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ـــملخ  ص : ـــ

اق النفسـي  كثر عرضـة لالحـرت اإلنسانية أ يف املهن إن الفكر اإلداري املتعلق إبدارة األفراد يشري إىل أن األفراد العاملني     
إ�ـا تعتـرب مـن فا هذه املهنة ، حتظى هب املمرضني العاملني ابملناوبة الليلية. وبقدر األمهية اليت ةومنها مهنة التمريض، وخاص

 ألهـداف املرسـومةال حتسـني املهن الصعبة بسبب ظروف العمل املتمثلة يف الواجبات اليت حتتم بذل أقصى اجلهـود مـن أجـ
ــه علــى  خصــيته يفشهلــم وشــعورهم ابملســؤولية جتــاه املرضــى وكــذلك عــبء الــدور مــن �حيــة وخــربات الفــرد، وطبيعــة  قدرت
ــة ابملناوبــة اللي ملمرضــنيا التحمــل والتعامــل مــع مســببات االحــرتاق النفســي.  ومنــه هــدفت الدراســة إىل معرفــة هــل يعــاين لي

ني يف االحــرتاق ني اجلنســاحيــة مســتوى عــال مــن االحــرتاق النفســي، ومعرفــة الفــروق بــمبصــلحة االســتعجاالت الطبيــة واجلر 
  بيــة واجلراحيــة ابلــوادي) ممرضــا مبصــلحة االســتعجاالت الط80النفســي لــدى عينــة الدراســة .وتكونــت عينــة الدراســة مــن (

ــــــــــــــــائج كمــــــــــــــــا يلــــــــــــــــي:           ــــــــــــــــاس ماســــــــــــــــالش لالحــــــــــــــــرتاق النفســــــــــــــــي، وجــــــــــــــــاءت النت                                                                       واســــــــــــــــتخدمت الدراســــــــــــــــة مقي
ـــة مســـتوى عـــال مـــن االي - ـــة الليليـــة يف مصـــلحة االســـتعجاالت الطبيـــة واجلراحي         حـــرتاق النفســـي.   عـــاين املمرضـــون ابملناوب
 .ينة الدراسةعالحرتاق النفسي لدى ال توجد فروق بني اجلنسني يف ا -

 راحية. االستعجاالت الطبية واجل –املناوبة الليلية  – املمرضني -االحرتاق النفسي ملفتاحية :الكلمات ا

 Abstract: 
   The administrative thought on the management of individuals indicates that individuals working 
in the humanitarian professions are more prone to psychological burnout, including the nursing 
profession, especially nurses working night shifts. As important as this profession, it is considered a 
difficult profession because of the working conditions like the duties that necessitate to do 
maximum efforts in order to improve the goals set for them, their sense of responsibility towards 
the patients as well as the burden of the role, the experience of the individual and nature of his 
personality in his ability to withstand and deal with causes of psychological burnout. Accordingly, 
the study aimed to find out whether the workers in the night shifts in medical and surgical 
emergencies service suffer from a high level of psychological burnout, and also detecting the 
differences between males and females in the psychological burnout. The study sample consisted of 
(80) nurses at medical and surgical emergencies service in El Oued.  Maslach Burnout Inventory 
was administered in this study. The results were as follows:  

- nurses The workers in the night shifts at medical and surgical emergencies service suffer from a 
high level of psychological burnout.   

- There are no differences between males and females in the psychological burnout. 
Keywords: Psychological burnout – nurses  - Night shift - Medical and surgical emergencies. 
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ـــمقدم ــــ  ة :ـ
لصـحة الـيت امـن مهـن  يعد التمريض مهنة سامية فهي من أقدم املهن على وجـه األرض،إذ تعتـرب واحـدة    

 جسـما وعقـال ،كـلكم ابلفرد  تمريض كعلم وفن ويهتيعرف ال، وعموماهتتم ابلعناية ابألفراد واألسر واجملتمع 
حيــرتم حيــاة  لــه، كمــا يشــمل ذلــك العنايــة ببيئتــه وتقــدمي التثقيــف الصــحي ،ومســاعدته علــى الشــفاء ،وروحاـــ

  ر�نه ووريـدهشـمـرض هـو فإذا كان الطبيب هو القلب النابض يف املستشفى فـإن امل،اإلنسان وكرامته وحقوقه
ن خصوصـية تسـم بـه مـتملـا  ،مـن املهـن الصـعبة والشـاقةرغم ذلك فانه ال خيفـى علـى املتخصصـني أب�ـا تعـد 

 .يدةجبات وما يرتبط هبا من أوضاع تفرض على العاملني فيهاً حتد�ت وضغوطا متزاووا
نيـني املعرضـني ن أكثـر املهمـفقد بينت عدد من الدراسات يف هذه اجملـال أنَّ العـاملني يف مهنـة التمـريض     

  اء عمـل زائـدةبـوأع  رضىللضغوط النفسية، وذلك ملا تتضمنه من مواقف مفاجئة، وشعور ابملسؤولية حنو امل
فسي تر والتأزم النهم ابلتو تعرض العاملني فيها إىل العديد من املشكالت النفسية والصحية النامجة عن شعور 

 شــــارت إىل أنَّ أوقــــد أيَّــــدت هــــذه النتــــائج أيضــــا الدراســــات العربيــــة الــــيت  ،)1984Marrinal(العمــــل يف 
ن عـاملني يف املهـهم مـن الواالكتئـاب مقارنـة بغـري العاملني يف مهنة التمريض يشعرون بدرجة عاليـة مـن القلـق 

م يواجهون ضغوط عمل أكرب من غريهم، نظرا لتعاملهم مع احلاال  األخرى   وضغط العمـل ت احلرجة،إذ أ�َّ
   .وغريها من العوامل األخرى  والنقاشات احلادة مع الفريق الصحي

وامــل الــيت مــن تلفــة، والعوط أنظمــة العمــل املخإن االهتمــام يف الســنوات األخــرية، قــد ازداد بدراســة ضــغ    
ــة، العامــل علــى حتقيــق جلســدية اســالمته  شــأ�ا مقاومــة تلــك الضــغوط قصــد مســاعدة نظــام العمــل ابملناوب

طا اوبـة عـامال ضـاغمـل ابملنوالنفسية أو العوامل املساعدة على عملية التخفيـف مـن أثرهـا. ابعتبـار نظـام الع
ك غــري عــاد� لــذل رب نظامــايف التغــري املســتمر لفــرتات العمــل، فإنــه بــذلك يعتــ تبعــا خلصائصــه املتمثلــة أساســا

لة جديـة ينبغـي عتـرب مشـكينظـر إليـه علـى أن انعكاسـاته النفسـية و السـلوكية منهـا االحـرتاق النفسـي الـذي ي
 التعامل معها بطريقة علمية.

إشكالية الدراسة: -1  

قد تعوق جمرى حياهتم ومشكالت  ،األفراد، وما يرتبط هبا من عقباتتعد ظروف احلياة الصعبة اليت مير هبا        
تعرتضهم، حيث أصبح األفراد يف حالة من عدم االستقرار النفسي نتيجة لرتاكم هذه  ضاغطةتواجههم، ومواقف 

ساليب اجملدية املشكالت وتعقدها ، وتزداد األمور سوءا إذا مل يكن الفرد مهيئا ملثل هذه الظروف، وال ميتلك الطرق واأل
 تؤرقه وعندها قد يعجز عن مواجهتهاليت متكنه من التعامل الفعال مع هذه املواقف، أو أنه جيهل طبيعة املشكالت اليت 

                فيصبح عرضة للتأثريات السلبية للمواقف الضاغطة، كاستجابة سالبة لضغوط املهنة وللظروف احمليطة هبا.
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والطب، اليت يتعرض فيها املوظف إىل معوقات حتول  ،وتعترب املهن ذات الطابع اإلنساين كالتعليم واإلدارة والتمريض     
يف دراسته إىل أن مهنة التمريض من أكثر تعرضا لإلعياء املهين.وقد أيدت  )ديوي (دون قيامه بدوره املطلوب، فقد توصل

وأشار . )2003ودراسة النيال( )2001ودراسة اإلمارة ( )2000بعض الدراسات العربية ذلك مثل دراسة الربيعة (
ؤدي إىل اختالل ) إىل أن بيئة العمل هي مواقف تتضمن أشكاال خمتلفة من االضطراابت النفسية مما ي1993ارجايل (

الصحة النفسية، والسبب يف ذلك إىل أن طبيعة و بيئة العمل تتضمن اخلوف والتهديد من الفشل والتقييم السليب، لذا 
على وجه اخلصوص إىل دعم من مجاعات العمل املتضامنة أو على املشرفني على درجة حيتاج العاملون يف املهن الشاقة 

                                                                                               عالية من املهارة االجتماعية.

فالعاملون والعامالت يف املستشفيات يتعرضون إىل درجات متباينة من الضغوط النفسية واالجتماعية املتعلقة        
العاملني فيها مهاما قد تتوفر فيها مصادر عديدة للضغوط، مهنة التطبيب تعترب واحدة من املهن اليت تتطلب من و  ابلعمل

هي تعد من املهن الضاغطة جتعل الكثري من العاملني غري راضني وغري مطمئنني عن مهنتهم، مما ترتتب عليه آاثر سلبية 
ختتص ). وهذه الضغوط هلا أبعاد داخلية 2003حيىي،  ،تنعكس على كفاءة ذاهتم وتوافقهم النفسي واملهين(جودة

، و ما ينتج عنهما من آاثر ضغط يف البيئة احمليطة، و هلا أبعاد خارجية تتمثل التطبيبابلشخص الذي يقوم بعملية 
نفسي تظهر على شكل انفعاالت نفسية أو أعراض جسدية، ختتلف حدهتا ابختالف طبيعة األفراد و طبيعة املؤثر  

                         )2001( عبد هللا،   ) 1999دي، الرشي () و 1991الضاغط كما أورده كل من( اهلمشري،

). 02 ، 2008(أمحد ،   

حيث يشري  ،همحية لديبية واجلراتعجاالت الطمبصلحة االس العاملني  املمرضني وقد ميتد اثر االحرتاق النفسي لدى    
ستقباله الى درجة عمل تؤثر وأعباء العإىل أن الكثري من الضغوط والتوتر ودرجة حتمل الفرد لضغوط ) 2000(ميدجل 

مدى تقبله و  لشخصية فرد املصادر اإلحباط اليت يوليها العمل ، وابلتايل على درجة الرضا عن العمل خبصائص ال
 املني يف املصاحل االستعجاليةأن مهنيو الصحة الع )2014، ويشري العجايلية (للمشكالت اليت تواجهه يف بيئة العمل

ت النشاط د يف املصاحل ذاة تتزايفعالية املركزة، خيضعون للعبء الكمي للمهنة ، إضافة إىل أعباء فكرية وانومصاحل العناي
ابملهن  خر عليهم مقارنةعبئا آ يضيف ، كما أن طبيعة العمل يف مهنة التطبيب ختضع لعمل املناوبة الليلية وهذا مااملكثف
                                                                           ). 21 ،2014 ، العجايلية ( األخرى

                                                                                                       ومن خالل ما سبق ميكن حتديد إشكالية الدراسة يف التساؤالت التالية :  
                                                                                                                                حرتاق النفسي؟ ل من االحية مستوى عاابملناوبة الليلية يف مصلحة االستعجاالت الطبية واجلرا املمرضنييعاين هل  -
   ؟عينة الدراسة نفسي لدى ق الهل توجد فروق بني اجلنسني يف االحرتا -
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                                                                                                   فرضيات الدراسة : -2   

                                                                                                     اق النفسي.     ن االحرت محية مستوى عال ابملناوبة الليلية يف مصلحة االستعجاالت الطبية واجلرا املمرضنييعاين  -
                                                                                  .عينة الدراسة االحرتاق النفسي لدى ال توجد فروق بني اجلنسني يف -

ــأمه -3                                                                                                ية الدراسة :ـ

غوط نظام العمل ناتج عن ضي للعمال البيئة العمل وهو االحرتاق النفستتجلى أمهية الدراسة يف تناوهلا متغري نفسي مهما داخل      
ق ءة املؤدية لالحرتاالرداوامل حماولة الكشف وتفسري بعض ع،و لليلية و مدى مسامهته سلبا يف مستو�ت االحرتاق النفسيا  ابملناوبة

ن العمل بنظام عملرتتبة النفسية م املعا�ة الفت االنتباه حلجو . و تدين مستوى الرضا عن العمل لدى عينة الدراسة، النفسي
ن االستفادة منها ليها، واليت ميكإملتوصل ائج اكما تبني أمهية الدراسة يف النت،املناوبة الليلية و كيفية رفع جودة احلياة لديهم

ظام ازن مع ذلك النو عايش متمان تضيف جمال املساعدة النفسية للعمال الذين يعانون من ذلك الواقع النفسي السيئ بغية 
                                                                                                                                                                                                                     .                                                                    من العمل

                                                                                                         أهداف الدراسة : -4

من االحرتاق  ستوى عالاالت الطبية واجلراحية مابملناوبة الليلية يف مصلحة االستعج املمرضنيمعرفة هل يعاين  -
                                                                                          النفسي.                                     

                                                                               .عينة الدراسةنفسي لدى الحرتاق الالكشف عن الفروق بني اجلنسني يف ا -
 ملفاهيم املستخدمة يف الدراسة وتعريفها إجرائيا:ا -5

الحرتاق النفسيا - 5-1 :   

اإلنسانية اخلدماتية املشحونة االحرتاق النفسي يتضمن تغريات سلبية يف معظم جوانب شخصية العامل يف املهن     
أبنه " حالة من اإل�اك      ابلضغوط، واليت يصعب عليه مواجهتها فتسبب له استنزاف طاقوي كلي. وقد عرفه فرودنربغر

           الناتج عن االختالف والتفاوت بني أعباء ومتطلبات العمل وبني قدرات الفرد وإمكا�ته وتطلعاته"

  ). 10 ،2006(حسن،      

 

 



 أعمال الملتقى الدولي: المعاناة في العمل لدى العاملین في میدان  - BTPSPمخبر:
 1جامعة �اتنة   -2020ف�فري  11/12أ�ام -شخ�ص ومقار�ات عالج�ةت-التمر�ض

 

                                                                                  

فاختالل التوازن بني طاقات الفرد، وما يتطلبه عمله، جيعله مستنزف القوى، وعاجزا عن حتقيق أهدافه فيضعف تقديره  
    ية سلبية تقود إىل عملية مزمنة يتم جتربتها) " سيعيش خربة انفعالية فرد1997لذاته. وحسب تعريف ماسالش (

كاستنزاف اجلهد على املستوى البدين واالنفعايل واملعريف"                                                                   
). 14 ،2007عوض،  (                                                                                                    

( الذاتيــة ، العقليــة النفســـية  أبنـــه " متالزمــة إ�ــاك القــدرات إجرائيــاويعــرف االحــرتاق النفســي أو(اإلجهــاد الــوظيفي)   
كنتيجــة    واجلســدية )، وفقــدان الدافعيــة للعمــل، تظهــر لــدى األفــراد العــاملني يف املهــن اإلنســانية كالصــحة الرتبيــة والتعلــيم

ـــرة  ـــة وكث ـــيت تعرتضـــهم كالتناقضـــات اإلداري ـــة واملهنيـــة ال عجـــزهم عـــن حتقيـــق أهـــدافهم وطموحـــاهتم، بســـبب الضـــغوط الذاتي
ويكونـون اجتاهــات سـلبية حنــو ذواهتـم وحنــو اآلخــرين، و  انســحابية،  املتطلبـات املهنيــة، مـا جيعلهــم يعـانون أعــراض اكتئابيـة

              .وص يف مقياس ماسالش لالحرتاق النفسياملفح عليها لدرجة اليت يتحصلاب يقاس

عرف ي                                                                                   اوبة الليلية :العمل ابملن -5-2

ن العمال يل فرق مميكن تشغ العمل ابملناوبة الليلية هو عبارة عن تنظيم ساعات العمل ، حبيث) Kampenz( كامبنز
 لفرتات عمل خالل أوقات خمتلفة أثناء األربع وعشرون ساعة  

               Villemeur , 1988 : p21 )                                                                         (                       .    

ستمرارية ال لضمان يم وقت  العمهو تعاقب فرق العمل على العمل مع تنظالعمل ابملناوبة الليلية  (Vieux)  فيويعرف 
   .)( Savoyant, 1977, p:250  اإلنتاج بواسطة العمل دون انقطاع

:ابملناوبة الليلة نيالعامل املمرضني – 3 – 5   

ة مبصلحو العاملني بنظام املناوبة الليلة يف القطاع الصحي وابلضبط ابملؤسسات اإلستشفائية املمرضني و يقصد هبم 
 االستعجاالت الطبية واجلراحية.
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إلجراءات املنهجية للدراسة امليدانية :ا -6  

أوال:   الدراسة االستطالعية :        

ي حبث علمي، ساسية أللدراسة األمرحلة متهيدية قبل الشروع يف اتعد الدراسة االستطالعية من الناحية املنهجية     
ها، ة اليت حتصل عليالنظري لوماتفهي أول خطوة يلجأ إليها الباحث للتعرف على ميدان حبثه واإلملام به، وتوظيف املع

أهم  وعلى  هة حبثوكذلك التعرف على الظروف واإلمكا�ت املتوفرة، كما تسمح للباحث ابلتعرف على مشكل
ية خلصائص السيكومرت ختبار امن ا املشكالت والصعوابت اليت تواجه الباحث ليتفاداها يف الدراسة األساسية، كما متكنه

 ألدوات الدراسة قبل تطبيقها يف الدراسة األساسية، وما حتققه من أهداف مرجوة.

 لي:ييق ما يهدف من إجراء الدراسة االستطالعية إىل حتقأهداف الدراسة االستطالعية:  

 التأكد من وجود مشكلة الدراسة وصياغتها صياغة دقيقة.  -
 ة. ساسيالتعرف على خمتلف الصعوابت امليدانية اليت تواجه الباحث عند إجرائه للدراسة األ -
  .التعرف على اخلصائص السيكومرتية ألدوات الدراسة من صدق وثبات -
 كما هتدف الدراسة االستطالعية إىل الوقوف على مدى صحة الفرضيات املطروحة.  -
 الدراسة. داة أالتعرف على مدى استيعاب العينة ملفردات وأسئلة  -
  املدروسة تعاين من االحرتاق النفسي. التحقق من أن العينة -

 عينة الدراسة االستطالعية:    

ن م  )20) من اإل�ث و(10بطريقة عشوائية منهم ( وااختري  ممرضا)، 30تكونت عينة الدراسة االستطالعية من (  
 تخدمة يف الدراسةملسا  اةلألد واستخدمت هذه العينة يف التحقق من اخلصائص السيكومرتية ( الصدق والثبات )،الذكور

 .ذلكوضح ي التايلل احلالية، واجلد

 متغري اجلنس) : توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب 1جدول رقم (

 النسبة املئوية التكرارات اجلنس
 %66.67 20 ذكور
 %33.33 10 إ�ث
 %100 30 اجملموع
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                أداة الدراسة :

:ملاسالشمقياس االحرتاق النفسي   

قبل عدد  يعترب هذا املقياس من أقدر املقاييس اليت تقيس درجة االحرتاق النفسي، واليت مت استخدامه من  وصف املقياس:
 دت لدى املشتغلني يف تلك اجلهات.كبري من الباحثني واملؤسسات واملنظمات يف مسعى للتعرف على اخلربات اليت تول

وقد تبنت الدراسة احلالية الطبعة األوىل منه،  ويتكون املقياس من اثنتني وعشرين عنصرا (فقرة) متثل الثالثة األبعاد رئيسية 
                                                                         لالحرتاق النفسي هي :

عاطفته وذهنه  درجة كبرية، ومستنزفا يف الذي يعين أن يشعر الفرد بكونه متعبا وجمهدا إىل اإلجهاد االنفعايل  (1 )   
 املضمون املعىن إن، ”الشخصيةالتجرد عن اخلواص “) التبلد اإلحساسي وقد ترجم بعض الباحثني ذلك بـ 2( .ووجدانه

التبلد “تبنت هذه الدراسة مسمى   هلذا البعد قد يتمثل يف الشعور ابلتبلد يف األحاسيس جتاه العمل واآلخرين، وهكذا
يقيس مستوى الشعور بتحقيق أو الذيالشخصي ) االجناز 3( .هلذا البعد” اإلحساسي عدم حتقيق اجنازات شخصية  

من جامعة امللك  ل،اعتماد النسخة املعربة من املقياس اليت أعدها وراجعها الدكتور زيد البتاومت  .على صعيد العمل
البيئة السعودية،  بعد إجراء درجات املصداقية و املوثوقية املطلوبة يف مثل هذه   سعود، وقام بتطبيقها على عينة يف

ويكون   ،ها على ثالث درجات من االحرتاق النفسيوطبقا ملا ذكرته ماسالش فان نتائج املقياس ميكن تصنيف ،احلاالت
مستوى االحرتاق عاليا إذا كانت درجات البعدين األول والثاين (اإلجهاد االنفعايل) (التبلد اإلحساسي) مرتفعة، ودرجة 

) توزيع مستو�ت االحرتاق النفسي الذي وصلت إليه 2ويبني اجلدول (  .البعد الثالث (اإلجناز الشخصي) منخفضة
    .مستجيب  11000ماسالش للمهن املختلفة بعد تطبيق مقياسها على أكثر من 

قتصنيف درجات مقياس ماسالش حسب مستو�ت االحرتا :)2رقم (  جدول 

 البعد عايل متوسط منخفض

االنفعايلاإلجهاد  فأكثر 27 26-17 فأقل 16  

إلحساسيا  التبلد فأكثر 13 12-7 فأقل 6  

 اإلجناز الشخصي فأقل 31 38-32 فأكثر 39
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:يف الدراسة احلالية خلصائص السيكومرتية ملقياس االحرتاق النفسي ملاسالشا                   

مت التحقق من ثبات هذا املقياس عن طريق التناسق الداخلي ابستخدام معادلة ألفا كرونباخ والقائمة على  الثبات: أ.   
وهي قيمة تدل  ).750(بني العبارات ككل، حيث بلغت قيمة معامل ألفا  الرتابطاتأساس حساب أو تقدير معدل 

 على أن هذا املقياس اثبت، كما هو موضح يف اجلدول التايل:

ثبات مقياس ماسالش بطريقة التناسق الداخلي : )30رقم (اجلدول   

 املقياس  معامل ألفا كرونباخ

االحرتاق النفسي  0.75  

 ب. الصدق:

) وهي دالة 17.29ابستخدام طريقة املقارنة الطرفية، حيث بلغت قيمة ت (صدق هذا املقياس  التحقق من مت  
) مما يؤكد أن املقياس له القدرة على التمييز بني اجملموعتني املتطرفتني. مما يدل على أن 0.01إحصائيا عند مستوى (

طمئنان. املقياس صادقا. ومن خالل النتائج السابقة ميكن تطبيقه يف الدراسة احلالية بكل ثقة وا  

صدق املقارنة الطرفية ملقياس ماسالش : )40اجلدول رقم (        

 الطرفني
 اختبار

  التجانس 
 F ليفني 

مستوى 
 الداللة

حجم 
 العينة

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 احلرية

t 
مستوى 
 الداللة

 القرار

 الدرجات

الطرف 
 األعلى

2.407 0.143 
8 115.00 5.237 

14 17.29 0,000 
دال عند 
الطرف  0,01

 األدىن
8 57.125 7.881 

 

 لية: التا انتهت الدراسة االستطالعية مبجموعة من النتائج   نتائج الدراسة االستطالعية : 

 لك .ذأكد من الـت أن التعليمات واملفردات اليت مت استعماهلا يف أداة الدراسة كانت واضحة، وقد مت -
دث يف الدراسة ة كما حملفقودايف الدراسة األساسية حىت يتم استدراك النماذج  ملمرضنيااستخدام عينة كبرية من  -

 االستطالعية .
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 .ئنانقة واطمبكل ث وتطبيقه يف الدراسة األساسية التأكد من صدق وثبات املقياس املستخدم يف الدراسة -
 . ساسيةعاينة وظروف تطبيق الدراسة األالوقوف على بعض الصعوابت وذلك من خالل طريقة امل -
 .لديها مستوى من االحرتاق النفسيالتأكد من وجود عينة  -

 اثنيا : الدراسة األساسية :

 منهج الدراسة : 

ملوضوع  ونوع اطبيعة   ضوءاستخدم يف هذه الدراسة املنهج الوصفي ، وهو ما حيقق أهداف الدراسة احلالية يف    
دى عينة لنفسي لارتاق وخصائص العينة، حيث استخدم املنهج الوصفي للكشف عن مستوى  االح ،متغريات الدراسة

ا توجد راسة الظاهرة كمدفي على الوص ، ويعتمد املنهجو لتحديد الفروق لدى أفراد العينة وفقا ملتغريات الدراسة،الدراسة
     .) 231 ، 2004 الم ،(أبو عبريا كميا يف الواقع ويتم بوصفها وصفا دقيقا ويعرب عنها تعبريا كيفيا أو تع

 املعاينة وخصائصها :

العاملني مبصلحة  للممرضنيقصد االختيار األمثل لعينة الدراسة من اجملتمع األصلي، مت التعرف على القوائم االمسية  
ى واليت تعترب إحد القرعة ن طريقعوإبتباع خطوات االختيار العشوائي البسيط ، ة ابلوادياالستعجاالت الطبية واجلراحي

تغري ية وذلك بوجود ماألساس دراسةالطرق األساسية املتبعة يف العينة العشوائية البسيطة، ومنه مت حتديد حجم عينة ال
 .اجلنس

 عينة الدراسة األساسية : 

 ة اجلراحيو لطبية االستعجاالت ا العاملني ابملناوبة الليلية مبصلحة ممرضا) 80تكونت عينة الدراسة األساسية من(   
 حيث متثل عينة الدراسة  من اجملتمع األصلي.

 وجاء تعداد العينة هبذه الصورة نظرا لألسباب التالية :    

 .مجع البيا�ت ألداة املمرضنيعدم استجابة بعض  -
 استبعاد االستمارات اليت ال حتمل البيا�ت املدونة فيها. -
 ).املقياسوهناك بعض االستمارات الناقصة ( عدم اإلجابة على مجيع بنود  -
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 .نستوزيع عينة الدراسة األساسية حسب متغري اجل:) 5جدول رقم (                       

 النسبة املئوية التكرارات اجلنس
 62.50 50 ذكور
 37.50 30 إ�ث
 %100 80 اجملموع

 

  املستعملة يف الدراسة :األساليب اإلحصائية  -7  
 أجري التحليل اإلحصائي بواسطة احلاسوب ابستعمال بر�مج : 
   ).SPSS21(احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  -
 ).EXCEL(بر�مج  -

 ية:وذلك للتحقق من أسئلة الدراسة وفرضياهتا،  ومت استخدام األساليب اإلحصائية التال
   النسب املئوية لعرض خصائص العينة.  -
 .املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري  -
 . والصدق بطريقة املقارنة الطرفيةطريقة التناسق الداخلي مبعادلة ألفا كرونباخ.   -
 .جلنساحيث أستخدم يف استخراج داللة الفروق ملتغري  )t- teste(اختبار ت  -

  :عرض وحتليل وتفسر نتائج الدراسة  -8

عرض وحتليل وتفسري نتائج الفرضية األوىل: -1 - 8 

ابملناوبة الليلية مبصلحة االستعجاالت الطبية واجلراحية ابلوادي  املمرضني   يعاينتنص الفرضية األوىل: على أنه :   
.مستوى عال من االحرتاق النفسي  
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.دراسةمستو�ت االحرتاق النفسي حسب الدرجات اليت حتصل عليها أفراد عينة ال :)06جدول رقم (  

 

 

 

 

 

 

انقسموا إىل جمموعتني ، األوىل متثل األفراد الذين لديهم ) نالحظ أن أفراد عينة الدراسة 6خالل اجلدول أعاله رقم (من 
،أما الثانية فتمثل األفراد الذين كان مستواهم % 37.5بلغ ) بنسبة 30مستوى متوسط من االحرتاق النفسي وعددهم (

أي بنسبة ،)50مرتفعا وعددهم (على مقياس ماسالش لالحرتاق النفسي  ميكن القول مبدئيا أن أغلب أفراد عينة   
أفراد عينة   الدراسة يعانون من االحرتاق النفسي بشكل مرتفع . ومنه   . 62.5 

الفرق بني أفراد عينة الدراسة حسب مستو�هتم على مقياس ماسالش :)70جدول رقم (  

 االحرتاق النفسي
اختبار 

التجانس 
 F  ليفني 

مستوى 
 الداللة

حجم 
 العينة

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 احلرية

T 
مستوى 
 الداللة

 القرار

 املستوى
 متوسط

1.638 0.204 
30 76.30 11.099 

78 8.83 0,000 
دال عند 
 11.865 102.05 50 مرتفع 0,01

ألفراد اجملموعة  األوىل  ستقلتني متجانستني أن املتوسط احلسايبم) أن اختبار (ت) لعينتني 07يظهر اجلدول رقم(      
) 102.05)، أما اجملموعة الثانية فقد بلغ متوسطهم (11.09) واحنراف معياري قدره (76.30على هذا املقياس بلغ(

 ،)8.83وهي قيمة دالة أما قيمة (ت) فهي تساوي ( ،) 1.638) أما قيمة (ف) بلغت (11.86وابحنراف معياري (
ومنه نستنتج من النتائج السابقة أن الفرضية قد حتققت. ،)0.01(وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى   

 
 

ملستوىا  
 
 

 النسبة املئوية التكرار

 االحرتاق النفسي

 37.5% 30 متوسط

 62.5% 50 مرتفع

 100% 80 اإلمجايل
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كون   يف    (Colquhoun ,et al , 1989)   وتتفق نتيجة هذه الفرضية مع ما توصلت إليه دراسة كولكهارن وزمالئه   
كل من صعوبة النوم واالضطراابت اهلضمية   و فيزيولوجية متمركزة حول،نظام العمل ابملناوبة يؤدي إىل اضطراابت بيولوجية

                                                  .تؤدي إىل االحرتاق الوظيفي واخللل على مستوى وظائف املخ

القرحـة جلسـمية مثـل االـيت أكـدت أن األعـراض  et al ,1985) ( Folkard وهـذا مـا تؤيـده نتـائج دراسـة فولكـارد    
ولكـن  .ملناوبـة الليليـةجـة لنظـام االتعب واإلرهاق وفقـدان الشـهية كلهـا أسـباب نتي زمنة من حني آلخر،املو  املتوسطةاآلالم 

حيـث  .ةشـكلة خطـري عندما تلح هذه املشاعر تظهر على شكل أمـراض جسـمية ونفسـية مزمنـة عندئـذ يصـبح االحـرتاق م
ـــزمالء 1997أوضـــحت دراســـة (ز�يت ، ـــني ال ـــات فيمـــا ب ـــة العمـــل ودعـــم العالق ـــني ر   ) إىل أن أمهيـــة بيئ ئيســـهم  وبيـــنهم وب

  ق النفسيوكذلك الفرد الذي ال يعمل يف مناخ ال يشبع فيه روح الود والزمالة ، ينتج عنه االحرتا

 ). 58 ، 1997بدران ، (                                                                                              

ــان أن درجــة رضــا العــاملني عــن ظــروف العمــل املعنويــة       ا لــدى مــيــزت إىل حــد متوإن  ،درجــة متوســطة ،ويــرى الباحث
ت رين ووجــود صــداقاام اآلخــوأهــم النقــاط املميــزة لظــروف العمــل املعنويــة هــي شــعور األفــراد ابحــرت  ،دون غــريهم املمرضــني

ــة بــني األفــراد وزمالئهــم يف العمــل والشــعور اب ه املتمخضــة عــن هــذ النتــائج ومــن .لرضــا عــن االجنــاز وروح املســؤوليةمحيمي
يف أحناء  اآلالم املختلفةلألداء و  وضعف الطاقة الالزمةالدراسة أن عمال املناوبة الليلية يشكون من سرعة التعب واإلرهاق 

وكية وممارسات سل ،سيةعوامل نف، هذه األعراض نتيجة لالرتكيز، والصداع وفقدان الشهية اضطراابت يف النوم وقلة ،اجلسم
نظـام لتكيـف مـع ذلـك الا حتقيق يومية خاطئة يفرزها التغري الدوري للعمل وطول زمن نوابته فالعامل جنده يسعى دائما إىل

دم وعـ، واإلحبـاط ،التشـاؤمو وعندما يدرك ذلـك فإنـه غالبـا مـا تنتابـه مشـاعر احلـزن  ،من العمل أبساليب قد تكون خاطئة
 يف النهاية عن االحرتاق النفسي. الثقة ابلنفس واليت تعرب
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: عرض وحتليل وتفسري نتائج الفرضية الثانية -8-2  

.عينة الدراسة لدى ال توجد فروق بني اجلنسني يف االحرتاق النفسيتنص الفرضية  الثانية : على أنه :       

جلنسالفرق بني أفراد عينة الدراسة يف االحرتاق النفسي  حسب متغري ا :)80جدول رقم (   

 اجلنس
اختبار 

التجانس 
 F ليفني 

مستوى 
 الداللة

حجم 
 العينة

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 احلرية

T 
مستوى 
 الداللة

 القرار

االحرتاق 
 النفسي

 ذكور
0.017 0.897 

50 82.79 15.833 
 غري دال 0.974 0.032 78

 16.124 82.67 30 إ�ث

) أن اختبار (ت) لعينتني مستقلتني متجانستني أن املتوسط احلسايب للذكور على املقياس 8يبني اجلدول رقم(   
) وابحنراف معياري 82.67فقد بلغ متوسطهم ( اإل�ث)، أما 15.83) واحنراف معياري قدره (82.79بلغ(

عند درجة  )0.032دالة أما قيمة (ت) فهي تساوي ( غري ) وهي قيمة0.017) أما قيمة (ف) بلغت (16.12(
) ومنه نستنتج من النتائج السابقة أن الفرضية 0.01دالة إحصائيا عند مستوى ( غري وهي قيمة )78حرية تساوي (

                              قد حتققت. عينة الدراسةروق بني اجلنسني يف االحرتاق النفسي لدى القائلة أبنه ال توجد ف

مريض إال أن هنة التمشاقة م ورغم توقع الباحثان أن األنثى ستكون أقل يف القدرات النفسية واجلسدية يف حتمل   
هما ابالحرتاق  إحساسيفاإل�ث و ، فقد تساوت بني الذكور ا الدراسة احلالية أثبتت عكس ذلكأسفرت عليهاليت النتائج 

وح ر ن تفسري ذلك هو ، وميكةجلراحيحة االستعجاالت الطبية واالعاملني ابملناوبة الليلية يف مصل ملمرضنياالنفسي لدى 
من  هنة التطبيبلبه مما تتط قت معاملسؤولية وعبء الدور جتاه املرضى، رغم أن قدرات الذكور تفوق اإل�ث إال أنه اتف

ة حسني حممد ثل دراسسات مجهد على الصعيد النفسي واجلسدي. وقد اتفقت نتيجة هذه الفرضية مع العديد من الدرا
  Smith et Bourkودراسة مسيث وبورك  )1978(  Stifiol et Kirieول وكيين يفي) ودراسة ست1999الطاهر (

اليت تؤكد أن املرأة و ) 1976وتتفق مع ما توصلت إليه الدراسة اليت أجرهتا منظمة العمل الدولية سنة (  .)1992(
 ث. ني الذكور واإل�ملهين بافسية ليست أكثر حساسية من املواد الضارة من الرجال وأنه ال توجد فروق يف االحرتاق الن

 )1990ز�ام وستيوارت (ودراسة مي) 1992ة حممود عطاء (واختلفت هذه الدراسة مع نتائج ما توصلت إليه دراس  
ملة أكثر عرضة أة العااملر  واليت أكدت على وجود فروق ذات داللة بني الذكور واإل�ث يف االحرتاق النفسي، ألن

ص فر  ن الذكور هلملنفسي ألاق الألمراض النفسية من الرجل ، وأن الذكور حيصلوا على متوسط أقل من اإل�ث يف االحرت 
 ). 10 ، 2002(محداش ، وخيارات أكثر مقارنة ابإل�ث 
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الصحي ملهتمة بعمال القطاع وا 2002أكتوبر  27) واملؤرخة بتاريخ 18وقد جاء يف التعليمة الوزارية رقم (      
صوى يف ، وضعيات قملركزةعناية احل الستعجالية ومصاأنه غالبا ما يواجه مهنيو الصحة العاملني يف املصاحل اال ،ابجلزائر

ايد يف ة وانفعالية تتز اء فكرية وأعب، فهم خيضعون للعبء الكمي للمهنمعا�ة املرضى الذين يتكفلون هبمعملهم الدائم ضد 
ملهين تزج عدم الرضا اهين فيمم املاملصاحل ذات النشاط املكثف، ونظرا للضغوط التنظيمية والعالئقية، املرتبطة مبعاشه

     ). 21 ،2014ية ، العجايل(لنفسي اختاذ القرارات مما ينتج عنه معا�ة نفسية تتمثل يف االحرتاق اونقص املشاركة يف 
 اوبة الليلية يفابملن الشبه الطيب الطاقملدى ويرى الباحثان إىل عدم وجود فروق بني اجلنسني يف االحرتاق النفسي      

مع  ل نظام املناوبة،داخنية الزم مصلحة االستعجاالت الطبية واجلراحية نظرا لتشابه ظروف العمل وكذلك إىل نفس املدة
ملادية لة اإلمكانيات اقلك، مع اح ذنفس املسؤولية وعبء الدور الذي يتمثل يف عملية املعاجلة والتطبيب جتاه املرضى وجن

ن أن يعمل يف ميك املمرضف  ة كما أن وقت العطل خيضع لضرورة املصلحة العام  املصاحل اإلستشفائية، والبشرية داخل
ور ا قد يصبه الشعممأسرته  أفرادأوقات املناسبات واألعياد وهو الشيء الذي ال ميكنه من مشاركة الفرحة مع أوالده و 

التعسف و  االكراهاتعلى  ، ز�دةالشاقةنة اإلنسانية الصعبة و املهو قلة التحفيز واملكافئات نظري هذه  ابلصراع واإلحباط.
ون جلنسني يتعرضمن ا ضنياملمر  من أهل املريض كل ذلك جيعل املمرضني، مع الضغوطات اخلارجية اليت يتلقاها اإلداري

 لالحرتاق النفسي بنفس الدرجة.
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 خامتة :
ناوبة الليلية ابمل ضنياملمر سي لدى عن مستوى االحرتاق النف لكشفإىل ا ،الدراسةانطلقت اإلشكالية احملورية هلذه      

تغري مالنفسي يف ضوء  الحرتاقاة يف مبصلحة االستعجاالت الطبية واجلراحية ابلوادي، والفروق املوجودة لدى عينة الدراس
يف نفس الوقت و طروحة، ت املوالفرضيااجلنس، وقد مكنتنا الدراسة من اإلجابة عن هذا التساؤل ومناقشة التساؤالت 

وفضاءا  ت عميقةتدادامسحت لنا بكشف وحتسس جوانب أخرى للموضوع  وابلتايل صياغة إشكاليات جديدة تفتح ام
 واسعا للبحث.

ا يف خيصهطبيقية وميكن تللية التقيمة العمجمموعة من النتائج ذات القيمة العلمية النظرية وال تإن الدراسة احلالية أفرز     
ور� يف حماليت تؤدي دورا و العمل  جتاه أن االحرتاق النفسي يؤثر على الصحة النفسية مما يعزز يف اخنفاض الدافعية لإلجناز

حدااث مثرية أ تشكل لتناويبإن ظروف وخصائص نظام العمل احتديد درجة التحكم والسيطرة يف حجم الضغوط املهنية. 
 ذلك، ومن مث فهيبرتبطة ية املالقلق والضغط النفسي، واختالل املظاهر السلوك ،للضغوط، قد تسهم يف نشأة االكتئاب

 لعبء العمل نتيجة ايفواجهها يت يال ،ومبثابة متغريات نفسية وسلوكية تسهم يف اختالل الصحة النفسية واجلسدية للعمال
 .الوظيفي عن نظام املناوبة وهناك عبء اجتماعي يتجلى يف أداء االلتزامات املختلفة

ي  لالحرتاق النفس ملتنوعةملصادر ااحالة نفسية تظهر عند مجيع األفراد بغض النظر عن اجلنس ،ألن االحرتاق النفسي،و    
ذلك يعاين كل ل  رتكةدة مشمح أزمة واحقد تكون واضحة عند الذكور واإل�ث يف مال املمرضني،والواقعة على عاتق 

 منهما االحرتاق النفسي بدرجات متقاربة. 
  

 االقرتاحات والتوصيات: 
 . يف بيئات خمتلفةو ية أخرى جراء العديد من الدراسات يف موضوع االحرتاق النفسي مع ربطه مبتغريات نفسية واجتماعإ -
 .سة احلالية لتشمل كل العاملني ابملؤسسات اإلستشفائية على خمتلف أصنافهمتوسيع الدرا - 
ة الطاقم ساعدم جلأنشاء مراكز متخصصة لإلرشاد النفسي واخلدمة االجتماعية يف املؤسسات اإلستشفائية من إ -

 الشبه الطيب حلل مشكالهتم النفسية.
الحرتاق النفسي موضوع ا احلوار مع طاقم املعاجلة والتمريض ملناقشة بإجراء حماضرات وندوات وملتقيات وفتح اب -

 واختاذ اإلجراءات والسبل الكفيلة للتخفيف منه.
ملناوبة وهناك ان نظام عالوظيفي  اليت يواجهها يف العمل نتيجة العبءدور اإلعالم حول مهنة التمريض،و املشاكل   -

  .املختلفةعبء اجتماعي يتجلى يف أداء االلتزامات 
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