصة بقياسالعاملي ملختلف سلوكاته داخل وخارج حميط العمل ,الع
 1االحرتاق النفسي ومقاييس أخرى مدعمة للتشخيص.

 الوقاية والعالج من االحرتاق النفسي:-9

إن حالة االحرتاق النفسي، ليست ,لدائمة و,إلمكان تفاديها والوقاية منها. ويعترب قيام الفرد العامل 
يوية التغذية والنشاط احلركي واالسرتخاء الذهين من األمور احلبدوره املتمثل يف حياة متوازنة من حيث 

 واملكملة للجهود املؤسسية يف تفادي االحرتاق النفسي، ويوصي `تباع اخلطوات التالية: 

 إدراك أو تعرف الفرد على األعراض اليت تشري إىل قرب حدوث االحرتاق النفسي. 1-

 ,للجوء إىل االختبارات اليت توضح له األسباب. حتديد األسباب من خالل احلكم الذايت أو-2 

حتديد األولوFت يف التعامل مع األسباب اليت حددت يف اخلطوة السابقة، فمن الناحية العملية -3 
 يصعب التعامل معها دفعة واحدة.

تطبيق األساليب أو اختاذ خطوات عملية ملواجهة الضغوط منها: تكوين صداقات لضمان -4 
احلصول على دعم نفسي اجتماعي، وإدارة الوقت، وتنمية اهلواFت، ومواجهة احلياة كتحدي 
للقدرات الذاتية، واالبتعاد عن جو العمل كلما أمكن ذلك، واالستعانة ,ملتخصصني واالعرتاف 

 ود املشكلة لزFدة اإلجيابية يف مواجهتها.الشخصي بوج

تقييم اخلطوات العملية اليت اتبعها الفرد ملواجهة املشكلة للحكم على مدى فعاليتها واختاذ بدائل -5
   2إذا لزم األمر.

                                                           

 
1 topic-284Assps.youforumlive.com/t  

 يف الثانوية احلكومية مديري املدارس لدى النفسي ;الحرتاق وعالقتها العمل يف اجلدية” -جرار صاحل أمني سنابل 2

 النجاح جامعة يف العليا الدراسات بكلية اإلدارة الرتبوية يف املاجستري شهادة "ُ مذكرة خترج لنيل الغربية الضفة مشال حمافظات

 .41ص  2011فلسطني �بلس،  يف الوطنية
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كما أن الدعم النفسي قد يكون له األثر البالغ يف الوقاية من االحرتاق النفسي وهو ما           

ايل او املمرض يف بيئته املهنية اىل جانب العالج اجلماعي وحىت حصص التفريغ االنفع حيتاجه املوظف

ملا هلا من فعالية يف التخفيف من حدة الضغوط االنفعالية والقلق الناجم عنها إضافة اىل أQا تساعد 

 حل الصراعات العالقة بني العمال. 
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 خالصة:

عامل سي ظاهرة متفشية يف ا@ال املهين ونظرا خلطور7ا على صحة ال1عتبار ان ظاهرة االحرتاق النف

ءات عامة أصبح لزاما على مسؤويل اهليئات التنظيمية وضع إجرا ةبصفة خاصة وعلى مردوديته بصف

وقائية وعالجية على املوظفني إىل جانب ضرورة حتسيسهم وتوعيتهم بغرض تفادي االحرتاق النفسي 

 لضمان كمية ونوعية عمل أفضل.  



 .اإلجراءات املنهجية للدراسةالفصل الرابع: 

 

 االستطالعية. الدراسة-أوال

 .األساسية الدراسة-=نيا
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  االستطالعية:الدراسة  -أ

  االستطالعية:أهداف الدراسة  -1

 'دف:متت الدراسة االستطالعية 

 التأكد من توفر عينة الدراسة األساسية. -

 التأكد من دافعية القابالت وقبوهلن أن يكن حمل الدراسة. -

 الدراسة.ضبط متغريات  -

الدراسة وأن املقاييس اليت اختريت للدراسة  تالئمما إذا كانت  التأكد من أدوات البحث -

 تقيس ما أعدت لقياسه.

الدراسة  عينة وWلتايل حتديد لدى القابالت مستوى االحرتاق النفسيالكشف عن  -

 من طرف القابالت.من أجل تقصي اسرتاتيجيات املواجهة املستعملة  األساسية

 :والزمانية) االستطالعية (املكانيةحدود الدراسة  -2

اللة خرية ''والطفولة متت الدراسة على مستوى املؤسسة االستشفائية املتخصصة يف األمومة 

سنة من  شهر سبتمرب اىل غاية شهر ديسمربمنذ يف الفرتة املمتدة  وقد كانت''بوالية مستغامن 

2014. 

 منهجية الدراسة االستطالعية: -3

لقد اعتمدs يف هذه الدراسة على املنهج العيادي كونه يطبق على مجيع أنواع السلوك السوي منه 

لكل  جنعوالعالج األالطريقة  وأسبابه ومنه اختيارنشأة االضطراب  ويبحث يف، وغري السوي

 القائم. وفك الصراعمشكلة 

  :االستطالعيةالدراسة عينة  -4

موضوع و مت اختيار العينة يف هذه الدراسة من خالل املعاينة القصدية حيث كانت تتماشى 

 50و 26 ما بني وترتاوح أعمارهمال يشرتكون يف نفس املصلحة قابلة  13 وقد ضمت الدراسة

 .واملقابلة العياديةوقد استخدمنا بذلك املالحظة  سنة.
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 أدوات الدراسة االستطالعية: -5

 العياديةاملالحظة 

 املقابلة العيادية نصف موجهة

 مقياس االحرتاق النفسي.
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  األساسية:الدراسة  -ب

 :والزمانية)حدود الدراسة األساسية (املكانية -1

اللة " فولةوالطمتت هذه الدراسة على مستوى املؤسسة االستشفائية املتخصصة يف األمومة 

طورة، التوليد، مصلحة احلمل العايل اخل خمتلفة: مصلحة مصاحلمستغامن ومشلت بوالية " خرية

 Mملؤسسة:التعريف  ومصلحة االستعجاالت الوالدة،مصلحة ما بعد 
Maternité de Génécologie et obstétrique lalla kheira-Mostaganem 

 اسم:حتت  O1991سست هذه املصلحة سنة 
Maternité Ben Badra yamina –Secteur Sanitaire – Mostaganem 

جويلية من  05وحي من اجلنوب  والشرطة املركزيةMميوت  حيما بني  خرية،تقع مبنطقة اللة 

 منذ "شي قيفاري" مضى للمستشفى املركزي bبعة فيماهذه املؤسسة  ولقد كانت الغرب،

b ذي رقم على املرسوم التنفي إال أنه مت انشاؤها مؤخرا بناءا ،1991ريخ انشائها األول أي سنة

مستقلة بذاnا حتت اسم حبيث أصبحت مؤسسة  ،2008فيفري  24يف املؤرخ  08/62  

Etablissement Hospitalière Spécialisé (Mère et enfant)Lalla Kheira – 
Mostaganem  

ضيف أ ا قدوالتوليد وحالييف أمراض النساء  متمثل معني،تتخصص هذه املؤسسة بنشاط صحي 

ة تتوفر املؤسسة االستشفائية املتخصصكما   وجراحة األطفالطب األطفال  اخران:هلا نشاطان 

واملناطق كان الوالية سب تتكفل فهي ومادية هائلةعلى امكانيات بشرية  والطفولة مبستغامنلألمومة 

ال عليها مقارنة بعلى املؤسسة نظرا لتزايد االقكبريا اZاورة هلا مما قد يشكل أحياX ضغطا   األخرى

 32 إىل أحياX نسبة الوالدات كما قد تصل  )سرير 136املؤسسة (بعدد األسرة اليت حتتويها 

كبري مقارنة بقلة   وهو عددعملية توليد  500عملية توليد يف الليل فقط أما يف الشهر فتصل اىل 

 القابالت.عدد 

اىل غاية  m 18/02/2015ريخ أشهر ابتداء من 04مدة أربع األساسية الدراسة  دامت

07/05/2015. 
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  :األساسية الدراسة منهجية-2 

 ونظرا ملوضوعان اختالف املناهج يعود أساسا اىل اختالف املواضيع املتناولة قصد الدراسة 

 لقابالت،اجتاوز االحرتاق النفسي لدى  وعالقتها يفدراستنا املتمثل يف اسرتاتيجيات املواجهة 

Lعتبار أنه  (دراسة حالة) العيادياملنهج  بذلك اخرتSك و املنهج الذي ميكننا من مراقبة السل

  .ومعرفة األسباب اليت أدت إليه

عينة الدراسة األساسية:-3  

الشروط هن يتوفرت ف) قابالت 04حاالت ( أربععلى عينة قصدية مشلت  واقتصرت الدراسة

 األتية:

 سنوات. 3اشرتاط أقدمية مهنية تتجاوز أو تساوي-

 املصلحة.ال يشرتكون يف نفس -

  سنة. 50و 39ما بني  ترتاوح أعمارهم-

   األساسية:أدوات الدراسة -4

  .العياديةاملالحظة -1

  .املقابلة العيادية-2

 .Maslach ـ:مقياس االحرتاق النفسي ل-3

 6للغة الفرنسية  النفسي لالحرتاق Maslach & Jackson ،مقياس استخدام مت

Maslach Burnout Inventory, MBI, Maslach & Jackson,) ( الذي أعد سنة

عمال القطاع الصحي و اخلدمات  لدى النفسي االحرتاق مستو;ت على للتعرف 1981

االحرتاق  قياس يف عاملي نطاق على استخداما املقاييس أكثر من املقياس هذا ،ويعداإلنسانية 

 الدراسات يف استخدامه شاع وقد Barnes Worley, Vassar, Wheeler 2008 &يالنفس

    & ,Brouwers, Evers, & Tomic, 1999; Laugaa, Rascleاألجنبية

 (Bruchon-Schweitzer, 2008) هذا ويتكون العربيةالبيئة  يف وتطبيقه تعريبه مت كما 

 السلوكيات من جمموعة حنو شعوره عن الفرد تسأل عبارات شكل على فقرة، (22) من املقياس
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 تكرار مدى على للداللة مرة مرتني؛ عبارة لكل .الستجابة املشارك ويقوم مبهنته، املتصلة

 لتكرار االستجابة أن على السابقة الدراسات دلت وقد .شدته على للداللة أخرى ومرة الشعور،

وقد والشدة)  (التكرار البعدين هذين بني عاليا ارتباطا هناك وأن لشدته لالستجابة مماثلة الشعور

 بعد كل أن إىل 2008في سنة  worley et alكما  1996سنة  Lee & Ashforth خلص

اقتصرت  لذا للتحليل، كاف أحدمها استخدام وأن تكرار لآلخر هو والشدة التكرار بعدي من

 من جمموعة واستخدمته به أوصت ما وهو النفسي .الحرتاق الشعور تكرار على دراستنا احلالية

 )Sewell, 1999 Abel &( )Worley et al, 2008( األجنبية الدراسات

 .)2005 اخلرابشة وعربيات،دراسة ( والعربية 

مصمم لقياس االحرتاق النفسي  بند، هو 22 هذا املقياس حيتوي على'' :املقياستعليمة 3-1

أفعالك  عالمة لكل بند من البنود اليت تعرب عن ردودب جتيبعليك أن  الثالث، لذا8بعاده 

 '') نقاط 6-0ما بني ( سلم تنقيط ليكرت يرتاوح نقاطه وشعورك ضمن

 أبدا = 00

 السنة يف مرات بضع =01

 أقل أو الشهر يف مرة =02

  الشهر يف مرات بضع = 03

 أسبوع كل  مرة =04

 األسبوع يف مرات بضع =05

 .تقريبا يوم كل =06

هي  الثالثة األبعاد من بعد أي يف املستجيب عليها حيصل أن درجة ميكن أقل عليه فإنوبناء   

 تبلد بعد ) يف30و ( االنفعايل، اإلجهاد بعد يف (54) فهي درجة أعلى وأما ) صفر،00(

  الشخصي. نقص االجناز بعد يف (48) و الشعور،
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 املقياس:تصحيح  طريقة 3-2

  :وهي أبعاد ثالثة املقياس فقرات تضم

-14-13-8-6-3-2-1(تتضمن البنود التالية: 09االنفعايل وعدد فقراته  اإلجهاد بعد

16-20( 

 )22-15-11-10-5:( تتضمن البنود التالية 05وعدد فقراتهالشعور  تبلد بعد

-17-12-9-7-4( تتضمن البنود التالية: 08وعدد فقراته  Pإلجناز الشعور نقص وبعد

18-19-21( 

الفقرات على  جابةيف اإل النفسي جبمع النقاط املتحصل عليهايتم حتديد مستوى أبعاد االحرتاق 

 بعد.اخلاصة بكل 

   ي هي كالتايل: النفس لالحرتاق Maslach مقياس معايري1-4جدول  

 مستوى مرتفع مستوى متوسط مستوى منخفض األبعاد 

غاية اىل 18منابتداء  17أقل من يساوي أو  االجهاد االنفعايل 

29 

 30 أكثر منيساوي أو 

يساوي أو أقل من  تبلد الشخصية 

05 

اىل  06ابتداء من 

 11غاية 

يساوي أو أكثر من 

12 

يساوي أو أقل من  اإلجناز الشخصي 

33 

اىل  34ابتداء من 

 39غاية 

يساوي أو أكثر من 

40   
MBI Version Française, Traduction FONTAINE. CANOUÏ (2008)  

  :ومنه النتائج هذه بربط نقوم بعد كل شدة على وبعد احلصول

لشخصي يف ا مرتفع، ومستوى اإلجنازالشعور  تبلد مرتفع،نفعايل اال االجهاد مستوى إذا كان   

 .نفسياحرتاق وجود ان ذلك يدل على ف منخفضالعمل 

 ازومستوى اإلجنتبلد الشعور منخفض،  منخفض،كان مستوى االجهاد االنفعايل   إذاأما    

 عدم وجود احرتاق نفسي.الشخصي يف العمل مرتفع فان ذلك يعين 
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 لد الشعوروتبكما جتدر اإلشارة اىل أن املستوى املرتفع أو املتوسط من االجهاد االنفعايل،    

فسي  ن احرتاق وجود عنامنا هو دليل  العمل،بدون اخنفاض معترب يف بعد اإلجناز الشخصي يف 

 .شكلالتكامن يف طور 

 املقياس: صدق3-3

 الصدق طرق الصدق، مبختلف عالية من مبستوIت املقياس متتع إىل السابقة الدراسات أشارت

وآخرون  ووريل Sا قام اليت التقييمية الدراسة ويف التالزمي، أو الصدق البناء صدق مثل املستخدمة

)2008 et al (Worley مقياس استخدمت سابقة دراسة 45 الباحثون استعرضMaslach 

 العاملي البناء أن إىل الباحثون وخلص العربية الدراسات بعض يف ذلك مبا العامل دول خمتلف يف

 وبعد االنفعايل، اإلجهاد بعد ثالثة عوامل وجود على يدل الدراسات هذه معظم يف للمقياس

 .cإلجناز الشعور نقص وبعد املشاعر، تبلد

 املقياس: ثبات

 األصلية النسخة يف سواء بثباfا Maslach مقياس استخدام خالل من احملصلة البياdت اتصفت

 ،Laugaa et al. 2008) الفرنسية مثل خمتلفة عينات وعلى املرتمجة، النسخ من غريها أو

Richardsen & Martinussen, 2004;  النروجيية(Skaalvik, & Skaalvik 2009)، 

 ,Bellingrath, Weigl, & Kudielka, 2008; Schwarzer & Hallum األملانية أو 

 (Kokkinos, 2006; Platsidou & Agaliotis, 2008) اليوdنية أو ) ( 2008

 ,Loonstra, Brouwers) اهلولندية أو)Sari(2004 الرتكية وعربيات، أو اخلرابشة العربية أو

& Tomic, ( 2009 إعادة بطريقة أو الداخلي االتساق بطريقة الثبات معامالت كانت سواء 

 .النصفية التجزئة أو االختبار

 ):CISS( مقياس اسرتاتيجيات املواجهة-4

 Coping(اعتمدd يف دراستنا على قائمة اسرتاتيجيات املواجهة للمواقف الضاغطة 

Inventory For Stressful Situation( للباحثني Endler and Parker 1990. 
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 :CISS)(وصف قائمة 4-1

و أ اسرتاتيجيات املواجهة للمواقف الضاغطة لقياس وتقييم أساليبوضعت قائمة        

ارة عن مقياس من وهي عب الضاغطة.اسرتاتيجيات املواجهة املفضلة واملستعملة عادة يف الوضعية 

 كاآليت:موزعة   بند، 48مسري ذاتيا وحيتوي على  وقلم،نوع ورقة 

 املهام.بند يقيس اسرتاتيجية املواجهة املركزة حنو  16 -

 االنفعال.بند يقيس اسرتاتيجية املواجهة املركزة حنو  16 -

 التجنب.بند يقيس اسرتاتيجية املواجهة املركزة حنو  16 -

يوجد هناك اتفاق بني الباحثني فيما يتعلق بضرورة التمييز القاعدي بني اسرتاتيجيات          

س اسرتاتيجيات تعك املشكل. إذحنو ركزة املواجهة املركزة على االنفعال واسرتاتيجيات املواجهة امل

املواجهة املركزة على املشكل توجيها حنو املهام، بينما تعكس املركزة على االنفعال توجيها حنو 

 الشخص.

اجهة مسيت األحباث التجريبية اسرتاتيجية قاعدية Nلثة للمو  وبناءا علىويقرتح هذا املقياس         

رتاتيجيات أو اس املهام،ميكن هلذه األخرية أن تتضمن إما اسرتاتيجيات موجهة حنو  Tلتجنب.

 الشخص.موجهة حنو 

وتتمثل السالمل القاعدية الثالث يف هذا املقياس وذلك حسب ما جاء به         

Endler&Parker )1988(  يلي:فيما  

ادة بنائه على إلع املشكل،حنو املهام حلل  وهي تصف اbهودات املوجهة -ملهام:املتعلقة  )أ

ا على إذ يكون االهتمام يف هذه احلالة منصب الوضعية،املستوى املعريف أو حملاولة تغيري 

 واحملاوالت اليت يقوم kا الشخص حلل املشكل. املهمة،

رض خفض وجهة حنو األm بغوهي تصف االستجاTت االنفعالية امل -النفعال:املتعلقة   )ب

حالم أ الشخصية، االنفعالية، االنشغاالتتشمل هذه االستجاTت االجاTت  الضغط.

 خفضه.ميكن يف بعض احلاالت أن تعمل على رفع الضغط بدال من  اليقظة.
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ية وهي تصف النشاطات والتغريات املعرفية اهلادفة إىل جتنب الوضع &لتجنب:املتعلقة   )ت

 لضغط:ااملواجهة للتخفيف من تني يف التجنب طريق وتضم اسرتاتيجية الضاغطة.

 بنود  08حيددها  املهام)حنو  (املوجهةوضعيات أخرى أو مهام أخرى التسلية مع -1    

  الشخص).حنو  (املوجهة االجتماعي االهلاء-2

  التعليمة:4-2

احلاالت للمقياس  فهم بعض ونظرا لعدم الفرنسية،قمنا بتطبيق املقياس على احلاالت ]للغة      

 لي:يعلى ما  العربية وتنصبه قمنا برتمجة التعليمة فقط اىل اللغة  وطريقة القيام

 وتقيمها ك،ل مهما ويكون مآهلا فيها،طرفا هاما  غالبا ما جتد نفسك يف وضعيات تكون أنت "

jيقلقك ويتطلب منك جمهودا هاما  صعوبة،أو موقف يضعك يف  (حدثضاغطة  اعلى أ

 عها.م عدد هام من الكيفيات ملواجهة هذه املواقف الضاغطة والتوافق هناك ).جتاوزهمن  لتتمكن

 االت)،(انشغ مهوما ا تكون لديكبه عادة عندم أو ما تشعربه  يطلب منك االشارة إىل ما تقوم

 .قف صعبة أو فرتات من الضغط احلاد وضعيات أو موا عندما تعيش

ة اليت تتناسب مع أسلوب أمام االجاب x)عن كل من األساليب التالية بوضع عالمة ( أجب-

 املعتادة.  استجابتك

 كثريا،الذي يساوي   5إىل  اطالقا،الذي يساوي  1إن أسلوب االجابة عبارة عن سلم يرتاوح من 

  “. اليت ستمكنك من التدرج يف اجا]تك )3 ،2 ،1لوسطية (مرورا ]إلجا]ت ا

 :)CISS( وتفسري نتائج قائمةطريقة تصحيح 4-3

نتطرق قبل كفية تقدير وتفسري النتائج إىل توضيح البنود التابعة لكل سلم من سالمل      

 التوايل:املقياس أو أنواع اسرتاتيجيات املواجهة وهي على 

 املهام:بنود اسرتاتيجيات املواجهة املركزة حنو  -

 46، 43، 42، 41 ،39، 36 ،27 ،26 ،24 ،21، 15 ،10 ،6، 2، 1 البنود:

 بند. 16=  47،
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  االنفعال:بنود اسرتاتيجيات املواجهة املركزة حنو  -

 ،38 ،34 ،33 ،30 ،28 ،25 ،22 ،19 ،17، 16 ،14 ،13 ،8 ،7 ،5 البنود:

 بند. 16=  45

 التجنب:بنود اسرتاتيجيات املواجهة املركزة حنو  -

 48 ،44 ،40 ،37 ،35 ،32 ،31 ،29 ،23 ،20 ،18 ،12 ،11 ،9 ،4 ،3 البنــود:

 بند. 16= 

 الثانويني:سلمي التجنب  -

           التسلية:اسرتاتيجيات املواجهة املركزة حنو  -

 بنود. 8=  48 ،44 ،40 ،20 ،18 ،12 ،11 ،9 البنـــود:

 االجتماعي:اسرتاتيجيات املواجهة املركزة حنو االهلاء  -

 بنود. 5=  37 ،35 ،31 ،29 ،4 البنـــود:

ـ ب حتتوي على أكثر من جواب املعلمبنود أو أقل مل يتم ملؤها أو  5يف حالة وجود        

(x)  بنود حتتوي على  5لكل جواب مبهم . وإذا كانت أكثر من  3، جيب اسناد العالمة

Yذا الفرد  أي أن املعطيات املتعلقة مقبولة،فإن العالمات املتحصل عليها غري  مبهمة،أجوبة 

 ملغاة.

القيم املتحصل عليها يف أحد  وكلما كانتفقرات  05تقسم ورقة حتليل نتائج املقياس اىل  

 االجتماعي)اء االهل التسلية، االنفعال التجنب، (املهام،الفقرات اخلمس املكونة هلذا املقياس 

 ات(اسرتاتيجيكلما كانت درجة نشاط مقاومة الشخص jلنسبة لذلك البعد   مرتفعة،

 .مرتفعا جهة)املوا

هي  والتجنب)انفعال  (املهام،الثالثة  املمكن لعالمة كل واحد من الفقراتإن االمتداد        

. أما 40إىل  8ما بني بنود يرتاوح  8واالمتداد املمكن لعالمة التسلية ذو  .80إىل  16من 

 .25إىل  5بنود من  5االجتماعي ذو  عالمة االهلاء

 

 



الرابع الفصل اإلجراءات املنهجية للدراسة  

  

 

74 

 

 التايل:املعيارية املتحصل عليها على النحو  القيموتفسر        

 بعيد.فوق املتوسط إىل حد                           70ما فوق   -

 بكثري.فوق املتوسط                      70إىل  66من   -

 املتوسط.فوق                       65إىل  61من  -

  بقليل.فوق املتوسط                       60إىل  56من  -

 متوسط.                      55إىل  45من  -

  بقليل.حتت املتوسط                       44إىل  40من  -

 املتوسط.حتت                       39إىل  35من  -

 بكثري.حتت املتوسط                       34إىل  30من  -

 حتت املتوسط إىل حد بعيد                               30دون  -

يف أحد السالمل اخلمس املكونة هلذا املقياس مرتفعة كلما كانت درجة نشاط كلما كانت القيم 

 مقاومة الشخص [لنسبة لذلك البعد (اسرتاتيجيات املواجهة) مرتفعة. 
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 للحالة:األولية  لبيا4تا

 أنثى :اجلنس                                                "أ " احلالة:اسم 

 كراءشقة   سكن:لا                                                سنة 50: السن

  سنوات تكوين الشبه طيب 3لور8 + شهادة بكا الدراسي:املستوى 

  وسطىال االخوة:املرتبة بني                                             04 :االخوةعدد 

      02األوالد:عدد                            انفصال عاطفي     : املدنيةاحلالة 

 متوسطة                   االقتصادية:احلالة 

 : قسم التوليد  املصلحة                                                   : قابلةاملهنة

  سنة مبصلحة التوليد 23: اخلربةعدد سنوات 

  1990: األب متويف سنة السوابق العائلية-

 اعاقة األخ نتيجة حادث سري                      

                  2010احلالة الوحيدة سنة ةطالق ابن                    

 اخلاصة Rحلالة:السوابق  -

 ال توجد :اجلراحية-        

 اضطراkت هضمية :املرضية-

             

 مرن                    متساهل        نوع اجلانب الرتبوي: متسلط 

 : ال توجد النشاطات الر[ضية  
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 للحالة: عاماملظهر ال

 تظهر متحجبة،مرتب، ذات مظهر ال 1س به، لباسها  ،والقامة'' متوسطة البنية أاحلالة ''   

 والتعب. عليها مالمح اإلرهاق

رنسية ، سلسة ومفهومة، تستعمل مصطلحات 5للغة الفسريعةة، لغتها مرتفعللحالة نربة صوت 

 بكثرة كما أن مفرداFا بذيئة أحيا@، احلالة كانت متعاونة مما سهل التواصل معها. 

 

 السلوكات الغريزية:

 

  بسبب اضطراF5ا اهلضمية نقص يف الشهيةالسلوك الغذائي:  -

هذه األخرية تفرض عليها  أنحيث  املناو5ت الليليةبسبب تعاين من أرق الة احلالنوم:  -

 .  السهر طيلة الليل

 مرتفع الليبيدو: -
 

  السيميائية العامة للحالة: -

  املعريف: ا9ال -1

سريعة، غري مرتبة بطريقة تقلق املرضى عند استجواeا هلم، كما أن أفكارها  أفكارللحالة    

متصلبة، مقاومة للرأي األخر وتتمحور معظمها عن اجلنس، هلا حساسية للنقد كما وال حتب 

التغيري، أما من حيث الذاكرة فهي ضعيفة (نسيان) كما لديها صعوبة يف الرتكيز حبيث ال تستطيع 

ة ملدة طويلة (سرعان ما متل) إضافة اىل أxا تفتقر للتحليل حيث أxا متسرعة مناقشة فكرة واحد

 جدا يف اجاF5ا وأحكامها حبيث ال تدع جماال للتفكري.

  ا9ال االنفعايل: -2

انفعالية ومتقلبة املزاج تظهر عليها أحيا@ برودة انفعالية وحدة يف املزاج يف تعاملها  حلالة ' أ 'ا 

مع املرضى وأحيا@ أخرى تبدي نوعا من التعاطف الوجداين معهم، لديها قلق وخوف من موت 

املرضى أثناء عملها، كما ختفي حز@ متعلق حبياFا الشخصية، ال تتحكم يف انفعاالFا حيث 

ء العمل أو  املرضى خاصة إذا ما كثرت أعباتفقد السيطرة على أعصاeا فتصرخ يف وجه  غالبا ما

 كانت مبزاج سيئ.
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 ا=ال السلوكي: -3

ى اللفظية، >درا ما هلا اقدام عل يتميز 1لتسلط اىل جانب العدوانيةسلوك احلالة "ب"      

 .ادى االتصال 1لناسالفعل العدواين مع املرضى يف حالة اإلرهاق، إضافة اىل أBا تتف

 ا=ال العالئقي: -4

حسنة مع زميال[ا يف العمل بسبب أن زميال[ا غالبا ما يساعدBا يف العمل  للحالة عالقات    

عند تعكر مزاجها ما يفسح هلا جماال للراحة، أما مع الزوج فعالقتها جد مضطربة تعاين من 

ا على للزوج إضافة اىل عدم قدر[ خالفات مستمرة نتيجة تسلطها يف السلوك وعدم خضوعها

االجناب له، عالقا[ا مضطربة على الصعيد العائلي تسودها خالفات ونزاعات بسبب تعصبها 

 وسرعة غضبها كما ال متيل الكتساب عالقات جديدة.

 :احلالةنتائج تطبيق املقاييس على 2-5جدول 

 احلالة "أ"

بعد نقص اإلجناز 

 الشخصي يف العمل

  بعد االجهاد االنفعايل الشعوربعد تبلد 

مستوى أبعاد 

 االحرتاق النفسي

 

27 

 منخفض

10 

 متوسط

 

50 

 مرتفع

اسرتاتيجية 

املواجهة املركزة 

حنو االهلاء 

 االجتماعي

اسرتاتيجية 

املواجهة 

املركزة حنو 

 التسلية

اسرتاتيجية 

املواجهة املركزة 

 حنو التجنب

اسرتاتيجية 

املواجهة املركزة 

االنفعالحنو   

اسرتاتيجية 

املواجهة املركزة 

 حنو املهام

 

مستوى أبعاد 

اسرتاتيجيات 

  املواجهة

 

 

 

11 

حتت املتوسط اىل 

 حد بعيد

 

33 

حتت 

املتوسط 

 بكثري

 

53 

 متوسط

 

44 

املتوسط  حتت

 بقليل

 

52 

 متوسط
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ظهرت النتائج أ، حبيث احرتاق نفسي  نتائج احلالة '' أ '' تبني أ&ا تعاين من عرضبعد       

ط اوجود مستوى مرتفع من االجهاد االنفعايل مما يرتجم ارهاق احلالة الدائم وشعورها =إلحب

انفعاهلا الزائد و نو=ت الغضب اليت تنتاXا وجتنبها   =لنظر اىل ظروفها الشخصية وهو ما يفسر

وكانت نتيجة  كلالتصال =لناس حىت تتفادى مشاركتهم انفعاليا، حيث صرحت احلالة يل بذل

) 20-16-14-13-8-6-3-2 -1اجابتها مرتفعة على مستوى بنود االجهاد االنفعايل (

) نقاط وهي نتيجة مرتفعة تربهن إ&اك احلالة انفعاليا كون أن 6) و (5حيث تراوحت بني (

 إىل انفصاهلا العاطفياحلالة عانت احباطات دائمة على مستوى حيا{ا الشخصية بدءا من 

=لدونية نظرا لعدم اجناXا لزوجها مولود �ن مرورا بطالق ابنتها الوحيدة بسبب عدم  احساسها

اجناXا هي االخرى وصوال اىل خيانة الزوج و انفصاهلا عاطفيا عنه جعلها تعاين من برودة انفعالية 

فاءال ت وغرية ال تصرح Xا من النساء اللوايت يقدمن على الوالدة =ملؤسسة أي أن احلالة ال تعيش

 و اكتفاء يف حيا{ا الشخصية.

مسافة  حيث تضع الشعوركما أظهرت النتائج أن احلالة تعاين من مستوى متوسط من تبلد 

بينها وبني االخر، تظهر يف رد فعلها القاسي واخلايل من التعاطف الوجداين مع املرضى حبيث 

يها لضبط احرتاقها النفسي هو تبنوما طور  تكثر من االنتقاد الدائم اجتاههم بطريقة المبالية.

 خارجي يفسر األحداث اليت مرت Xا بطريقة سلبية.

أما نتيجة بعد اإلجناز الشخصي يف العمل فكانت منخفضة مما يؤكد احرتاقها النفسي فهي دائمة 

 التأخر =اللتحاق مبكان العمل كما أن مردودية عملها يف تناقص مستمر بسبب مللها وكرهها

لعملها الذي تعتربه روتيين ال يتوفر على الظروف املهنية املالئمة من أجل الشعور =لرضا يف  

العمل بسبب كثرة األعباء اليت تسبب حتد¬ يفوق إمكا»{ا حيث تنجز عملها بطريقة الية خالية 

 من االستثمار ويتجلى ذلك يف رغبتها يف التقاعد ¯قرب وقت.

جية اسرتاتيجيات املواجهة فقد كشفت عن استعمال احلالة السرتاتي أما عن نتائج تطبيق مقياس

) مبستوى حتت املتوسط بقليل ما يثبت املستوى املرتفع من 44املواجهة املركزة حنو االنفعال(

اجهادها االنفعايل و املستوى املتوسط من تبلد الشعور لديها  الذي يظهر يف تعاملها اخلايل من 

دوانيتها اجتاه املرضى ،كما أظهرت النتائج استعمال احلالة السرتاتيجية التعاطف الوجداين و ع

مواجهة مركزة حنو املهام واسرتاتيجية مواجهة مركزة حنو التجنب بنسبة متوسط فبالرغم من 
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)، مل مينع ذلك وقوعها 52استعمال احلالة السرتاتيجية مواجهة مركزة حنو املهام بشكل متوسط (

توى بسبب استعماهلا السرتاتيجية املواجهة املركزة حنو التجنب بنفس املس يف االحرتاق النفسي

) مع ارتفاع ضئيل فقط حيث تتجنب احلالة التعامل مع مشاكلها و هو ما ظهر يف اجاTUا 53(

املرتفعة عن بنود بعد اسرتاتيجية التجنب و منه اسرتاتيجية املواجهة املركزة حنو املهام للحالة غري 

مما  بب استعماهلا السرتاتيجية التجنب بنفس املستوى واليت ألغت بذلك فعالية األوىل.فعالة بس

عزز تطور احرتاقها النفسي Uلنظر اىل مستوى االخنفاض املعترب يف إجنازها الشخصي يف العمل 

اىل جانب ظهور األعراض الغري مميزة لالحرتاق النفسي لديها واملتمثلة يف االضطراUت اهلضمية 

الذات، مقاومة  واىلالسلبية اىل األخرين  االنفعاالت النظرةعدم التحكم يف لتهاUت Uألمعاء)، (ا

التأخر املستمر عن العمل، جتنب احلديث مع الزمالء واملرضى،  األداء،تدين مستوى التغيري، 

 .الليونةاالفتقار اىل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل اخلامس عرض احلاالت ومناقشة نتائجها

  

 

81 

 

 

 

 

 

 

 احلالة الثانية
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 للحالة:األولية  لبيا4تا

 :اجلنس                                                "و" احلالة:اسم 



ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

516 
14782 
3 
true 
false 


