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  :مقدمة

ان عال       ة تنوع  ـإن إنس ة متنوع ا حياتي يش ظروف وم يع اليب  ـم الي دت أس ائلها وتعق ت وس

ن سم   ية م مة أساس ر س ا وأصبح التغي يش فيه ذـالع ن أ يات العصر ال م تك ه إن ل رز نعيش ب

ى اإلطالق  ه عل ذا التغ مالمح ة ه ر ا، ودوام دة إ ي ي ع ان ف ت اإلنس ريع أوقع ضطرابات لس

  .ضطرابات األخرىآتئاب ، اإلجهاد ، اإلغتراب وغيرها من اإلآالقلق ، ضغط الدم ، اإل

اد         اهرتي اإلجه ة أن ظ راواإل والحقيق اإل    غت ان ف ود اإلنس ذ وج ان من غتراب ب موجودت

ه          ل وخروجه من رحم أم يالد أي طف ق اإلنسان فم ذ خل ة لإل  موجود من الوجود   بداي راب ف غت

ا  اد إ  اإلنس ا أن اإلجه رب ، آم ود مغت م    ني وج د حج ان، وتزاي د اإلنس ده بتواج بط تواج رت

د   ، هـالضغوط التي تعترضه في حيات   اد واإل    وق ذين المصطلحين اإلجه راب آل   أصبح ه غت

نفس           م ال ا المختصين في عل ارف عليه ة تع واميس ، وأصبح لغ منهما يصك في المعاجم والق

  .زيولوجياوالطب والفي

  اـهــعرفـن منـذ القــدم إال أن الموجـة التــي ذين الظاهرتين موجـودتيـن أن هـرغم موبالـ      

ـن إوم مـر اليـالعص ـاداـ ـرابإ و تجه ـار إليه ـلفـت ،غت ن ـل البـاحثيـا جـعـا مــت األنظ

ـذا إ ا ــا ونتـائجهـ ـ مختلـفـة ألسبـابهتفسيـرات وقراءات   ونـيعطـ ل ــات التعـام ـ ستراتجيوآــ

  .عــرد والمجتمـى الفــا علـــنعكـاساتهــا وإن آثـارهــل مـم للتقليـي محاولة منهــا فــمعه

ـ ه فــذي نتعرض إليــن اإلجهاد النفسي الــاة أي واحد منا مـلو حيـاد تخـوال تك      ي مختلف  ـ

ة ـة االجتماعيـات التنشئـع مؤسسـيالعمل و جممكان  ارع وـرة والشـاة بدءا باألسـجوانب الحي

  .ر اإلجهـادـق عليه عصـذي نعيشه اليوم يطلـى أصبح العصر الـحت ،ي نحن عنصر منهاـالت

رد ه   والعامل بإ     اره ف اين    ـي المجتمع يعيش هو اآلخر وسط  إ     ام ف ـعتب ادات نفسية تتب جه

ل وم   ى مهنةــة إلن مهنـ، وم ن مؤسسة لمؤسسةـ، وم ى منطقةــن منطقة إلـدرجاتها م  نـ، ب

  .فرد آلخر

ـ ه مـل وعمل ـامـال بين العئـة حاــواالجتماعي ـ النفسي روفـالظ  نـم  ةــمجموعوتقف         اـ ة ـ
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ـ ل العامل وه ـيجع  اد ـع فريس ـؤدي دوره يق ـو ي ـ د حج   ة لإلجه ـ م مـ، وتزاي ا ـه منه ـادف ـا يصـ

ي النات  ـي لـينم اد المهن عورا باإلجه ـج عـديه ش راع القن الـ ين أدائـائـص ـم ب ه ـواجباتـه لـ

  . هـوظروف أداء عمل  هـب  و ملتزمـا هـا لمـه وفقـه ومهامـياتـومسؤول

ه ـى الفرد ومنـيجابية وأخرى سلبية علـن الدراسات أن لإلجهاد آثار إدت العديد مـوقد أآ       

اد ولحد الس     ــم ، ي يزاول بها عملهـالمنظمة الت ر م  ـاعة يلق ا جعل موضوع اإلجه ـن ى الكثي

اء من إ      احثين وعلم ة  اإلهتمام من طرف ب اء اإلدارة  ـى رأسه ـ، عل  ختصاصات مختلف م علم

  .والسلوك التنظيمي

ان فـل اإلولع        الزم اإلنس ي ت ادات الت ا لهـه اليوميـي حياتـجه ان نوعه ـة ي بدايـة أي آ

ـى ي تدفعه يوما ما إل ـن ذاته والتـا عذـن أهدافه وأدواره وآـذي يمر به اإلنسان عـخ الالنساإل

  .فيه أغتراب بالهجرة الدائمة أو المؤقتة إلى خارج المجتمع الذي نشاإل

ذي     المهني في فهم وتفسير ظاهرة اإل  وقد يساهم اإلجهاد        راب المهني  ألن العصر ال غت

توافق اإلنسان   نعيش فيه أصبح يموج بالعديد من التناقضات والصراعات ، وآذا نتيجة عدم   

ة    ـوصف هـمع هذه المتغيرات ويتردد مصطلح االغتراب المهني ل ذا السلوك بالشعور بالعزل

  .أسـاالة واليـز والالمبـوالعج

ال مهمـانـويع        ان موقـي العم م مـا آ ادـال مختلفـن أشكـع عمله ن اإلجه ة ـومهن ، ة م

ـ الط ـرها م  ـ ـد مجموع  ـب آـغي ـن تشه ـي ت  ـن اإلة م ـن المه ـادات الت ـى مست ـؤث ـجه وى ـر عل

 ان وـاة اإلنسـ ـل الطبيب يتعلـق بحيــي أن عمــطـورة تكمن فـن الخـلك ، دى الطبيبــاألداء ل

ـ ب سهـه بسب ـات ـض حيـري ـف المـل ـد يكـه ق ـن عملـه عـلـا يشغـرف مـأن أي ظ ان ـو أو نسي ـ

ي ـا القطاع الصحـي يعيشهـروف التـالظو  اـاتنـمستشفيـع ل واقـولع  ، طبيخطـأ ه ـنـج عـينت

ب لـوم جعـيـا الـي بلدنـف ـيس فـلت الطبي ـي غن ـاد فـى عـ ـت  ن اإلجه ـل وإن آـان ـي العم ـ

ـي   اـذهمصـادر   ـى لمستشف ـن مستشف ـاد تختلف م ـوماإلجهـ ـن طبيب آلخـ ـن ذا مـر وآــ ــ

  .نــةـك فـإن نتــائجـه هــي األخـرى متبـاير، وبذلــختصـاص آلخإ

ب واجب ـيو        ن المؤسس ـر أن يلقـي نظيـه العملـؤدي الطبي ا أو ـل بهـي يعمـة التـى م

ل ـي شك ـا فـا أو معنويـاديـان مـا سواء أآـا معينـم دعمـى عالجهـرف علـن يشـى الذيـالمرض
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رام ، تقدير، وإ أجر، مكافآت، عالوات، ترقية ، اء اإلحساس باإل  حت ذي يجعل    ، نتم ه الشيء ال

داف ـق أه ـى تحقي ـح إل ـويطم  ، هـه ومجتمع ـه و أسرت ـاه نفس ـتج ـة إاتي ـه الحيـاتـزامـلتيفي بإ

أن الجه   ـا يشع ـه ، وعندم ـالل عملـن خـا مـة وضعهـمعين ذول م  ـر الطبيب ب ه ـن طرف ـد المب

يـه األي متطلباتـم ال يلبـذا الدعـاه أو أن هـذي يتلقـم الـوق الدعـيف ه ـيجعلة ـوالكمالي ةساس

دور ال  ـاشرة عل ـس مب ـذي ينعك ـر ال ـاالة األمـال والالمبـوع من اإلهمـس بنـك يحـذل ذي ـى ال

ه ـى ذات ـه عل ـه ومن ـي مهنت ـا ف ـي برمجه ـه الت ـى أهداف ـذا عل ـى وآ ـل المستشفـه داخـوم بـيق

  .يـاعجتمـي واإله النفسـدد  توازنـا يهـو مـي وهـدير الذاتـده التقـذي يفقـر الـاألم

الزم الطبي ـادات التـجهـذه اإلة لهـونتيج        ـة ل تنظيميـوامـود لعـي تعـب والتـي ت

ا ـرا واضحـوتؤثر تأثي ، اـا بهـي قمنـة التـالعيـة االستطـالل الدراسـن خـك مـوذلة ـجتماعيوإ

ا ـمم ي ،ـغتراب المهنـوره باإلة شعـى درجـذا علـي وآـاه الوظيفـي ورضـه المهنـتوافقـى عل

ر ـل الكثي ـجع  ه ،ـل ب ـذي يعم ـى ال ـع المستشف ـى واق ـه عل ـه ومن ـوى أدائـى مستـكس علـينع

ى ـا عل ـا ونتائجه ـا وأعراضه ـة أسبابه ـا ومعرفـاول رصدهـة تحـستشفائيـات اإلن المؤسسـم

ا إن ـنه ـي من شأة التـجتماعيـة واإلات التنظيميـستراتجيـع اإلل وضـجـن أة مـرد والمنظمـالف

ى ـب والمستشف ـى الطبي ـرة عل ـذه الظاه ـار هـن آثـد مـل الحـن أجـا فمـاء عليهـن القضـم يكـل

  .عـي المجتمـرد فـة الفـى صحـه علـومن

اد ـي اإلجه ـت ظاهرتـي تناولـة التـة والعربيـات األجنبيـدد الدراسـم من تعـى الرغـوعل       

راب  المهن ي و اإلـالمهن دا أو ـرة علـاهـل ظـت آـاولـات تنـذه الدراسـهن إي، فـغت ى ح

م ـدود علـي حـة وفـابقـات السـراث الدراسـرض تـالل عـن خـرى ، ومـرة أخـاهـا بظـربطته

ـ ين اإلجهـة تربط ب ـد دراسـث ال توجـاحـالب راب المهن  ي واإلـاد المهن ـ اء ، ـدى األطب ـي ل ـغت

ة ـابق ـات السـه الدراس ـت إلي ـنته إث ـن حيـدأ مـا تبـأنهي ـة فـالدراس هـذه ةـمن أهميـك تكـذلـل

  .نـرتيـاهـربط بين الظـرى للـات أخـدراسـة لـدايـد بـا تعـآم

اء ـدى األطب ـي ل ـراب المهن ـغتي باإلـاد المهنـالقة اإلجهـم عـفهـث لـذا البحـدم هـذا نقـل        

  .ةـوميـات العمـي المستشفيـون فـاملـون العـامـالع



 

 

.الجانب النظري  
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 :اإلشكالية -1

جتماعية نتيجة األوساط اإلحترام والتقدير في مختلف تلقى مهنة الطب الكثير من اإل
كمعالج يساهم في الرعاية الصحية لآلخرين والوقاية من مختلف  الطبيب العمل الذي يؤديه

  .األمراض التي تهدد صحة اإلنسان
وتتطلب مهنة الطب كغيرها من المهن جملة من الظروف والشروط الخاصة ببيئة 

إمكانياته المادية والبشرية  آلخر ذلك أن لكل مستشفىالعمل والتي تختلف من مستشفى 
، وكذا من  الختالف الظروف المناخية ، ومن منطقة ألخرىالتي يحتوي عليها 

، إضافة إلى قدرات البد من توافرها في  لتباين الوسائل المستخدمة ختصاص آلخرإ
  .الشخص ألدائها وفق ما هو مطلوب منه

جملة من الضغوط وتعد مهنة الطب من بين المهن التي أصبح صاحبها يعيش 
عتباره عمل إنساني ا ، فطبيعة العمل الذي يقوم به بإالمهنية مما يجعله يحاول التغلب عليه

 ، الشيء الذي ألقى على عاتق الطبيب بالدرجة األولى ومتعلق بحياة اإلنسان بالخصوص
، ولكي يكون  من المسؤولية ذلك أن أي خطأ ولو بسيط قد يكلف حياة إنسان المزيد
ة في ميدانه يب في مستوى المسؤولية وجب عليه مواكبة المستجدات المختلفة الحاصلالطب

  .وكذا مجابهة مختلف ظروفه ألداء عمله على أكمل وجهالطبي 
المحدقة بالطبيب جراء األعراض التي يعالجها الجسمية والنفسية  وأمام األخطار

، والذي يتميز بجملة من  فيه ستشفائي الذي يعملإلا، وكذا الوسط  حتمال اإلصابة بهاإو
، إضافة إلى األدوات الطبية  العقبات والحواجز التي تصادف الطبيب وهو يؤدي مهنته
وكذا مسؤولياته األخالقية التي  ، المستخدمة والتي تتطلب عناية خاصة لكي تؤدي دورها

لك جملة يضاف لذ ، تتميز بها هذه المهنة والتي تلعب دور الرقيب المباشر على الطبيب
ومشاكل أخرى تتعلق بحياته   جتماعية التي يعيشها الطبيب كالنقل والسكن ،من المشاكل اإل

  .يجعل الضغوط المهنية التي تعترضه تشعره باإلجهاد المهني ، اليومية الخاصة به
إلى تحقيق أهداف معينة يحاول الوصول إليها لتحقيق  في حياته ويسعى الطبيب

لقريبة أو البعيدة والتي قد يحقق الطبيب بعضها دون البعض اآلخر ، هذه األهداف ا ذاته
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 مستوى تحقيقه لهذه األهداف  وقد تحول الضغوط المهنية بينه وبينها األمر الذي يؤثر على
حد أسباب إخفاقه في تحقيق عتباره أحس بنوع من عدم الرضا عن العمل بإمما يجعله ي

لتزاماته خاصة إه العمل الذي يؤديه بسبب وقد ينمي ذلك لديه شعورا بكر ، أهدافه
وينتج عن ذلك أن يجد الطبيب نفسه غريبا عن عمله نتيجة  األخالقية منها ال غير،

  .نفصال عن عملهبنوع من اإلإحساسه 
، تصادفه الكثير من المشاكل داخل  فالطبيب وهو يقوم بدوره والمهام الموكلة إليه

، إضافة  ، أو مختلف العاملين معه الئه من األطباءالعمل سواء من المشرفين عليه أو زم
بعض األحيان  وقد تسمو في،  ويرتبط الطبيب بعالقات عمل مع هؤالء ، إلى مرضاه

، ويؤدي  ، هذه العالقات المهنية تشكل الحياة المهنية ألي طبيب لتصبح عالقات صداقة
عله يبتعد عن الوسط الذي ، ما يج سوء هذه العالقات إلى شعور الطبيب بنوع من اإلحباط

مما  ، حيث يبقى وحيدا ، أو بناء أي عالقات معهميعمل فيه متجنبا الحديث مع اآلخرين 
  .يولد لديه اإلحساس بغربة الذات

ذه المشاكل يخلق لدى الطبيب نوع من التذمر إزاء األوضاع التي ولعل كثرة ه 
طلبات الدور الموكل إليه لذا تجد الطبيب في صراع بين مت ، يعيشها في المستشفى

، وحتى المرضى الذين يشرف على  ومتطلبات المستشفى أو األشخاص الذين يعملون معه
، األمر الذي يوقعه  مختلف المواقف التي يواجهها ي، نتيجة قيامه بعدة أدوار ف عالجهم

بسبب جملة الضغوط التي تصادفه والتي تجعله أحيانا يحس بنوع من   في صراع الدور،
  .غتراباإل

تكثر ،  غتراب المهني في المستشفىالطبيب باإلجهاد المهني واإلونتيجة شعور 
وتزداد  وتوافقه المهني ، ، يويقل رضاه الوظيف ، عن العمل يتأخرو بدون مبرر، هتغيابا

وهو ما يجعله محل مساءلة دائمة عن هاته األخطاء من  ، األخطاء الطبية التي يرتكبها
األمر الذي يدفعه إلى التفكير في  بة على مستوى مديرية الصحة ،طرف لجان المراق

وقد يصل األمر في بعض  ، الهجرة نحو الخارج أوتغيير عمله نحو القطاع الخاص 
األحيان إلى فصله نهائيا عن عمله أو شطب اسمه من الئحة األطباء ومنعه من ممارسة 
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ينعكس ذلك مباشرة على  كما ة المهنة ،تمس بأخالقي اهذه المهنة عندما يتعلق األمر بقضاي
تلف األقسام الخاصة خوقد يتمرد الطبيب عن عمله فتجده يتجول داخل م ، سلوكه

أو  ، أو أنه ينشغل عن مرضاه بالحديث مع زمالئه بالمستشفى دون أن يؤدي دوره
ات ، وهذا ما وقفنا عليه لدى بعض األطباء في مختلف المستشفي ستخدام الهاتف النقالإب

مكانته لدى الوسط  هتزازإهذا ما يؤدي إلى ، و ستطالعية عليهاإقمنا بدراسة التي 
عدم  حترام الطبيب لذاته نتيجةإذلك من  ينقص وقد ، جتماعي والعملي الذي يعش فيهاإل

هتمام الذي يلقاه المريض في ، نتيجة عدم اإل تقدير المحيطين بالطبيب لما يقوم به
حترام إبعدم  بقد يشعر الطبيمما  ، الطبيب أو إدارة المستشفىالمستشفى سواء من طرف 

بالمرضى  ه العملي ودرجة عنايتهنعكس على أداء، الذي ي غتراب المهنيالذات ومنه اإل
  .بصفة خاصة وصورته بصفة عامة ومستوى أداء المستشفى

غتراب المهني لدى األطباء العاملون في ولتحديد عالقة اإلجهاد المهني باإل
على األطباء العامون من منطلق أهمية  رتأينا القيام بهذه الدراسةإ،  لمستشفيات العموميةا

ختالف وكذا إل عتبار أن الطب العام هو شريان أي مستشفى ،إالعمل الذي يقومون به ب
كما أن التكوين الذي تلقاه كل  ، ظروف أداء العمل من الطبيب العام إلى الطبيب المختص

كبر أ، كما أن مدة عمل الطبيب العام  ام كل واحد في المستشفى تختلفواحد منهما ومه
غتراب المهني مما يجعل بطبيعة الحال شعورهم باإلجهاد المهني واإل من مدة المختص ،

  . يختلف
  : نطالقا مما سبق يمكن تحديد اإلشكالية في السؤال التاليإو 
ي لدى األطباء العامون غتراب المهناك عالقة بين اإلجهاد المهني واإلهل هن -

  .العاملون في المستشفيات العمومية؟
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 :فرضيات البحث -2

 :الفرضية العامة -2-1

غتراب المهني لدى األطباء العامون العاملون اك عالقة بين اإلجهاد المهني واإلهن
  .بالمستشفيات العمومية

  :الفرضيات اإلجرائية -2-2

طباء العامون العاملون في هناك عالقة بين اإلجهاد المهني و الالهدف لدى األ -
  .المستشفيات العمومية

األطباء العامون العاملون في  ىالدور لدهناك عالقة بين اإلجهاد المهني و  -
 .المستشفيات العمومية

األطباء العامون العاملون  وغربة الذات لدى هناك عالقة بين اإلجهاد المهني -
 .العمومية في المستشفيات

حترام الذات لدى األطباء العامون العاملون إلمهني وهناك عالقة بين اإلجهاد ا -
  .العمومية في المستشفيات

  :أهداف البحث -3

  .غتراب المهنيمعرفة عالقة اإلجهاد المهني لدى الطبيب العام بشعوره باإل -
 .غتراب المهني وتأثيرها على عمل الطبيب العامإكتشاف ظاهرة اإل -

 .لدى الطبيب العام كتشاف األسباب المؤدية لإلجهاد المهنيإ -

غتراب قتراحات قد تقلل من آثار اإلجهاد المهني واإلإمحاولة الوصول إلى  -
  .المهني لدى األطباء العامون العاملون بالمستشفيات العمومية

  :أهمية البحث والحاجة إليه -4

التصدي لموضوعين أساسيين يتصدران الساحة الحالية فمظاهر اإلجهاد المهني  -
 .مهني تشكل نتائج كثيرة على الفرد والمنظمة على حد السواءغتراب الواإل
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على الرغم من تعدد الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت الظاهرتين إال  -
 .أنها لم تربط بينهما مما يجعل هذا البحث منطلقا ألبحاث قادمة

ي غتراب المهنمحاولة تقديم معالجة وفهم وتفسير لعالقة اإلجهاد المهني باإل -
  .لدى األطباء العامون

 .اإلطالع على واقع مستشفياتنا وظروف أداء الطبيب لعمله -

    .التعرف أكثر على مهنة الطب والمشاكل التي تعترضها -

 :حدود البحث -5

إن القطاع المعني بالدراسة هو القطاع الصحي لوالية ميلة وبالتحديد المستشفيات 
متدت إ، وقد  مستشفى 12ية والمقدرة بـالعمومية المتواجدة على مستوى تراب الوال

، وشملت العينة مجال الدراسة 2009 ماي  28إلى غاية  2009مارس  21الدراسة من 
وهو  ، ميلة ، شلغوم العيد ، بفرجيوةاألطباء العامون العاملون في المستشفيات العمومية 

ولى خاصة ستمارتين األإعتماد على وتم اإل من مجموع المستشفيات،% 25ما يمثل 
ستمارتين ، وقد تم تطبيق اإل غتراب المهنيوالثانية باإل لدى الطبيب العام باإلجهاد المهني
  . بصورة فردية

 :تحديد المصطلحات -6

  :اإلجهاد المهني

يقصد به حالة من التوتر يتعرض له الفرد داخل عمله نتيجة ظروف تعترضه 
ختلفة في ظهوره والتي تؤدي في م مصادر، وتساهم عدة  بالمنظمة التي يتواجد بها

  .األخير إلى شعوره باإلجهاد الذي ينعكس على الفرد والمنظمة معا
  :غتراب المهنياإل

نفصال عن عمله على الرغم من وجوده الجسمي داخل هو شعور العامل باإل
في أداء العمل وبغربة الذات والروتينية ، ويؤدي به إلى الشعور بالعجز والملل  المنظمة

  .ينعكس على توافقه المهني ومستوى أدائه مما
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     :دفـالهـال         

   فهد بغيرويمضي في أداء مهامه  أن الطبيب يؤدي عمله دون هدف معين ، يقصد به        
   

  مـندف ــهـه والــلـمـل عــوده داخـــن وجـدف مــب الهـد الطبيــقـم يفــث نـوم  ، أو غـايـة
  

  اة بال معنى وبال أهداف ـي حيــا فـك الطبيب متخبطـبذل ح، ويصب فـىفـي المستش هستمراريتإ
  

  .اــإليه يسعـى لتحـقيقهـا أو الوصـول
  

  :دورـال        
  

  ق ـاتـى عـاة علــلقـات المـيـؤولـمسـف الـتلـات ومخــام والواجبـك المهـلـه تـد بـيقص         
  

  .هـم مهنتـا من صميـهـا ألنـهـالب بأدائـو مطـالتـي هالطبيب و
  
  

  :غربة الذات
  

  ن ــربا عــح نافرا أو مغتـه أصبـأن يه آمغترب، أــا الطبيب ذاتــة يدرك فيهـالـي حـه         

ذات ـاد ع ـبتع الطبيب باإل  ذاته، حيث يشعر   ـ م لك ال يستطيع الطبيب التواص   ـوبذل  ، ن ال ع ـ

ـ ون عليا يرغب أن يك ــال عمـمنفص حفيصب ، ومع عملـهه ـنفس  ه هو ـذي يحس ـع ال ـه والواق ـ

  .هـنفس
  

  :حترام الذاتإ
  

ذي ـل ال ـه وللعمـرام وتقدير لذاتـحتإه من ـا الطبيب لنفسـي يكنهـاعر التــة المشـي مجموعــه

ـه ، وآـه و نفسـه لواقعـدى قبولـوم ، هـو ذاتـه نحـاتـاهـتجإه وـيؤدي ـذا الرضـ ه ـا عـ ن ذات

  .هـل بـذي يعمـى الـل المستشفـل داخـن عمـه مـدمـا يقـموعن 

  :األطباء العامون

، حيث يكون  في الطب العام ايقصد بهـم مجموعة من األطبـاء الذين تكونو
قدر ما يقومون ، ب ختصاص معينإفي أي  غير مختصين، فهم  تشخيصهم للمرض عام

  .ستثناءإبالكشف العام للجميع بدون 
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  :المستشفيات العمومية

، إذ  ، حيث تكون تابعة للدولة ستشفائية التابعة للقطاع العامؤسسات اإلهي تلك الم
تقدم مجموعة من الخدمات الطبية للمرضى بدون أي تمييز بينهم على أساس أن لكل واحد 

  . عتبارها ملك للدولةإمنهم الحق في العالج فيها ب
  :الدراسات السابقة -2

رنة هذه الدراسة بالدراسات ، وكذا مقا من أجل تحديد اإلطار العام للدراسة
،  ستفادة منها خالل هذه الدراسة التي قمنا بهااألخرى خاصة التي سبقتها وكذا اإل
،  ، وهذا بغية التعرف على األبحاث السابقة سنحاول عرض بعض هذه الدراسات

عتبار أن إوسنتناول الدراسات الخاصة باإلجهاد والتي ستكون أغلبها لدى األطباء ب
غتراب ستكون ، في حين أن دراسات اإل قوم بهاهم عينة الدراسة الميدانية التي سناألطباء 

وذلك نظرا ألن الدراسات التي أتيحت لنا الفرصة لإلطالع عليها  ، غير خاصة باألطباء
، كما تعذر لنا العثور على دراسات  لم تكن خاصة لقلة المراجع والمصادر المتاحة لنا

سواء لدى األطباء أو لدى فئات مهنية  يـغتراب المهنباإلنـي المه حول عالقة اإلجهاد 
  .أخرى
  :الدراسات الخاصة باإلجهاد -7-1

  :الدراسات األجنبية -7-1-1

  :1987اإلجهاد بين أطباء األسنان في المملكة المتحدة . الدراسة األولى

 Cary(وتأتي هذه الدراسة ضمن مجموعة من الدراسات التي أجراها كاري كوبر 

cooper (من معهد العلوم التقنية التابع لجامعة مانشستر، حول اإلجهاد لدى األطباء  ،
 تستبيانامن إجمالي اإل% 85من أطباء األسنان بما يمثل  484وشملت هذه الدراسة 

 ستخدام مقياس اإلجهاد المعروف مؤشر اإلجهاد العمليإم ـ، وقد ت الموزعة

Occupational Stress indiator ذي أسهم كوبر في إعداده بهدف قياس ، وال
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، )أ(الرضا الوظيفي، الصحة العقلية، مصادر اإلجهاد، ونمط الشخصية : المتغيرات التالية
  ".المسحي " وقد كان المنهج المستعمل في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي 

ختالفات في ترتيب هذه المصادر وفقا ألهميتها بين األطباء وقد وجدت بعض اإل
مع مستوى الصحة ) أ(الجنسين، كما وجدت عالقة بين هذه المصادر ونمط الشخصية  من

  . )1(العقلية ألفراد العينة
إن نتائج هذه الدراسة غير قابلة للتعميم وهذا ألنها تناولت مجتمع أطباء األسنان، 

 ي، وهذا ألن لكل طبيب مجموعة من المصادر الت ختصاصاتهمإوليس األطباء بمختلف 
، فمصادر اإلجهاد لدى األطباء العامون موضوع  ختصاص وكذا المنطقةف حسب اإللتخت

دراستنا تختلف بالطبع عن مصادر أطباء األسنان ذلك أن لكل منهما وسائله وطريقة عمله 
لف عن مصادره هنا في ، كما أن مصادر اإلجهاد لدى األطباء اإلنجليز تخت ختصاصهإو

يئة العمل وكذا األجهزة المتوفرة على مستوى مكان ختالف الواضح في بالجزائر، لإل
  .العمل

  :1990 نمصادر الرضا واإلجهاد لدى األطباء الكنديي. الدراسة الثانية

بدراسة  Richardson & Burk  (1990( بيورك وريتشارد سونقام كل من 
من خالل دراسة طويلة نة األطباء ، مصادر اإلجهاد المرتبطة بممارسة مه

)Longitudinal Study ( ستخدام المنهج إ، ب طبيبا في كندا 2087على عينة شملت
ستمارة ة المستعملة لجمع البيانات هي اإل، وكانت األدا"مسحي طويل المدى " الوصفي 

 ، مقياس عام لإلجهاد مقياس مصادر اإلجهاد في العمل: والتي تضمنت عدة مقاييس منها
من إجمالي % 60ارات المسترجعة ستمإل، وبلغت نسبة ا ، مقياس الرضا الوظيفي

  .ستمارات الموزعة على العينةاإل

                                                 
، إدارة الطباعة والنشر بمعهد اإلدارة العامة، الرياض، ضغوط العمل لدى األطباء: حنان عبد الرحيم األحمدي)1(

  .66-63،ص  2002المملكة العربية السعودية، 
. 



  . مشكلة البحث: مهيديلتالفصل ا
  

15  

باء وتوصلت هذه الدراسة إلى أن هناك عددا من العوامل المسببة لإلجهاد لدى األط
قتصادية، الهموم العائلية، المرضى، المنظمة، تدخل الدولة حجم العمل، المشاكل اإل: منها

جتماعية، مدة المناوبات، ساعات المهنية، المكانة اإل تفي عمل األطباء، الزمالء، المتطلبا
العمل، األعمال الكتابية، اإلدارة، القدرة على اإلطالع على المستجدات في مجال 
التخصص، تقديم المشورة للمرضى في أمور غير طبية، عدم الثقة في التشخيص 

   .  )1(والعالج، بطء إجراءات الدخول، الخوف من المساءلة القانونية
،  ولعل ما يميز هذه الدراسة أنها قد حددت المصادر المسببة لإلجهاد لدى األطباء

، أن هذه المصادر قد تكون بعضها هي مصـادر لدى األطباء فـي  رغم أننا ندرك جيدا
ختالف بين أطباء كندا والجزائر ، إال أن بعضها ال يعتبر مسببا لإلجهاد، نظرا لإل الجزائر

  .، المجتمع ، الحياة الخاصة ا بيئة العملفي أمور كثيرة منه
إجهاد العمل والرضا الوظيفي بين األطباء مقارنة بين اإلناث . الدراسة الثالثة

  :1990والذكور 

قام بهذه الدراسة كل من ريتشارد سون وبيورك بدراسة الفروق بين الجنسين، فيما 
ملت الدراسة عينة مكونة يتعلق بمصادر اإلجهاد المرتبطة بممارسة مهنة الطب، وقد ش

عتماد على ، وتم اإل"مسحي " طبيبا بين الجنسين، وقد تم إتباع المنهج الوصفي  2584من 
ستخدام مقياس ليكرت إستجابة عليها بعبارة تتم اإل 13مقياس مصادر اإلجهاد، إذ تضمن 

  .الخماسي
لدى  وتوصلت هذه الدراسة إلى أن هناك تشابها في العوامل المسببة لإلجهاد

الجنسين إال أنها وجدت فروق جوهرية في ترتيب هذه العوامل وفقا ألهمية كل منها، فقد 
وجد أن األطباء من كال الجنسين يعانون من اإلجهاد الشديد في عملهم، إال أنهم في الوقت 
ذاته يشعرون بدرجة ال بأس بها من الرضا الوظيفي وتنخفض معدالت الرضا الوظيفي 

  . )2(ر باإلجهادمع زيادة الشعو

                                                 
 .68نفس المرجع ، ص  )1(

  . 69فس المرجع، صن  )2(



  . مشكلة البحث: مهيديلتالفصل ا
  

16  

وإذ تعد هذه الدراسة من بين الدراسات الهامة والتي عملت مقارنة بين مصادر 
م أن لكل فرد مميزاته اإلجهاد لدى الجنسين، بتركيزها على الفروقات بين الجنسين رغ

ي تميزه عن غيره من نفس الجنس إال أنها أكدت عدم وجود فروق في وخصائصه الت
  .المصادر بين الجنسين
  :1991مصادر وحجم اإلجهاد لدى األطباء . الدراسة الرابعة

قام بهذه الدراسة سيمبسون وجرانت حيث هدفت الدراسة للتعرف على حجم 
طبيب  204ختبار عينة مكونة من إاإلجهاد الذي يتعرض له األطباء ومصادره، وقد تم 

عتماد على المنهج تم اإلفي بداية حياتهم المهنية إلجراء مقابالت شخصية مقننة معهم، وقد 
،أما األداة المستعملة فكانت المقابلة وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى "مسحي " الوصفي 
لدى أفراد العينة كان معتدال، كما أكدت على عدم وجود فروقات فردية جوهرية  داإلجها

إلجهاد بين اإلناث والذكور أو بناء على نمط المستشفى وعدم وجود عالقة بين مسببات ا
  .)1(والصحة العقلية

في هذه الدراسة وهي المقابلة مكنت أصحاب الدراسة  ستخدمتإإن الوسيلة التي 
قتصار الدراسة على إمن الوصول إلى الدقة في المعلومات والمعطيات المتوصل لها، لكن 

األطباء في بداية حياتهم تجعل الدراسة خاصة بها، ونتائجها ملزمة لهم دون غيرهم من 
  .ألطباء مما يؤدي إلى عدم إمكانية تعميم نتائجها على باقي األطباءا

  :1998 ل واإلجهاد لدى األطباء في فنلنداالعم. الدراسة الخامسة

) مطالب العمل -السيطرة (ختبار نموذج قام بهذه الدراسة ألفينيو وكيفيماكي إل
لدى األطباء،  لمعرفة مدى صحته في تفسير اإلجهاد) Karasak( كراساكالذي وضعه 

ستخدام ثالث مقاييس هي مقياس مطالب العمل، إطبيبا، وتم فيها  91وشملت الدراسة 
  .عتماد على المنهج المسحيمقياس السيطرة، ومقياس اإلجهاد باإل
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والتي تتمثل في (وتوصلت هذه الدراسة إلى أنه في ظل ظروف العمل المثالية 
على مدى فترة زمنية طويلة ترتبط ) السيطرةمتطلبات العمل العالية مع درجة عالية من 

بتنمية الشعور بالتمكن، والذي بدوره يحد من إدراك الفرد لمسببات الضغوط في الفترات 
التي تكثر فيها أعباء العمل وهذا بدوره يحد من اآلثار النفسية والجسدية لألوضاع المسببة 

ة لدى األطباء لتخفيف حدة لإلجهاد، ويشير الباحثان إلى أهمية زيادة درجة السيطر
  . )1(اإلجهاد، وذلك ألنه من المستحيل تخفيف كثرة األعباء أو مطالب المرضى
جهاد في العمـل   وما يمكن اإلشارة إليه في هذه الدراسة أنها بالرغم من تناولها لإل

 دون غيرهم ، ذلـك أن  نتبقى خاصة باألطباء الفنلندييإال أن نتائجها ) اإلجهاد المهني ( 
، كما أنها درسـت األطبـاء دون    ظروف العمل وواقع المستشفيات يختلف من بلد آلخر

  .في حين ستركز دراستنا على األطباء العامون فقط ختصاصاتهم ،إالتفرقة بين 
  :عربيةالدراسات ال -7-1-2

  :1994ستراتيجيات التعامل مع ضغوط العمل إ. الدراسة األولى

وشملت العاملين في القطاع الصحي بمدينة الرياض قام بهذه الدراسة وفية هنداوي 
من  276بالمملكة العربية السعودية من أطباء وممرضين وإداريين، وتضمنت العينة 

ستمارة ، أما المنهج فكان مسحي، العاملين في المجال الصحي، وكانت أداة البحث هي اإل
طبيعة العمل، عبء العمل، : ستمارة قياس عدد من المتغيرات هيوقد تضمنت اإل

  .سياسات وأساليب التنظيم، تقييم األداء، تعارض الدور، المستقبل الوظيفي
وتوصلت الدراسة إلى أن إدراك األفراد لجميع مسببات الضغوط محل الدراسة 

ختالف الجنسية والعمر، وطبيعة الوظيفة، كما وجد أن غير السعوديين يشعرون إيختلف ب
ة بهذه المسببات مقارنة بالسعوديين، وبمقارنة الفئات بدرجة أكبر من الضغوط المرتبط

الوظيفية وجد أن األطباء يشعرون بدرجة أكبر من الضغوط، مقارنة بالعاملين في وظائف 

                                                 
  .83-80نفس المرجع، ص  )1(
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إدارية، إال أنهم يواجهون درجة أقل من الضغوط مقارنة بزمالئهم العاملين بوظائف 
  .)1(التمريض

ملت على ثالث فئات مهنية مختلفة شتإوما يمكن أخذه على هذه الدراسة أنها 
أطباء، ممرضون، إداريين، رغم علمنا المسبق أن لكل فئة مميزاتها وخصائصها، مما 
يجعلها تختلف عن بعضها، لذا فإن تعميم نتائج الدراسة غير ممكن كما أن حصرها في 

  .فئة غير ممكن أيضا
في مستشفى الملك  تقييم مستوى الضغوط والتكيف لدى األطباء. الدراسة الثانية

  :1996خالد الجامعي 

حتراق والتكيف بين األطباء تهدف هذه الدراسة إلى تقصي مستوى الضغوط واإل
العاملين في مستشفى الملك خالد الجامعي في مدينة الرياض، التي قامت بها نورة الرويس 

ستبانة من إجمالي األطباء الذين تم توزيع اإل% 52طبيبا يمثلون  165على عينة شملت 
المناوبات الليلية، : عليهم، ومن بين أهم مصادر الضغوط التي شملتها الدراسة هي

جتماعية، التعامل مع مرضى المطالب التي يفرضها العمل على الحياة األسرية واإل
مشاكسين، التعامل مع مرضى مصابين بأمراض مستعصية، المسؤولية عن المرضى 

لمستمر، التعامل مع األقارب كمرضى، عدم تقدير ساعة، التعليم الطبي ا) 48(طوال 
المرضى أو الزمالء، المشاكل المالية، األعمال الكتابية، اإلدارة، النداء اآللي، القلق بشأن 
شكاوي المرضى، التحدث مع المريض في أموره الشخصية، المنافسة مع الزمالء، طلب 

نوي في المنزل، القلق بشأن ستشاريين، عدم توفر الدعم المعالمشورة الطبية من اإل
  .ستخدمت الباحثة المنهج المسحيإالتعرض للعدوى، وقد 

حتراق بدرجة متوسطة بين األطباء محل نتشار ظاهرة اإلإوقد أظهرت الدراسة 
في حين أن أقلها أهمية هو % 78الدراسة وأن أهم المصادر هي المناوبات الليلية بنسبة 

، كما وجدت بعض الفروق الجوهرية بين % 19القلق بشأن التعرض للمرض بنسبة 
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اإلناث والذكور فيما يتعلق بالمنافسة مع الزمالء وبين السعوديين وغيرهم فيما يتعلق 
  .)1(بالتعليم الطبي المستمر

كتفت بمستشفى واحد، وهو ما يجعل العينة التي إوما يأخذ على هذه الدراسة أنها 
ما يعني أن نتائجها غير قابلة لتعميم على تمت دراستها ال تمثل المجتمع األصلي، م

  .األطباء في المملكة العربية السعودية
إدارة الوقت وعالقتها بضغوط العمل لدى رؤساء الحدود  . الدراسة الثالثة  

2003:  

قام بهذه الدراسة جهاد بن محمد الرشيدي بكل من أقسام وإدارات حرس الحدود 
ستخدم الباحث المنهج الوصفي أولعربية السعودية،مام بالمملكة ابمدينتي الرياض والد

ستمارة كأداة رئيسية لجمع أستعمل اإلومل لمجتمع دراسته،التحليلي حيث قام بمسح كا
سالب بين متغيري إدارة الوقت وضغط رتباط إالبيانات، وتوصل الباحث إلى وجود 

والموظف، كما أن  هتمام من قبل أفراد العينة بالمهام الوظيفيةإالعمل، حيث أن هناك 
غموض الدور يشكل جزءا بسيطا من مصادر الضغط لدى رؤساء الحدود، وهناك أعباء 

  .)2(عمل كبيرة لدى الرؤساء في حرس الحدود
وما يمكن اإلشارة إليه أن هذه الدراسة ال يمكن تعميم نتائجها ألنها حصرت العينة 

م صعب،لكن هذه الدراسة تكون في مدينتين دون المدن األخرى وهو ما يجعل أمر التعمي
قد ربطت عامل ضغوط العمل بمتغير آخر وهو إدارة الوقت مما يجعلها مهمة لنا خالل 

  .إجراء الدراسة الميدانية
  :2003تخاذ القرارات إضغوط العمل وأثرها على عملية . الدراسة الرابعة

                                                 
 .78-77نفس المرجع،ص  )1(
، رسالة مقدمة لنيل شهادة إدارة الوقت وعالقتها بضغوط العمل لدى رؤساء الحدود: جهاد بن محمد الرشيدي )2(

  :على الموقع 2003علوم األمنية، المملكة العربية السعودية، ماجستير في العلوم اإلدارية، جامعة نايف لل
www.Nauss.com. 
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جل التعرف على مستوى نطلق من أإقام بها علي بن حمد بن سليمان النشان، حيث 
تخاذ القرارات، وقد إضغط العمل لدى القيادات اإلدارية ومدى إتباعها لخطوات عملية 

من مجتمع % 50ختيار عينة عشوائية طبقية مثلت إستخدم المنهج الوصفي التحليلي، بإ
ستمارة كأداة رئيسية في جمع البيانات، وتوصل الباحث إلى إعتمد على اإلالدراسة، كما 

مستوى الضغط لدى القيادات اإلدارية أقل من الوسط، كما أن معظم هذه القيادات تقوم  أن
  .)1(تخاذ القراراتإتخاذ القرارات، كما أن الضغط يؤثر سلبا على عملية إبإتباع خطوات 

وما يؤخذ على هذه الدراسة هي أنها شملت نصف مجتمع الدراسة مما يجعل 
عتمدها الباحث عند إها تشترك مع دراستنا في الكيفية التي نتائجها دقيقة إلى حد ما، كما أن

  .ختالف في الفئة المهنيةاإل مالطبقية رغستخدام العينة إختيار العينة بإ
الضغط النفسي ومدى تأثيره على سلوك األطباء العاملين . الدراسة الخامسة

  : 2006بالمراكز الصحية 

وعلوم التربية واألرطفونيا أجرت الدراسة سعاد مخلوف من قسم علم النفس 
وشملت هذه الدراسة عشرة من األطباء من والية  - الجزائر -بجامعة منتوري بقسنطينة

ختبار هولمز، المقابلة إستخدام عدة وسائل لجمع البيانات أهمها المالحظة وإالمسيلة، وتم 
  :حث فيما يلينحصرت نتائج البإاإلكلينيكية، وكان المنهج المستخدم هو المنهج العيادي، و

أفراد العينة يعانون بدرجة عالية من نقص األعراض النفسية والسلوكية وحتى  -
  .الجسمية المرتبطة بالضغوط

 .)2(تعيين بعض مصادر ضغوط العمل لدى األطباء -

                                                 
ل شهادة ، رسالة مقدمة لنيتخاذ القراراتإضغوط العمل وأثرها على عملية : علي بن حمد بن سليمان النشان )1(

  :، على الموقع2003وم األمنية، المملكة العربية السعودية، الماجستير في العلوم اإلدارية، جامعة نايف للعل
www.Nauss.com. 

(2) سعاد مخلوف: الضغط النفسي ومدى تأثيره على سلوك األطباء العاملين بالمراكز الصحية ، رسالة مقدمة لنيل 

.                 2006النفس ، جامعة منتوري قسنطينة ، الجزائر،  شهادة الماجستير في علم النفس العيادي ،قسم علم  
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وما يمكن اإلشارة إليه بخصوص هذه الدراسة هي قلة عدد العينة  التي ال يمكنها تمثيل 
بالرغم من تحديد الباحثة ألهم مصادر ضغوط العمل لدى  المجتمع األصلي للدراسة ،

األطباء ، والتي تبقى خاصة بالعينة ال غير، وكذا باألطباء الذين يعملون بالمراكز 
 .الصحية والتي تختلف ظروف عملها عن المستشفيات العمومية

لي تاويمكن اإلشارة إلى مختلف الدراسات السابقة التي تم التطرق لها في الشكل ال
  ).0 1(رقم 

 
صاحب عنوان الدراسة 

  الدراسة

سنة

  الدراسة

المنهج   مكان الدراسة

 المستخدم

حجم   أداة البحث

  العينة

ية
جنب
األ

ت 
سا
را
الد

  

اإلجهاد بين أطباء األسنان
  في المملكة المتحدة

كاري كوبر
  وآخرون

  484 مقياس اإلجهاد  مسحي  بريطانيا 1987

مصادر الرضا واإلجهاد
  باء الكنديينلدى األط

بيورك
وريتشارد 
  سون

 2087  االستمارة مسحي  كندا 1990

إجهاد العمل والرضا
الوظيفي بين األطباء مقارنة 

  بين اإلناث والذكور

ريتشارد سون
  وبيورك

مقياس مصادر  مسحي  كندا 1990
  اإلجهاد

2584 

مصادر وحجم اإلجهاد لدى
  األطباء

سيمبسون
  انتوجر

ة الواليات المتحد 1991
  األمريكية

  204  االستمارة مسحي

العمل واإلجهاد لدى األطباء
  لندانفي ف

وإلفيني
  وكيفيماكي

  91  االستمارة مسحي  فنلندا 1998

ية
رب
الع

ت 
سا
را
الد

  

استراتيجيات التعامل مع
  ضغوط العمل

الرياض المملكة  1994 وفيه الهنداوي
 العربية السعودية

  276  االستمارة مسحي

ضغطتقييم مستوى ال
والتكيف لدى األطباء في 
 مستشفى الملك خالد الجامعي

الرياض المملكة  1996 نورة الرويس
 العربية السعودية

  165  االستمارة مسحي

إدارة الوقت وعالقتها
بضغوط العمل لدى رؤساء 

  الحدود

محمدجهاد بن
  الرشيدي

الرياض، الدمام  2003
المملكة العربية 

  السعودية

وصفي 
  تحليلي

 الجميع  تمارةاالس
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ضغوط العمل وأثرها على
  عملية اتخاذ القرارات

علي بن حمد
بن سليمان 

  شانالن

المملكة العربية  2003
  السعودية

وصفي 
  تحليلي

 %50  االستمارة

الضغط النفسي ومدى تأثيره
على سلوك األطباء العاملين 

  بالمراكز الصحية

المسيلة  2006 سعاد مخلوف
  )الجزائر(

ة مالحظة مقابل  عيادي
  اختبار هولمز

10  

  .يلخص الدراسات السابقة الخاصة باإلجهاد المهني من إعداد الباحث) 01(جدول رقم

  :غتراب المهنيالدراسات الخاصة باإل -7-2

  :الدراسات األجنبية -7-2-1

  :)1990( غتراب كسبب من أسباب جنوح األحداثاإل .الدراسة األولى

 Calabres & Adamsوجين آدمز   سكاال بريقام بهذه الدراسة كل من ريموند 
إستخدام مقياس دين غتراب كسبب من أسباب جنوح األحداث، وتم حيث تناوال اإل

مراهقا جانحا ومحبوسا،  157وتكونت العينة من  Dean Alienation Scaleغتراب لإل
غتراب رت النتائج على مستوى الشعور باإلمراهقا عاديا غير محبوسين، وأظه 1318

على لدى المراهقين الجانحين المحبوسين، وأنهم يشعرون بالعزلة والعجز وأكدت الدراسة أ
أهيل التي تركز على حفظ مشاعر اإلغتراب وتقبل ومسايرة أهمية  برامج إعادة الت

  .)1(جتماعية والتخلص من السلوك الجانح والمضاد للمجتمعالمعايير اإل
هتمت بالمراهقين ما يجعل نتائجها إا مالحظته على هذه الدراسة أنه نو ما يمك
غتراب ئة دون غيرها كما أنها اهتمت باإلغتراب بشكل عام وليس باإلخاصة بهذه الف

 .المهني موضوع دراستنا

 
 

                                                 
، عالم الكتاب، القاهرة، مصر، 1، طغترابلنفسية لتصحيح مشاعر ومعتقدات اإلإرشاد الصحة ا: سناء حامد زهران )1(

 .148، ص 2004
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غتراب عن العمل وعالقته بالرضا المهني لدى أعضاء هيئة اإل .الدراسة الثانية

  ):1995(التدريس 

ودار هذا البحث حول دراسة اإلغتراب   Fusilloقام بهذه الدراسة إديث فوسيلو
والرضا المهني لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة جورجيا ) عن العمل(قتصادي اإل

األمريكية، وتكونت العينة من العاملين غير األكاديميين في ثالثة معاهد في جامعة 
أحداث ل وغتراب عن العمان لقياس عناصر الرضا المهني واإلستبيإجورجيا، وتم إنشاء 

غتراب عن العمل وأحداث العمل رافية ،وأوضحت النتائج أن اإلالعمل والمعلومات الديمج
والعمر هي أفضل منبئات الرضا المهني، كما أن الموظفين يحتاجون إلى ما يخفض 

ستمرار تعليمهم إغتراب العمل لديهم مثل الترقي الرأسي، وكفاية الرواتب وفرص إ
  .)1(وبين رؤسائهموتحسين العالقات بينهم 

حد متغيرات البحث وهو في صميم بحثنا حيث أنها تناولت أ وتعتبر هذه الدراسة
غتراب المهني رغم أن العينة هنا تختلف عن العينة التي سوف نجري عليها الدراسة اإل

  .الميدانية وهي فئة األطباء العامون
    ):1995(جتماعي أثر اإلغتراب اإل. الدراسة الثالثة

وتناولت هذه الدراسة الوصفية أثر  Peeblesذه الدراسة ماربيث بيبلز قام به
في إحدى المدارس ) إناث 2 -ذكور 3(جتماعي في خمس دراسات حالة غتراب اإلاإل

جتماعي الثانوية في وسط الغرب األمريكي، وركزت هذه الدراسة مباشرة على التفاعل اإل
: فاق الجيرة وقسمت الدراسة إلى مرحلتينلكل حالة مع رفاق الدراسة وعلى تفاعلهم مع ر

ستبيانات على الطالب ومعلميهم، وإجراء مناقشات مع إالمرحلة األولى تضمنت تطبيق 
الطالب وكان هدف هذه المرحلة هو بناء الثقة والقبول بين الطالب ومعلميهم، أما 

جتماعي ب اإلغتراعتبروا في قمة اإلأالمرحلة الثانية ركزت على الحاالت الخمس الذين 
وأعطت المؤلفة أسبوعين مع كل فرد من الحاالت الخمس تالحظ سلوكهم في الفصل وفي 
خارج الفصل وفي وقت الغذاء، وتعقد مقابلة يومية مع كل منهم، وقد تم تطبيق برنامج 
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جتماعية والخصائص الفردية والحاجات الخاصة لكل حالة في تدريب على المهارات اإل
جتماعي، مع مراعاة تشجيع إستراتيجية التعامل المدرسي واألسري واإلاإلطار التربوي و

الفشل في : جتماعيغتراب اإلجتماعي، وأوضحت النتائج أن وراء اإلغتراب اإلمع اإل
إقامة عالقات مع أفراد الجنس اآلخر، والفشل في مسايرة ثقافة الشباب والفشل في مسايرة 

  .)1(معايير الراشدين
كتفائها بدراسة خمسة حاالت تعميم نتائج هذه الدراسة إل وال يمكن بأي حال

غتراب المهني المعني جتماعي الذي يختلف عن اإلغتراب اإلأنها تناولت اإل افحسب، كم
  .ببحثنا

  :1995 غتراب وشعور الطالب بعضوية المدرسةالعالقة بين اإل. الدراسة الرابعة

ا البحث هو وقد كان هدف هذ) Seidman  )1995قام بهذه الدراسة جانيس سيدمان
غتراب، وشعور الطالب بعضوية المدرسة وإدراك الكفاءة ومدى دراسة العالقة بين اإل

من مدرسة  592الضغوط الحياتية والتحصيل الدراسي لدى الطالب وكان عدد الطالب 
أقلية من األمريكان األفريقيين % 24من البيض والباقي %) 76(متوسطة معظمهم 

غتراب إستبيانات ودليل إوالهنود الحمر، وهؤالء طبق عليهم  واإلسبانيين
 The، ومقياس الشعور بعضوية المدرسة Adolescent Alienation Indexالشباب

psychological sense of school membership scaleومقياس أحداث الحياة ،The life 

events scaleإدراك الذات لألطفال ل، وبر وفيThe self perception profile for children 

غتراب ينبئ وأوضحت النتائج أن اإل.  Grade point averageومتوسط درجات الصف 
نتماء للمدرسة ينبئ بمتوسط تجاه سلبي وأن إدراك اإلإبإدراك عضوية المدرسة في 
نتماء، ووجد أن أحداث الحياة الضاغطة رتفاع مستوى اإلإدرجات الصف حيث ترتفع مع 

  .)2(غتراب المتزايداإلترتبط ب

                                                 
  .نفس المرجع، نفس الصفحة )1(
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غتراب العام حد أجزائها بين اإللى هذه الدراسة هي أنها ربطت في أوما يالحظ ع
ستخدمت العديد من المقاييس وهذا ما يزيد من دقة النتائج إأنها  اوضغوط الحياة، كم

 .المتوصل إليها

  ):1996(غتراب العالقة بين البيروقراطية واإل. الدراسة الخامسة

ستهدف هذا البحث دراسة العالقة بين إو Miceliالدراسة جوزيف ميسيلي  قام بهذه
غتراب، ودراسة بعض النظم التعليمية، ودراسة العالقة بين البيروقراطية واإل

حيا بكل  40وصراع األدوار، وكانت العينة  Professionalismالبيروقراطية والمهنية 
وتم جمع البيانات عن طريق المقابلة، منها مدرسة عامة بوالية نيوجيرسي األمريكية، 

وتم جمع ) جمع بيانات المتغيرات المستقلة(المقننة مع اإلداريين العاملين بهذه األحياء 
بيانات المتغير التابع عن عدد مختار عشوائيا من كل حي، وتم وصف البيانات في شكل 

رتباط       اإل تستخدام معامالإختبار الفروض بإنحرافات معيارية، وتم إمتوسطات و
على العجز، ) البيروقراطية(ختبار المتغيرات المستقلة نحدار المتعدد إلستخدام اإلإوتم 

وصراع األدوار والمهنية، ولم تظهر النتائج عالقة دالة بين كل من العجز وصراع 
األدوار المهنية وبين البنية البيروقراطية، ووجد أن المعلمين من أكثر العاملين حساسية 

ألحوال المحلية ووجدت فروق بين المعلمين والمعلمات في ذلك، وبين المعلمين في ل
  .)1()بتدائي، المتوسط، الثانوياإل(المستويات المختلفة 

رتباط المستخدم في تحليل نتائج هذه الدراسة ويجدر هنا اإلشارة إلى أن معامل اإل
عامل دون غيره، في حين أن ختيارنا لهذا المإما يدعم  وسوف نستخدمه في دراستنا، وه

  .غتراب العاماإل وغتراب المتناول في هذه الدراسة هاإل
غتراب لدى معلمي التربية الخاصة والتعليم مدركات اإل. الدراسة السادسة

  :)1998( المعاصر

ن هدف هذا وكا  shoho & katimsقام بهذه الدراسة أالن شوهو ودافيد كتيمز
ة والتعليم العام وقياس مستوى لدى معلمي التربية الخاصغتراب البحث دراسة مدركات اإل
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يعملون في فصول مدمجة مقابل الذين يعملون  نغتراب بين معلمي التربية الخاصة الذياإل
من  180من التعليم العام،  395(معلما  575شتملت العينة على إفي فصول منفصلة و

عشر في والية تكساس  في الصفوف من الروضة حتى الصف الثاني) التربية الخاص
غتراب لقياس العزلة والالمعيارية والعجز، إللستخدام مقياس دين إاألمريكية، وتم 

غتراب لديهم أعلى منه لدى وأوضحت النتائج أن معلمي التربية الخاصة كان مستوى اإل
غتراب بين معلمي التربية الخواص معلمي التعليم العام، وأنه ال توجد فروق دالة في اإل

ذين يعملون في فصول مدمجة مقابل الذين يعملون في فصول منفصلة، كما وجد أن ال
جتماعية المرتبطة بوضع الطالب الذين يعانون من صعوبات تعلم، لم المزايا النفسية اإل

  .)1(تنتقل إلى معلمي التربية الخواص
ها فإن الديهم، لذ بغتراتجهت هذه الدراسة إلى مهنة التعليم في دراسة اإلإقد 
ختالف في اإل مغتراب لدى فئة العمال رغدراستنا في أنها تناولت موضوع اإلتشترك مع 

  .العينتين وكذا موضوع الدراسة
  :العربيةالدراسات  -7-2-2

  ):1989(غتراب النفسي سمات الشخصية وعالقتها باإل. الدراسة األولى

ت الشخصية قام بهذه الدراسة محمد زعتر حيث كان الهدف منها هو دراسة سما
غتراب النفسي بكل من ي وتكشف هذه الدراسة عن عالقة اإلغتراب النفسوعالقتها باإل

عتماد والتقدير السلبي للذات وعدم الكفاية الشخصية وعدم التجاوب العدوان والعداء واإل
شتملت العينة إنفعالي والنظرة السلبية للحياة والوحدة النفسية، ونفعالي وعدم الثبات اإلاإل
غتراب ت الدراسة هي مقياس أحمد خيري لإلطالب وطالبة وكانت أدوا 363لى ع
إعداد (ومقياس الشعور بالوحدة النفسية ) إعداد ممدوحة سالمة(ستبيان تقدير الشخصية إو

، وأوضحت النتائج وجود )إعداد محمد شحاتة(ومقياس قوة األنا ) عبد الرقيب البحيري
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غتراب النفسي وبين درجات كل من التغيرات درجات اإلرتباطية موجبة ودالة بين إعالقة 
  .)1(النفسية السابقة

ونالحظ على هذه الدراسة مقارنة بالدراسة التي سنقوم بها أنها ربطت متغير 
عتمدت على العديد من المقاييس إغتراب مع سمات الشخصية لدى فئة الطالب،كما أنها اإل

  .وهو ما يؤكد دقة النتائج المتوصل إليها
غتراب الثقافي لدى شباب الجامعات المصرية غتراب العام واإلاإل. الدراسة الثانية

)1993:(  

غتراب العام ستهدف هذا البحث دراسة اإلإقامت بهذه الدراسة إجالل سرى و
 200شتملت الدراسة على إغتراب الثقافي واللغوي لدى شباب الجامعات المصرية وواإل

) طالب 100(وأقسام اللغة العربية ) طالب 100(ألجنبية طالب وطالبة من أقسام اللغات ا
مقياس : بالفرقة الرابعة من جامعة األزهر وعين شمس وصممت المؤلفة ثالث أدوات هي

وأسفرت النتائج عن . غتراب العام، مقياس التغريب الثقافي، مقياس التغريب اللغوياإل
الثقافي والتغريب اللغوي، حيث غتراب العام والتغريب رتباط موجب ودال بين اإلإوجود 

كانت أعلى لدى مجموعة اللغات األجنبية وفي كل من التغريب الثقافي والتغريب اللغوي 
حيث كانت أعلى لدى طالبات اللغات األجنبية وفي التغريب اللغوي كانت أعلى لدى 

  .)2(اإلناث
هناك الطلبة، وهو ما يجعل  ىغتراب بشكل عام، لدوتناولت هذه الدراسة اإل

ختالف واضح مع دراستنا إال أن هذه الدراسة مكنتنا من التعرف أكثر على موضوع إ
  .غتراباإل

  ):1993(غتراب وعالقته باإلبداع لدى طالب الجامعة اإل. الدراسة الثالثة

غتراب و قام بهذه الدراسة رأفت عبد الباسط، وكان هدف البحث هو دراسة اإل
طالب وطالبة من جامعة  328شتملت العينة على إعة وعالقته باإلبداع لدى طالب الجام
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ومقياس ) إعداد أحمد خيري(غتراب مقياس اإل: أسيوط، وكانت أدوات الدراسة هي
والمقابلة الشخصية ،وأشارت النتائج ) TAT(ختبار تفهم الموضوع إالقدرات اإلبداعية، و

غتراب، كما لم تختلف رتباطية دالة بين القدرات اإلبداعية واإلإإلى عدم وجود عالقة 
كما وجدت ) إيجابي -سلبي(غتراب طبيعة العالقات بين القدرات اإلبداعية وفقا لنوعية اإل

فقدان المعنى، والالمباالة، (فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث لصالح اإلناث في 
في مركزية (ولم يكن هناك فروق دالة بين الذكور واإلناث ) جتماعي، والقلقنعزال اإلواإل

نتماء، العدوانية، السخط، والطالقة، والحساسية للمشكالت، واألصالة الذات وعدم اإل
  .)1()تجاهومواصلة اإل

طالع على الطريقة التي بواسطتها قام الباحث بتحليل لقد مكنتنا هذه الدراسة من اإل
غتراب ت اإلنتائجه وهو ما ساعدنا خالل تحليل النتائج، إضافة إلى أن هذه الدراسة ربط

  .بشكل عام مع اإلبداع ويختلف هذا عن الموضوع المراد دراسته
  ):1997(غتراب الشائعة لدى الكويتيين مظاهر اإل. الدراسة الرابعة

غتراب قام بهذه الدراسة حسن الموسوي وكان هدف الدراسة هو معرفة مظاهر اإل
الجنس، والتعليم مع تحديد  غتراب وكل منالشائعة لدى الكويتيين ودراسة العالقة بين اإل

وتكونت عينة الدراسة . غتراب في ضوء متغيرات الدراسةالعوامل المرتبطة بظاهرة اإل
كويتيا نصفهم كانوا خارج الكويت أثناء الغزو العراقي على الكويت والنصف  150من 

إعداد حمدي (  غتراب النفسيستبانة اإلإستخدم الباحث إاآلخر عاش مرحلة الغزو، و
، وأسفرت الدراسة عن عدم تباين االغتراب النفسي بتباين نوع اإلقامة خالل فترة )سينيا

غتراب النفسي و تباين الجنس حيث أن الغزو العراقي للكويت ، بينما هناك تباين بين اإل
غترابا من الطلبة أكثر إغترابا من الذكور وكان الطلبة أقل تعليما أكثر إاإلناث كن أكثر 

غتراب النفسي لدى الكويتيين بالعديد من المتغيرات النفسية والديمجرافية بط اإلرتإتعليما، و
غتراب النفسي بعدة عوامل رتبط اإلإمنها مستوى التعليم، العمر، المهنة، الجنس، كما 
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يمكن إجمالها في الدراسة والالمعنى، والعجز، والتمرد والالمعيارية إضافة إلى الظروف 
  .)1(قتصاديةاألسرية واإل
غتراب من خالل عدة مؤشرات ستطاعت هذه الدراسة تحديد مظاهر اإلإلقد 

  .غترابغتراب وكذا خصائص اإلكالجنس والتعليم، كما رصد الباحث أسباب اإل
غتراب وسمات الشخصية مقارنة البناء العاملي ألبعاد اإل. الدراسة الخامسة

)2001:(  

ستهدفت الدراسة مقارنة البناء إقام بهذه الدراسة رشاد موسى وهاني األهواني، و
غتراب وسمات الشخصية بين عينة من المراهقين المكفوفين والمبصرين العاملي ألبعاد اإل

كفيف من طالب الصف الثاني  100وتكونت العينة من مجموعتين األولى عبارة عن 
عبارة ثانوي من المركز النموذجي للمكفوفين بجسر السويس بالقاهرة، والمجموعة الثانية 

مبصر من طالب الصف الثاني ثانوي بمدينة صقر قريش بالقاهرة، وكانت  100عن 
وضع ريموند (ختبار عوامل الشخصية إغتراب وأدوات الدراسة هي مقياس عين شمس لإل

نهزامية وأوضحت النتائج أن عينة المكفوفين تتسم بتصدع الذات واإل). كاتيل النسخة هـ
ندفاعية وفقد الهوية والبحث عن بينما تتسم عينة المبصرين باإلوالالمباالة والالمعيارية، 

بين بعض العوامل  التشابه الذات وعدم النضج، كما وجد تشابه بين بعض العوامل وعدم
  .)2(غتراب وسمات الشخصيةاألخرى في البناء العاملي ألبعاد اإل

والمبصرين، المكفوفين هتمت بفئة الطلبة إنالحظ من خالل هذه الدراسة أنها  و
  . غتراب بشكل عامما يجعلها بعيدة عن موضوع دراستنا رغم تناولها موضوع اإل ووه

ويمكن رصد أهم الدراسات السابقة التي تم اإلشارة إليها سابقا في الشكل اآلتي *      
  ).  02( رقم 
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سنة صاحب الدراسة  عنوان الدراسة 
  الدراسة

مكان 
  الدراسة

المنهج
 المستخدم

حجم   ة البحثأدا
 العينة

ية
جنب
األ

ت 
سا
را
الد

  

غتراب كسبب من اإل
  أسباب جنوح األحداث

ريموند كاالبريس 
  وجين آدمز

وصفي   أ.م.الو  1990
  تحليلي

  157  غترابمقياس دين لإل

غتراب عن العمل اإل
وعالقته بالرضا المهني 

لدى أعضاء هيئة 
  التدريس

جورجيا   1995  إديث فوسيلو
  أ.م.الو

وصفي 
 تحليلي

  /  ستبياناإل

دراسة   أ.م.الو  1995  ماربيث بيبلز  غتراب االجتماعيأثر اإل
  الحالة

  05 ستبياناإل

غتراب العالقة بين اإل
وشعور الطالب بعضوية 

  المدرسة

وصفي   أ.م.الو  1995  جانيس سيدمان
 تحليلي

  592 ستبياناإل

العالقة بين البيروقراطية 
  غترابواإل

 ينيوجيرس  1996  جوزيف ميسيلي
  أ.م.الو

وصفي 
 تحليلي

  40  المقابلة

غتراب لدى مدركات اإل
معلمي التربية الخاصة 

  والتعليم العام

الن شوهو أ
  ودافيد كاشمر

 تكساس  1998
  أ.م.الو

  575  غترابمقياس دين لإل وصفي

ية
رب
لع
ت ا

سا
را
الد

  

سمات الشخصية 
غتراب وعالقتها باإل
  النفسي

 غترابمقياس اإل وصفي  مصر  1989  محمد زعتر
ستبيان تقدير الشخصية إ

مقياس الشعور بالوحدة 
  النفسية مقياس قوة األنا

336  

غتراب العام اإل
غتراب الثقافي لدى واإل

شباب الجامعات 
  المصرية

غتراب العام مقياس اإل وصفي  مصر  1993  إجالل سرى
مقياس التغريب الثقافي 
  مقياس التغريب اللغوي

200  

غتراب وعالقته اإل
طالب  باإلبداع لدى
  الجامعة

أسيوط   1993 رأفت عبد الباسط 
  مصر

مقياس  غترابمقياس اإل وصفي
القدرات اإلبداعية 

ختبار تفهم الموضوع إ
  المقابلة الشخصية

328  

غتراب الشائعة مظاهر اإل
  لدى الكويتيين

غتراب انة اإلستبإ وصفي  الكويت  1997  حسن الموسوس
  النفسي

150  

مقارنة البناء العاملي 
غتراب وسمات د اإلألبعا

  الشخصية

رشاد موسى 
  هاني األهواني

 القاهرة  2001
  مصر

ختبار إغتراب مقياس اإل  وصفي
  عوامل الشخصية

200  

  .)1(غتراب من إعداد الباحثيلخص الدراسات السابقة الخاصة باإل)  02(جدول رقم 
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  :خالصة
  

جهـاد المهني وعالقته إن المتأمـل فـي هذا الفصل يتعرف بوضوح على موضوع دراستنـا اإل

يدرك الخيوط العريضة التي سوف   و ، غتراب المهني من خالل اإلشكالية التي طرحناهاباإل

ة، ـاإلجرائي الفرضيات  و  فرضية البحث  العامة  ىـطالعه علإب البحث   هذا  ننتهجها خالل

ـ ـآما سيتعرف علـ ، أهميته و إضافة إلى أهداف البحث  دها أثن  ي سنقف ـى الحدود الت ـاء ـ عن

بهـا  نتصـادف   التـي سوف و  إليهـا شرنا لدراسة، وبعـض المصطلحـات التـي أإجراء هذه ا

م الدراسـات  ـخـالل تصفحنـا للبحث سواء فـي التراث النظـري أو الدراسة الميدانية، وآذا أه 

ي ـوالت ، األطباء غتـراب المهنـي لـدىاإل و  التي تناولـت موضوع اإلجهـاد المهنـي  السابقـة

وأخرى  دى األطباء ،ـا أن هناك دراسات تناولت اإلجهاد المهني لـسيالحظ من خالل تصفحه

ى دراسات  ـويرجع ذلك لعدم تمكننا من الحصول عل  ة ،ـغتراب المهني بصفة عامتناولت اإل

ـ   تناولت اإل راب المهني ل اء ـغت ذا دراسات   ، دى األطب ـة  اإلجهـ     وآ اد تمحورت حول  عالق

  .غتـراب المهني سواء لدى األطباء أو لدى فئات مهنية أخرىالمهنـي باإل
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  .اإلجهاد المهني :األولالفصل              
  متهيد      

 .تطور مفهوم اإلجهاد  -1

 .مفهوم اإلجهاد -2

 .بعض مناذج اإلجهاد -3

 .تصنيفات اإلجهاد -4

 .املهين مصادر اإلجهاد -5

 .أعراض اإلجهاد -6

 املهين آثار اإلجهاد -7

 .املهين ستراتيجيات التعامل مع اإلجهادإ -8

 .وسائل قياس اإلجهاد -9
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  :تمهيد

، وهذا  عتبر موضوع اإلجهاد المهني من الموضوعات المحورية داخل المنظمةي
، وبالرغم من الدراسات التي تناولت هذا  لما له من تأثيرات على الفرد والمنظمة معا

حيث يقدم الكثير من الباحثين والدارسين  قراءات  ، الموضوع إال أنه يبقى حديث الساعة
يفاته ومصادره وأعراضه و آثاره وإستراتجيات التعامل مختلفة لمفهومه ونماذجه و تصن

معه وأخيرا وسائل قياسه التي سنقوم بتناولها خالل هذا الفصل ويعزو ذلك اإلختالف إلى 
   .بها اتباين إختصاصاتهم ومقارباتهم المعرفية وكذا طبيعة الدراسة التي قامو

 

 :مفهوم اإلجهادتطور  .1

 الكتابات ث النظري الذي كتب حول اإلجهاد أنخالل اإلطالع على الترا يالحظ من
في هذا المجال مازالت في معظمها على مستوى التحليل النظري ولم تنل الدراسات 

 لسببين ذلك محمود سلمان العميانرجع ، وي هتماميقية فيه إال نصيبا محدودا من اإلالتطب
  :.)1(رئيسيين هما

  .وتداخلها طاألول يتمثل في تنوع العوامل المسببة للضغو -
تفاق الباحثين على مفهوم دقيق ومحدد لضغوط العمل مما والثاني يتعلق بعدم إ  -

   .يوقع الباحث الذي يحاول الخوض في هذا المجال بحيرة 
) Stress(كلمة إجهاد أن  Jean Benjamin Stora  جون بنجامين ستوراويرى 

مأخوذ من الكلمة الالتينية نيا، وهذا ألن مفهوم اإلجهاد في حد ذاته صعبة التحديد زم
)Stringer (وهذا  حتضان الشديد للجسم بواسطة األطرافللغة الفرنسية اإلوالتي تعني با ،

عشر لكن  14مرة في القرن  هذه الكلمة ألول تدقد ورومع الشعور بالقلق والعذاب ، 
  .)2( هذا اإلستعمال لم يكن ثابتا ومنظما

                                                 
، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 3، طالسلوك التنظيمي في منظمات األعمال: محمود سلمان العميان )1(

  .159، ص 2005
(2)Jean Benjamin Stora : Le stress, que sais-je ? Edition Dahleb 2eme Ed, Paris, 1993, P 03.  
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  )Stressor(الضواغط : ثالث مصطلحات هي فقد ورد ب أما في اللغة اإلنجليزية

  .)Strain( )1( نضغاطواال) Stress(والضغط 

ولم تكن كلمة إجهاد موجودة في اللغة الفرنسية قبل القرن العشرين رغم أنها كانت 
 .مستعملة في اللغة اإلنجليزية منذ القرن السابع عشر تعبيرا عن حياة صعبة

تطورا في المعنى   ن بنجامين ستوراجو ومع بداية القرن الثامن عشر وجد
، أي  إلى العامل األصلي المسبب له نفعاليةاإلجهاد إذ أنه تعدى النتائج الفكري لكلمة اإل

  .)2(أصبح اإلجهاد يعني ذلك الضغط المطبق المنتج للتشويه في الشيء
 وبن زروال فتيحة لوكيا الهاشميحسب  في اللغة العربيةStress أما ما يقابل كلمة 

إرهاق، إجهاد، هذه األخيرة التي ضائقة،  كرب،: فهناك كلمات" اإلجهاد" افي كتابهم
  .)3(ستعماللكونها أكثر فصاحة وأقرب لإلStress ختارها أنطوان الهاشم في تعريبه لكلمة إ

ين بهذا المصطلح إلى مهندسون أنجلوساكسونيون مشيرStress ستعمل كلمة وقد إ
  .)4(وهي تمارس على الجسم القوة التي تحث على التوتر

 )Walter Cannon(والتر كانون تكلم الفيزيولوجي األمريكي  1920وفي سنة 
حيث تعامل مع اإلجهاد من خالل كالمه ) Homéostasies(الحيوي  تزاناإلعن مفهوم 

  ).Critical Level Of Stress(عن المستويات الحرجة لإلجهاد 
نتشار مصطلح في إ )Claude Bernard( درد برناكلوكما ساهم عدة أطباء أمثال 

)Stress (و إن التغيرات الخارجية في البيئة يمكن أن تعطل الكائن العضوي"  :إذ يقول  

                                                 
  .15، ص 1999، المكتبة األنجلومصرية، القاهرة، مصر، الضغوط النفسية: يق الرشيديهارون توف )1(

(2)Jean Benjamin Stora , Ibid, P 04. 
، مخبر التطبيقات النفسية والتربوية، دار الهدى للطباعة والنشر اإلجهاد :بن زروال فتيحة لوكيا الهاشمي ، )3(

 .08، ص 2006والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، 
  .151، ص 2003، دار الفكر العربي، بيروت، لبنان، 1، طالضغط النفسي: سمير شيخاني  )4(
، ، ليبياي، منشورات قار يونس، بنغاز2، م1ط ،حديثالعلم النفس الصناعي والتنظيمي : عمار الطيب كشرود )5(

 .303، ص1995
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وإنه من المهم جدا  ،التغيراتحافظ على نفسه يجب عليه التكيف بطريقة مناسبة مع يلكي 
 .)5("أن يتحصل الجهاز العضوي على التوازن في البيئة الداخلية 

من أوائل األطباء  )Hans Selye(هانز سيلي ويعتبر العالم الفسيولوجي الكندي 
، فقد الحظ منذ فترة مبكرة أن  الذين بحثوا هذا الموضوع وقد أعطاه أرضية علمية وافية

، على الرغم من تعدد مصادر المرض والشكوى لديهم في خصائص  المرضى يشتركون
راض النوعية التي تصف وترتبط عإلضافة إلى األ، با متماثلة وأعراض مرضية متشابهة

الشهية والوهن العضلي، ، فجميع المرضى يعانون من ضعف  بالمرض الخاص بكل منهم
فترض سيلي أن األمراض المختلفة تشترك في إحداث ، ومن ثم إ هتمام بالبيئةوفقدان اإل

" العام  زملة الضغط" ، أطلق عليها  )أو مجموعة مترابطة من األعراض(زملة 
)Common Stress Syndrome(  باإلضافة إلى األعراض النوعية الخاصة بكل ،

  .)1(مرض
المكتبة بكتاب تحت عنوان  1956عام  )Hans Selye(هانز سيلي وأثرى 

مجموعة أعراض عامة للتكيف  " وقد عرف اإلجهاد في هذا الكتاب بأنه )  Stressاإلجهاد(
موقف لم يكن مبرمجا طبعا من ي لعضويتنا عند مواجهة معنى هذا أنه الجواب الفيزيولوج

   .)2("قبل عضويتنا فيرد جسمنا بالضغط 
لوصف حاالت فردية في ظروف صعبة على ) Stress(ستخدم اإلجهاد ما بعد أوفي

حسب  وأصبحت ظاهرة الضغوط ،  )3(المستويات الوظيفية، العضوية، النفسية، والسلوكية
جلى في مضامين بيولوجية لظواهر اإلنسانية المعقدة التي تتمن ا هارون توفيق الرشيدي
نعكاساتها النفسية ية ومهنية ذلك أن كل المضامين لها إجتماعونفسية وإقتصادية وإ

، فالتفكك األسري وترك  ن يعتبرون أن كل الضغوط نفسيةيجعل الباحثما،  والفسيولوجية

                                                 
 
، مطابع السياسة، الكويت، أفريل نفسي والمجتمعالحكمة الضائعة، اإلبداع واالضطراب ال: عبد الستار إبراهيم )1(

 .49، ص 2002
 .20، ص 2004، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، أحدث تقنيات اإلسترخاء العالية والسفرولوجيا: جليلة معيزة )2(
 .96، ص 2001، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 1، طالقلق وإدارة الضغوط النفسية: فاروق السيد عثمان )3(
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نات اليومية، والضوضاء والفشل العمل والفقر، وفقد عزيز وضغوط المدرسة، والمشاح
  .)4(المدرسي كلها ضغوط نفسية

ونتيجة األبعاد المختلفة لإلجهاد، تحولت الدراسات والبحوث العلمية من الدراسة 
افر ظلتقد كان ل، و كتشاف البعد النفسي لإلجهاد، لمحاولة إ الفسيولوجية لهذه الظاهرة
  . لإلجهاد ت في نتائج الدراسات العلميةتواجد تبايناأثر في القائم في مختلف المخابر 

  

 :مفهوم اإلجهاد .2

إن المتصفح للتراث النظري يجد مجموعة من التعاريف المختلفة التي أشارت إلى 
نطالقا من تخصصاتهم هذا المصطلح العديد من الباحثين إ، حيث تناول  مفهوم اإلجهاد

اإلجهاد وسنشير فيما  مفهوم حول، األمر الذي بدا واضحا في آرائهم  تهم المعرفيةاومقارب
  :يأتي ألهم هذه التعاريف المختلفة

من أكثر المصطلحات  إلى أن مصطلح الضغوط )Williams(ليامز يويشير 
، فغالبا ما يستخدم للتعبير عن السبب والنتيجة  ستخدام من قبل الباحثينعرضة لسوء اإل

وبين ) Pressure(لمسببة للضغوط ، وذلك نتيجة الخلط القائم بين العوامل ا في آن واحد
  .)Stress(النتيجة وهي الشعور بالضغط 

ف الذي يصل إلى درجة التناقض في ختالأن حل هذا اإل )Beehr( ريبييرى 
ستخدام هذا المصطلح نهائيا ضمن المصطلحات ، هو عدم إ ستخدام مصطلح الضغوطإ

س المشكلة نظره هو أساالعلمية المتعلقة بهذا الموضوع ألن هذا المصطلح من وجهة 
  الضغوط    وهما مسببات )Cannon(ستبداله بالمصطلحين اللذين أوردهما كانون ويقترح إ

 )stresser ( واإلجهاد)strain  ( واإلكتفاء بإستخدام مصطلح الضغوط)Stress  ( لإلشارة
  .)1(حقل أو مجال الدراسة إلى

                                                 
 .03المرجع السابق، ص : هارون توفيق الرشيدي )4(
  .32المرجع السابق، ص : حنان عبد الرحيم األحمدي )1(
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 ستجابة جسدية غير محددةإ" هو  1950 عام )Selye(سيلي  كما أشار إليه اإلجهاد       
   هـذه والسلبيةجعلته يميز نوعين من آثار اإلجهاد على الفرد، اإليجابية  لمتطلبات المحيط

  .)2( "أعراض التكيف العام) Selye(ستجابة التي تتكون من ردود فعل سماها سيلي اإل
،  اإلجهادالضغط أو العبارات التي تشير إليه ك: أن )Rivolier(ريفولي يقول 

، مصطلحات صعبة التحديد ألنها تحتوي على  حتراق النفسيالتوتر النفسي، القلق، اإل
مجموعة من المتغيرات أو من المسببات التي تعيق نمط الجهاز النفسي والعقلي وحتى 

  :، لذلك فهو يشير إلى ثالث دالالت لغوية متداخلة هي الفيزيولوجي
ندفاعية التي ي كما أنه يشير إلى القوة اإلادمعنى يشبه الضغط الفيزيقي أو الم - أ

  .تمارس على األشياء أو األفراد
، شريطة أن يكون أو سيكولوجي جتماعييعتبر الضغط أيضا منبها سيكو إ - ب

 ).ظهور نتائج الضغط(ستجابة إ ←) ضغط(منبه : مطابقا للعالقة التالية

              .عل منبهف ←ضغط : كما يلي) أو المنبه(الضغط هو نتاج الفعل المؤثر  - ت
فالضغط النفسي أو التوتر النفسي أو اإلجهاد كلها مصطلحات تحد من سعادة الفرد 

  . )1(ضطرابات النفسية وحتى الجسميةله وتؤدي إلى إصابته بكثير من اإلوراحة با
الحالة التي يكون " قوله هو ب اإلجهاد )Nobert Sillamy(نوبيرت سالمي ويعرف 
تزان، وهذا بسبب مواقف أو عوامل تعترض األجهزة العاملة بفقدان اإل هددفيها الجسم م

تزان سواء كان ذو وكل عامل من شأنه أن يخل بهذا اإلوتصدها عن تحقيق التوازن، 
  .)2("طبيعة فيزيقية أو كيميائية أو نفسية 

                                                                                                                                                         
، دكتوراه دولة في علم إستراتيجيات التعامل معه و الجزائريةي لدى الزوجة العاملة اإلجهاد المهن: حمداش نوال 2

  .93-92 ، ص2004النفس العمل، معهد علم النفس، جامعة قسنطينة، 
، دكتوراه دولة في علم إستراتيجيات التعامل معه و الجزائريةي لدى الزوجة العاملة اإلجهاد المهن: حمداش نوال)1(

 .93-92، ص 2004النفس العمل، معهد علم النفس، جامعة قسنطينة، 
(2) Nobert Sillamy : Dictionnaire de la Psychologie, Larousse, Paris, 1996, P 249. 
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 قوة" اإلجهاد بأنه عبارة عن  )Hall, Mansfield(هال ومانسفيلد  كما يعرف
   ؤثر في النظام سواء كان فردا أو منظمة وتؤدي إلى حدوث تغييرات داخلية فيخارجية ت

  .)3("صورة إجهاد
  بأنه عبارة عن حالة تنشأ بسبب" فيعرفانه  )Beehr, Newman(مان وبيير ونيأما 

تفاعل العوامل المتعلقة بالعمل مع خصائص العاملين تحدث تغييرا في الحالة البدنية أو 
  .)2("تدفعه إلى تصرف بدني أو عقلي غير معتاد النفسية للفرد و

اإلجهاد بأنه            )Middlemist,Hitt( )1988( وهيت ميدلميسفي حين يعرف 
تلك القوى الخارجية التي تمارس تأثيرها على الفرد ويترتب عليها اإلجهاد النفسي " 

  .)3("والجسماني والسلوكي لهذا الفرد 
ط غهو تلك الظروف المرتبطة بالض" إلجهاد بقوله ويعرف فاروق السيد عثمان ا

والتوتر والشدة الناتجة عن المتطلبات التي تستلزم نوعا من إعادة توافق عند الفرد وما 
ينتج عن ذلك من آثار جسمية ونفسية وقد ينتج اإلجهاد كذلك من الصداع واإلحباط 

قا لعامل اإلجهاد وآثره إلى والحرمان والقلق، وتصنف األنماط المختلفة لإلجهاد عادة طب
  .)4("نفعالي ناجم عن كثرة المعلومات وإجهاد إ إجهاد

ظاهرة تنشأ من مقارنة " اإلجهاد بأنه  )Cox - Mackay(كوكس ومكاي يعرف 
اجهة هذه المتطلبات وعندما يحدث الشخص للمتطلبات التي تطلب منه وقدرته على مو

ى الشخص وعدم التحكم فيها، أي ، لد ة الهامةختالل أو عدم توازن في اآلليات الدفاعيإ
ستجابات الخاصة به، وتدل محاوالت لألمر الواقع يحدث ضغطا وتظهر اإلستسالم اإل

                                                 
 .170، ص 2001، الدار الجامعية، بيروت، لبنان، محاضرات في السلوك التنظيمي: عبد السالم أبو قحف )3(
 .160المرجع السابق، ص : محمود سلمان العميان )2(
 .170المرجع السابق، ص : عبد السالم أبو قحف )3(
 .96المرجع السابق، ص : فاروق السيد عثمان )4(
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، المتضمنة حيل  لمواجهة الضغط في كلتا الحالتين النفسية والفيزيولوجية الشخص
  .)1("سيكولوجية ووجدانية على حضور الضغط 

 ستجابة كيميائية جسدية لحالة تهديد منيمثل إ" جهاد أن اإل )Ellison( إليسونيرى 
  بأن يسب يمكن هل ستمرار التعرضبإ لكن تكرارها بهدف المحافظة على الذات المؤثر

  . )2("أمراض كأمراض القلب والتنفس وغيرها 
   حالة من التوتر النفسي أو التعب البدني" أن اإلجهاد هو  ب الصحافحبيويرى 

فراد نتيجة ظروف خارجية أو مواقف معينة أو حوادث هامة يتعرض له األالذي  
  .)3("يواجهها في مجال ما 

، إجهاد سلبي الذي ينتج من الضغط  بين نوعين من اإلجهاد سمير شيخانيويميز 
، وإجهاد إيجابي الذي يكون أساسيا الصحة العقلية والجسدية والروحيةالمفرط الذي يؤذي 

اك موفرا اإلثارة التي نحتاج إليه للحياة عندما نواجه في الحث والتحريض على اإلدر
   .)4(حاالت مهددة

طاء ختالف الواضح في إعي تم عرضها اإلنالحظ من خالل التعاريف السابقة الت
، وذلك راجع  تفاق حول تعريف دقيق لهذا المصطلحمفهوم لإلجهاد الذي لم يحصل إ

، الذي كان له أول الظهور في الحقل  لحلتباين الميادين التي تم فيها تناول هذا المصط
الذي أشار ) Selye(، وهذا ما يفسر المدلول الفيزيولوجي لإلجهاد عند سيلي  الفيزيولوجي

ستعداداته العقلية والبدنية ألي دافع إرادية التي يستجيب لها الجسد بإفي تعريفه للطريقة الال
الت لغوية لإلجهاد وذلك نتيجة ، وأعطى البعض دال مهمال الجانب السيكولوجي لإلجهاد

الذي بين أن اإلجهاد ) Rivolier(الصعوبة في تحديد تعريف دقيق موحد لإلجهاد كريفولي 

                                                 
  .20المرجع السابق، ص : هارون توفيق الرشيدي )1(
 .11- 10المرجع السابق، ص : لوكيا الهاشمي؛ بن زروال فتيحة )2(

، 1997، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، 1، طمعجم إدارة الموارد البشرية وشؤون العاملين: جيب الصحاف )3(
 .91-90ص 

 .14-13المرجع السابق، ص  :سمير شيخاني )4(
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ن المفهوم حول ، وحصر البعض اآلخر من الباحثي يشير لثالث دالالت لغوية متداخلة
ي ستجابة كمفهوم نوبيرت سالممنبها نافين أن يكون إ عتبروهالظروف الخارجية فا

)Nobert Sillamy ( الذي أكد على الجانب المورفولوجي لإلجهاد في مقاومته وتأثيره على
الكثيرين أمثال  لدى، كما كان للجانب البيئي حضوره في إيجاد مفهوم لإلجهاد،  الجسم

عتباره مجموعة من ن تعامال مع اإلجهاد بإاذلال) Hall, Mansfield(هال ومانسفيلد 
فطغى الجانب البيئي في ،  القوى البيئية التي تؤثر على الفردالعناصر والمثيرات و

كالجانب الفيزيولوجي  اعلى الجوانب األخرى التي غابت في مفاهيمهم تعريفهما
، في حين ذهب البعض إلى رصد مفهوم لإلجهاد من خالل  والسيكولوجي لإلجهاد

أكثر عن ماهية هذا  األسباب المؤدية له وكذا اآلثار المترتبة عنه دون البحث بعمق
المصطلح الذي مازال يثير الكثير من الكتابات كفاروق السيد عثمان الذي حصر اإلجهاد 

 )Ellison(وإليسون )Cox - Mackay(ومكاي، أما كوكس  في أسبابه وآثاره المحتملة فقط
 عتباره رد فعل بدني ونفسي وسلوكي يصدر من الفردقد أعطوا مدلوال ذاتيا لإلجهاد بإ، ف

ختالف في الميادين جاء مجموعة من العلماء ، وبسبب اإل نتيجة تعرضه لمثيرات معينة
 Beehr et(الذين حاولوا إعطاء تعريف متكامل عن اإلجهاد كما فعل بيير ونيومان 

Newman (مفهوما لإلجهاد جاء كمحصلة تفاعل  اأعطو ينيب الصحاف اللذحبو
، ويعود ذلك ألن هذه  رجية المحيطة بالفردالخصائص الذاتية مع الظروف البيئية الخا

  .التعاريف أتت بعد مراجعة واسعة للكتابات المختلفة في الموضوع
مع  و،  مدلول فيزيولوجي ذو وما يمكن اإلشارة إليه أن اإلجهاد كان في البداية

تطور الدراسات والبحوث تمت اإلشارة إلى الجوانب األخرى خاصة السيكولوجي والبيئي 
، لكن بالرغم من هذه  ، نتيجة تناوله من طرف العديد من علماء النفس والبيئة منها

، إال أن التحديد الدقيق الموحد لهذا المصطلح لم يتم لحد اآلن،  التناوالت واإلسهامات
، وهذا ما أشار إليه وليامز  حيث بقي اإلشكال مطروحا حول كونه مسببا أو نتيجة

)Williams( بيير قترحه ، ولعل ما إ)Beehr (م ، وذلك بعد لحهو ال شأنالا في هذ
) Canon(ستبداله بالمصطلحين اللذين أوردهما كانون إستخدام هذا المصطلح نهائيا وإ

  ).Stress(واإلجهاد ) Stresser(وهما مسببان الضغوط 
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،  ، اإلدراك مفاهيم جديدة لإلجهاد ذات مدلوالت نفسية كالتفاعل ذلك نتجأوقد 
مجاالت ، وتعدى إمتداده إلى  ن اإلجهاد لم يبقى محصورا في مجال واحد، وأل الصراع
، لذا وجب تفعيل مختلف  ، أدى ذلك للمزيد من الدراسات في مختلف المجاالت أخرى

اإلعتماد  سنحاول، ولعل التعريف الذي  الجوانب التي تحدث اإلجهاد إليجاد مفهوم له
" د بأنه الذي يعرف اإلجها )JEBSONE()1982(جيبسون هو تعريف  عليه في دراستنا

  و، أي أنه نتيجة كل فعل أ ستجابة مكيفة ومعتدلة بالفروق الفردية والعمليات السيكولوجيةإ
، تقتضي متطلبات سيكولوجية وفيزيولوجية عالية تتجاوز  طرف أو حدث خارجي

  .)1("إمكانيات اإلنسان 
  

 :بعض نماذج اإلجهاد .3

، وقد  لتي حاولت أن تكون اإلطار الذي يعالج اإلجهادتوجد العديد من النماذج ا
على أساس  ، سواء نطلقت منهابعا لألسس النظرية التي تبنتها وإت ماذجختلفت هذه النإ

التراكمات ، وتطورت هذه النماذج من خالل  جتماعي أو بيئيفيزيولوجي أو نفسي أو إ
ختالف في الدراسات ما أن اإل، ك ختصت بدراسة ظاهرة اإلجهادالمتعددة للبحوث التي إ

، ذلك أن الدراسات نفسها لها أهداف وطبيعة وخلفية  أنتج بالمقابل تنوعا في النماذج
  .، وسنشرع في تناول بعض نماذج اإلجهاد وإعطاء فكرة حولها معرفية مختلفة

  

) Biochemical model of stress(النموذج الحيوي الكيميائي لإلجهاد  -1 -3

)1956:(  

رتبطت أسماؤهم من أشهر الباحثين الذين إ Hans Selye( 1956(سيلي  هانز بريعت
بموضوع اإلجهاد وذلك راجع لكتاباته ومحاضراته، وينطلق نموذجه من مسلمة ترى أن 

عامل ضاغط، يميز الشخص على أساس ستجابة لاإلجهاد متغير غير مستقل وهو إ
هي  مرحلة  اإلجهاد ، ل للدفاع ضدوحدد سيلي ثالث مراح ستجابته للبيئة الضاغطة،إ

                                                 
، رسالة ماجستير في إجهاد العمل ودور تقدير الذات في التقليل من آثار الضوضاء في اإلنتاج: بوعلي نور الدين )1(

 .23، ص 1993علم النفس، جامعة قسنطينة، ماي 
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، ويمكن توضيح ذلك في الشكل )1( ومرحلة اإلجهاد ، و مرحلة المقاومة،  اإلنذار
  :اآلتي) 03(رقم

  
  
  

  

  )3(المرحلة الثالثة   )2(المرحلة الثانية )1(ىالمرحلة األول

 مستوى طبيعي للمقاومة
  
  

   

   
  

  المقاومة

  
    
  تعب/ إنهاك   

غير في أوليبدأ الجسم بالت
  كشف للعوامل الضاغطة

يزداد ظهور عوامل الضغط 
غير أن المقاومة تزداد أكثر 

  من العمل

بعد فترة مقاومة يبدأ الجسم 
في اإلحساس باإلنهاك، فتقل 

  طاقة المقاومة
  .)Selye()2(يوضح مراحل اإلجهاد وفق نموذج سيلي ) 03(الشكل 

  

  :The adaptation model of stress( 1962(النموذج التكيفي لإلجهاد  -2 -3

، وكان الهدف 1962عام ) Mechanic( ميشانيس قام بصياغة هذا النموذج العالم
جتماعي من هذا النموذج هو محاولة تفسير المشاكل المختارة المتعلقة بعلم النفس اإل

 ،طاقة الفرد وقدرتهكعوامل عدة الموقف مجهدا أم ال حسب  ميشانيس  التكيفي، ويعتبر
                                                 

 .98المرجع السابق، ص : فاروق السيد عثمان )1(
 .100المرجع السابق، ص : حداش نوال )2(
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ائل المعطاة للفرد الوس، لمهارات والمحددات الناتجة عن التطبيقات الجماعية والتقليديةا
، المعايير التي تحدد أين وكيف يستعمل الفرد هذه العوامل والوسائل، جتماعيةقبل البيئة اإل

ستعداد لمواجهة الموقف إأنهم ليسوا على  عندما يشعرون األفراد أن هذا النموذج ويوضح
فإنهم يمرون بمرحلة عدم راحة مفرطة، ويؤدي ذلك إلى فقدان الفرد للمهارات المجهد، 

والمعلومات المالئمة أو الخصائص الشخصية وكلما كانت هذه الخصائص عالية، كلما 
  .)1( كان للفرد القدرة على تخطي خبرة اإلجهاد بنجاح

  كاإلمتحانات وما يؤخذ على هذا النموذج أنه اليصلح تطبيقه إال في حاالت معينة 
قد أهمل كيفية إدراك الفرد للموقف وركز فقط على الطريقة التي يعتمدها  هإلى أن إضافة

  .الفرد للتكيف مع الموقف المجهد
 Psychological (Cognitive)( 1966 لإلجهاد) المعرفي(النموذج النفسي  -3-3

Model of Stress:(  

آخر لإلجهاد في فترة امتدت بصياغة نموذج ) Lazarus(  1966 الزرسلقد قام 
أنه لكي يكون هناك إجهاد يجب أن ندرك الموقف  الزرس أوضحو حوالي عشرين سنة، 

  .أوال على أنه مجهد، أي أن الموقف يجب أن يدرك على أنه مهدد لسالمة الفرد
اإلدراك على أنه أهم شيء في عملية اإلجهاد والذي ) Lazarus(وبهذا فقد حدد 

نبهات في شكلين، األول غير ضار والثاني ضار، وهو الذي أثبت يكون بتقويم الم
بمدلوالت عديدة في دراسات وبحوث اإلجهاد، ويمر التقويم المعرفي في هذا النموذج 

  :)2(بمرحلتين
  .وهو الذي يحدد وجود درجة التهديد النتائج عن المنبه الخارجي: التقويم األولي
) Coping Stratégies(التعامل أو المجابهة  وهو المحدد لعمليات: التقويم الثانوي

  الالزمة للتخلص من الخطر، 

                                                 
 .318المرجع السابق، ص : عمار الطيب كشرود )1(
 .318نفس المرجع، ص  )2(
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 Contingency Model Of(لإلجهاد المهني ) الشرطي(عتمادي النموذج اإل -4 -3

Occupational Stress( 1986:  

وهو يعتمد على  1986سنة ) Kechroud(كشرود صمم هذا النموذج من طرف 
جية وكيفية تقويمها معرفيا لدى الفرد، وهذا التقويم يتأثر مصادر اإلجهاد الداخلية والخار

بتحديد  -الفروق الفردية–بدوره بالفروق الفردية لدى الشخص والتي تقوم بدورها 
على ستجابة ونوعيتها، ثم النتائج أو العواقب المهنية لإلجهاد ويركز هذا النموذج اإل

  .هذا النموذج بصورة معمقةيوضح  )04(،والشكل رقم التفاعل الموجود بين هذه العناصر
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لقد حاولنا عرض بعض نماذج اإلجهاد، وفق المصادر المتاحة لنا، وما يمكن        
مالحظته أن لكل نموذج خصوصياته التي تميزه عن نموذج آخر، وهذا ألن كل صاحب 
نموذج قد وضعه وفق توجهه الخاص به، وكذا إلدراكه لمفهوم اإلجهاد، سواء كان 

جتماعي أو البيئي، وإذا كان هانز الفيزيولوجي أو السيكولوجي أو اإلالقا من الجانب نطإ
ستجابة الجسم الفيزيولوجية أساسا لنموذجه، مما إتخذ من إقد ) Hans Selye( 1956 سيلي

جعله يحصر نموذجه في الجانب الفيزيولوجي لإلجهاد مهمال الجانب السيكولوجي ودوره 
عندما طرح نموذجه التكيفي ركز ) Mechanic( 1962 نيساشيم إنفي حدوث اإلجهاد، ف

على التكيف مع المواقف والعوامل المجهدة، إذ أن التحكم في هاته العوامل من شأنه 
هتم بالوسائل التكيفية مهمال الطرق التي يتم بها إدراك إتخطي اإلجهاد بنجاح، وبذلك 

ة اإلدراك في حدوث عملية اإلجهاد كد على أهميفأ) Lazarus( 1966 الفرد، أما الزرس
 .ستراتيجيات التعامل مع اإلجهادإمهمال جوانب أخرى في اإلجهاد كالتكيف ووسائل و

نموذجا شامال ألهم ) Kechroud( 1986 كشرود  الطيب ويعتبر نموذج عمار
المصادر سواء كانت داخلية أو خارجية والتي تلعب دورا هاما في حدوث اإلجهاد، حيث 

شرود في نموذجه الكيفية التي يتم بها حدوث اإلجهاد لدى الفرد ومؤشراته وأهم يوضح ك
النتائج وكذا العواقب المترتبة على الفرد والمنظمة معا، إضافة إلى األعراض النفسية 

نموذج كشرود والسلوكية والفيزيولوجية التي تعقب اإلجهاد، وهذا اإللمام المالحظ في 
  .التي سبقتهج جاء كنتاج للنماذج األخرى راجع ربما ألن هذا النموذ

 

 :تصنيفات اإلجهاد .4

الكثير من الباحثين في مختلف موضوع إهتمام لدى  أصبح اإلجهاد يشكل
ختالف إ نظير التي إختلفت نظير وقد أنتج ذلك العديد من التصانيف لإلجهاد، المجاالت،

  :ات فيما يأتي، وسنتناول بعض هذه التصنيفكل باحث التخصص الذي ينتمي إليه
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  :)Hans Selye(1956 تصنيف هانز سيلي -4-1

نظرا ألن اإلجهاد هو نتيجة لتراكم األحداث الضاغطة في حياة الفرد سواء كانت 
  .مرغوب فيها كالحصول على عمل أو غير مرغوب فيها كوفاة أحد أفراد األسرة
ن إحداهما وتتفق األبحاث والدراسات على أن اإلجهاد يغطي وضعيتين مختلفتي

 Hans(سيليإيجابية واألخرى سلبية، وعليه يمكن تصنيف اإلجهاد إلى نوعين من منظور 

Selye (هما:  

  :اإلجهاد المفيد -4-1-1

تحرك فيه التي تؤدي بالفرد إلى العمل بشكل منتج و، تتضح في المواقف السارة 
ت وتتمثل األحداث ستثارة من خالل ما تفرزه الغدد من هرموناالدوافع أو ما يعرف باإل

السارة التي تواجه الفرد في عدد من مناحي الحياة سواء بيئته األسرية أو المدرسية أو 
  .)1(جتماعية، والتي تكون مفيدة لإلنسان من أجل التكيف مع الوسط الخارجياإل وأالمهنية 

  :اإلجهاد المضر -4-1-2

ه توترا نفسيا وتعيقه ويتعلق بتلك األحداث الخطيرة التي تهدد اإلنسان وتسبب ل
على إشباع حاجاته وأهدافه وتعوق قدرته على التكيف وتتمثل في مشاعر الحزن والهم 

عن أحداث سلبية كاإلفالس المالي أو التسريح من العمل، وغيرها من  التي تنتجوالضيق و
  .)2( ية أو المدرسية أو المهنية أو اإلجتماعيةاألحداث السلبية التي ترتبط باألمور الشخص

  ):Alvin Toffler(تصنيف ألفن توفلر  -4-2

بعرض عدد من األعمال المختلفة حول الضغوط  )Alvin Toffler(ألفن توفلر قام 
 ،تصاالتالمعلومات واإل زيادة، سرعة الزمن )3(:الناتجة عن الحياة العصرية، وتتمثل في

                                                 
  .96المرجع السابق، ص : فاروق السيد عثمان )1(
، مطابع شركة الصفحات الذهبية، المملكة العربية السعودية، 1، طالضغط النفسي: عبد الرحمن سليمان الطريري )2(

 .15، ص 1994
(3)Chalvin Dominique : Faire face aux stress de la vie quotidienne, édition ESF, Paris, 1985,   

P 36. 
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سرعة ، سرعة النقل  ،ستهالكواإلاإلنتاج  ،رتفاع عدد السكانإ ،الحاجة لما هو جديد 
، يد األهدافحدعدم ت، من الشركة إمكانية التسريح، إقامة مؤقتة، بتكاراتختراعات واإلاإل

قطع العالقة مع فريق ،  جتماعي عائليإتنقل جغرافي ، بعد مكان اإلقامة عن مكان العمل
   .والعائلية العمل، الحاجة للتغيير، تزايد الدورة المدرسية، حل الروابط األبوية

  ):Georges Kohlriser(لريز هتصنيف جورج كو -4-3

  :)1(ة عوامل يمكن تصنيف اإلجهاد بها وهيتس )Kohlriser(كوهلريز قدم 
الحياة المهنية نجدها مملوءة فوهو العامل األكثر أهمية عند كوهلريز  :الفقدان - 1

 .بالفقدان كفقدان نظام تسيير اإلطارات

عنوي متعارض مع األهداف التي يجب تمثل هدف م: الهدف المرتقب والقيم - 2
 .إتباعها في الحياة المهنية

 .تصال وسوء الفهم بسبب اإلجهادالصعبة مع اآلخرين مثل مشاكل اإل العالقات - 3

 .شتراك مع اآلخرين في الوسط الجماعيلتوحد وغياب العالقات مثل عدم اإلا - 4

 .يةالمشاكل اليومية كعدم وجود مستودع للسيارات أو التأخرات اليوم - 5

مل وتيرة الحياة السريعة بسبب ضيق الوقت في المدن الكبرى كالذهاب إلى الع - 6
  .ستجابة للمتطلبات بسرعةبسرعة وتناول األكل بسرعة واإل

  ):Gross(1970تصنيف جروس  -4-4

  :نوعين هماإلى بتصنيف اإلجهاد وفقا لمظاهره  )Gross 1970(جروس قام 
  .غيرات الجسمية والكيماويةبالتالذي يقترن : اإلجهاد الفسيولوجي -
  .الذي يتعلق باضطرابات وجدانية ونفسية: اإلجهاد النفسي -

مييز بين هذين النوعين ذلك وقد أشار أحمد عزت راجح إلى أنه ليس من اليسير الت
ليس هناك نشاط جسمي خالص وليس هناك نشاط ذهني خالص، فكل نشاط جسمي " أن 

                                                 
(1)Ibid, P 35. 
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وثيقا، وبعبارة أخرى فاإلنسان حيت يتأثر بالبيئة رتباطا إيصحبه نشاط نفسي ويرتبط به 
فإنه ال يستجيب لها بجسمه فقط، وال بنفسه وعقله فقط، إنما يستجيب لها  يستجيب لها،

  .)2( " أي بجسمه ونفسه في آن واحد بأجمعه
 :مصادر اإلجهاد المهني -5

يولوجية تقسم عادة مصادر اإلجهاد المهني إلى مصادر تنظيمية تتعلق بالبيئة الفيز
والمهنية ومصادر عامة ترتبط بالحياة اليومية والعالقات بمختلف أنواعها، ويمكن اإلشارة 

  :ا يأتيمإلى مختلف هذه المصادر في
  :مصادر اإلجهاد التنظيمية -5-1

 يقسم علماء اإلدارة والسلوك التنظيمي مصادر اإلجهاد التنظيمي إلى عدة أقسام،
  :وسنتطرق إلى شرحها فيما يلي

  :المتطلبات الفيزيولوجية -5-1-1

يشمل المحيط الفيزيولوجي على تغير العديد من العوامل والمثيرات التي تؤثر على 
فسلوك اإلنسان هو نتيجة تفاعل  الفرد سواء من الناحية الجسمية أو الناحية النفسية،

صادر الشخصية مع البيئة لذلك نشير أن عناصر البيئة التي يتعرض لها الفرد تمثل م
  : اإلجهاد عليه ، وسنتطرق إلى بعض هاته المصادر التي تحيط بالعامل في المنظمة وهي

   :اإلضاءة .
تعد اإلضاءة الجيدة من أهم عوامل ظروف العمل حيث أنها تساعد على زيادة 
اإلنتاج وتخفيض التعب، فاإلضاءة الجيدة تعين الفرد على رفع مستوى إنتاجيته وبذل 

 زيادة التعب نقباض في نفوس اآلخرين وبب اإلضاءة السيئة شعورا باإلتس مجهود أقل، و

 إلىحاسة البصر فاإلضاءة الجيدة تعني اإلضاءة التي ال تجهد العين، وإذا تعرضت ،  )2(
  :)3(زيادة أو نقصان في شدة اإلضاءة فإنها تحدث نوعين من اإلجهاد هما

                                                 
 .26، ص 1996، الكتاب المصري الحديث، اإلسكندرية، مصر، 10، طأصول علم النفس: أحمد عزت راجح)1(
 .198-197المرجع السابق، ص : عبد السالم أبو قحف )2(
المعهد العربي للثقافة العالمية ، )12(، سلسلة المكتبة العمالية اإلضاءة وأثرها على صحة العاملين: حكمت جميل )3(

 .03وبحوث العمل، بغداد، العراق، ص 
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بب تقلص عضالت تكيف العين اتج بسهناك نوعان أحدهما اإلجهاد الن :اإلجهاد البصري
أما النوع الثاني فينتج بسبب الشبكية نتيجة لتبدل  عند النظر إلى األضواء الدقيقة، للرؤية

  .اإلضاءة سواء كان خالل فترة زمنية طويلة أو في بيئة العمل

نتباه، تتطلب مراقبة مستمرة أو تركيز اإلويحدث هذا في األعمال التي  :اإلجهاد العصبي
اإلجهاد هنا يؤدي إلى نقص في سرعة ردود الفعل وتبطئ الحركات وتظهر عالمات ف
  .زدياد الصداع والدوار واألرقإوكذا  شعور بالمرض وضعف الحركات العامةال

  :الضوضاء .

غالبا ما يالحظ في األماكن التي تكثر فيها الضوضاء أن العاملين يشعرون بسرعة 
صبية ألمور بسيطة جدا، لذلك تلعب الضوضاء دورا ويتميزون عن اآلخرين بنوع من الع

نخفاض اإلنتاجية إكبيرا في التأثير على وظائف الجهاز العصبي بشكل عام مما يؤدي إلى 
هذا ما يؤدي إلى خلق إجهاد مهني لدى العامل ، و)1(وزيادة في األخطاء عند أداء الواجب 

والضغط والتوتر الذي يؤدي إلى في المنظمة، فالضوضاء العالية تشعره بنوع من القلق 
أن يكون مجهدا مهنيا وعادة ما تظهر آثار الضوضاء في سرعة تعب األفراد ومللهم من 

  .)2(العمل وفي أعصابهم المتوترة وفي عدم الرغبة في العمل ومحاولة ترك العمل 
  :الحرارة .

 حاالت الضيق الناتج عن الحرارة غير )Mochinsky( 1983موشنسيكي  تبرإع
مرتبطة بالدرجات العالية لهذه األخيرة، وإنما نتيجة لثالث متغيرات متفاعلة وهي الحرارة 

وهذا ما يؤكد  ، )3(وهذا يجعل اإلجهاد قابال للتحمل  ،المرتفعة والرطوبة والهواء الراكد
  .أن الحرارة تعتبر مصدرا من مصادر اإلجهاد المهني لدى العامل 

  

                                                 
، مطبعة مؤسسة الثقافة العمالية، )04(، سلسلة المكتبة العمالية الضوضاء وأثرها على صحة العاملين: حكمت جميل )1(

 .28-27، ص 1980بغداد، العراق، 
 .201-200المرجع السابق، ص : عبد السالم أبو قحف )2(
 .71المرجع السابق، ص : بوعلي نور الدين )3(
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  :التهوية .

ثيرا كبيرا في أداء الفرد ونشاطه وسلوكه عموما، وتبين أنه إذا تؤثر التهوية تأ
الدقيقة فإن راحة العمال وكفايتهم تزداد قدما في % 147زادت سرعة حركة الهواء إلى 

سرعان ما يؤدي إلى الشعور بالنعاس التهوية كما تبين من خالل الدراسات أن سوء 
وبذلك تساعد التهوية  )1( رك مكان العملوالخمول والتعب والضجر والضيق والتفكير في ت

  .ختالل التوازن لدى الفرد العامل مما يؤدي إلى ظهور األعراض الناتجة عن اإلجهادإفي 
  :األجور والحوافز .

تعتبر األجور والحوافز المصدر األساسي لدخول األفراد للمنظمات وعلى األجر 
 شك فيه أن درجة رضاء الفرد عن ومما ال ،يتوقف المركز والمكانة للفرد بين زمالئه 

عمله يتوقف إلى حد كبير على قيمة ما يحصل عليه نقدا وعينا وعما إذا كان هذا األجر 
يتناسب مع الجهد الذي يبذله في العمل وعدم كفاية األجر يعتبر من أهم مصادر الضغوط 

  .)2(ترك العملرتفاع معدل دوران وإاألمر الذي يترتب عليه  ،التي تواجه الفرد في عمله

  :متطلبات المهام -5-1-2

أكدت الدراسات وجود عالقة بين نوع المهنة واإلجهاد، فالمهن تتفاوت في طبيعتها 
من حيث المسؤوليات، طريقة األداء والنتائج المترتبة على السلوك أو ما يقوم به الفرد 

  .)3(وهذا التباين يؤدي إلى إيجاد درجات مختلفة من الضغوط الواقعة عليه
  :وسنعرض فيما يأتي أهم متطلبات المهام المتمثلة في

  :عبء العمل .

إن أي عمل صعب ومعقد ينتج عنه أعراض مختلفة لإلجهاد النفسي والجسمي 
  والذي يكون فيه الفرد العبء الكمي ،العملوتفرق حمداش نوال بين نوعين من عبء 
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ون محتوى الوظيفة فيه معقد ويكوالعبء الكيفي ،  مطالب بأداء وظائف في وقت محدد
  .)1( ويستلزم درجة عالية من المهارات والكفاءات للقيام بالمهام وأداء العمل جدا

  ):ورديات العمل(فترة العمل  .

قتصادي والتنظيمي فرض قسط كبير من النشاط جتماعي واإلتوسع النسيج اإلإن 
على مدار اليوم الكامل  جعل العامل يعمل في ورديات، البشري على مدار ساعات اليوم 

  .)2( بدأ اإلحساس باإلجهاديال تتماشى والتغيرات البيولوجية النفسية للعامل ومن هنا ،

  :الهيكل التنظيمي .

إن موقع الفرد داخل التنظيم هو المحدد لنوع مسببات اإلجهاد الذي يتعرض لها، 
و ألن أي تغيير غير ي ، كما أن شكل الهيكل التنظيمي من العوامل المسببة لإلجهاد المهن

له ، يولد لدى العاملين حالة من عدم اإلستقرار والشك والتخوف والمقاومة،  محضر
بسبب  قد يتولد اإلجهادوحالة إجهاد، إلى فالتغيير التكنولوجي داخل التنظيم قد يتحول 

ات كما أن التغيير في الواجب ،) التغيير التنظيمي( اإلرهاب اإلداري والتعسف الوظيفي
  .)3(ل في هذه المؤسسات عمستنزافا لقوى الإسبب إرهاقا وإجهادا والوظيفية ي

  :الهيكل اإلداري .

يمثل الهيكل اإلداري للمنظمة، الهيكل العام الذي تتفاعل في نطاقه كافة الموجودات 
حتياجات فإذا كان الهيكل اإلداري يتصف بالجمود فإنه من المتوقع حدوث حالة واإل
ومن ثم يرتفع معدل دوران العمالة الدال على عدم رضا وتوتر  الفرد ووظيفتهنفصام بين إ

وضغط، أما إذا كان الهيكل اإلداري يتصف بالتقادم فإنه بالطبع ال يصلح للتكيف مع 
ة ، وقد يتصف الهيكل اإلداري الجديد في عالم اإلدارة ومع المخترعات التكنولوجية الحديث
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ة الهيكل اإلداري بالتضخم إلى زعزعة الثقة في المنظمة ، كما قد يؤدي إصابالتفسخ ب
   .)1( وإلى تدني الدخل ومن ثم عدم الرضا العاملين على كافة مستوياتهم بالمنظمة

  :دورمتطلبات ال -5-1-3

  عبارة عن توقعات معينة يتوقعها الرؤساء والزمالء" يمكن تعريف الدور على أنه 
على الفرد توقعات الدور تفرض  و، "ي وظيفته والمرؤوسين من الفرد بحكم مركزه ف

أدائها تحت مستوى متوسط من الضغوط، ولذا فإن الضغوط تزداد إذا كانت تلك التوقعات 
توقعات الشخص نفسه أو مع قيمه الشخصية وهنا  معمتعارضة مع بعضها البعض أو 

وعدم الوضوح  أما إذا كانت تلك التوقعات يشوبها الغموض ،ينشأ ما يسمى بصراع الدور
يحدث ما يسمى بغموض الدور، أما إذا كانت تلك التوقعات تفرض على الفرد أعباء فوق ف

   .)2( طاقته وقدراته فهنا ينشأ ما يسمى بعبء الدور
  :شخصيةمتطلبات الال -5-1-4

في الغالب تعتبر شخصية الفرد عامال وسيطا أو متداخال  تخفف أو تزيد من وطأة 
وبما أن لكل إنسان شخصيته المختلفة، وسماتها التي تميزها ، الفرد  الموقف السلبي على

وكذا خصائصها المنفردة، فلتفاعل األفراد الشخصي في منظمات العمل دورا كبيرا في 
  :ومن بين أهم هذه المتطلبات نذكراإلجهاد،  تحديد

  :مركز التحكم في األحداث .

يستطيعون والذين  الداخلي  مركز التحكمدراسات األفراد إلى أصحاب تصنف ال
بأنهم أكثر إحتماال  ويتميزون ،التحكم والسيطرة على األحداث المحيطة بهم بدرجة كبيرة 

للتهديدات التي يتعرضون لها في حياتهم وأنهم أقل قلق وأقل معاناة من ضغط العمل، لذا 
يتحدد  يعتقدون بأن ما يحدث لهم أصحاب مركز التحكم الخارجي يتكيفون معها، أما
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رتفاع مستوى القلق وأكثر معاناة من إيتميزون بو ،عوامل خارجة عن تحكمهم وسيطرتهمب
  .)1(يكونون أقل إحباط وتفاعال وتورطا في المواقف الضاغطةلذا  ،ضغوط العمل

  :المسؤولية عن اآلخرين .

بصورة عامة تحمل المسؤولية في ثناياها درجة من اإلجهاد وبخاصة في البيئات 
تعطي وزنا وأهمية للمسائلة أو المحاسبة في العمل ويزداد العبء إذا كانت تلك التي 

   .المسؤولية عن الناس مقارنة بالمسؤولية عن األجهزة أو األدوات

  :فرص غير كافية للتطوير المهني .

رتفاع بمستوى إن إحساس الفرد بغياب فرص لتطوير مهارات العمل أو اإل
وتلعب التوقعات الشخصية دورا في الشعور للفرد،  جهادواإلالتأهيل، يعتبر مصدر للقلق 

  .)2(باإلجهاد الذي يؤثر على المنظمة مباشرة
  :مصادر اإلجهاد العامة -5-2

 :الحياة اليومية وتغيراتها -5-2-1

حياة الفرد تحتوي على عدة تغيرات يومية، قد تكون مالئمة أو غير مالئمة له، إن 
تلفة بإيجابياتها وسلبياتها التي تحمل درجات مختلفة من فالفرد يعيش أحداث حياة مخ

   .وضعيات جديدة في حياة الفرد، إضافة إلى المنغصات التي تحدث )3(الضغوط
 :الحياة العائلية -5-2-2

قد تكون األسرة مصدرا لبعض الضغوط بسبب توقعاتها من الفرد وتعارض 
متطلباتها  مع متطلبات العمل وما يحدث في الحياة األسرية من تغيرات جوهرية كحاالت 

  .فالبيت واألسرة ينشآن ضغوط كثيرة على الفرد كالهموم المالية،  )1(الوفاة واألمراض
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ختالفها، إو هادر اإلجهاد ، تعدد مصادروما يمكن مالحظته من خالل عرضنا لمص
ذلك أن اإلجهاد لكي يحدث تساهم فيه عدة عوامل تتعلق بالبيئة الفيزيولوجية والتنظيمية 

تفاق حول أهم النقاط أو األسباب المؤدية إوأخرى تعد مصادر عامة، وإن كان هناك 
اد داخل المنظمة لإلجهاد، إال أن درجة تأثير أو مساهمة هذا المصدر في إحداث اإلجه

ختالف ترتيبها وتسميتها عند البعض، وهذا إوالفرد تبقى مختلفة في نظر الكثيرين، وكذا 
ختلفوا في إتفاق حولها، في حين ما يفسر وجود محاور كبرى لمصادر اإلجهاد التي تم اإل

تصنيف مختلف المصادر إلى أحد المحاور الكبرى، ورغم البحوث والدراسات التي 
وضوع اإلجهاد إال أنه لحد اليوم لم يوجد تصنيف واحد ودقيق لمصادر اإلجهاد، تناولت م

الباحثين وللنسبية الموجودة في العلوم وقد يرجع ذلك الختالف المقاربات المعرفية لهؤالء 
جتماعية ، وهذا ما جعلنا نرى أن بعض النقاط قد تصنف في مصدر دون اإلنسانية واإل

بعض النقاط في مصدر آخر، وجمع آخرون عدة نقاط في  اآلخر، في حين أدرج بعضهم
، وهو ما يجعلنا اليوم بحاجة ضرورية وهذا ما جعلنا نشير لبعض المصادرنقطة واحدة 

إال من خالل الدراسات ذلك  و لن يتم ،ترسيم معالم اإلجهاد ومصادره المختلفة إلى وملحة
سبب إختالف ظروف العمل وطبيعة لكل مهنة مصادرها الخاصة بها ، ب الميدانية، ذلك أن

بإعتبار  المهنة والمسؤوليات، األمر الذي يجعل تعميم مصادر اإلجهاد أمر صعب ،
  .ختالف اإلجهاد من فرد آلخر ومن مهنة ألخرى إ

 :أعراض اإلجهاد -6

الفرد في التحكم في المصادر التي تسبب له إجهادا فإن جسمه يمر فشل يعندما 
المواجهة أو الهروب، وعلى إثر ذلك تزداد ضربات القلب ويتحول بخبرة أو حالة تعرف ب

الدم من األطراف إلى العضالت الداخلية، تتسع حدقة العين، يسري األدرينالين والدهون 
ستمرار المصادر المسببة للضيق واإلجهاد، ويجب أن إفي الدم وتعرض األعراض مع 

واحد وال على جميع األشخاص  نعرف أن هذه األعراض ال تظهر مرة واحدة وفي وقت
فلكل واحد منا نقطة ضعف ما ولكل واحد منا إمكاناته الخاصة به، واألهم من كل ذلك أن 
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، وسنعرض أهم هاته لكل واحد منا عالمه الخاص ومن ثم إدراكه المميز للمواقف الحياتية
   :األعراض فيما يأتي

  :)1(تتمثل في :األعراض الجسدية -6-1
 ...).األرق، النوم الزائد(اط النوم تغيرات في أنم  -

 ).الغثيان والقيء واإلسهال وعسر الهضم(تغيرات في الهضم   -

 .فقدان الدافع الجنسي آالم الرأس  -

 .والتوتر العالي) نصفي، دوري، توتري(الصداع بأنواعه   -

 .التعب وتنمل اليدين والقدمين أو فقدان الطاقة  -

 .والعرق الزائدرتعاش الدوار واإلغماء والتعرق واإل  -

ألم في العضالت بخاصة في الرقبة (آالم وأوجاع في أماكن مختلفة من الجسم   -
 .)والكتف، وآالم الظهر وبخاصة في الجزء السفلي

  :)2(تتمثل في :األعراض االنفعالية -6-2
 .سرعة االنفعال وتقلب في المزاج وسرعة الغضب  -

 .العصبية، العدوانية واللجوء إلى العنف  -

 .تئاب وسرعة البكاءاالك  -

 .الشعور باالحتراق النفسي الذي يتولد نتيجة التعرض المستمر للضغط   -

 .نوبات غضب شديد وفساد في العادات واألحوال المفضية إلى الصحة  -

  :)3(تمثل فيوت :األعراض السلوكية -6-3
 ).األكل كثيرا أو قليال(تغيرات في الشهية   -
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 ).إلى الطعام، الشره للمرضى فقدان الشهوة(ضطرابات في األكل إ  -

 .اإلفراط في التدخين وزيادة في تناول الكحول وسائر العقاقير  -

 ).توسوس المرء على صحته(وسواس المرض   -

 .قضم األظافر  -

  :)1(تتمثل فيو :الخاصة بالعالقات الشخصيةاألعراض  -6-4
 .عدم الثقة غير المبررة باآلخرين ولومهم  -

 .تجاه دفاعي في العالقات مع اآلخرينإ ين وتبنيالتهكم والسخرية من اآلخر  -

  ).هتمام الشخصيغياب اإل(التفاعل مع اآلخرين بشكل آلي   -
  :)2(تتمثل فيو :األعراض العقلية -6-5

 .تخاذ القراراتإنحطاط في قوة الذاكرة وصعوبة فقدان التركيز وإ  -

 .نحراف من الوضع السوي والنسيانرتباك ونوبات الهلع واإلاإل  -

 .نخفاض في اإلنتاجية ودافعية منخفضةإايد عدد األخطاء وتز  -

 :آثار اإلجهاد - 7

هتمام بموضوع اإلجهاد من طرف العديد من العلماء والباحثين في ميدان إن اإل
لصدفة، وإنما توجهت الدراسات الطب وعلم النفس، وعلم االجتماع لم يكن هكذا وليد ا

ير على صحة اإلنسان سواء النفسية أو الجسمية، نظرة على اإلجهاد، لما له من تأث إللقاء
وتوصلت هذه البحوث في هذا الشأن إلى عدة نتائج حول آثار أو نتائج اإلجهاد ليس على 

عتبار أن المنظمة هي مجموعة إالفرد فقط، بل أيضا على المنظمة التي يعمل فيها الفرد، ب
  :هاد على الفرد وعلى المنظمةمن األفراد، وسنحاول فيما يأتي التطرق ألهم آثار اإلج
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  :على الفرد -7-1

  :المستوى الصحي أو البدني -7-1-1

ضطرابات تشير الكثير من البحوث إلى وجود عالقة بين الضغوط والمشكالت أو اإل
  ات البرد، الحمى، ومشكالت تظهر في شكل إحباط رعشالصحية وتنحصر في العرق، 

  .)1(الدموقلق واكتئاب، سرعة ضربات القلب، ضغط 
إلى وجود عالقة  1979وآخرون ) Boyce(وفي هذا السياق توصلت أبحاث بويص 

  حتمال إبين األحداث المجهدة وظهور مرض الربو وأنه كلما زادت الضغوطات كلما كان 
 . )2(اإلصابة أكبر عند األفراد الذين لديهم قابلية وراثية لتطور المرض

لقلب وبين القة بين اإلصابة بمرض اأن هناك ع) Genest 1987(وتوصل جنيست 
جتماعية المهددة، فالتعرض المستمر للضغوط النفسية وخاصة ضغوط العمل والضغوط اإل

  ، )3(رتفاع ضغط الدم الشرياني إضغط العمل يؤدي إلى اإلصابة ب
وما يمكن اإلشارة إليه في هذا المقام أن اإلجهاد يمس جسم اإلنسان ويؤثر في 

ا فإن تأثيره يكون على جميع األمراض التي يصاب بها اإلنسان، مختلف أعضائه، لذ
ستجابتنا للتكيف مع المواقف المجهدة لنا، كما أن إونوع التأثير يتوقف دائما على طريقة 

  .ف جهاز مناعة الجسم وفي الحاالت القصوى إلى الوفاةاضعإستمرار اإلجهاد يؤدي إلى إ
  :المستوى النفسي -7-1-2

ستجابات اس الفرد بتزايد الضغط عليه في العمل حدوث بعض اإليترتب على إحس
النفسية التي تحدث تأثيرها على تفكير الفرد وعلى عالقاته باآلخرين كالشعور بالقلق 
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 .131، ص 1998
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نفعالي وكذا عدم القدرة تزان اإلوالتصرف بعصبية شديدة والنسيان المتكرر، وعدم اإل
  .)1(مواجهة تجربة غير سارة والالمباالةعلى العودة إلى الحالة النفسية الطبيعية عند 

ضطرابات السيكولوجية والجسمية والسلوكية كالشعور كما يؤدي اإلجهاد إلى اإل
المستمر بالتعب والميل إلى األرق، واإلصابة بالشقيقة، وأوجاع الظهر، وكذا 

هاب لتإلتهاب المفاصل، إرتفاع ضغط الدم، إضطرابات النفس جسدية كالقرحة المعدية، اإل
ضطرابات القلبية وفقدان الشهوة الجنسية والقابلية لألمراض بسبب القولون، وكذا اإل

إضافة إلى الشيخوخة المبكرة والتي تظهر في ، ضعف الجهاز العصبي، وجهاز المناعة 
آثار مختلفة على الصحة إذن  لإلجهاد ، ف)2(شكل شيب الشعر، تجاعيد على سطح الجسم

ايد الضغوط النفسية للفرد، وكذا آثارها على المستوى النفسي للفرد النفسية للفرد، بسبب تز
  .تزان النفسي للفرداإل والتي تهدد

  :المستوى السلوكي -7-1-3

من بين أهم اآلثار التي تترتب على إحساس الفرد بتزايد الضغوط حدوث بعض 
التغيرات إلى  التغيرات في عاداته المألوفة وأنماط سلوكه المعتادة، وعادة ما تكون تلك

األسوء وذات آثار سلبية ضارة سواء في األجل القصير أو األجل الطويل، ومن أهم تلك 
ضطراب الوزن وفقدان الشهية، التغير في عادات النوم، إالتغيرات اإلفراط في التدخين، 

  .)3(منظمةحترام أنظمة وقوانين إستخدام األدوية المهدئة، العدوانية والتخريب وعدم إ
هتماما متزايدا في األوساط إك نمطان سلوكيان يرتبطان بالضغط أثار وهنا

إدمان الخمور، والمخدرات، فإدمان المخدرات والكحول يضعف : األكاديمية واإلدارية هما
البطء كنشاط الفرد في العمل ويمكن معرفة هذا المرض من مالحظة المدير لعدة أعراض 

  .)4(ر والمظهر المزري والتوتر العصبي في العمل والتغيب المتكرر وسوء التقدي
                                                 

، معهد اإلدارة العامة، الرياض، لعمل، مصادرها ونتائجها وكيفية إدارتهاضغوط ا: عبد الرحمان بن أحمد هيجان )1(
 .229-228، ص 1998المملكة العربية السعودية، 

 .20-19المرجع السابق، ص : لوكيا الهاشمي )2(
 .228المرجع السابق، ص : عبد الرحمن بن أحمد الهجان )3(
 .179المرجع السابق، ص : والس.ج. د.وأندرو سيزالقي  )4(
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ومن خالل ما سبق يتبين لنا أن اإلجهاد له دور بارز في سلوك الفرد وتصرفاته 
المختلفة، فشعور الفرد باإلجهاد قد ينجم عنه مختلف األنماط السلوكية غير المألوفة لدى 

  .للفردشك على المستويات السلوكية  الفرد، والتي تؤثر بال
  :المنظمةعلى  -7-2

تتكون المنظمات من مجموعة من األفراد، وألن هؤالء األفراد معرضين للشعور 
باإلجهاد الذي يؤثر على صحتهم البدنية والنفسية وكذا سلوكاتهم اليومية، فإن هذا التأثير 
يمتد ليصل إلى المنظمة، نظرا ألن المناخ التنظيمي الذي يتواجد فيه الفرد ويؤدي عمله 

  :باإلجهاد وتكمن نتائج اإلجهاد على المنظمة فيضمنه يتأثر 
  :الغياب والتأخير عن العمل -7-2-1

  من بين مؤشرات اإلجهاد نجد إرتفاع في نسبة الغياب، فقد بينت الدراسات إرتباط
الضغوط بالغياب وترك العمل واللجوء إلى المهدئات، كما تكمن أيضا المؤشرات في حالة 

خطورتها على المنظمة في بقاء العاملين ذوي الدرجة العالية  حتراق النفسي التي تكمناإل
  .)1(حتراق النفسي في أعمالهم دون أية مساهمة ملموسة في أعمالهم من اإل

  :ترك العمل -7-2-2

وترك العمل له آثار إيجابية  اإلجهادنسحاب المترتبة على ويعتبر من سلوكيات اإل
فيدة أو غير المنتجة وإدخال عناصر جديدة تتمثل في التخلص من بعض العناصر غير الم

لكن قد تكون له آثار سلبية عندما يكون األفراد ،  )2(تميز بالحيوية والقدرة على العطاءت
، كما أن إدخال عناصر جديدة يستدعي العمل لهم كفاءات، وقدرات عالية الذين تركوا

  .المؤسسات أداءى تمرين هؤالء وتدريبهم حتى يتعودوا على العمل وهو ما يؤثر عل
  :تصاالتضعف اإل -7-2-3

                                                 
 .175المرجع السابق، ص : حمدي ياسين وآخرون )1(
 .209نفس المرجع، ص  )2(
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تصاالت بين األفراد في يؤثر المستوى المرتفع من ضغوط العمل على أنماط اإل
نخفاض في إالمنظمات، فتشير الدراسات إلى أن صراع الدور وغموضه يؤديان إلى 

ك تصاالت بين الفرد واألفراد اآلخرين في بيئة العمل، ويترتب على ذلمعدل تكرار اإل
سوء فهم في إنجاز المهام واألنشطة خاصة تلك التي يعتمد بعضها على بعض، باإلضافة 
فإن ضغوط العمل يترتب عليها تحريف وتشويه الرسائل المرسلة إلى األطراف المعنية 

  .)1(تخاذ القراراتإفي المنظمة وهذا يؤدي إلى تعطيل العمل وعدم السرعة في 
   :جودة عالقات العمل -7-2-4

حتراما وأكثر إرتب على ضغوط العمل المرتفعة أن يكون لألفراد أقل ثقة وأقل يت 
كرها وحقدا وعداوة، وأقل حبا لزمالئهم الذين يعملون معهم وبالتالي يصبح جو العمل 

  .)2(غير صحي ومن ثم ينخفض األداء وتزداد التكاليف

  :حوادث العمل -7-2-5

تقد الباحثون في إدارة األفراد أن من بين أسباب حوادث العمل اإلجهاد حيث يع
، وقد وجد أن العامل الذي )3(اإلجهاد وحده يمثل أهم أسباب الحوادث واألخطار الصناعية

يتطرق إلى الكم يكون أكثر عرضة لإلصابة في العمل من أي عامل آخر، وبالتالي يظهر 
تبط هذا بطول عامل آخر وهو اإلجهاد، وذلك يختلف من بداية يوم العمل إلى آخره، وير

ؤدي إلى زيادة إصابات تفترة العمل ويالحظ أن تلك العوامل المتشابكة مع بعضها البعض 
  .)4(العمل

ستمرار في نشاطاته وشعوره باإلجهاد تؤدي عدم قدرة الفرد على التركيز واإلإن 
رتفاع األمراض النفسية والجسدية التي تؤثر على أداء المنظمة وإنتاجها، كما أن إإلى 

                                                 
 .212المرجع السابق، ص : عبد السالم أبو قحف )1(
 .213نفس المرجع، ص  )2(
، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 3، ط)إدارة األفراد(إدارة الموارد البشرية : مصطفى نجيب شاويش )3(

 .332، ص 2005
، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، مصر، علم النفس الصناعي بين النظرية والتطبيق: عبد اهللا مجدي محمد أحمد)4(

 .224-223، ص 1996
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كثرة شكاوي العمال تؤدي إلى دوران العمل والغياب والعدوانية مما يؤثر على تماسك 
جماعة العمل وعلى نوعية العالقات داخل المنظمة، فينخفض بذلك مستوى األداء، 

لتزام، وحينما ال تجد حلوال داخل المنظمة فإنها ستعرقل نشاط وتضعف درجة الوالء واإل
مالية التي تترجم في تعويضات وضياع أيام العمل المنظمة وينتج عن ذلك خسائر 

وخسارة معنوية تتمثل في ضياع الكفاءات والمهارات المتمكنة وذات الخبرة، األمر الذي 
  .ينتج عنه خلل في المنظمة يصعب تخطيه

  :على العائلة -7-3

هذه العائلة تلقن الفرد عدة خبرات التي  ،إن الفرد يعيش بطبيعة الحال وسط عائلة
ؤثر على سلوكه وتصرفه وتنعكس على أدائه وطريقة تكيفه مع مختلف اإلجهادات التي ت

يتعرض لها، كما تلعب البيئة الخارجية المحيطة بالفرد إلى جانب األسرة دورا مهما في 
شعوره باإلجهاد، الذي يؤثر على الفرد ومن ثمة على عائلته، فالفرد الذي ال يجد 

ستقرار عائلته، إعائلته يتخذ عدة سلوكيات قد تهدد المساعدة والمساندة من طرف 
تخاذ قرارات تعسفية في حق عائلته، لذا فإنه من الصعب جدا تحديد إكاإلهمال العائلي، أو 

جتماعية متشابكة، لكن عتبار العالقات اإلإبدقة اآلثار المتوخاة من اإلجهاد على العائلة ب
  :فيما سيأتي يمكننا ذكر بعض نتائج اإلجهاد على العائلة

زيادة متطلبات األسرة وصراع األدوار لدى المرأة العاملة يعمل على تأخير  -
بعدة أدوار في نفس  هاقيام كما أن المرأة اإلجهاد يؤثر على عالقاتف،)1(إنجاب األطفال

  .ختيار الصعب بين العمل واألسرة الوقت يجعلها تقع ضحية دور دون آخر بسبب اإل
سرة وعدم معرفتها، وخير مثال على ذلك األزواج الذين إهمال مطالب األ -

، ومثال ذلك أن )2(يعملون في فترات مختلفة ، ما يجعلهم نادرا ما يلتقون سويا بالمنزل
الزوج يعمل نهارا من الثامنة حتى الخامسة والمرأة تكون تعمل ليال بداية من الخامسة 

                                                 
، اإلدارة العامة للبحوث العربية، المملكة السلوك اإلنساني والتنظيمي من منظور كل مقارن: ناصر محمد العديلي )1(

 .263، ص 1995العربية السعودية، 
 .28، دار المعرفة، ص جدد حياتك: محمد الغزالي )2(
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عود إلى حين يغادر الزوج البيت، وال حتى الصباح، فتضطر إلى المبيت مكان العمل وال ت
أيام العطل وهي فترة الخلود للراحة أين يتم مناقشة يلتقي بذلك هذان الزوجان إال في 

جميع مشاكلهم في فترة راحتهم األمر الذي يجعلهم يشعرون باإلجهاد المستمر نظير 
ة خاصة إذ األطفال بصفالضغوط التي تقف أمامهم، وهذا ال يؤثر عليهم فحسب بل على 

نشغاالتهم المختلفة، ويلجأ بعض األزواج في هذه إعالقاته مع والديه بسبب يفقد الطفل 
  .الحالة إلى التعامل بالهاتف ، وهو ما يؤثر على العالقات داخل هذه األسر

نتشار المجادالت والخالفات بين األزواج نتيجة المسؤولية المتعلقة بشؤون إ -
وعمل المرأة، ولذلك أصبحت العائلة اليوم بقدر ما هي مصدر حب البيت والعناية باألوالد 

  .)1(وحنان ودعم، فيمكن أن تكون المكان الذي يحتمل أن يعاني فيه الفرد 
 :المهني ستراتيجيات التعامل مع اإلجهادإ  -8

إن معالجة اإلجهاد ومواجهته على مستوى الفرد والمنظمة، تتم من خالل طرق 
ختلفت هذه الطرق نظير االختالف في آثار اإلجهاد عند الفرد إوأساليب متعددة، وقد 

والمنظمة، وكذا تعدد مصادر اإلجهاد، ومع ذلك يمكننا التطرق ألهم االستراتيجيات 
  :المستخدمة للتقليل من اإلجهاد وعرضها فيما يأتي

  :ستراتيجيات الشخصية الفرديةاإل -8-1

  :السلوكية -8-1-1

  :الصحة البدنية -8-1-1-1

خبراء اللياقة البدنية ممارسة نوع من النشاط الرياضي بصفة منتظمة إحدى يعتبر 
الطرق السهلة واألكثر فائدة للحصول على تغييرات إيجابية في حياة الفرد ومنه تمكين 

  .)2(الجسم من التعامل الفعال مع المواقف الضاغطة

                                                 
 .31المرجع السابق، ص : سمير شيخاني )1(
 .189المرجع السابق، ص : علي عسكر )2(
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لذي يؤدي إلى فممارسة الرياضة تؤدي إلى رفع فعالية أعضاء الجسم بالشكل ا
مقاومتها لإلجهاد، فمن المعروف أن الشخص الذي يمارس التمرينات الرياضية ال يرهق 
بسرعة مثل الشخص الذي ال يمارس أي تمرينات، كما أن الشخص المصاب بإرهاق 

وبذلك فالتمرينات  )1(تكون قدرته منخفضة في تحمل أي أعباء جسمانية أو نفسية للعمل
  .عتماد عليها لمجابهة شعوره باإلجهادين الوسائل التي يمكن للفرد اإلالرياضية تعتبر من ب

  :المساعدة االجتماعية -8-1-1-2

تعتبر من بين أهم االستراتيجيات للتعامل مع اإلجهاد، وهي تمثل أقل العواقب غير 
ستعماال إوهي الطريقة األكثر  كإستخدام المهدئات األخرىمرغوبة عند مقارنتها بالبدائل 

جتماعية لذلك نالحظ في كل مؤسسة تواجد مصلحة الخدمات اإل، )2( يوم في المنظمات ال
  .التي تقدم الدعم وعدة خدمات لألطباء

  :معرفة الذات والوقوف على قدرات الشخص -8-1-1-3

وهي عبارة عن إدراك الفرد للطريقة التي يظهر بها سلوكه أمام اآلخرين، كما أن 
من الفرد لسلوكه يمكن أن تصف بدقة رد فعله تجاه سلوكيات  المالحظة الذاتية الدقيقة

ستجابة لها، مدى قدرته على تحمل الضغوط واإل، والتعرف على سلوك الفرد و)3(اآلخرين
  .امن شأنه التخفيف من حدة اإلجهاد من خالل معرفة الفرد لطريقة مجابهته

  :التخطيط المسبق وتحديد األهداف -8-1-1-4

أهداف واضحة ومحددة لعمل األفراد وتكون تلك األهداف قابلة  عندما تكون هناك
  .)4(للتنفيذ، باإلضافة إلى التخطيط المسبق وذلك بتجهيز الفرد نفسه للتعامل مع األحداث

  :المشاركة في النشاطات -8-1-1-5

                                                 
 .169المرجع السابق، ص : محمود سليمان العميان )1(
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ستمتاع ختيار هواية معينة أو اإلإجتماعية أو في النشاطات اإلكالمشاركة 
وتعتمد اليوم كبرى  )1(هذه النشاطات من قدرة الفرد على التحملباإلنجازات وتزيد 

  .المهني إلجهادالعامل با كوسيلة لتخفيف شعور الرحالت، والحفالت المؤسسات على
  :سترخاءاإل -8-1-1-6

سترخاء يؤدي إلى راحة الفرد، حيث أن إن جلوس الفرد مستريحا وهادئا في اإل
سترخاء العام للجسم، ويعني هذا أن ينتبه الفرد إلى اإلسترخاء العقل ال يتم إال من خالل إ

  .)2(أن الراحة العقلية هي التي تترتب على راحة الجسم
  :التأمل -8-1-1-7

وهو جملة التمرينات الذهنية الموجهة للحد من السير المعتاد لألفكار والظنون 
لفرد من الشقيقة ظه ويستطيع أن يحرر اوالتحليل، فالتأمل المنتظم يزيل الضغط أو يحف

، ولهذا فإن التأمل يعد من بين التقنيات المستعملة للحد من الهواجس )3(والتوتر والصداع
  .والتخيالت واألفكار التي قد توقع الفرد العامل تحت وطأة اإلجهاد

  
  :التركيز -8-1-1-8

إن قيام الفرد بالتركيز في أداء نشاط ذي معنى وأهمية لمدة معينة يساعد في 
ف حدة الضغوط النفسية للعمل، وتعتمد طريقة التركيز من حيث المبدأ على نفس تخفي

الفكرة تقريبا التي تعتمد عليها طرق االسترخاء والتأمل والتركيز يصرف الفرد عن 
التفكير في مصادر الضغوط ويؤدي به إلى قيامه بعمل خالق وإنجاز يساعد على الشعور 

  .)4(بالتقدير واالحترام وتحقيق الذات
  :االستراتيجيات التنظيمية -8-2
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  :التطبيق الجيد لمبادئ اإلدارة والتنظيم -8-2-1

إن المخالفات التي يقع فيها كثير من اإلداريين في ممارساتهم اليومية بسبب عدم 
إتباعهم المبادئ المتعارف عليها في اإلدارة والتنظيم تسبب الكثير من الضغوط النفسية 

على المستويات اإلدارية العليا ممارسة مبادئ اإلدارة والتنظيم  لمرؤوسيهم لذلك يتعين
نضباط اإلداري والتنظيمي بين بشكل جيد، وهذا بدوره يمكن أن يشيع جوا من اإل

  .)1(المستويات اإلدارية األدنى
  :تحليل الوظائف -8-2-2

والتي تهدف إلى معرفة درجة الضغوط في األعمال المختلفة وبالتالي إسنادها 
ألفراد المناسبين فتحليل الوظائف يمكننا من وضع نظام لتقويم األداء يتسم بالعدالة ل

  .فيزول اإلجهاد المرتبط بهذه العواملوالمنطقية مع إدراك نظام الحوافز بالمنظمة 
 :تصميم وظائف ذات معنى -8-2-3

نشطة والمهام كما ويتحقق ذلك من خالل ضمان أن الوظيفة تقوم بالعديد من األ
يتيح مقدار من السلطة لألداء ألن الكثير من الوظائف تفقد معناها وقيمتها لبعض األسباب 

   .)2(يفقد الموظف أي متعة في أداء العملكزيادة حدة التخصص بالقدر الذي 
  :التدريب المهني -8-2-4

كتساب مهارات جديدة تمكنه من إوهي عملية تساعد الفرد على تعلم معلومات و
تعمل بعض البرامج و)3(ه بصورة أكثر فعالية ومستويات أقل من اإلجهادممارسة وظيفت

  .كاإلجهاد )4(التدريبية على توعية الموظف بما يمكن أن يصادفه من مشكالت في العمل
  :تخاذ القراراتإمشاركة العامل في  -8-2-5

                                                 
 .170نفس المرجع، ص  )1(
 .لمرجع، نفس الصفحةنفس ا )2(
 .346المرجع السابق، ص : عمار الطيب كشرود )3(
 .191ج واالس، المرجع السابق، ص .د.و سيزالقي أندرو )4(
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تخاذ القرار في الوظيفة يعد راك العامل في عملية إشإأكدت الدراسات على أن 
شراك إلى إزالة لة لتخفيف اإلجهاد كمؤثر في العملية التنظيمية ويؤدي هذا اإلوسي

  .الغموض وصراع األدوار األمر الذي يعزز األمان لديه
  :تصال بين اإلدارة والعمالفتح قنوات اإل -8-2-6

وهذا بإعالم الفرد بكل ما يجري داخل المؤسسة، فعندما يحس العامل بأن شكواه 
هتمام المسؤول فإن معاناته من اإلجهاد إبه والمهنية خاصة قد أثارت  ومشكالته الخاصة

، ومن بين أهم الوسائل التي تستعمل هنا هي خاليا اإلصغاء في المنظمة والتي تمثل )1(تقل
  .نشغاالت وكل ما ينغص حياة العامل ومختلف اإلجهادات التي تؤثر فيهستماع إلإ خلية

  :ظيميإعادة تصميم الهيكل التن -8-2-7

يمكن إعادة تصميم الهيكل التنظيمي بعدة طرق لعالج مشاكل الضغوط، كإضافة 
مستوى تنظيمي جديد أو تخفيض مستوى اإلشراف أو دمج الوظائف، يضاف إلى ذلك 

  .)2(إمكانية توظيف العالقات التنظيمية بين اإلدارات واألقسام
ت  التعامل مع ونالحظ من خالل العرض الذي تقدمنا به لمختلف إستراتجيا

يستحيل على أي منظمة كانت أن  ومع ذلك، تنوع هذه اإلستراتجيات  اإلجهاد  المهني ،
تقضي على اإلجهاد لدى عمالها بإتباع إستراتيجية وحيدة مهما بلغت درجة الدقة في 

ستراتيجيات إن لم نقل جميعها، وذلك إالتطبيق، لذا فإن المنظمات تلجأ إلى تطبيق عدة 
ستراتيجيات التي تم ذكرها نقائص معينة، والتي تحاول إستراتيجية من اإلألن لكل 
ذلك أن كل إستراتيجية تكمل األخرى ، ويبقى  ات،ستراتيجيبتنويع اإل هاتجنبالمنظمات 

 ستراتيجيات عتبار اإليد التقليل من آثار اإلجهاد أن تأخذ بعين اإلرفقط على المنظمة التي ت
وتحاول أو خدماتية وحسب األفراد العاملين فيها  عية كانتطبيعتها صنا التي تتالءم

في االنتقاء  إختيار أفضل اإلستراتيجيات وتجنب العشوائية ما يجعل مهمة ، وهذا  هاتطبيق

                                                 
 .346المرجع السابق، ص : عمار الطيب كشرود )1(
 .170المرجع السابق، ص : محمود سلمان العميان )2(
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لدى المنظمات أمر ال يستهان به، وهو مايحتم عليها األخذ بإقتراحات الخبراء والمختصين 
  .المنظمات األخذ بتجارب باقيفي هذا الميدان وكذا 

 :وسائل قياس اإلجهاد  -9

لقد أنتجت الدراسات المختلفة التي تناولت موضوع اإلجهاد بعض الوسائل 
  .المستخدمة لقياس اإلجهاد، وسنذكر بعض هذه الوسائل التي بموجبها يتم قياس اإلجهاد

  :)L’enquête diagnostic du stress()1(التحقيق الشخصي لإلجهاد  -9-1

من جامعة )  Ivanceivich et Mattesonفان سيفيتش وماتنسون شف كل من إيكتإ
ستمارة التي تهدف إلى قياس األمريكية نوع من التحقيق بواسطة اإل) Houston(هوستن 

قسم، وربطا تلك ) 15(إدراكات اإلجهاد من طرف عمال المؤسسة الموجودين في 
ة والعقاب، ووجود العامل اإلدراكات بالوقت وحمل العمل، وغموض الدور، ونظام المكافأ

بندا والتي تؤكد أن مصادر اإلجهاد ترتبط ) 60(ستمارة في المؤسسة، وتضم هذه اإل
  .بالمستوى العام والجزئي للتنظيم

وتكمن فوائد هذه التقنية في أنها تعرف لنا قطاعات المؤسسة التي يكون فيها 
  .اإلجهاد مرتفع جدا

  :)2(تحقيق اإلجهاد -9-2

سلم توضح لنا  14بندا، مقسمة إلى  238ستمارة تحتوي إلتحقيق في ويتمثل هذا ا
األوضاع، األعراض، الجروحية، والشيء الذي يؤخذ على : ثالث أشكال من اإلجهاد هي

سلم، يمكن أن يصف لنا المنابع المرتبطة  14م واحد من بين لهذا التحقيق هو كونه س
األشياء المرتبطة مباشرة بالعمل، ويعود مباشرة بالعمل أي أن باقي الساللم ال تصف لنا 

  ).Boston(ذلك ربما ألن هذا التحقيق تم إعداده من طرف مؤسسة خاصة في بوستن 
  ::)3(ت القلقاالسجل ح 9-3

                                                 
(1) Jean Benjamin Stora : Op.cit, P 116-117. 
(2)Ibid, P 116. 
(3)Ibid, P 117. 
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هذه اإلستمارة  )lusheme-de poloaltocorscch .Spielbefer(صمم كل من 
ين الحصر كخاصية وذلك بالتفريق ب من أجل تشكيل حاالت القلق الشخصية الموجهة

، وتحتوي هذه اإلستمارة على مجموعة من األسئلة لية عابرةامتعلقة بالفرد وكتجربة إنفع
أحس أنني هادئ ، إني قلق ، " في شكل تصريحات، ومثال ذلك فيما يخص حالة الحصر 

  "إني في حالة يرثى لها
  :)1(تقويم إجهاد آدام -9-4

وهو ) San Diego(ن من جامعة ستبيان طور من طرف باحثيإعبارة عن  ووه
يعمل على التفريق بين اإلجهاد القوي واإلجهاد الثانوي، وبين اإلجهاد المرتبط بالعمل 

  .وغير مرتبط به
  :)2(ار تحديد أعراض الضغوط المهنيةبختإ -9-5

بندا حيث يطلب من المختبر تقدير البنود وفق  20وهو عبارة عن اختبار يضم 
 ,Davistal(نادرا، أحيانا، غالبا، دائما، وقد اقتبسه علي عسكر من  أبدا،: المقياس التالي

مجريا عليه بعض التعديالت ومن خالل هذا االختبار نتمكن من معرفة تكيف ) 1997
  .الفرد مع ضغوط العمل ومدى معاناته منها

                                                 
(1) Ibid, P 116. 

 .135المرجع السابق، ص : علي عسكر )2(
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  :خالصة

 لقد حاولنا من خالل هذا الفصل اإللمام بمختلف العناصر في موضوع اإلجهاد 
ذي رغم قدم تناوله من قبل الباحثين والدارسين إال أنه الزال لحد الساعة موضوع ال

هذا العصر، لما له من آثار تظهر بصورة واضحة لدى الفرد والمنظمة معا، كما أن 
تفاق كونه إجهاد أو ضغط، إضافة إلى إلم يحصل إجماع أو  الذي  Stressالمصطلح 

وهو السؤال الذي مازال مطروحا مما جعل طبيعة اإلجهاد هل هو سبب أو نتيجة؟ 
الدراسات في هذا الموضوع تبقى ذات قيمة معينة لحداثة الموضوع وتضارب اآلراء 

  .حوله
إن اإلجهاد يؤثر على مختلف جوانب حياة الفرد، بدءا باألسرة، البيت، الشارع، 
ط مكان العمل، مختلف المؤسسات، فأينما يحل الفرد يتعرض لمجموعة من الضغو

المختلفة، وألن الفرد العامل يقضي وقتا معينا في مكان عمله الشيء الذي جعل شعوره 
  .عتبار الفرد كل متكاملإباإلجهاد الناجم عن العمل تمتد نتائجه لتشمل حياة الفرد بأكملها ب

وأصبحت نتائج اإلجهاد تظهر للفرد والمنظمة على حد سواء، ذلك أن الفرد 
ظمة سيتأثر أداؤه بالدرجة األولى ومنه أداء المنظمة بالدرجة المجهد مهنيا داخل المن

الثانية، ألنه عنصر من العناصر الفاعلة في المنظمة، لذا حاول الفرد أن يتأقلم ويتكيف مع 
للحد من آثار اإلجهاد مختلف الضغوط واإلجهادات التي يتعرض لها في محاولة منه 

  .وبينه وبين محيطه وبيئته التي يعيش فيهاعليه، من أجل خلق توافق بينه وبين مهنته 
ولعل شعور الفرد العامل باإلجهاد جعله يسعى لبذل المزيد من الجهود والطاقة 
لمسايرة هذه الضغوط والتغلب عليها والذي نجم عنه في بعض األحيان المساس بأهداف 

ما يؤثر  وهو العامل التي يسعى هو نفسه لتحقيقها أو عدم رضاه عن عمله أو عن نفسه
 .على شعوره باإلغتراب
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  :تمهيد

يعد موضوع  اإلغتراب المهني من بين المواضيع المهمة التي مازالت قيد الدراسة 
أن ظاهرة لما يلعبه اإلغتراب من تأثير على الفرد والمنظمة التي يعمل بها،  خاصة 

اإلغتراب تؤثر تأثيرا واضحا على تكيف العنصر البشري في المنظمة التي يعمل بها وكذا 
ما جعل هذا المصطلح اعات اإلجتماعية داخل التنظيمات اإلجتماعية ، على تماسك الجم

ل هذا الفصل تبيان نطالقا من ذلك حاولنا من خالإ، ويبقى قيد الدراسة إلى غاية اليوم
ئصه ونظرياته، إضافة إلى صاخغتراب وعرض بعض تعاريفه، وكذا تطور مفهوم اإل

ستراتيجيات التعامل معه، خاتمين إكذا غتراب المهني وأهم مصادره ونتائجه ومراحل اإل
  .الفصل بوسائل قياسه

  :غترابتطور مفهوم اإل-1

غتراب يقتضي منا مراجعة تاريخية لعالقته إن فهم المعاني المختلفة لمفهوم اإل
بالتاريخ الفكري، ويتطلب ذلك بدوره الربط بين التعريفات المختلفة، والفترات التاريخية 

ستخدم أغتراب لتعريف العالقة بين اإلنسان واهللا، وقد خدم اإلستأففي العصور الوسطى 
غتراب روح إليشير للموت الروحي الذي يعني  )kelvin(كالفنبتداء من إهذا المصطلح 
  .(1)اإلنسان عن اهللا

نطالقا من الفكر الديني المسيحي واإلسالمي، إغتراب تاريخ قديم إولقد كان لكلمة 
  .(2)جتماعيةإكلمة في العصور الوسيطة ما بين قانونية ونفس ستخدامات هذه الإوقد تعددت 

والتي تعني  Aliemareغتراب إلى المرادف الالتيني لكلمة إستخدام كلمة إويرجع 
ال الملكية من شخص نتقإغير المنتمي أو غير المتطابق مع اآلخرين وتفيد كذلك معنى 

  .ولنتقال يصير الشيء منفصال عن مالكه األآلخر وخالل اإل
نجليزية الوسيطة ستخدامات التقليدية إلصطالح اإلغتراب إلى اإلكما ترجع اإل

ويضرب بذلك جذوره في اللغة الالتينية فالمرء بوسعه أن يتحدث في اللغة الالتينية عن 

                                                 
      . (Ed) vol1. N.Y. 1964.P53   Alienation The cultural climate of our time Sykes. Gerald.(1)  

                                                   
ر غريب للطباعة والنشـر والتوزيـع،   ، دا2، طموسوعة علم النفس والتحليل النفسي: فرج عبد القادر طه وآخرون  (2)

  .110، ص2003القاهرة، مصر، 
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Alienation Mentis  أو بصورة أكثر دقة عنAlienation  وذلك فيما يتعلق بحالة فقدان الوعي
ى العقلية أو الحواس لدى المرء كما هو الحال على سبيل المثال في وشلل أو قصور القو

  .نوبات الصرع
عن العقل  ىأننجليزية الوسيطة بمعنى غتراب في اللغة اإلستخدم مصطلح اإلأوقد 

غتراب بمعنى الغربة غتراب بمعنى اإلضطراب العقلي، ويستمد اإلوهذا فيما يتعلق باإل
والذي يعني التسبب في فتور عالقة ودية مع شخص  Alienateبين البشر مفهومه من الفعل 

 Alienationنفصال أو جعل شخص ما مكروها كما يمكن أن يشير فعل إآخر أو في حدوث 
  .(1)إما إلى تلك العملية أو إلى الوضع الناشئ عنها

يولوجي المتعلق بتحليل البناء غتراب في التراث السوسوشاع إستخدام مفهوم اإل
سان عن غتراب اإلنإلمجتمعات المعاصرة وذلك للوقوف على طبيعة وحدود جتماعي لاإل

الفالسفة  تساع حوارإ، وقد أدى (2)غترابه عن نفسهالمجتمع وعن التنظيمات اإلجتماعية وإ
عض التعميمات المتعلقة بموضوع تزويدنا ببى لإغتراب والعلماء حول موضوع اإل

هتمامات قد ساعدتنا هذه اإل، و(3)اول التجريبيغتراب بالنسبة للمفاهيم والفروض والتناإل
نائي والجانب الدينامي لظاهرة وما تمخض عنها من حوار فكري منهجي حول الجانب الب

  .(4)راب للوقوف على أبعاد العملية اإلجتماعية لإلغتراب غتاإل
 جان"جتماعي الذي قدمه ضمن مضمون نظرية العقد اإل غتراب يقعإن مفهوم اإل     
لتفسير قيام المجتمع بمؤسساته وسلطاته المختلفة، وتشير هذه النظرية إلى  " روسو جاك

                                                 
      ، 1989، دار جرش للنشـر والتوزيـع خمـيس مشـيط، األردن،     غتراباالنتماء واإل: منصور حسن عبد الرزاق  (1)
  .25-18ص 

press N, Y, the free  ,Success and opportunity, A study of anomieMizruchi Ephrain Harold:  (2)

of Glencoe, London.  1964 .P41.                                                                                                

          he plays aurthurtwork alienation in -Socialogy and social liter ature : Blumberg Paul (3)

.P291.                                                                       vol, xxl, N, 2,1969-rlyquarte-americcan ,millerk  
 

 , (Ed) concerning alienation from exploration in social changeZollschan G x & cibau P:  - )4(

by Zollschan other: N, Y, Houghton Mifflin Company Boston. 1964, P167.                                        
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أن المجتمع قد تكون نتيجة تخلي األفراد وتنازلهم طواعية عن حريتهم من أجل مصلحتهم 
  .(1)"وضمان أمنهم

ستخداما علميا إستخدمه إأول من صك هذا المصطلح و "Hegel  هيجل"كما يعد 
وإن سبق هذا  1807" فينومينولوجيا الروح"له في كتابه الموسوم  ومنهجيا بل ونظر

التنظير المنهجي إشارة له في مؤلفات الشباب الدينية وجاء ذكره عديد المرات للمصطلح 
عندما عين أستاذا للفلسفة  1806-1801في حقبة جامعة بينا والتي يؤرخ لها بين عامي 

م ثم 1831جته لهذا المصطلح حتى وفاته عام عن معال" هيجل"بهذه الجامعة، ولم يتوقف 
ليستخدم المصطلح الشاب " ماركس"على وجه التحديد "  Karl Marxماركسكارل  " يأتي

  .(2)قتصادية الفلسفيةفي المخطوطات اإل
، "فيخته"يبين أمثال وقد أفصح عن مصطلح اإلغتراب فيما بعد تفكير الوجود

وآخرين والذين  "jean peul Sartreسارترول جون ب"، "جاسبر"، "هيدجر"، "كيركيجار"
، وقد أبرز لنا (3)أشاروا لخبرة اإلنسان المتعلقة بالقلق والوحدة واليأس وضياع المعنى

علماء التحليل النفسي ال عقالنية اإلنسان وغياب وعيه بدوافعه ومشاكله، والصراع المعقد 
، وكان (4)فاقدا للسيطرة حيال نفسه والمحتدم والمعضالت العميقة بداخله، فهذا اإلنسان ليس

 "May ماي"و " Al portألبورت"و  " Irick vroomإيريك فروم"هذا المنحى ملهما لكل من 
  .غترابفيما يتعلق بتناولهم لظاهرة اإل " Kinestonكنستون"و

اب غترتجاهات تناولت مفهوم اإلإا أربعة وعموما يمكن أن نجد في ضوء ما ذكرن
وهو الذي قام على أساس  "هيجل"تجاه األول الذي أوضحه اإل: في العامعلى المستوى الكي

نبثق إعتبارهما بعدى فقدان السيطرة ثم ا بين سلب المعرفة وسلب الحرية بإنسقي يؤلف م
 هتم بفقدان السيطرةإغتراب وهو الذي اإلتجاه الماركسي لتناول اإل" هيجل"إستخدام عن 

تجاه الذي يقابل اإلتجاه فصال خالل الخضوع ثم اإلالقائم على سلب الحرية نتيجة لإلن
ة نتيجة والذي يقوم على فكرة فقدان السيطر" توكفيل و دوركايم"الماركسي والذي يمثله 

                                                 
  .20، ص المرج السابق: فاروق السيد عثمان  (1)
  .110المرجع السابق، ص: فرج عبد القادر طه و آخرون  (2)

A.M.  Wolter explorations in social change and alienation from workZollshan & Hirsh:  (3)

social. Vol 30.1965.P 483-484.                                                                                                       
 . Brit J.socialAlienation a process of encounter between utopia and realityBarakat Halim:  (4)

vol 20. 1969.P02.  



  . اإلغرتاب املهين : الفصل الثا�ي
  

  

" وماركيوز"، "كارل مانهيم"و " فرويد"تجاه الرابع عند كل من لسلب المعرفة، وأخيرا اإل
ر لمعرفة وسلب الحرية، ثم ظهوالذين ينظرون لفقدان السيطرة من خالل بعدي سلب ا

غتراب والتي يؤكد على أنه بالرغم من يهتم بالتناول المزدوج لمفهوم اإلتجاه الذي اإل
نبثاق غاير بالنسبة لكل من األنومي واإلغتراب نتيجة إلوجود مضمون إيديولوجي م

ين اإلنسان جتماعية والقيم والفرضية المتعلقة بإهتمامات متغايرة بالعملية اإلالمناظير عن 
  .(1)والمجتمع
غتراب يعد واحد من أهم المفاهيم السوسيولوجية وأكثرها رغم أن مفهوم اإلو

ويرجع هذا التنوع للمصادر الكالسيكية  ،(2)شيوعا إال أنه لم يزل أقل المفهومات تعريفا
حو بالمفارقات اإليديولوجية لكل منها على ن" هيجل"للمفهوم والتي تأثرت إلى حد كبير بعد 

نبثاقات أن لهذه المفارقة القائمة بين اإل، غير أننا نجد "جون هورتون"ما أوضح 
تجاه الذي يديولوجية وظيفة إيضاحية دعمت اإلتجاه التحليلي لمفهوم اإلغتراب وهو اإلاإل
ستأنفه على أساس نسقي من بعدهما بروتج وكرك إه ملفن سيمان وأنتوني دافدز وأبد

بي، األمر الذي ساعد على على المستوى النظري والتجريوفارمروز ولخان وجيباي 
التحليل  غتراب المتعددة، وذلك ما ساعد بدوره على تطويرشيوع اإلهتمام بأبعاد اإل

غتراب، ومن ثم جاءت المحاوالت النظرية السوسيولوجي للعملية اإلجتماعية لإل
تجاه اإلضطراب تأثر باإل إلى حد ما في تعريفها لمفهوم اإلغتراب بأن والتجريبية متأثرة

، أما اإلتجاه الفرويدي فتناول (3)تجاهاتغتراب بأي من هذه اإلثم عرف اإل النفسي ومن
إليريك "عتباره حالة أو نتيجة لمجاراة التوقعات المنتظمة في األدوار، وطبقا إغتراب باإل

سية مركزا لهذا يعد اإلنسان في المجتمع المعاصر مغتربا عندما ال تكون خبرته النف" فروم
ا، ومنه فالتحليل العالم، إذ أن أعماله الخاصة تصير مسيطرة عليه وبالتالي يخضع له

عتباره متضمنا للحالة الذهنية التي تجعل الشخص غير إغتراب بالنفسي ينظر لإل
  .(4)مسؤول

                                                 
Vol XU. . tion  of anomie and alienation a problem in the ideology of sociologythe de humaniza :Horton John )1(

1964. P 283.  
(2) Ibid. P285.  
(3) Sykes Gerald. Op cit . P53.  

social research. 1967.P 507. The concept of alienation in modern sociology :I gors Kon )4( 
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ختالف مجال إستخدامات متعددة بإغتراب له كما يمكن القول أن مصطلح اإل
لطب النفسي والقانون وعلم اإلجتماع ستخدامه في العصر الحاضر في اإ الدراسة وقد شاع

  .(1)قتصادواإل
غتراب الذي تناولناه بهذا العرض، يرى أنه بالرغم ولعل المتصفح لتطور مفهوم اإل

ستعمال العلمي له كان في الديانات السماوية، إال أن اإلغتراب إمن الظهور القديم لكلمة 
في تحليله " سمارك"لسفة المثالية األلمانية، ليستخدمه فيما بعد في الف" هيجل"على يد 

ستخدام إجتماعية في النظام الرأسمالي لإلنتاج، وقد كان هناك تنوع في لطبيعة العالقات اإل
ستخدامه من طرف العديد من الفالسفة والباحثين، ومع التطورات إالمصطلح، وكيفية 

غتراب متواجدا في كافة ميادين علم النفس اصلة في علم النفس أصبح مصطلح اإلالح
  .غتراب المهنيخاصة ما تعلق بها بتواجد الفرد في عمله أو ما يسمى اإل

  :غتراب المهنيتعريف اإل -2

علينا في البداية تناول مفهوم غتراب المهني وجب لكي نقوم بتحديد مفهوم اإل
  .نيغتراب المهغتراب أوال، ثم التطرق إلى مفهوم ومعنى اإلاإل

  :غترابتعريف اإل -2-1

  :غتراب لغةاإل -2-1-1

بتعد ونأى، ويعني إغترب يعني إغتراب في اللغة العربية أن يعني مصطلح اإل
نفصال التي تقع بين جتماعية إلى عملية القطيعة واإلنفصل ويشير في العلوم اإلإتغرب و

  .(2)ن ذاتهنفصال الفرد عإلل العقلي أو خعنى اليالذات والعالم الخارجي وهو 
ونقول تغرب فهو غريب والجمع غرباء والغرباء هم األباعد والتغريب هو النفي 

تغرب غروبا أي ، عن البلد، وأيضا الغربة النزوح عن الوطن، ويقال غربت الشمس 
وغروب الشخص بالضم غرابة أي بعد عن وطنه فهو  ،بعدت وتوارت في مغيبها

  .(3)غريب

                                                 
  .25المرجع السابق، ص : منصور حسن عبد الرزاق  (1)
  .137المرجع السابق، ص : فاروق السيد عثمان  (2)
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نجليزية لكن في اإل Alienationنجد أنها ترجمة لكلمة غتراب إوإذا عدنا إلى كلمة 
أيضا، لذا يفضل بعض الباحثين إبقاء كلمة  Estrangementهي في الحقيقة ترجمة لكلمة 

نجليزية و باإل Estrangementغتراب للثانية، فالمعنى اللغوي لكلمة إإستالب للكلمة األولى و
Enterendung  باأللمانية مشتق منEstrange جتماعية، عني أن يكون بعيدا عن الحياة اإلتو

نجليزية تعني أن يغدو المرء حامال لمشاعر العداء أو الالمباالة بدال من في اإل Alienatلكن 
ستالب ألن غتراب هي أقرب إلى القبول من اإلإ رتباط، وعليه يبدو أن كلمةالتفاني واإل

عني بعض المشاعر التي تحملها غتراب قد تعني هذا وقد تهذه تعني سلب شيء بينما اإل
نجليزية وهو      تحمل تقريبا نفس المعنى في اإل  Alienation، وفي الفرنسية Alienatoكلمة 

Aversion  أو Hostelirt جتماعية معينة رموزا إإنها حالة إنسان الذي يكون لنفسه في ظروف
  . (1)ومؤسسات يخضع لها خضوعا أعمى 

الشعر الوجداني أو في شعر الزهد بمعنى النزوح  ستخدمت كلمة غربة فيإ ولقد
نفصال عن اآلخرين ولم تقتصر على البعد المكاني وإنما عن الوطن والبعد والنوى واإل

  .(2)تعدت هذا إلى التعبير عن مشاعر الخوف والرجاء والشوق والحنين وترقب الموت
  :(3)غتراب تاريخيا له سياقات أربع وهيإوالمعنى اللغوي لكلمة 

ستنبط إستخدم في القانون الروماني بمعنى النقل والتسليم وأحيث : السياق القانوني
غتراب من معرفته بالقانون فاعتبر النقل والتسليم عنصران يؤلفان ما يمكن هيجل معنى اإل

  .غترابتسميته بالحركة الجدلية لإل
د من غتراب هنا إلى ما يحدث للفرإوتشير كلمة : جتماعيالسياق النفسي اإل

  .ضطرابات نفسية وعقلية وما يشعر به من غربة وجفاء مع من حولهإ
غتراب في الترجمات والشروح الالتينية فيما يتعلق إووردت كلمة : السياق الديني

  .نفصال عن اهللابالخطيئة كاإل
                                                 

، رسالة مقدمة لنيل دكتوراه في علم غتراب العمالي في منشأة صناعية جزائرية، عوامله ونتائجهاإل: الجازية كبران  (1)
  .42، ص 1988االجتماع، جامعة الجزائر، 

، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعـة  غتراب وعوامله لدى طلبة الجامعة األردنيةمظاهر اإل: الحديدي فايز محمد  (2)
  .37، ص 1990عين شمس، مصر، 

، ترجمة كامل يوسف حسين، المؤسسة العربية للدراسـات والنشـر، بيـروت، لبنـان،     غتراباإل: شاخت ريتشارد  (3)
  .63، ص 1980
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غتراب فقدان الوعي وعجز أو فقدان القوى العقلية ويعني اإل: السياق السيكولوجي
  .أو الحواس

غتراب قد تواجدت في مختلف اللغات وحملت تقريبا نفس إيالحظ أن كلمة وما 
  .نفصال عن الشيءستالب، واإلبتعاد، واإلالمعنى وهو اإل

  :تعاريف بعض الباحثين والعلماء -2-1-2

غتراب من قبل الباحثين والفالسفة إلال يوجد هناك إجماع على تحديد مفهوم واحد ل
ذ نجد عدة معاني لهذا المصطلح نتيجة تعدد من تناوله وكذا الذين تناولوا هذا الموضوع، إ

  :ختالف المجاالت التي تم فيها التناول وسنعرض أهم هذه التعاريف المتداولة إ
غتراب مؤكدا إلى المفهوم القانوني لإل )م1771-1712(جان جاك روسو أشار 

م ل حقوقهم وحرياتهعلى مسألة التنازل أو التخلي حيث يتنازل األفراد عن بعض أو عن ك
جتماعي في إطار المجتمع، ويعد روسو من أبرز للمجتمع وذلك بحثا عن األفق اإل

  :(1)غتراب والذي يشمل معنيين هماالفالسفة المحدثين الذين تحدثوا عن اإل
غتراب هو تلك العملية التي من خاللها يقدم كل شخص فاإل :المعنى اإليجابي - 1

تصبح جزءا من الكل ويذلك يكون جيه اإلدارة العامة وذاته للجماعة لتكون تحت تو
  .غتراب هنا عاما يضع اإلنسان ذاته من أجل هدف كريم للجماعةاإل

ان ذاته وجعلته حيث يرى روسو أن الحضارة قد سلبت اإلنس :المعنى السلبي -2
تناغم جتماعية التي أنشأها وأصبح تابعا لها، ومن هنا يفقد اإلنسان العبدا للمؤسسات اإل

العضوي فتحدث المشاكل بين ما ينبغي أن يكون عليه اإلنسان وبين ما يكون عليه بالفعل 
  .غترابوبذلك يحدث اإل

نفصال متأصل في وجود اإلنسان كفاعل وكموضوع إغتراب هو أن اإل هيجلأكد 
غتراب العديدة على مستوى الشخصية ألفعال اآلخرين، وقد ميز هيجل بين أنواع اإل

غتراب الشخصية يكمن في إقضية جوهرية وهي أن  أثارجتماعية والثقافية، كما إلوالنظم ا
  .(2)بين ما هو ذاتي وما هو واقعي الصدام 
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غتراب الديني بين غتراب يتمثل في اإلأن اإل )م1872-1804(فيورباخ يرى 
جتماعي أو فلسفي إاإلنسان والخالق والذي هو أساس كل شيء سواء أكان نفسي أو 

ق بخصائصه وقدراته مستقل عن اإلنسان مع العلم أن الحل من وجهة نظره يكمن فالخال
  .(1)روبولوجي للدين حيث تعود للذات خصائصها ووجودهاتفي التصور األن
غتراب هو تلك اإل: "غتراب في كتابه المجتمع السليم بقولهاإل إيريك فرومعرف 

ي لثرواته وطاقاته، بل يشعر أنه كائن الحالة التي ال يشعر فيها الفرد بأنه المالك الحقيق
أن "، ويرى أيضا (2)"ضعيف ويعتمد كيانه على وجود قوى خارجية ال تمت له بصلة

جتماعية التي تسيطر على الفرد سيطرة تامة تجعله إ غتراب هو تلك الحالة السيكواإل
  .(3)"جتماعيغريبا وبعيدا عن بعض واقعه اإل

 Anomieراب في سياق تحليله لظاهرة األنومي غتمفهوم اإل إميل دوركايمتناول 
والتي تعني فقدان المعايير فهو يعتقد أن سعادة اإلنسان ال يمكن تحقيقها بصورة مرضية 
ما لم تكن حاجته متناسبة أو متوازية مع الوسائل التي يملكها إلشباعها فإذا كانت الحالة 

متناقضة بما يحقق قناعته فإنه تتطلب أكثر مما يستطيع أن ينال أو أنها تشبع بطريقة 
جتماعي هي يحس بألم وخيبة وإحباط وأشار إلى أن عزلة اإلنسان وبعده عن التضامن اإل

  (4).غترابه عن المجتمع الحديثإمصدر 
هو حالة أو عملية يضيع "غتراب أن اإل روالن دورون وفرنسواز باروويرى 

  .(5)"في األصلبواسطتها شيء ما أو يصبح غريبا عن الذي كان يملكه 

                                                 
ية للدراسات النفسية، ، الكتاب السنوي الثالث، الجمعية المصراإلغتراب من منظور علم االجتماع: حماد علي أحمد  (1)

  .39، ص 1995القاهرة، مصر، 
  .55، ص 1981، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2، ج1، طعلم االجتماع الصناعي: منير مشابك موسى  (2)

، دار الطليعة، بيـروت للطباعـة   1، ترجمة ومراجعة ، إحسان محمد حسن، طمعجم علم االجتماع: دينكن ميتشل  (3)
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، 23، مجلة دراسات العلوم اإلنسانية، مجمظاهر اإلغتراب عند معلمي المرحلة الثانوية في األردن: عويدات عبد اهللا  (4)
  .76-71، ص 1995عمان، األردن، 

، منشورات عويدات، بيـروت،  1، م1، تعريب، فؤاد شاهين، طموسوعة علم النفس: روالن دورون وفرنسواز بارو  (5)
  .61-60، ص1997، لبنان
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معنى مزدوج هو الغربة  هغتراب لأن اإل"إلى  دانيال بلويذهب المفكر المعاصر 
جتماعية نفسية يستشعر من خاللها اإلنسان بوجود مسافة عن إؤ والغربة هي حالة يوالتش

مجتمعه فينفصل عنه، والتشبؤ هو مقولة فلسفية تعني أن الفرد يعامل كشيء ويتحول إلى 
  .(1)"ه شخصيته وبالتالي تتشيأ العالقاتشيء وتنزع عن

نقطاع الصلة إهو شعور الفرد ب: "غتراب بقولهفيعرف اإل أحمد عزت راجحأما 
بينه وبين آخر كان يتوقع قيام الصلة به، هذا اآلخر قد يكون شخصا أو شيئا أو عمال أو 

الحذر منه جماعة وقد يكون ذات الفرد نفسه وهو شعور يصطبغ عادة بالنفور من اآلخر و
  .(2)"فالغريب منذ القدم مرادف العدو الذي نخشاه

وما يمكن مالحظته من جملة التعاريف التي أشرنا إليها إلى أن مجاالت الباحثين قد 
غتراب فإن كان جان جاك روسو قد ركز على طغت على تعاريفهم وتناوالتهم لمفهوم اإل

نفصال ستخدمه بمعنى اإلإفإن هيجل الجانب القانوني في تعريفه مهمال الجوانب األخرى 
غتراب مهمال باقي الجوانب في حين أن فيورباخ ركز على الجانب الديني في مفهومه لإل

غتراب وهو فقدان جتماعية منها، أما إيريك فروم فقد عبر عن جزء واحد من أشكال اإلاإل
ي ظل تحليله غتراب فاإلنسان لطاقته وملكه وقدراته، وكان تناول دوركايم لمفهوم اإل

لظاهرة األنومي األمر الذي أضفى على تعريفه نوع من التجديد حيث أكد على فقدان 
معنى كالالغتراب غتراب، غير متطرق بذلك لباقي جوانب اإلالمعايير في تعريفه لإل

غتراب عند روالن فقد كان عاما إذ ليس هناك تحديد جتماعية، أما مفهوم اإلوالعزلة اإل
ا يجعله قابل ألكثر من تأويل، وإن كان المفكر المعاصر دانيال قد أكد على للمفهوم بدقة م

من نتائج  ايمكن القول أن هذين العنصرين هم ، وؤ شيغتراب بين الغربة والتزدواجية اإلإ
المصطلح أو أنهما أحد عناصره، ونالحظ أن مفهوم أحمد عزت راجح يكون أكثر تحديدا 

  جعله األكثر وضوحا بالنسبة للتعاريف األخرى حيث أكد من التعاريف األخرى وهذا ما ي
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نقطاع الصلة مع ضرورة توقع قيام الصلة وهو الشرط الذي لم إنفصال أو أيضا على اإل
  .نفصاليذكره هيجل عندما تناول اإل

  :غتراب المهنيتعريف اإل -2-2

 غتراب اإلنسان عنإغتراب وهي ساسية عن اإلإلى فكرته األ كارل ماركسوصل 
غتراب الذي يصاحب قتصادي وقد تناول ماركس اإللنظام اإللالعمل من خالل فهمه 

 غتراب العامل، إغتراب العامل عن ناتج عمله إن أربعة زوايا هي مالعمليات اإلنتاجية 
حيث أن مصدر ، غتراب العامل عن اآلخرين إ ، غتراب العامل عن نفسهإ عن عمله ،

و الذي يصنع و يضع الجهد إلنتاج األشياء التي ال غتراب هو اإلنسان فاإلنسان هاإل
  .(1)غترابيملكها فعال األمر الذي يسبب لديه اإل

غتراب يوجد عندما يكون العمال غير قادرين اإل"أن  )Blauner( 1970 بلونريرى 
لسيطرة على عمليات عملهم المباشر وغير قادرين على تطوير الشعور بالغرض على ا

نتماء للمجتمعات الصناعية ل إنتاج التنظيم وغير قادرين على اإلوبعالقة وظائفهم بك
المتكاملة وعندما يفشلون في أن يصيروا منهمكين في نشاط عملهم كأسلوب للتعبير الذاتي 

  (2)."الشخصي
يدور في محورين رئيسيين هما سلوك "غتراب المهني اإل أن 1997 عزام ويرى
فرص المتاحة لهم من قبل األنظمة العمالية ومدى تجاهاتهم نحو الخيارات والإالعاملين و

عنه من تلك الخيارات والفرص الوظيفية  نإستعدادهم لمحاولة تبديل ما ال يرضو
  .(3)"المطروحة في تلك المجتمعات

إن العامل "غتراب المهني بالقول بارو اإل روالن دورون وفرانسوازويعرف 
ترب عن نشاط العمل، النشاط الذي يملكه المغترب في نتاج عمله غريب عن نفسه ألنه مغ

شخص آخر والمنتج المغترب يعيش نفسه وكأنه نتاج فيخسر بذلك قسما من هويته الذاتية 
قتصادية، فإن محتوى التي ذابت إذا جاز التعبير في هذا النتاج بمعزل عن الشروط اإل
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يصبح من غير  من حيث أنه يفقر موارده الفكرية حتى العاملالعمل بالذات قد تغترب 
غتراب يكون أكبر كلما كان العمل بدون فاإل، المعقول بالنسبة إليه تحسين وضعه الراهن 

ونظام المكافأة مرتبط بعوامل خارجية عن إنتاجية الفرد، وكلما كان  ،عاملمعنى بالنسبة لل
غتراب اإللتحقيق أهدافه الخاصة، يتبلور  عاملالتنظيم ال يقدم أو يقدم القليل من الوسائل لل

بالعجز وبغياب القدرة وبالغرابة تجاه العمل واآلخرين ويفقد الثقة  هبالملموس بشعور
  .(1)"بالنفس وبعدم الرضا عن العمل وأخيرا بعدم القدرة على دمج القيم التي ينشرها التنظيم

غتراب عن عمله شعور الفرد باإل"غتراب المهني هو أن اإل أحمد عزت راجحيرى 
يجد الفرد لشخصيته صورة في عمله حين يشعر أن العمل قد سلبه شخصيته  فينشأ حين ال

غتراب الفرد عن نفسه فيبدو في شعوره أنه إبتكار أما وجرده من حريته وقدرته على اإل
  .(2)"أصبح مسلوب الحرية واإلرادة

غتراب على فكرة الفاعلية الوظيفية غتراب المهني في دراسات اإلرتكز مفهوم اإلإ
شعور الفرد بمدى قدرته على التأثير في مجريات العمل الذي يمتهنه سواء على بمعنى 

مستوى القرار الوظيفي أو مستوى األحداث الناتجة عنه في المجتمع الذي يعيش فيه 
عتبر الفرد الذي يشعر بضآلة الفرص أمامه للتأثير على هذه العملية أوعلى هذا األساس 

  .(3)في المجتمع بأنه مغترب وظيفيا
غتراب المهني، حيث أن الكثير منهم لم ختلفت رؤية الباحثين لمفهوم اإلإلقد 

يخصص له تعريفا دقيقا ومحددا، بل إنما جاء في إطار السياق العام لمفهومه حول 
غتراب في العمل أساسا على الملكية الخاصة غتراب، فإن كان ماركس يعلق عملية اإلاإل

ضطهاد لإلنسان، وهنا ماركس ينطلق من إستغالل وإمن  لوسائل اإلنتاج وما يترتب عليها
بها، وال يمكن إسقاط مفهومه ألن مشكل اإلضطهاد موجود حتى إيديولوجيته التي يؤمن 

أما ، والتي تكون فيها وسائل اإلنتاج ملكية جماعية في المجتمعات التي تؤمن باإلشتراكية
اب المهني وكذا بعض نتائجه التي غترتعداد أوجه اإل هتعريف روالن فقد حاول من خالل

تمس هوية الفرد، كما ركز على بعض أبعاده، في حين أن أحمد عزت راجح قد بين 
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غتراب داخل عمله، ولعل التعريف بعض األسباب التي تؤدي إلى شعور الفرد العامل باإل
غتراب والذي أكد على الفاعلية الوظيفية، يعتبر من بين الذي جاءت به دراسات اإل

 ، كالالمعياريةغتراب على الفاعلية دون ذكر لباقي عناصر اإل التي ركزتلتعاريف ا
  .معنىوالال

  :غتراب المهنيخصائص اإل -3

غتراب عدة خصائص يتميز بها، والتي من خاللها يمكن الحكم على الفرد لإل
العامل إن كان مغتربا عن مهنته، وهذه الخصائص كانت نتيجة التراكمات المختلفة 

غتراب، ويمكن اإلشارة إلى أهم هذه الخصائص راسات التي تمحورت حول ظاهرة اإلللد
  :فيما يأتي
  :الالقوة -3-1

، على المواقف )ليست لديه القدرة(وتشير إلى شعور الفرد بأنه ال يستطيع التأثير  
جتماعية التي يتفاعل معها فالفرد المغترب هنا ال يتمكن من تقرير مصيره أو التأثير اإل

في مجرى األحداث الكبرى أو في صنع القرارات المهمة التي تتناول حياته ومصيره 
من عليها من قبل ي، ويشعر العمال أنهم مجرد أشياء مه(1)فيعجز بذلك عن تحقيق ذاته

اآلخرين وقد يحدث الشعور بالالقوة عندما يسيطر نظام اإلنتاج على العاملين لدرجة 
  .(2)أحوالهملتغيير  بال قوةيجدون أنفسهم 

  : الالمعنى -3-2

يشير إلى شعور الفرد بأنه يفتقر إلى مرشد أو موجه للسلوك والفرد المغترب هنا 
تجاهاته إدد حيشعر بالفراغ الهائل نتيجة لعدم توافر أهداف أساسية تعطي معنى لحياته، وت

شعور  ، وبعبارة أخرى هو(3)وتستقطب نشاطاته، كما يعني عجز الفرد عن الوصول لقرار
العمال بالضياع، ضياع الهدف والوظيفة، وهذا عندما ال يفهم العالقة بين عمله والشركة 

ال يدرون شيئا عن التي يعمل فيها أي ال يعرف العمال بل يعرف مهامهم، وعندما 
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وعندما ال يكون ، وظائف زمالئهم وال عن الدوائر األخرى في المؤسسة التي يعملون 
  .(1)رهم في وضع منتوجات الشركةللعمال أي فكرة عن دو

  : الال معيار -3-3

ستخدام يشير إلى شعور الفرد بأن الوسائل غير المشروعة مطلوبة وأنه بحاجة إل
نجاز األهداف وهذه الحالة تنشأ عندما إجتماعيا بإطرق غير مشروعة وغير موافق عليها 

  .(2)لوك الفردي وضبطهجتماعية وتفشل في السيطرة على الستتفكك القيم والمعايير اإل
إن حالة الالمعيارية توجد حيث يوجد تقسيم العمل، إن التقسيم الوظيفي يخلق عدد 

ختصاصات المهنية الضيقة التي ال تختلف فيما بينها إال قليال في مجال كبير من اإل
 األجور والمعرفة التقنية والعملية وقد أشار دوركايم إلى أن تعدد الوظائف يؤدي إلى تعدد

  .(3)القيم األخالقية وهذا يضعف المشاعر الجماعية المشتركة
  :التوجيه األدائي للعمل -3-4

) Seeman(ونجدها في صياغة أخرى غربة الذات والتي تعني حسب سيمان  

فتقاد يؤدي إلى أن العامل الذي فتقاد الذات للمعنى األصلي أو الكبرياء في العمل وهذا اإلإ"
غتراب عن الذات، وأن ما يسمى بغربة الذات ه فقط يعد مثاال لإليؤدي عمله من أجل مرتب

، وشعور الفرد بعدم (4)يشير أساسا إلى عدم قدرة الفرد ألن يجد مكافأة لذاته أو تحقيقها
القدرة على إيجاد األنظمة المكافئة ذاتيا أي أن اإلنسان ال يستمد الكثير من العزاء والرضا 

ويفقد صلته بذاته الحقيقية ويصبح مع الزمن مجموعة من  كتفاء الذاتي من نشاطاتهواإل
  .(5)السلع واألقنعة وال يتمكن من أن يشعر بذاته ووجوده إال في حاالت نادرة

  : رتباط التقييمياإل -3-5

حترامهم لذواتهم بالمركز الذي يشغلونه إوهو الدرجة التي يربط بها األفراد 
للعمل، ويعكس هذا المفهوم المدى الذي فيه يرتبط بالمؤسسة التي هم أعضاء فيها بالنسبة 

  .تقييم العمال ألنفسهم بالدور الذي يقومون به في أعمالهم 
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  : بتعاد عن أهداف المؤسسةاإل -3-6

لتزام الشخص بأهداف وقيم المؤسسة التي تعمل بها، ويعتبر إيشير إلى مدى عدم 
لذي يمارسه الفرد كما عبر عن ذلك هذا المفهوم تطبيقا لإلصالح الثنائي عن قيم العمل ا

أن مفهوم التباعد عن مواقف العمل يعني أن يضفي الفرد قيم دنيا " ) Seeman(سيمان 
 .(1)على األهداف وعقائد يعتبرها المجتمع في قمة اختباراته التي يعول عليها

  : الرضا عن العمل -3-7
يجة ألنه يرى في عمله ويشير هذا المفهوم إلى شعور العامل بالمتعة العاطفية نت

  .(2)تحقيقا أو مساندا على تحقيق قيم العمل التي تبناها
غتراب والتي بواسطتها يمكن التعرف على هذه إن هذه الخصائص التي تميز اإل

الظاهرة يمكن أن توجد في الواقع منفردة، أو متجمعة، ذلك أن اإلنسان قد يشعر 
ى، فقد يكون الفرد مغتربا في عمله لكن غتراب في أحد مجاالت حياته، دون األخرباإل

جتماعي لكنه غير ذلك إغتراب إحياته العائلية تكون غير ذلك، كما قد يكون الفرد يشعر ب
في مكان عمله، كما أن العمل الذي يقوم به قد يكون له معنى كبير لديه لكن ظروف 

عن ذاته، وهذا ما يجعل جتماعية تجعل منه مغتربا العمل أو الحياة السياسية أو المكانة اإل
ختالف في التفاعالت النفسية غتراب في جميع المجاالت مختلفة نظير اإلدراسة ظاهرة اإل

  .جتماعية بين الفرد واآلخرينواإل
  ).05( ويمكن اإلشارة الى مختلف هذه الخصائص في الشكل التالي رقم
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  (1) غترابخصائص اإليوضح )  05( شكل رقم 
  ).1990المصدر الزغل علي وآخرون (                     

  
  

  :(2)غتراباإل اتنظري -4

غتراب عدة نظريات حاولت تفسير لقد أنتجت الدراسات المتعددة حول ظاهرة اإل
هذه الظاهرة كل من زاوية معينة، وسنحاول عرض هذه النظريات وإعطاء تفسيراتها 

  .غترابلإل
  : النظرية األنطولوجية -4-1

  بالتفكير هذا اإلتجاه طيعتبر هنا اإلغتراب خاصية باطنية للوجود اإلنساني وقد إرتب
غتراب أمر ال مفر منه مهما كانت صفة اإلنسان أو نوع المجتمع، الوجودي، فاإلالديني 

يتم وجوده بسبب المعركة الالنهائية بين اإلبداع والتعبير عن "غتراب ويرى هؤالء أن اإل
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جتماعية التي تضع الفرد دائما في مكانة ثانوية مع أنه ط المؤسسات اإلالذات، مقابل ضغ
غتراب اإل )jean Paul Sartre(تر، وعند جان بول سار" إلى أن يكون كلية مستقلة حيطم

مفروض على اإلنسان ألنه يفشل في التغلب على التفاوت بين وضعيته الواقعية ووضعيته 
ثم يؤدي إلى وحدة اإلنسان ، الشعور بعدم األمن  الممكنة، بمعنى أن التفاوت يؤدي إلى

اع بين السلطة الداخلية التي أصبحت رغتراب يحدث نتيجة للصفي النهاية وأخيرا فاإل
جزء من الفرد والرغبة في أن يكون الفرد حرا، وهذه الفكرة تتضمن محاولة الربط بين 

خلية من الطفولة والثانية من عتبار األولى ضغوطا داإنظرية التحليل النفسي والماركسية ب
  .جتماعيطبيعة العمل والنظام اإل

  : النظرية النفسية الطبية -4-2 

وليس بنية والذي يمكن أن يصبح قوة ذاتية  Processغتراب عملية يعتبر هنا اإل
بأبهى األشكال، أي أن الفرد يهرب  Self estrangementتؤكد ذاتها وتظهر هنا غربة الذات 

من ذاته الحقيقية ومكوناتها األساسية، فالفرد هنا غير قادر على تحقيق ذاته خالل السنين 
  .بذاته وعلى التحكيم الذاتي بذاته وبحياته وهو عبارة عن نوع من العجز

غترابية إلى الخبرات األولى في ويرجع أصحاب التحليل النفسي هذه الحالة اإل
ت مع أعضاء األسرة خاصة والمجتمع الطفولة والتي تراكمت على مر األيام عبر التفاعال

عامة عبر مراحل النمو المختلفة، وفي نظرهم تخلق هذه التفاعالت أنواعا مختلفة من 
نقاص غترابي تنطلق وترتد إلى بذل جهود اإلالقلق األساسي وتكون محاولة الطفل اإل

Reduce نسحاب ستجابات كاإلوالشعور بالقلق، وعليه يصدر عن الطفل مختلف أنواع اإل
  .ختصار عدد من آليات الدفاع عن النفسإعتبارها مثالية، وبإوالعدوان ومدح الذات و

  :النظرية السوسيولوجية -4-3

غتراب السوسيولوجي يعد غتراب هو نتاج للظروف البيئية، فاإلوالتي تؤكد أن اإل 
عي غتراب النفسي الطبي، ألنه يرتبط أصال بالعمل، وظروفه في مجتمع صناالحقا لإل

"  )vroom( جتماعية التي يكونها المرء بعد أن يكبر نسبيا، حيث يرى فروموبالعالقات اإل
أن هيكل المجتمع قد أسس على نحو يجعل معه األفراد مغتربين بطرق مختلفة أي أنه 

غتراب يكون قتصادي السياسي المعاصر وأن قهر اإلغتراب اإلنسان إلى الهيكل اإلإأرجع 
  "غييرات الالزمة في جوانب النظاممن خالل إجراء الت



  . اإلغرتاب املهين : الفصل الثا�ي
  

  

  :غتراب بين األشخاصنظرية اإل -4-4

لكتروني، كالعقل اإل Systemترتكز هذه النظرية على تطور الفرد بأنه منظومة  
ستجابات تتفق مع الوقت، أي أن المعلومات إالمعلومات وتبرمج، ثم يصدر عنها ن فهي تلق

داخلية، فاألشخاص يختلفون حسب موقعهم في الخارجية تتسق إلى حد ما مع المعلومات ال
 Felixجتماعية بنوع ما بداخلهم، ومن ثم ما يخرج منهم، ويرى فليكس غير البنية اإل

reyer أن الناس يختلفون في المجتمعات الحديثة المعقدة فيما يلي:  
ن بتداء مإجتماعية إبعد أن تتم تنشئتهم تنشئة : التعامل مع المجتمع الكبير المعقد -

األسرة إلى المؤسسات التربوية األخرى مثل التعليم الرسمي الذي يعد األطفال ويساعدهم 
كتساب المعارف العلمية والتصورات الفكرية تمكنهم من تحليل األمور والمواقف إعلى 

  .اليومية ومن ثم تكوينهم لشخصيتهم
ورهم جتماعية مختلفة تمكنهم من إشباع حاجاتهم النفسية كشعإشغل مراكز  -

  .نتماء إلى جماعة خاصة أو إلى المجتمع عامةباإل
إنهم يقضون وقتا طويال أو قصيرا في التعامل مع المجتمع المعقد بحكم مركزهم  -

المحدد بدقة حتى أنه إذا كان للواحد منهم المعرفة الالزمة لألحوال في عملية تخفيض حدة 
  .جتماعي فإنهم ال يستعملون تلك المعرفةالتعقد اإل
نسحاب وفتور الشعور وعدم المشاركة، غترابي عند هؤالء باإلتميز السلوك اإل -        

ويصاب بعضهم بخيبة األمل والفشل، حيث أن الفئات غير المحظوظة ذات الدخل 
جتماعي المتدني تشكل المنخفض والمستوى التعليمي الهابط الضعيف، وذات المركز اإل

  .عاألغلبية الساحقة من أفراد المجتم
  ).06(رقم  اآلتيويمكن تلخيص هذه النظريات في الشكل 
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أسباب .األساس  .النظرية

  .اإلغتراب

مفهوم 

  .غتراباإل
طبيعة 

  .اإلغتراب

وسائل 

التغلب 

  عليه

ــي  .األنطولوجية دينــ
  .وجودي

ــية  .الصراع خاصــ
  .إنسانية

ــروض  مف
علــــى 

  .اإلنسان

/  

ــرات .نفسي طبي  .النفس طبية الخبـ
ــى  األولــ

  .ةللطفول

ميكانيزمات   .مكتسب  .عملية
  .الدفاع

 ظروف بيئية .يـجتماعإ  .السوسيولوجية
  

مكتسب من  بنية إجتماعية
ــالل  خــ

  المجتمع

ــراء  إجـ
تغييرت في 

  .النظام
بين  غتراباإل

  .األشخاص
ــروق .فردي الفــ

  .الفردية
مكتسب من   .منظومة

ــالل  خــ
  .المعلومات

  .التعليم

  
  (1)ترابغيوضح عرض لنظريات اإل) 06(شكل رقم 
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  :(1)غتراب المهنيمراحل اإل -5
غتراب الكلي، درجة معينة من اإليمر الفرد بمجموعة من المراحل ليصل إلى 

وتختلف هذه المراحل عن بعضها البعض، كما تختلف نتائجها على المنظمة حسب درجة 
، وسنشير ألهم هذه المراحل )07(خطورتها، ويمكن رصد هذه المراحل في الجدول رقم 

  :يما يليف
  :غتراب النفسيمرحلة اإل -5-1

تتميز هذه المرحلة بشعور الموظف بأن العالقة بينه وبين المؤسسة التي يعمل بها  
الموظف ذلك إلى أن المؤسسة  ولم تعد طبيعية وأنه أصبح يسودها شيء من التوتر ويعز

فس القدر من تجاهه وأنه لم يعد له نإأو من يقومون بتمثيلها أصبح لديها موقف سلبي 
جتماعية لديها، ثم يشعر الموظف بعد ذلك بأنه أصبح األهمية الوظيفية، والمنزلية واإل

  .داخل دائرة النسيان واإلهمال في المؤسسة
ويستمر الموظف في تكوين المشاعر السلبية تجاه المؤسسة وقد يتراءى له أن كل 

بح الموظف نتيجة لذلك ما يعاني من مشاكل وصعوبات إنما تسببها له المؤسسة ويص
هتمام المنظمة به ويزداد إمهموما و مشغوال بالمشاكل والصعوبات التي يعزوها إلى عدم 

هذا الشعور سواء إذا لم يجد أحدا من المسؤولين في المؤسسة يتحدث إليه من مشاعره 
ومن المشكالت التي يعاني منها، عندئذ يبحث الموظف عن بديل لبث همومه وشجونه إليه 
وقد يكون هذا البديل من الداخل أو خارج المؤسسة، وفي كلتا الحالتين سوف يمتد الضرر 
إلى كل من الموظف والمؤسسة وتبدأ الخطورة إذا أصبح هذا الشعور سائدا بين العاملين 
  .عندئذ ينشغلون بالحديث عن همومهم وشجونهم والمشكالت التي يواجهونها في المؤسسة

إلى بلبلة وشائعات وتصبح بيئة العمل في المؤسسة بيئة غير منتجة وتتحول األحاديث     
نعدام روح المبادرة واإلبداع إغتراب النفسي نى اإلنتاجية، ومن أخطر عواقب اإلوتتد
  .نتشار روح الالمباالة بين العاملينإو

  :غتراب الذهنيمرحلة اإل -5-2   

   المؤسسة فسي، لكنها أكثر خطرا علىوتعتبر هذه المرحلة إمتداد لمرحلة اإلغتراب الن    

                                                 
  .14-13، ص 2003، المملكة العربية السعودية،13521، عجريدة عكاظ: الشواف سعد علي  (1)
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وا والعاملين، حيث تتميز بالشرود الذهني وعدم القدرة على التركيز لدى العاملين، وتبد
كتئاب وتكثر أخطاء األداء الوظيفي إلى حد ملحوظ، على العاملين مظاهر الحزن واإل

لى أي مهارات وتتدنى لدى العاملين القدرة على التعلم ويفقدون الرغبة في التدريب ع
بب يمكن أن يعطي للموظف جديدة، ويكثر الطلب على اإلجازات والبحث عن أي س

  .بتعاد عن جو المؤسسةمبررا لإل
  :غتراب الجسديمرحلة اإل -5-3

لدوام، غترابا كليا حيث يكثر الغياب والتأخر عن ايصبح فيها اإلغتراب المهني إ 
نصراف قبل الخروج أثناء الدوام واإل(الدوام  نصراف قبل نهايةوالخروج أثناء الدوام و اإل

نتقاالت الجماعية في المؤسسة وتصبح التشاجرات بين العاملين ، وتكثر اإل)تهنهاي
  .والمشرفين واضحة ويفقد الرؤساء المباشرون القدرة على السيطرة على األمور

  
  النتائج  األعراض   المميزات   المراحل 

  غتراب النفسياإل

)1(  

  .مشاعر سلبية.  .التوتر 
  .كثرة المشاكل. 

  .ةالالمباال. 
  .نتاجيةتدني اإل. 

إنعدام روح المبادرة . 
  .واإلبداع

  

  الذهني اإلغتراب

)2(  

  .إكتئاب.  .الشرود الذهني 
  .حزن. 

عدم القدرة على . 
  التركيز

فقدان الرغبة في . 
  .التدريب

  .تدني قدرة التعلم. 
  .أخطاء في األداء.

  الجسدي اإلغتراب

)3(  

  .شجار.  .اإلغتراب الكلي
  .مشاحنات. 

  .الغياب. 
  .التأخر. 
  دوران العمل. 

  .(1))2003المصدر الشواف سعد علي: (غتراب المهنييوضح مراحل اإل)  07( شكل رقم 
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  :غتراب المهنيمصادر اإل -6

غتراب المهني وقد تعود هذه عوامل أو مصادر في حدوث ظاهرة اإلتساهم عدة 
الفرد ذاته، كما قد ترجع للمنظمة التي يعمل فيها، ويختلف تأثير هذه المصادر إلى 

عتبار أن عامل الفروق الفردية يلعب دورا هاما في إالمصادر باختالف األفراد نفسهم ب
، )08(  األفراد لهذه الظاهرة، ويمكن رصد هذه المصادر في  الشكل رقم  بةستجاإدرجة 

  .وسنحاول عرض أهم هذه المصادر
  

  
  .المهني ادر اإلغترابمص

  
  

  .التنظيمية
  

  .الشخصية
  

  النفسية
   

  .البيئة
  

  .المهمة
  
  الكفاءة .
  الوقت. 
  اإلتجاه. 
  المنافسة . 

  الشدیدة
  الدور. 
  سوء التوافق. 
  

  
  اليأس . 
  اإلستسالم .
  الكبت . 
  الالوعي .
  ضعف اإلیمان. 
  اإلنطواء . 
  العزلة .

  المكننة. 
  التكنولوجيا .
  منظمةحجم ال. 
  موقع العمل  .
  تقسيم العمل. 
  

  الحوافز. 
  تقييم األداء. 
  الفعالية اإلداریة .
  التدریب. 
  الترقية .
  األمن الوظيفي .
  الخبرة .
  إتخاذ القرار. 
  

 (1)یرصد مصادر اإلغتراب المهني) 08(شكل رقم 
  ).1999المصدر عنوز عبد اللطيف(                    
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  :نظيميةالمصادر الت -6-1

  :مصادر خاصة ببيئة العمل -6-1-1

  : المكننة .

غتراب بين العاملين في إنتشار ظاهرة اإلثورة التكنولوجية الحديثة ساهمت في الإن 
المكننة واألجهزة  المنظمات اإلنتاجية والخدماتية على حد سواء وذلك نتيجة لهيمنة

خطر التكنولوجي وكأنه مهدد لكترونية على العمل اليومي فظهر هذا الالحاسوبية واإل
للعالقات اإلنسانية ومثير لألمراض والمشاكل النفسية، فبعد أن كان الحرفيون والمهنيون 

  .(1)واإلداريون سادة على أجهزتهم ومكاتبهم أصبحوا خدما لها خاضعين إلدارتها
غتراب على قضية مت بعالقة العامل التكنولوجي باإلهتإوتشير الدراسات التي 

ا أن التقدم التكنولوجي صاحبه شعور اإلنسان بأن اآللة تهدد القيم الروحية للجنس مؤداه
البشري ومن ثم ظهرت العداوة بين اإلنسان واآللة، ويعتقد البعض أننا صرنا ضحايا 

، والواقع أنه بقدوم الصناعة حلت أنساق آلية (2)للتطور التكنولوجي على حساب اإلنسان
ية لإلنتاج، فكلما كان العمل مرتفع المهارة أو كلما صار العمل عالية محل الطرائق الحرف

أوتوماتيكيا كلما قلت المهارة التي يتطلبها من العامل، إذ صار المطلوب من العامل مجرد 
الضغط على أزرار أو متابعة العمل، وبذلك نجد أن التكنولوجيا في المصنع سيطرت على 

  .(3)نهم النسبي للسيطرة على نسق اآللةغترابهم في فقداإالعمال الذين يتمثل 
  : سعة حجم المنظمة .

يؤدي حجم المنظمة وسعته إلى آثار سلبية على العاملين بها ومن بينها تشتت جهود 
المدراء بين العمل اإلداري واإلشراف على الشؤون الفنية بالمنظمة ومن ثم يشعر العامل 

مباشر أو من ينوب عليه ضعيفة، مما قد عليه من قبل الرئيس ال) اإلشراف(أن المتابعة 
يؤدي إلى التساوي بغيره من العاملين، ويسهم هذا في أن يسود شعور بعدم العدالة بين 

                                                 
، مركـز الدراسـات   ) االستراتيجيات والتقنيـات واإلشـكاليات   (سيكولوجية التدريب: الكبيسي عامر خضير حميد  (1)

  .145والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، المملكة العربية السعودية، ص 
  , 1959 ,Monthey review press ,  Y, N, The alienation of modern man  :Poppen hein. Fritz (2)

P 37-41. 
(3) Blauner. Op.Cit. P02.    
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مباالة وعدم الرضا عن العاملين المجتهدين في العمل، وبالتالي تنتشر حاالت اإلهمال والال
  .(1))غتراب المهنياإل(العمل 

  : مواقع العمل المنفصلة .

لعمل في مواقع منفصلة بمؤسسة واحدة من شأنه أن يؤدي إلى شعور العاملين إن ا
  :ألسباب التاليةبعدم المساواة نتيجة ل

وجود مميزات لبعض المواقع ال تتوفر للبعض اآلخر كالحوافز وساعات الدوام  -
  .ووقت العمل

قبل وجود بعض الجوانب السلبية في األماكن التي تبعد عن اإلدارة المركزية  -
  ).التهوية، اإلضاءة(عدم مالئمة ظروف العمل 

عدم متابعة مشكالت العاملين في المواقع البعيدة بنفس درجة أقرانهم الموجودة -
  .بالموقع الرئيسي أو الفروع القريبة منه

غتراب الوظيفي بين العاملين في إنتشار اإلوهذه األسباب من شأنها أن تؤدي إلى 
  .(2)المنظمة
  :مل والتخصصتقسيم الع .

إن تزايد تقسيم العمل داخل المصنع قد جعل العمل بسيطا وأنقص من قدر  
ة لكل مستخدم في مجاله، ولم ينتج ذلك من التطورات التكنولوجية المسؤولية الموكل

فحسب بل نجم عن تنظيم العمل أيضا فيما بين الخط اإلداري والهندسي للكفاءة، وقد 
غتراب المعنى إترتب على تصدع عالقة الفرد بعمله سلبه الشعور بالغرض ولهذا أضيف 

  (3).سلب الحريةغتراب فقدان السيطرة وهما يدوران في فلك إإلى 
  :مصادر خاصة بالمهمة -1-2- 6

  : الحوافز .

  يعد مظهرا حيويا من في العمل والذي هو إندفاع العاملين مظاهر اإللتزام من أهم
                                                 

  .23، ص1997، الدار الجامعية للنشر، اإلسكندرية، مصر، علم النفس واإلنتاج: د العيسويعبد الرحمن محم  (1)
       1996، دار القلـم، دمشـق، سـوريا،    لق وكيف تتخلص منـه الق: السباعي زهير أحمد، عبد الرحيم شيخ إدريس  (2)
  .119ص 

(3) Blauner. Op.Cit. P03.  
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مظاهر العمل الجيد لتحقيق األهداف المحددة من قبل إدارة المؤسسة بينما أهم مظاهر 
  :ي هبوط المعنويات واإلحباط واإلستياء لدى العاملين ه

  ).غتراباإل(عدم وجود الهمة والنشاط في العمل  -
  .عدم التعاون بين العاملين -
  .عدم المحافظة على الدوام الرسمي -
  .إهمال التوجيهات واإلرشادات -
  .الشكوى والتذمر المستمر من العمل -
  .حترام مواقيت انجاز العملإعدم  -

فغالبا ما يتخذ بعض  وعندما تنحرف األمور عن مسارها الوظيفي في العمل
ستيائهم فضال عن التحكم والسخرية مما إالعاملين مواقف وردود أفعال تدل على سخطهم و

  .(1)غترابهمإيدل على إحباطهم و
كما أن عدم وضوح نظام الحوافز أو خضوعه للمجامالت والعالقات الشخصية بين 

غتراب الوظيفي ألن المؤدية لإلالموظفين والقيادة العليا والمباشرة يعتبر أحد أهم العوامل 
  .الموضوعية في تطبيق نظام الحوافز شرط لنجاحها

غتراب الوظيفي بشكل عام يتأثر بغياب الحوافز ال سيما أن هناك عدد ومستوى اإل
غتراب المهني والحوافز فنرى التي سعت لمعرفة العالقة بين اإل من النظريات والدراسات

  :مثال
منتج وقد انية ترى أن الموظف السعيد هو موظف مدرسة العالقات اإلنس - 1

  .غتراب واإلنتاجيةتباينت الدراسات حول اإل
اك عالقة ضرورية بين اإلنتاج توصل العلماء إال أنه ليس هن: مدرسة السلوك - 2

غتراب قد ال يكون ناتجا عن العمل بذاته بل ناتج عن الظروف المحيطة واإلغتراب، فاإل
  .(2)بيئة العمل، الخدماتبالعمل كزمالء العمل، 
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  : الخلل في تقارير كفاية األداء .

عتمادها في ظفين إلى األسس الموضوعية نظرا إلتفتقر تقارير األداء السنوية للمو
عتبارات ء المتخصصين مما جعلها تتأثر باإلالغالب على تقديرات فردية من جانب الرؤسا

عالقات الوظيفية التي ينبغي أن تقوم واألهواء الشخصية ويؤثر في النهاية على حسن ال
  .(1)بين الموظفين واإلدارة

  : ضعف الفعالية اإلدارية .

إن عدم فعالية اإلدارة يؤدي إلى عدم قدرتها على األداء المطلوب منها وبالتالي 
عتبار العمل الواجب دارة السلوكية بأن تأخذ بعين اإلالتفكير في إعادة بنائها على مبادئ اإل

السريعة  ىالمهارات التي نحتاجها ألداء العمل لتصبح قادرة على مجاراة الخطأداؤه و
للتطور التقني ولتتحمل كافة مسؤولياتها ولن يتحقق لها ذلك إال إذا كانت شروحات 
ووصف العمل تسمح لكل موظف بالمشاركة في صنع القرارات التي تؤثر به وتتعلق 

  .(2)بعمله
غتراب منظمة من أهم العوامل المؤدية لإلل الإن ضعف الفعالية اإلدارية داخ

رتقاء بالعمل اإلداري للتغلب ة يجب أن تتبع عدة خطوات جيدة لإلالوظيفي فاإلدارة الجيد
التخطيط الجيد، متابعة خطوات التنفيذ، إتباع : على مشكالت األداء ومن هذه الخطوات

  .(3)نظام توثيق فعال، فعالية إدارة الوقت
قدرات اإلدارية والقيادية الحقيقية للقائد أو المدير ال تظهر في ظل ومع هذا فإن ال

الظروف الجيدة وال حتى في الظروف العادية وإنما تظهر القدرات الحقيقية في ظل 
األزمات والمشكالت الصعبة وللسلوك البشري أنماط تختلف وتتباين كثيرا متأرجحة بين 

السلبية (، القطب السالب )لعدوانيةالعنف وا(قطب موجب  :قطبين شديدي التنافر
  .(4))والالمباالة
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  : ضعف مستوى التدريب .

من أهم  نتاجاإلو الكفايةبوجه عام ورفع مستوى  إن ضعف مستوى التدريب
شتدت لديه حاجة يريد إشباعها إغتراب المهني، فالفرد يقوم بالتعليم إذا العوامل المؤدية لإل

د المشكلة أو أكثر تستلزم حلوال ويعتبر كسب العيش ومعنى الرغبة في إشباع الحاجة وجو
  .مشكلة والتفاعل مع الزمالء في العمل ينطوي على مشكلة العمل وكيف نتعلم
عليهم حلها  يوكثيرا ما يجابه القادة في مستويات اإلدارة مشاكل يستعص

لم عالقة وبالمحاولة والخطأ يصلون إلى الحل والعالقة بين المحاولة والخطأ وذكاء المتع
طردية فإذا زاد ذكاء المتعلم زادت قدرته على التعلم بالبصيرة وكذلك تزيد قدرته بزيادة 

  .(1)خيراته وزيادة عمره
جير لذا يتوجب التركيز على موضوع التعليم والتدريب ألننا في أمس الحاجة إلى تف

هم البشر،  إلنتاجانجاز وبث روح التقدم، إن الذين يديرون طاقة البشر للعمل والفكر واإل
وإنتاجية هؤالء محكومة بمدى ما يدركونه من معارف وما يتقنونه من مهارات ومن أجل 
ذلك أصبح التعليم والتدريب جزءا من العملية اإلنتاجية في المجتمع المعاصر وهو طريق 

  .(2)التقدم والرخاء
  : حتفاظ بالمعلومات والخبراتاإل .

حتفاظ بالمعلومات والخبـرات وعـدم   ع العمل اإلمواقمن أخطر اآلثار السلبية في 
نقلها للعاملين وكذلك وجود بعض القيادات والمشرفين والعـاملين وأصـحاب الخبـرات    

لـون  معالطويلة في العمل ممن يحتفظون بمعلوماتهم وال يقومون بدورهم التدريبي لمن ي
الخبـرة مـن    حتفاظ بالمعلومات والخبرات فوق صاحبمعهم وقد يكون السبب وراء اإل

   جميع  تأثبت قد  و ، بعمله االستغناء عن خدماته أو نقله إلى مكان آخر، إذا وجد من يقوم
  .(3)هذه المشكلةالتجارب الميدانية أن كل النظم والقوانين والفلسفات لم تنجح في عالج 

  :األمن الوظيفي والخوف .
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ير تثيره المواقف نفعال مثإ"الخوف بأنه  ) tourbe katra( تورب كاترا يعرف 
نفعال مصاحب إالخطرة أو المنذرة بالخطر والتي يصعب على المرء مواجهتها أي أنه 

  "لغريزة الهرب
ولتهم الهروب إن شعور العاملين بالخوف وعدم األمن الوظيفي يؤدي حتما إلى محا

نفعاالت كما يؤدي أيضا إلى تشتيت الجهود المبذولة أثناء وقت من تلك المشاعر واإل
غتراب الوظيفي بين العاملين إنتشار اإلالدوام الرسمي، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى 

  .(1)بالمنظمة
  :فرص الترقية .

لطموح المهني للعامل إن عدم وجود فرص للترقية أو قلتها يؤدي إلى عدم تأمين ا 
ش جتماعي المهني، وكذا وجود ترقيات تعسفية في المؤسسة تجعل العامل يعيومستقبله اإل

  .نحراف السلوك التنظيمي للمؤسسة عن مجراه الحقيقيإتجاه زمالئه نتيجة إغتراب إحالة 
  :تخاذ القراراتإ .

ستغالل جهودهم خالل العملية للعمال في تحديد الطرق المثلى إل إن فقدان القدرة 
ون اإلنتاجية يؤدي إلى قلة الفاعلية والمساهمة في صنع القرارات، فإذا كان العمال ال يجد

تخاذ إآرائهم وتطلعاتهم داخل المؤسسة باإلضافة إلى عن فرصة يعبرون من خاللها 
القرارات التي تتعلق بالعمل وكيفية التنظيم، وإذا كانت بعض القرارات التي تصدرها 

ولهذا السبب يقع التناقض بين ، اإلدارة ال تكون في وضعها وإثرائها، ملزمة لهؤالء 
دارة تحاول تطبيقها ل يرفضون تطبيق مثل هذه القرارات واإلاإلدارة والعمال، فالعما

  .(2)ضطرابات واإلحباطلضغط مما يصيب العامل بنوع من اإلبا
  :مصادر شخصية -2 -6     

  :نقص الكفاءة .    

  كفاءة العاملين في المنظمة من شأنه أن يؤدي إلى إنخفاض األداء الوظيفي إن نقص    
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ل منهم إلى محاولة إرجاع أسباب ضعف أدائه إلى ظروف بين العاملين، حيث يسعى ك
ن إلى ؤوونتيجة لنقص الكفاءة فإن بعض العاملين يلج.خاصة بالمنظمة التي يعمل بها

رات بين اجصرف البعض منهم قبل نهاية الدوام وأيضا تكثر الشنالغياب عن العمل، كما ي
  .(1)غتراب المهنيالعاملين وهذا يمثل اإل

  :وقت الفراغ .

إن وجود وقت فراغ طويل لدى العاملين بالمنظمة من شأنه أن يؤدي إلى كثرة  
األحاديث الجانبية خاصة إذا كانت المشكلة موجودة لدى عدد كبير من العاملين، حيث 

صرف العاملون إلى بحث مشاكلهم الشخصية والتشاور في حلها بدال من قضاء وقت ني
  .(2)نجاز األعمالإالدوام الرسمي في 

ستغالل الوقت بفعالية، ولألسف هناك من الناس من إإن أكثر العاملين ال يحسن 
همية الوقت وزنا، أليظن بأن تنظيم الوقت شيء تافه ال وزن له ذلك ألنهم ال يقيمون 

جتهدنا لعدة ساعات فإننا لن إوهذه المفاهيم تجعل عملنا منخفض اإلنتاجية فمهما عملنا و
  .(3)قتنا ونتخلص من كل ما يضيع علينا أوقاتنانكون منتجين ما لم ننظم و

وقد أشارت الدراسات واألبحاث أن المكتب غير المنظم يؤدي إلى إنتاج أقل 
نخفاض المعنويات لدى العاملين وبالتالي إوساعات عمل طويلة بدون فائدة، إضافة إلى 

  .(4)غترابهم وظيفياإالمساهمة بدور فعال في 
  :سوء التوافق والتكيف .

تساع حاجاته بصورة نشيطة دائمة سواء إإن المعوقات التي يواجهها الفرد في سبيل  
 إطارادية أو معنوية تعقد المجهودات المبذولة لكي يحقق الفرد ذاته في مأكانت معوقات 

  .(5)التكيف وعدم إلى سوء التوافق به في الغالب وينتهي) المنظمة(به  المجتمع الذي يعمل
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وافق وعدم تكيف العمال بالمنظمة التي يعملون بها من شأنه أن يؤدي إن سوء الت       
إلى شعوره بأنه في دائرة اإلهمال داخل المنظمة ومن ثم يتراءى له أن المشكالت التي 

جه لذلك يبحث العامل عن بدائل يقوم بتفريغ مشاكله النفسية نتيالمنظمة و ايعاني منها سببه
ين قطاع كبير من العاملين فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى نتشرت هذه الحالة بإفيها وإذا 
  .(1)غتراب النفسي بينهمإنتشار اإل
  :تجاهات العاملينإ .

غتراب من عدم مالئمة قيم العمل وضوابطه وأهدافه مع توجهات الفرد قد ينجم اإل 
وأهدافه وقيمه أي أن الهدف الذي يتجه عمل الفرد نحوه غير مرغوب فيه أو أن محيط 

هتمام وأن حاجات الفرد ورغباته ال إالعمل الذي يعمل في أجرائه ال يعطيه ما يستحقه من 
  .(2)تحظى بالرعاية بل ال تستشعر من قبل اآلخرين

  :الدور .

يتعرض العامل لعدد كبير من المواقف داخل المنظمة التي يعمل بها هذه المواقف  
ا حقيقيا بالنسـبة لوجـوده أو سـعادته    تخاذ موقف ما إذا ما تضمنت تهديدإقد تدفعه إلى 

المادية والمعنوية، فإذا ما شعر العامل أن دوره في المنظمة التي يعمل بها يقوم الـبعض  
عـرض العامـل   نه أن يصد فإن ذلك من شـأ من العاملين بالتعتيم عليه، بقصد أو بدون ق

، هـذه   الضـيق  الخـوف والغضـب و   : نفعال التي تنتابه مثللمجموعة من مثيرات اإل
 علـى إنتشـار   ومن ثم تساعد الجسم أن تعرقل وظائف من شأنهاالفيسيولوجية  العمليات

  .(3))غتراب النفسياإل(إحدى صوره لدى العامل اإلغتراب في 
  :المنافسة الشديدة .

إن المنافسة بين العاملين في المنظمة الواحدة تأتي غالبا في صالح العامل طالما لم  
قواعد الصحيحة والتي تتمثل في بذل الجهد في العمل للحصول على تتجاوز المنافسة ال
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ستفادة مادية ومعنوية ممكنة من المنظمة، فإذا ما خرجت المنافسة بين العاملين عن إأكبر 
هذه القواعد كأن يتبع العاملون بعض األساليب غير المشروعة للوصول إلى المكاسب 

دفع من يجيدون العمل فقط إلى يأس من التي ال يستحقونها، فإن ذلك من شأنه أن ي
ستسالم العاملين إالوصول إلى المكاسب التي يريدونها ومن ثم تنخفض معدالت أدائهم، إن 

غترابهم وظيفيا عن المنظمة إبالمنظمة لليأس ومشاعر اإلحباط من شأنه أن يؤدي إلى 
  .(1)التي يعملون بها

  :مصادر نفسية -6-3

  : ضعف اإليمان. 

أن الصالة هي أعظم " اإلنسان ذلك المجهول"مؤلف كتاب " كس كاريلألي"يؤكد 
طاقة مولدة للنشاطات عرفت إلى يومنا هذا، وصالة المسلمين هي أعظم طاقة وأعمق أثرا 

راعة هي مدرسة لتعليم المبادئ فهي ليست تعبدا محضا وضراعة، وإنما مع التعبد والض
وباعث روحي معنوي وطاقة دافعة للعمل وزيادة جتماعية المثلى ومعهد للتربية العلمية اإل

  .(2)اإلنتاج
ويعتبر الدين اإلسالمي عامل تغيير فعال في اإلدارة العامة وإدارة األعمال ألنه 

ارة لتحقيق جتهد رجال اإلدارة والخبراء أنفسهم في البحث والتنقيب في نظريات اإلدإمهما 
في المؤسسات فإن النظرية التي تأخذ رتقاء بالسلوك اإلداري التنمية اإلدارية واإل

بتوجهات اإلسالم هي أحكم النظريات وأمثلها لغيابهم على إشباع حاجات الفرد وإرضاء 
  .(3)النفس وهي تحتوي على توجيهات الخالق عز شأنه

  : اليأس واالستسالم للفشل.       

العمل وعدم مواصلة  عتماد على النفس والثقة والمقدرة على العملإن عدم اإل
نسحاب والسلبية في ميادين العمل ظاهرة بينية ومدمرة في مواقع اإلنتاج يجعل سلوك اإل

في الحياة، ويجب أن تعمل وال تغادر ساحة األعمال إال في النهاية، واإلنسان الناجح في 
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الحياة هو القادر على تخطي العقبات وتحقيق األهداف بالرغم من الصعوبات والقضاء 
  .ليأس الذي مأل الصدور وأفسد أبواب التفكير الحر والنشاط الجريءعلى الخوف وا

ستسالم للتخلف وعدم تصحيح األخطاء له أثر سلبي وسيء ينعكس على العمل فاإل
ستسالم للفشل والعوامل المسببة له في العمل هو أحد يأس واإلوبالتالي على الدولة، فال

وظيفي التي بدأت تعرف طريقها إلى غتراب الوامل الرئيسية المسببة لظاهرة اإلالع
  .(1)مجتمعاتنا
  :الكبت والالوعي .        

إن األعراض النفسية والفيزيولوجية للكبت والالوعي تتمثل في القلق والتوقع  
يكون هناك سببا لذلك مع سهولة اإلستثارة العصبية وعدم السيئ والتحفز دون أن 

العامل الذي يعاني من الكبت عدم قدرته  ستقرار الحركي واألرق ومن المالحظ علىاإل
غترابه عن العمل الذي إنه أن يساعد على أعلى أداء العمل بحيوية ونشاط وهذا من ش

  .(2)يمارسه سواء أكان عمال فنيا أو إداريا
  :نعزاليةاإلنطوائية واإل .

عزال نا بالغربة واإلنعزالي هو العامل الذي ينتابه شعورإن العامل اإلنطوائي أو اإل 
 نتماء إلى هذه يعمل بها ومن ثم فهو ال يشعر باإلعن التيارات السائدة في المؤسسة التي 

غتراب من اإل المنظمة أو إلى المجتمع الذي يعيش فيه وهذا النوع من العاملين يعانيا
  .(3)النفسي الذي يؤثر على سلوكه داخل المنظمة

ات مختلفة في حدوث ظاهرة بدرج إن معظم المصادر التي تم التطرق لها تساهم
غتراب المهني، وقد تجتمع هذه المصادر، كما قد توجد منفصلة حسب كل منظمة، وقد اإل
غتراب نفسي أو ذهني، إ، أو إلى )غتراب الجسدياإل(إغتراب كلي عند البعض ؤدي إلى ت

 ستجابة الفرد ومدى تأثره بهذه العوامل، وما يجب تأكيده أنه قد توجدإعلى حسب درجة 
غتراب في إحدى المؤسسات وقد يرجع ذلك لعوامل غير التي ذكرناها ويعزو ظاهرة اإل
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ذلك ألن المنظمات ذاتها والظروف التي يؤدي فيها العامل عمله تختلف من منظمة 
لدى المعلم ليست نفسها مصادر  غترابن مهنة ألخرى، فمثال إن مصادر اإلألخرى وم

العمل، وكذا طموحات وأهداف كل واحد منهما، ختالف بيئة اإلغتراب عند الطبيب إل
ا ما من إضافة إلى مدى أهمية تلك المهنة حيث أن الطبيب تقع عليه مسؤولية أكبر نوع

مر لباقي ل واحد منهما غيرها، وهو نفس األغتراب لدى كالمعلم ما يجعل أسباب اإل
  .المهن واألعمال

  

  :نتائج االغتراب المهني -7

ي داخل المنظمة إلى نتائج تنعكس بصورة واضحة على غتراب المهنيؤدي اإل
مظاهر سلوك العامل، هذه النتائج التي تؤثر على مستوى أداء الفرد ومنه أداء المنظمة 

  :يمكن ترجمتها في العناصر التالية
  : ة على المشرفين من طرف العمالقدالنظرة الحا -7-1

الترقيات القليلة التي ال يجد  وهذا يتجلى من خالل رفضهم للمكافآت القليلة وكذلك
  .لها العمال حسب رأيهم أي تفسير

  :العدوانية والتخريب -7-2

ء والذي يؤدي إلى اإلحباط الحاد وإلى ظهور السلوك العدواني تجاه الفرد واألشيا 
عتداء، تعطيل اآللة، وهذا يحدث عندما ال يجد وسيلة مقبولة أو مشروعة لمعالجة مثل اإل

بة عدد كبير من على سبيل المثال عندما يطلب المدير من السكرتيرة كتاهذا اإلحباط، 
نتهاء منها يقول لها المدير غير رأيه ولم يعد بحاجة إلى هذه الخطابات، الخطابات وبعد اإل

وفي هذه الحالة فئة الشريرة المحبطة قد تلجأ إلى السلوك العدواني مثل سب المدير في 
  .(1)نجاز مهام مكلفة بهاإلة أو البطء في الخفاء أو تعمد إلى تعطيل آ

  : ترك العمل والغياب والضغط -7-3

نسحاب ن من األشكال المناسبة للعامل لإلإن الضغط وترك العمل والغياب يعتبرا
من الوظائف التي يعاني فيها من مستوى عال من الضغط وتشير نتائج الدراسات إلى أن 

تضح من إحدى الدراسات إلعمل والغياب فمثال هناك عالقة متوافقة بين الضغط وترك ا
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في كمية الغياب الناشئ من األمراض البدنية خالل خمس عشر  %22رتفاع إأن هناك 
رتفعت نسبة الغياب الناشئ من إرتفعت يوما، وفي نفس الفترة إيوما وفي نفس الفترة 
ترك العمل ء، وبالنسبة للنسا %3.2بالنسبة للرجال، و  %0.2األمراض النفسية إلى 

نسحاب من العمل يمثالن أقل عواقب غير المرغوب فيها عند مقارنتها والغياب كوسيلة لإل
ستخدام المهدئات وإن كان ترك العمل والغياب يعوقان إبالبدائل األخرى مثل العدوانية و

  .(1)اإلنتاجية فإنهما على األقل يخفضان من األضرار البدنية التي يتعرض لها الفرد
  :دوران في العملال -7-4

حيث أن العامل ال يستقر على العمل في مركز معين، بل ينتقل من مركز عمله  
  .إلى مركز عمل آخر في نفس الورشة، وقد يتعداه إلى الورشات األخرى

  : تمرد العامل من زمالئه -7-5

ويظهر هذا من خالل المناوشات والخصومات اليومية التي يخلقها العامل المستلب، 
عبير عن سخطه وكرهه للعمال اآلخرين، وقد يكون هذا التمرد نتيجة لظروف نفسية كالت
  .جتماعية أو مهنية، وهذا ما يفسر فقدان ذاتية العامل داخل جماعة العملإأو 

  :معاناة العامل المغترب من وهن فطري ونفسي وجسدي -7-6

وات أو آالت نجازات المرضية وهذا في حالة إدخال أدويلجأ على إثره إلى اإل 
ستيعاب هذه إجديدة أكثر حداثة وتعقيدا، حيث يشعر بأن قدراته وإمكانياته عاجزة عن 

  .(2)ستالبإالتغيرات والتكيف معها، وأن قوته الحقيقية تعرضت إلى 
  : اإلحباط والحرمان -7-7

فالشعور باإلحباط أو الحرمان هو شبيه بمشاعر خيبة األمل التي يتعرض لها كل 
ياته اليومية، لكنه أعم وأشمل وآثاره أكثر عمقا، حيث يعتبر أحد مكونات فرد في ح

ستخدم كمفهوم ذو عالقة بسلوك العامل في الصناعة من أالشخصية المرضية، كما أنه 
  .(3)جهة أخرى

  

                                                 
  .نفس المرجع، نفس الصفحة  (1)

, o.p.v. 1989. P340.Le travail industriel contre l’homme :Omar aktouf )2( 
(3) Ibid. P341.    



  . اإلغرتاب املهين : الفصل الثا�ي
  

  

  :العدوان -7-8

آلخرين فقد يحدث لتسبب باأللم الوهي رغبة الشخص أن يكون قاسيا ومياال إلى  
ل داخل المصنع بالتحرش على مشرفه وضربه أو شتمه لينقص من مرتبه أن يقوم العام

  .وقيمته وقد يعبر عن قلقه وسخطه بتدمير اآلالت أو المعدات
  :التثبيت -7-9

ستمرار في القيام بسلوك ليس الضروري الذي يدفع الشخص إلى اإل يعني الدافع 
ون الوصول إلى نتيجة مرضية، له قيمة تكيفية، وفي هذه الحالة يردد العامل نفس العمل د

عتقاده بصحة هذه اإلشاعة يعبر عن إكأن يعبر عن شخصية مشرفة مرضية وناقصة، و
ستمرار في رأيه هذا على الرغم من أن ما هو ظاهريا يكذب رأيه ضعف موقفه الناقد واإل

  . (1)ت على مستوى الفكر والشخصيةيوإشاعته، وهذا كله يعبر على أنه تجمد وتثب
  : عدم الرضا عن العمل - 7-10

إن العامل يشعر بالفردية وعدم الرضا عن العمل وذلك ألنه حينما يزول الضغط 
ح وباء، وبعبارة أخرى فإن المادي وغيره منه يهرب من العمل، وكأن العمل قد أصب

جتماعية إغتراب يترابط حدوثه مع نظام العمل ذاته ومع ما يتضمنه من عالقات شغل اإل
  .(2) ل والعمالبين رب العم

فالفرد يسمى إلى تحقيق نوعين من الرضا من جهة وأن يحقق ميوله ومن جهة 
ى إشباع أخرى وفي نفس الوقت يتوق إلى أن يحض بما يريده اآلخرون حتى يحصل عل

جتماعية، فإذا أجبر على التخلي عما تميل إليه ذاته في سبيل التطابق مع حاجاته اإل
  .عند ذلك في حالة اغتراب متطلبات الجماعة له، يكون

  

  :غتراب المهنيستراتيجيات التعامل مع اإلإ -8

حد من ظاهرة ستراتيجيات أو وسائل من أجل الإتعتمد المنظمات على عدة 
غتراب المهني إذا كان عاما ارها داخل الوسط العمالي، ألن اإلنتشإغتراب المهني ومنع اإل

لى األفراد فقط بل على المنظمة س عفذلك يؤدي إلى عواقب وخيمة تؤثر سلبيا لي
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عتبارها مجموعة من األفراد، لذا تسعى جميع المنظمات بكل الوسائل مستخدمة جهدها بإ
التخفيف منها، وسنذكر بعض هذه إن لم يكن للقضاء على هذه الظاهرة فعلى األقل 

  :ستراتيجيات فيما يأتيال
أن ) Jimes outtl" (ولجيمس أوت"يرى : مساهمة مجلس العمال والنقابات -8-1

مجلس العمل هو القاعدة العمالية التي تملك الصالحيات في أداء دورهم في تفهم قضايا 
ستمرار العمل المنتج بكل الوسائل مهما كانت وتشجيعهم على الممارسة الفعالة وإالعمال، 

  .غترابالس العمالية هي العالج األساسي لإلالصعوبات، وبذلك يخلص إلى أن المج
حتى يتسنى لهم رؤية العمليات : توفير الظروف والوسائل المالئمة للعمال -8-2

اإلنتاجية، أين يذهب هذا اإلنتاج، فالعمال بذلك يشعرون بالرضا عن العمل وارتفاع 
  .الروح المعنوية وحب المؤسسة

إن إحالل تنظيم جيد يدل على مساهمة : تخاذ القراراتإالمشاركة في  -8-3
ينه وإبعاد التنظيم البيروقراطي والتسلط الذي يؤدي في غالب األحيان إلى العمال في تكو

كساد اإلنتاج وظهور روح الالمباالة من قبل العمال، حيث تكشف دراسة سيمان ونيل 
)Seeman et Neal ( أن مشاركة األفراد داخل المنظمة تقلل الشعور بفقد القوة، فاألعضاء

  .بفقد القوة بالمقارنة باألعضاء غير المشاركينالمشاركين في المنظمة أقل شعورا 
 إن دخول فترات تكوينية من حين آلخر، وبعث العمال: التكوين المهني -8-4

إلى المؤسسات الصناعية في الدول الصناعية الكبرى، يساعد على التكيف التكنولوجي 
بعض الدراسات ستفادة العمال من تسيير المؤسسات العمالية المحلية، فقد قدمت نتائج إو

غتراب المهني من المؤهل الجامعي األقل شعورا باإل أن هناك فرق جوهري بين ذوي
  .ذوي المؤهل المتوسط

إن تحسين بنية العامل من توفير فترات للراحة : تحسين بنية العمل -8-5
غتراب الظروف السيئة من شانه إزالة اإل وتحسين وتكييف الجو والتخفيف من حدة

أن إحداث بعض التغييرات في بيئة العمل من حين آلخر، يجعل العامل ال المهني، كما 
  .يمل من بيئة العمل
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إن تقديم بعض القروض للعمال من أجل حل المشاكل : المساعدات المالية -8-6
لعامل بأنه يتمتع بثقة عتبار لحل مختلف المشاكل وهذا إلعادة اإلاألسرية ومساعدتهم على 

  .رفين وهذا يدل على تحسين جو العملهتمام المشاإلدارة وإ
حيث أن ذلك زيادة على رفع القدرات المبذولة لخدمة : توفير روح المبادرة -8-7

لتزام مصالح العامل والمؤسسة من شأنه اإلسهام في التنمية الوطنية ويستفيد العامل باإل
  .(1)اإلنتاجي والتنظيمي

  :(2)ليةوتتضمن النقاط التا: تقوية عالقات العامل -8-8
ل إنشاء وحدة للبحوث النفسية تقوية عالقة العامل بالمؤسسة وذلك من خال

جتماعية والتي من بين أهدافها دراسة مشكالت العاملين والوقوف على المصادر واإل
الخاصة بها، ودراسة هذه المتغيرات يمكن أن يساعد على وضع الحلول الوقائية 

  .لى تقوية عوامل الرضا واإلرضاء لديهموالعالجية لمشكالت العاملين والعمل ع
عتبارات منها أن تكون إنسجام بين العامل وعمله، ويتم ذلك من خالل عدة خلق اإل

حترام المتبادل وأن يكون قوامها الود ين الرئيس والمرؤوس قائمة على اإلالعالقة ب
يشعرون والدفء وأن يكون للعمال حضور وتمثيل قوي في مجلس اإلدارة والنقابة حتى 

  .نتمائهم للعملإبدواتهم وبقوى 
عتبارين رئيسيين إتقوية عالقة العامل بزمالئه، وتعتمد عالقة العامل بزمالئه على 

جتماعية داخل المؤسسة اإلنتاجية ولن يتم لحياة اإلهما التعاون والمنافسة فضال عن إثراء ا
  .والحفالت والمسابقاتذلك إال من خالل تعددية األنشطة وإثرائها بالقيام بالرحالت 

ختار العمل الذي يناسب إلن يتقبل العامل المهنة إال إذا : تقبل العامل لمهنته -8-9
قدراته ويتوافق وميوالته واستعداداته وكذلك سماته الشخصية وهذا ما يؤدي بشعوره 

  .بالرضا عن عمله
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  :غترابقياس اإل -9
  

اإللمام بمختلف خواص اإلغتراب،  لباحث منغتراب اتمكن عملية قياس ظاهرة اإل
غتراب للقياس الكمي، يسهل على الباحث معرفة إن كان الفرد مغتربا حيث أن إخضاع اإل

تراكمات النظرية والتطبيقة حول ارات نتيجة البختال، وقد جاءت مختلف المقاييس واإل أو
راب الذات، غتإغتراب في ميادين متعددة كب، وقد جرت عدة محاوالت لقياس اإلغترااإل
  .غتراب العمال وسنحاول اإلشارة إلى بعضها والذي يهم دراستناإغتراب المدرسة، إ

  

غتراب العمال عدد من إوجه شيبارد لقياس : Chibard((1)(مقياس شيبارد  -9-1
عامال أمريكيا يعملون بمصفاة للبترول  305األسئلة إلى مجموعة من العمال بلغوا 

ال كوريا جنوبيا يعملون بمصفاة البترول في قسم التجميع عام 294ومصنع للسيارات و 
سؤاال يقيس عدة  34قياس ومصنع السيارات قرب العاصمة الكورية، واشتمل هذا الم

  :غتراب وهيخصائص لإل
  .أسئلة قياس الالمعنى -
  .أسئلة قياس الالقوة -
  .أسئلة قياس الالمعيار -
  .أسئلة قياس التوجيه األدائي للعمل -
  .رتباط التقييمي للذاتلة قياس اإلأسئ -
  .بتعاد عن أهداف المؤسسة أسئلة قياس اإل -
  .أسئلة قياس الرضا في العمل -
  

به السيد علي شتا من أجل قياس جاء : (2)غترابالمقياس العام لإل -9-2
شتمل إأبعاد، حيث 08غتراب العام لدى العمال في منشأة صناعية وتضمن هذا المقياس اإل

  :عاد التالية على األب
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للتعرف على البناء الدافعي للعمل وتعيين القيم والدوافع التي : بعد القيم الموجهة -
  .تكون خلف سلوك المغترب

للتعرف على مدى سلب المعرفة الشخصية باألهداف القومية : بعد سلب المعرفة -
  .والتنظيمية للنسق االجتماعي

ة المبادأة وحرية التنفيذ لدى كل للتعرف على مدى سلب حري: بعد سلب الحرية -
  .من العمال والمسؤولين

  .وذلك للتعرف على الترقية وصرف المكافآت: بعد الالمعيارية -
  .معنىالعقالنية الوظيفية ومظاهر الال والذي يتمثل في: بعد الالمعنى -
تحديد بعض المواقف المتعلقة بالعمل واإلدارة وقراراتها : أنماط التكيف المغترب -

  .وجماعة العمل من الزمالء
  .ويتمثل في صراع األهداف الخاصة مع أهداف اإلدارة: غتراب النفسيبعد اإل -
  .غترابالبعد العام لإل -
  

  ):G.Nettler 1957(غتراب مقياس جوين نتلر لإل -9-3

تم إعداد هذا المقياس من طرف جوين نتلر، حيث تضمن هذا المقياس أربعة أبعاد 
  :هي

  ).فقرات 4 (عن الثقافة غتراب اإل -
  ).فقرات 4( غتراب عن الحياة األسرية اإل -
  ).فقرات 3(غتراب الديني إل -
  ).فقرات 4(غتراب السياسي اإل -

كالعاملين (فردا من مختلف العينات  515وقد أجريت الدراسة على عينة قوامها 
تطوعين، في الجيش، نزالء الفنادق، ضباط الحربية، ضباط البحرية، الطالب الم

  .(1)رتباط بيرسونإ، وأجريت معامالت الثبات والصدق بواسطة معادلة )المتزوجين حديثا
  

                                                 
، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، غتراب والتطرق نحو العنفاإل: محمد خضر عبد المختار  (1)

  .101ص 
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قام بإعداده سيد عبد العال لقياس ): 1992(مقياس سيد عبد العال  -9-4
سؤاال موزعة على ستة  216غتراب، ويتكون المقياس من مي بعامل اإلغتراب ، ساإل

  :غتراب هيعوامل لإل
  .لسياسياالغتراب ا-
  .االغتراب االجتماعي-
  .االغتراب االقتصادي-
  .االغتراب الديني-
  .االغتراب الفلسفي-
  .االغتراب النفسي-
وقد طبق على عينة ) نعم، ال(ستجابة بـ بندا، وتمثل اإل 36يتضمن كل عامل و
طالب وطالبة من طالب الجامعة، كما أجرى على العمال للكشف عن صدق  200قوامها 
  .(1)المقياس
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  :خالصة 

غتراب هذا الفصل التعرف أكثر على مفهوم اإل لقد تمكنا من خالل عرض هذا
المصطلح الذي ظهر في البداية في الفلسفة على يد ماركس وهيجل، لينتقل فيما بعد لعلم 

وتنوعت أشكال اإلغتراب لدى الفرد، " إيريك فروم"يد النفس ويستعمل ألول مرة على 
غتراب المهني والذي افي، والسياسي، وما يطلق عليه اإلوالثق غتراب االجتماعي،كاإل

ة ألخرى ومن فرد آلخر، وقد مس تعددت مصادره وأسبابه والتي تختلف من مؤسس
غتراب مختلف جوانب حياة اإلنسان بدءا بحياته الشخصية إلى حياته العملية الشيء اإل

منظمة التي يعمل فيها، هذا ما ومنه على أداء ال ، الذي أثر على مستوى أدائه في العمل
جعل الكثير من المؤسسات اليوم تتخذ عدة إجراءات في محاولة منها للقضاء على هذه 

غتراب اليوم بدأ يمس بعض يدة كل البعد على مجتمعنا لكن اإلالظاهرة التي كانت بع
اس اإلشارة إليه أن إحسالمهن، وذلك نتيجة للتطورات الحاصلة في المجتمع، وما يمكن 

غتراب في أي مجال من مجاالت حياته قد ينعكس بصورة ما على المجاالت الفرد باإل
، وهذا ماجعل الكثير من الدراسات األخرى في حياته وقد يهدده توافقه وأمنه النفسي

تنطلق اليوم لرصد هذه الظاهرة والتعرف عليها أكثر فأكثر ، والذي من شأنه إثراء 
  .لى نتائج تستفيد منها دراسات أخرىالمكتبات بها وكذا التوصل إ
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المؤسسات اإلستشفائية             :الثالثالفصل              
  .العمومية

  
  متهيد      

 . املستشفياتتطور  -1
 .تطور النظام الصحي يف اجلزائر -2
 .مفهومه، أنواعه، خصائصه: املستشفى -3
 .كنظام مفتوح العمومي املستشفى -4
 .الطبيب العام ، عملهمهنته، تعريف: الطبيب -5
 .ة من طرف الطبيباألدوات املستعمل -6
 .صفات الطبيب -7
 .إلتزامات الطبيب وآداب مهنته -8
 .تنظيم وهيكلة القطاع الصحي يف اجلزائر -9

  .خالصة          

  

  
                                                                                                                               

  :تمهيد

مس هذا التطور  وقدعرفت مهنة الطب تطورا ملحوظا عما كانت عليه قديما، 
وكذا الظروف التي يؤدي  الوسائل واألدوات، و تكوين األطباء، و المهنة في حد ذاتها،

لى أن وصل اليوم الطب مرحلة إ فيها الطبيب عمله ونوعية المؤسسات التي يعمل بها،
نا سنتناول في هذا الفصل التطور التاريخي للمستشفيات لذا فإن في أي مجتمع، حاسمة،

المستشفى وأنواعه عرج على مفهوم نوكذا تطور النظام الصحي في الجزائر، ل
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ثم نتطرق بعد ذلك لمهنة كنظام مفتوح،  العمومي ونتعرف على المستشفى ، وخصائصه
ملة من طرفه وكذا األدوات المستع الطبيب العام وعمل الطبيب بدءا بتعريف الطبيب

وأخيرا تنظيم وهيكلة القطاع  وآداب المهنة على أداءه لهذه المهنةاإللتزامات والصفات و
  .الصحي في الجزائر

  

  :تطور المستشفيات  -1

لقد مر المستشفى بعدة مراحل تاريخية ساهمت كل مرحلة منها في بلوغ المستشفى 
عي الحاصـل فـي مختلـف    جتمـا وم من حداثة ورقي، فمع التطـور اإل ما هو عليه الي

المجتمعات في جميع الميادين كان لزاما على المستشفى هو اآلخر أن يعرف هذا التطور 
  .من أجل خدمة قاصدي هذه المنشأة

  

  :المستشفيات في بعض الحضارات القديمة -1-1

سـنة قبـل    1200بينت الدراسات التاريخية أن أقدم المؤسسات الصحية ظهـرت  
إلغريقية، وقد بلغ الطب اإلغريقي ذروة تقدمه خالل العصر الـذهبي  الميالد في المعابد ا

مأوى للمرضى، كستعملت المعابد أسنة قبل الميالد، أين  400للحضارة اإلغريقية، حوالي 
المنطـق   ستخدامإويعتبر أهم ما أنجزه اإلغريقيون هو قدرتهم على تشخيص األمراض و

خرافية، فقد فصل في هذه الفترة الطـب  عتماد على أفكار لتفسير سبب المرض عوض اإل
  .عن الدين والفلسفة

قبل الميالد إلـى وجـود معابـد     600وتشير الوثائق التاريخية في مصر حوالي 
ستعمال األدوية النباتيـة وتجبيـر   إخصصت لرعاية المرضى، سميت بمعابد الشفاء، مع 

ة بالعبيد من أجـل  الكسور، كما وجد أيضا في حضارات الرومان القديمة مصحات للعناي
  .ضمان شفائهم للحفاظ على القوى العاملة المنتجة

قبل الميالد فقد بنيت المستشفيات  232و  273أما في الهند وفي الفترة ما بين 
  .(1)أي معابد الشفاء Cikicta وسميت السيكيستا 

                                                 
، 1990، معهد اإلدارة العامة، الرياض، المملكة العربية السعودية، إدارة المستشفيات: حسان محمد نذير حرستاني (1)

  .22-20ص 
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ومما سبق يتضح لنا أنه منذ القديم تواجدت أمكنة لعالج المرضى عبر مختلف 
عتقادات اإلنسان من الفكر الخرافي للمرض إلى إات، وقد ساهم في ذلك تطور الحضار

  .الفكر المنطقي والعلمي
  

  :المستشفيات في الديانة المسيحية -1-2

عتقاد السائد في الحضارات القديمة أن المرض يعود سببه إلى وجود قوى كان اإل
أن عتبار إعض الشيء، بغير مدنية كاألرواح، وبمجيء المسيحية تغير هذا المفهوم ب

  .(2)المسيحية تؤمن بأن المرض مشيئة من اهللا
رجال الدين على إنشاء المستشفيات بالقرب  الكاثوليكيةكنيسة الروم جعت وقد ش

  .(3)عتبروها جزءا مكمال للمسعى الديني المسيحيإمن دور العبادة و
لرومانية ميالدية زودت المدن التابعة لإلمبراطورية ا 500وفي حوالي سنة 

هتمام األطباء في إبمستشفى تابع للكنيسة يعمل فيه مجموعة من المتطوعين، وقد تركز 
المستشفيات المسيحية في تلك الفترة على أهمية العطف والرعاية األبوية على حساب 

  .(4)المعرفة العلمية
رة ، فإن األطباء في هذه الفتة لذا فإنه بالرغم من نظرة المسيحية للمرض المتطور

هتماماتهم العلمية، لذا غلب الجانب النفسي على إكانوا يهتمون بالجانب الديني أكثر من 
الجوانب األخرى، ويرجع ذلك لنظرة الكنيسة نفسها للمرض والمرضى ومحاولتها للتقرب 

  .من هؤالء أكثر
  

  :المستشفيات عند العرب المسلمين -1-3

ود المستشفيات في عصر الجاهلية ال يوجد في المصادر التاريخية ما يدل على وج
م 707ويحدثنا التاريخ أن الوليد بن عبد الملك قد أمر ببناء أول مستشفى في اإلسالم عام 

                                                 
  .22نفس المرجع، ص   (2)
، 1989، دار الجماهيرية الليبية، ليبيا، 1، طمقدمة في علم االجتماع الطبي: بشير الدويبي ،أحمد بيري عبد السالم  (3)

  .138-137ص 
  .23المرجع السابق، ص : حسان محمد نذير حرستاني  (4)
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ال يختلطوا  كي، وفيما يؤثر على الخلفية أنه أمر بالحجر على المجنونين )سوريا(بدمشق 
  .فينباألصحاء، شهد هذا العصر أيضا إنشاء مستشفيات خصصت إليواء المكفو

ختيار أنسب موقع لها بعد إوفي العصر العباسي شيدت الكثير من المستشفيات مع 
  .مزيد من الدرس والبحث

ستشار الرازي ليختار له مكانا لبناء مستشفى يحمل إ" عضد الدولة"وقد ذكر أن 
سمه، فأشار الرازي على الخلفية بأن يعلق في كل جانب من جانبي بغداد قطعة لحم، فإذا إ

أن الجهة التي علقت فيها لم تفسد فيها القطعة، فإنه يتعين طبقا لمنشورة الرازي أن ثبت 
وهي لفظة " رستانالبيما"إسم يبني المستشفى في ذلك المكان، وقد أطلق عليها العرب 

ومعناها المريض، وستان ومعناها المكان، أي مكان  ربيما: سورية تتألف من جزئين
خصص في هذه المستشفيات أطباء من مختلف المريض أو دار المريض، وقد 
الجوالة  شخيص أمراضهم، وقد أنشأت البيمارستانالتخصصات لعالج المرضى بعد ت

وكانت الهيئات الصحية ، م بناء على توجيه من سنان بن ثابت بن فرة 938حوالي 
ء لفاختجهزها وترسلها إلى البقاع النائية أو عند حدوث األوبئة، ثم أصبحت ترافق ال

  .(1)والملوك في الجيوش
تسير بطريقة تشبه النظام الحديث لتسيير المستشفيات، إذ كانت  وكانت البيمارستان

قسم للرجال وآخر للنساء، وكل قسم به عدة غرف وقاعات، منها ما هو : تقسم إلى قسمين
تلك الفترة بالذات هـي عصـر    لألمراض الباطنية ومنها ما هو للعيون والجراحة، كانت

نحطاط الذي عاشته أوروبا، فكانت المستشفيات فيها مصـدر لنقـل األمـراض بـين     اإل
ون المجزومين ويعذبون قالمرضى المقيمين، هذا باإلضافة إلى أن بعض الملوك كانوا يحر

  .(1)المجانين
ول من حسن المستشفيات ورفع من قيمتها وبـدأ التـدريس   أوعليه فإن العرب هم 

ت الخارجية بها، وأول من أوجب علـى األطبـاء والصـيادلة    بها، وأول من أقام العيادا
  .متحان قبل الترخيص لهم بالقيام بمهامهمإ
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كما كانوا أول من عين أطباء دائمين بالمستشفيات في العالم قبل أوروبـا، وذلـك   
أوروبي عين بـه   ىعندما أنشأ الخليفة األموي الوليد أول مستشفى، في حين أول مستشف

  .(2)سنة من العرب 800م أي بعد 1500وذلك سنة " رغوستاسب" أطباء هو مستشفى
والمالحظ أن تطور المستشفيات عند العرب، كان مع بداية الحضـارة اإلسـالمية   
التي غيرت الكثير من مناحي حياة اإلنسان، ومنها صـحة اإلنسـان، وهـذا مـا يقـره      

  .مسلمين أنفسهمالمستشرقون في كتاباتهم المختلفة، قبل اإلشارة إليه من طرف ال
  

  :المستشفيات خالل القرن الرابع عشر ميالدي-1-4

فـي   المستشـفيات وإدارتهـا   إنشاءنتقلت مهمة إخالل القرن الرابع عشر ميالدي 
من الكنيسة إلى السلطات البلدية، ويعتبر هذا التغيير في غاية األهمية، ألن الكنيسة  أوروبا

  .(3)عالج المرضى كما ذكرنا أهملت المنهج العلمي في طريقة
العالج معا، وأصبحت المستشفيات في هذا القرن مكان يلقي فيه المرضى المأوى و

مـا فـي   زدحاإجتماعية للمرضى الفقـراء فخلقـوا   بحيث ساءت الحالة اإلقتصادية واإل
هتمام في هذا القرن إلى التركيـز علـى العلـوم الطبيـة     المستشفيات فانصرف بذلك اإل

  .(4)لم يطرأ أي تحسن على الرعاية الطبية في المراكز الصحيةوالتجريبية كما أنه 
وكان الفحص الطبي ال يختلف كثيرا عما هو عليه اآلن، فقد كانوا يفحصون لـون  
البول ويجسون النبض، ويقومون بتجربة العقاقير على الحيوانات، وفـي مجـال تنظـيم    

  .(1)متحانات القبولإمزاولة مهنة الطب والصيدلة كانت تجري 
ففي القرن الرابع عشر عرفت المستشفيات هذا التطور، نظير التقدم الملحوظ فـي  

صور الديني إلى التصور العلمي الـذي يحتـاج للمزيـد مـن     تتصور المرضى، من ال
  .الدراسات واألبحاث لضمان الرعاية الطبية الالزمة للمرضى
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تصف القـرن  المستشفيات بداية من القرن التاسع عشر الميالدي إلى من -1-5

  ):في الواليات المتحدة األمريكية وبعض دول أوروبا(العشرين 

ستخدام عمليـات التخـدير   إشهدت هذه الفترة تقدما كبيرا في مجال العلوم الطبية ك
سـتعمال  إو) 1928(كتشاف المضادات الحيوية إ، )1846(وتطبيقها في جراحة اإلنسان 

) 1902(كتشاف الزمرة الدموية إلدم عند ، وتطور عمليات نقل ا)1895(األشعة الصينية 
  .وقد أثر هذا التطور على تأسيس المستشفيات الحديثة

وقد كان للتطور الكبير في مجاالت العلوم الطبيـة األساسـية، كعلـوم التشـريح     
ووظائف الجسم والكيمياء الحيوية والفيزياء، وغيرها األثر البارز فـي تعزيـز نوعيـة    

تشفى، وقد أتاح ظهور مهنة التمريض كعلم قائم بذاته تعزيز ثقة الخدمات المقدمة في المس
المجتمع بالخدمات التي يقدمها المستشفى، كما أدى إنشاء الكلية األمريكية للجراحين إلـى  

  .تطوير جودة الرعاية في المستشفيات
وهكذا فرضت المستشفيات نفسها كضرورة حتمية في المجتمع ينبغي العمل علـى  

يلها، وعليه كان نشوء النظم المختلفة لتمويل مصـاريف العنايـة الطبيـة    تطويرها وتمو
مساعدا على إنشاء مستشفيات جديدة وتوفير المستشفيات القائمـة، وأصـبحت الرعايـة    

  .(2)الصحية متاحة ألغلب المواطنين على مختلف مستوياتهم
  
  
  
  
  

  :تطور النظام الصحي في الجزائر -2

اهمت ر تطورا ملحوظا، عبر محطات مختلفة، سعرف النظام الصحي في الجزائ
ستقالل ونهاية في العصر الحاضر باإلستعمار ومرورا فيها عدة عوامل بداية من اإل

  :سنحاول اإلشارة إلى مختلف هذه المراحل فيما يأتيو
    

  : قبل االستقالل -2-1

                                                 
  .32، صنفس المرجع    (2)
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طـم النظـام   ستعمارية على المجتمـع الجزائـري ح  من أجل فرض السيطرة اإل
جتماعية التقليدية وأحدث بنية رأسمالية تضـمن أهدافـه   نيالي البنية اإلقتصادية واإلالكولو
  .جتماعيةية واإلقتصادية واإلالسياس

ارية التـي أفـرزت وضـعية    ستعمالمشروع الصحي جزء من السياسة اإلويعتبر 
لتخلـف  نتشار الفقر والمرض المصـاحب  إجتماعي وتسببت في التخلف اإلقتصادي واإل

جتماعية مما أسهم بشكل مباشر في توسيع المشكلة الصحية وتنميـة التخلـف   اإلالشروط 
إشـباع حاجيـات    إلـى  )عربي-أوروبي(جتماعي والصحي وأدت الفوارق العنصرية اإل

  .األقلية األوروبية المتمركزة في المدن على حساب األغلبية المستعمرة
ـ  ل أشـكاال متباينـة   وتبعا لذلك عرف المشروع الصحي ثالثة مراحل أساسية تمث

  :لتنظيم الرعاية الطبية
عالج الطبي في معسـكرات  ندمج خاللها الإو 1850إلى  1830األولى تمتد من  -
  .ستعماريالجيش اإل
ستشفائية خـارج  إوتضمنت فيها رعاية طبية  1945إلى  1850الثانية تمتد من  -

  .معسكرات الجيش، في المدن التي تتمركز ضمنها األقلية األوروبية
ونمت في هذه الفترة رعايـة طبيـة وطنيـة     1962إلى  1945الثالثة تمتد من  -

منها أشـكال التنظـيم الطبـي بعـد     نبثقت إأشرف على تنظيمها جيش التحرير الوطني و
  .ستقاللاإل

تجهت أهداف البنية الصحية خالل المرحلة الكولونياليـة إلشـباع   إشكل عام فقد بو
ية من أجل ضـمان اإلحـتالل العسـكري واإلسـتعمار     ألقلية األوروبحاجيات الجيش وا

ستخدمت البنية الصحية ألهداف سياسية وإيديولوجيـة،  أ، وعلى صعيد آخر (1)ستيطانياإل
قافيـة والدينيـة   جتماعيـة والث ة على المستعمرة وتغيير القيم اإليتسنى من خاللها السيطر

  .(2)ستعماري في شكل حضاري وإنسانيوتقديم النظام اإل
  

                                                 
, Alger, 1980. santé Données statistiques sur la:  pulationMinistère de la santé et de la po -(1 

 P03.  
rongements culturels dans l’Algérie coloniale (Ecole médecine Religion  fAf :Y. Tutin (2)

P16. , 1983, Alger , ALEN ,  1880)-1830  
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  :ستقاللبعد اإل -2- 2

ستقالل النظام الصحي الفرنسـي فـي هياكلـه وقوانينـه     ورثت الجزائر فجر اإل
من الحرب التحريرية إلى غاية اإلستقالل وخالل مرحلـة   بتداءإوتصوره لمفهوم العالج، 

شتراكية نشأت مبادئ أخرى مختلفة جذريا عما ورثت، كانت الدولة فـي ظلهـا هـي    اإل
  .(3)هيمنالمنظم المباشر والم

ها لم تكن واضـحة حتـى وإن   ختيارات وتحكيمات بعضإوكان أمام الجزائر عدة 
ميثاق طـرابلس  (ختيارات المذهبية تظهر جلية ومدعمة من قبل السلطة السياسية كانت اإل

والتي نصت على ضرورة اإلسراع بتأميم مهنـة الطـب   ) 1964، ميثاق الجزائر 1962
متصـاص القطـاع اللبرالـي    إ، و(4)ن مجانية العالجوكذا الهياكل الصحية من أجل ضما

التقليدي، كما ورثت هياكل صحية ضخمة غير متوازنة جهويا ألنها كانت قائمة لصـالح  
  .األقلية األوروبية

وظهر تياران أساسيان متصارعان حول مستقبل الطب والصـحة فـي الجزائـر،    
ل البشرية والمالية حتى يتسنى األول يحاول إعادة تشكيل النظام عن طريق تزويده بالوسائ

ير مختلفة ينطالقا من مبادئ وميكانيزمات تسإله التوسيع، والثاني يحاول إعادة بناء النظام 
مع اإلشارة إلى أن األشياء في الواقع هي أكثر تعقيدا وتداخال كلمـا حلـت المعطيـات    

  .المؤسساتية محل المنطق العلمي والعقالني
من  ل تشكيل قطاع عمومي أو خاص للعالج، وبالرغماألول حو ضوقد دار التعار

ختيار إال أن هذه األخيرة عبرت عن نفسـها  أن النصوص المذهبية بلورت اإلشتراكية كإ
حـول   بشكل مختلف في النظام الصحي حسب المراحل المختلفة، وأزداد اللبس واإلبهـام 

اد السـوق واإلعـالن   قتصإقتصادية والدخول التدريجي في النظام الصحي بعد األزمة اإل
  .(1)الشامل بفساد النهج المتبع سابقا

                                                 
Centre de  , e santé en Algérie la difficile restructuration du système d : Oufriha. F.Z. )3(

recherche en fonomie appliquée  pour le développement,  N°35-36, Alger, 1993,  P10.  
. P101. ,1991 , Thèse de doctorat , Université de Montpellier , : la dynamiquesBrahamia. B )4(  

(1) Oufriha .F.Z: Op.cit, P11-13.  
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الصحي في الجزائر بدايـة مـن    التي مر بها النظام فيما يأتي للمراحل وسنتطرق
  اإلستقالل إلى غاية اليوم، وهي مراحل مهمة كونها ساهمت في إيجاد النظام الصحي كما

  :هو عليه اليوم وأهم هذه المراحل
  
  ):1974-1962(نتقالية األولى المرحلة اإل -2-2-1

سابقة وذلك على الـرغم مـن تبنـي    تميزت بإعادة تطبيق الممارسات الصحية ال
شتراكية فقد ترك ذهاب الفرنسيين فراغا كبيرا على مستوى الهياكل ولم تكن الجزائـر  اإل

  .(2)طبيب نصفهم أجانب يتركز أغلبهم في المدن الكبيرة 600سوى  1963تعد سنة 
جتماعيـة  تطوره كان مشروطا بالتأمينات اإل الخاص موجودا، غير أن وبقي الطب
قتصادية في ميدان التشغيل، وهـذا مـا   عها على حجم العمالة والسياسة اإلالتي يعتمد توس

  .1966حصل بالفعل بفضل السياسة التنموية لسنة 
 جتماعية الطب الخاص من حيث المال والمنبع، هذا فضـال وقد مولت التأمينات اإل

عن تمويل المستشفى العمومي بشكل مباشر، غير أن هذا األخير هو الذي تحمـل علـى   
كاهله عبء محاربة األمراض المعدية والجرثومية باإلضافة إلى عمليات الوقاية وحمالت 

  .التلقيح
وكان البطالون يستفيدون من نظام العناية الطبية المجانيـة شـريطة أن يكونـوا    

تحديد قائمتهم والحقيقة أن هذه العناية كانـت مفتوحـة للجميـع    معوزين وتتكفل البلدية ب
  .(3)مع مجيء الطب المجاني 1974وألغيت سنة 

لم يكن نظام العالج موحدا بل كان متكونا من أنظمة متوازية متمركـزة علـى   و 
جتماعيـة فـي   المستشفى العمومي، وقد شهدت هذه الفترة ظهور المراكـز الصـحية اإل  

أن نميز بين عدة أنـواع   نلتقريب العامل من العالج، وعلى العموم يمكالشركات الوطنية 
  :من الهياكل الصحية في هذه المرحلة وهي

  .المستشفى العمومي تحت ظل وزارة الصحة -
                                                 

soniataire en  Bilan de vingt huit années de politique:  un A Hammoudia. DOufecho )2(

64.-, P6336, 3eme et 4eme trimestres, Algérie, 1993-, in les cahiers du cread N°35Algérie  
(3) Brahami A B: Op.Cit, P28.  
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جتماعية وشبكاتها الخاصة للعالج المرتبطة بالصناديق الجهوية لكل التأمينات اإل -
  .من قسنطينة، الجزائر، وهران

  .الطبية المجانية تحت وصاية البلديةالعناية  -
  .الطب الخاص -
  .(1)الطب المدرسي تحت رعاية وزارة التربية -
  

  ):1979بداية (مرحلة مجانية العالج  -2-2-2

تنظيم صـحي  "على ضرورة بناء ) 1976(أكد كل من الميثاق الوطني والدستور 
الدخول في التصنيع بعمق  ، وتعجل في ظل(2)وعليه جاء قرار مجانية العالج" عام مجاني

وكانت مجانية العالج أشمل من العناية الطبية المجانيـة ألنهـا   ) المخطط الرباعي الثاني(
  .وصلت إلى فئات أوسع

 1980نعقدت الدورة الرابعة للجنة المركزية لجبهـة التحريـر الـوطني سـنة     إو
نقطة كرست الصـحة فـي خدمـة     159عتمدت إودرست ملف الصحة بصفة خاصة و

التي من بينهـا  (جتماعية المخطط الخماسي وأعطى أولوية لإلستثمارات اإل الجميع، وجاء
  .(3)مقاطعة لنموذج التنمية السابق) الصحة

ر أن تطبيقها بمعـزل  وكانت مجانية العالج تهدف إلى رفع المستوى الصحي، غي
ع بـروز  قتصادي أنشأ فيها العديد من التناقضات خصوصا معن المحيط اإلجتماعي واإل
  .(4)مشكل التمويل في الثمانينات

في هذه المرحلة ثم توحيد أنظمة العالج مع هيمنة القطـاع العمـومي وأصـبحت    
  :الهياكل الصحية متكونة من

  .جتماعيهياكل للعالج تابعة للضمان اإل -
  .جتماعيةالمراكز الصحية اإل -

                                                 
(1) Id.  

  .ن مجانية العالجالمتضم:  1973ديسمبر  28المؤرخ في  65-73األمر رقم   (2)
(3) Oufriha F Z: Op.Cit, P18.  
(4) Brahami. A. B : Op.Cit, P17.  
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  ...)عيادات، مخابر(الطب الخاص  -
وأصـبحت متكونـة    1984بتداء من سنة إعمومية للعالج تم إعادة تنظيم الشبكة ال

  :من
  ).1984سرير سنة  40700قطاع صحي مع  178(القطاع الصحي  -
  .القطاع الصحي الفرعي المتعددة الخدمات -
  ).1984سنة  18عددها (المستشفيات المتخصصة  -
  (1))ألـف سـرير   17مع  1986سنة  13عددها (ستشفائية الجامعية المراكز اإل -

  : (2)ستجابة لمبادئ أساسية هيإالهيكلة وقد أتت هذه 
  )القطاعية، الجهوية، تدرج العالج (تطبيق مبدأ ثالثي األبعاد -
تستلزم إعادة تعريف دور وظـائف وزارة الصـحة   : ة ما بين القطاعاتبمقار -

  .وجميع الوزارات التي تدخل في قطاع الصحة
حامها في تطبيـق  قطبيعتها القانونية وإ إدماج جميع الهياكل الصحية مهما كانت -

  .البرامج الوطنية والجهوية للصحة
الخريطة الصـحية  (توسع للشبكة الصحية إلى شكل مدار ومخطط  كل خضوع -
  ).الوطنية

  .إدخال النشاطات الوقائية والعالجية في جميع مستويات توزيع العالج -
  

  :نتقالية الجديدةالمرحلة اإل -2-2-3

مختلف التغيرات التي طرأت علـى  ظام الصحي أن يتأثر ويستجيب لكان على الن
 م يتم على مستوى منظومي بل تم اإلكتفاء بإنقاصقتصاد الوطني، غير أن هذا التغيير لاإل

ستثمار، إذ مثلـت  فضال عن نفقات اإلهذا ) خارج مصاريف المستخدمين(نفقات التسيير 
سـنة   %6كانـت  أن  داخلي العام، بعـد  من الناتج ال"  %4.7" 1993نفقات الصحة سنة 

1988.  

                                                 
(1) Ibid, P 28-29.  
(2) Oufriha F Z : Op.cit. P18-20.  
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ولم تعرف الشبكة العمومية للعالج تغيرا يذكر، أما الشبكة الخاصة فقد بدأت تعرف 
  .قتصاد السوق وترك حرية المبادرةإ توسعا بفضل الدخول في

سـتراتيجي  إويعاني النظام الصحي في الجزائر من مشكلتين أساسـيتين أحـدهما   
األهداف األساسية للصحة العمومية واآلخر تنظيمي له عالقة بالشكل متعلق بإعادة تعريف 

  .(1)المجزء للهياكل الصحية وما يتبعه من مشاكل التنسيق والتكامل 
المتعلـق   1997جويلية  14المؤرخ في  261-97وأحدث المرسوم التنفيذي رقم 
نوب وسط، شرق، غرب، جنوب شرق، ج(ات صحيةبالمجالس الجهوية للصحة خمسة جه

ويساعد هذه المجالس في تأدية مهامها هياكل دعم ذات طابع تقني هي الملحقـات  ) غرب
  .الجهوية بالمعهد الوطني للصحة العمومية

بعاد الضغط من الهيئـات  ستشفائية الجامعية الذي جاء إلثم جاء إقتراح الهيئات اإل
صـة للنظـام   األخرى، غير أن الجهة عبارة عن تنظيم ظهر في فرنسا لحل مشـاكل خا 

الصحي الفرنسي، كما أن التنظيم اإلداري الفرنسي يعترف بالجهة على عكـس التنظـيم   
  .عتبارات سياسية وأخرى مؤسساتية محضةري الجزائري الذي ال يعترف بها إلاإلدا

مست الجانب التنظيمي للهيئات اإلستشفائية نه توجد العديد من التعديالت التي أكما 
وشملت أساسـا إدخـال   ائية المتخصصة والقطاعات الصحية، ستشفالجامعية، الهيئات اإل

اإلدارة عوض مجلس التوجيه وإقحام مختلف الفاعلين فيه ومنح المحاسب العمومي مهمة 
ستشفائية الجامعيـة  تمت إعادة هيكلة بعض الهياكل اإل مسك محاسبة عامة وتحليلية، كما

  .(2)متخصصة ستشفائيةإ عن طريق تحويل بعض هياكلها إلى مراكز

                                                 
Assises nationales de la santé. Alger, 27 et 28  : Ministère de la santé et de la population (1)

, rapport régional EST, de la santé, éléments de réflexionmai 1998, system national 
conclusions et recommandations des Assises régionales de la santé.  

 5المؤرخ في  243-81المعدل والمتمم للمرسوم رقم  1996نوفمبر 30في  433-96المرسوم التنفيذي رقم   (2)
  .ستشفائية المتخصصةلهيئات اإلإنشاء وتنظيم ا :المتضمن 1981سبتمبر 

لقواعد إنشاء تنظيم وسير الهيئات اإلستشفائية  :المحدد 30/12/1997المؤرخ في  465-97المرسوم التنفيذي رقم -
  .ةالمتخصص

  .لقواعد إنشاء وتنظيم القطاعات الصحية :المصدر 30/12/1997المؤرخ في  466-97المرسوم التنفيذي رقم -
  .لقواعد إنشاء المراكز اإلستشفائية الجامعية :المصدر 30/12/1997المؤرخ في   467-97م المرسوم التنفيذي رق-
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  .ووظائفه خصائصه أنواعه، مفهومه، :المستشفى -3
  

  :مفهوم المستشفيات 3-1

تعرضت العديد من الهيئات والباحثين إلى تعريف المستشـفى ومحاولـة إعطائـه    
  .مفهوم، وسنحاول فيما يأتي ذكر بعض هذه التعاريف والمفاهيم المختلفة

جتماعية يرتبط أعضـائها  إة هو وحد"المستشفى بقوله  1996 علي مكـاوي عرف 
فيما بينهم خالل شبكة عالقات تنظمها مجموعة محددة من القيم والمعايير، ورغم التبـاين  
بين القوى العاملة إال أن لديهم جميعا بعض األهداف العامة، كاألخذ بيد المـريض علـى   

خرى ستعادة الصحة، وهذا األمر يصدق على سائر المؤسسات الصحية األإطريق الشفاء و
التفاعل  لمركز رعاية األمومة وغيرها، كما أن لكل مؤسسة أنماطها الفريدة وأساليبها في

  .(1)"عتماد المتبادل والعالقات المتداولة فيما بينهاوهذا يتوقف على درجة اإل
هيئـة أو وحـدة أو تنظـيم    "كل  1997المليحي الهادي حسب  يقصد بالمستشفى

ة، وسواء أكانت عامة إنسانيانت عالجية أو وقائية أو يستهدف تقديم رعاية صحية سواء ك
وجـود عـدد   بستثناء، وتكتسب هذه الصفة العالجية أو الوقائية الصحية إأو خاصة، بال 

  .(2)"مناسب من المتخصصين في شؤون العالج أو الكشف عن التحليل
المستشـفى بأنـه    1974سنة  )A.H.A(الهيئة األمريكية للمستشفيات عرفت و

ة تحتوي على جهاز طبي منظم، يتمتع بتسهيالت طبية دائمة تشتمل علـى أسـرة   مؤسس"
للتنويم وخدمات طبية تتضمن خدمات األطباء وخدمات التمريض المستمرة وذلك إلعطاء 

   (3)"المرضى التشخيص والعالج الالزمين
جزء أساسي "المستشفى من منظور وظيفي بأنه  المنظمة العالمية للصحةوعرفت 

جتماعي وطبي، تتخلص وظيفته في تقديم رعاية صحية كاملة للسكان، عالجية إيم من تنظ
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ها المنزلية، كما أنـه أيضـا   ئتأو وقائية وتمتد خدمات عيادته الخارجية إلى األسرة في بي
  .(1)"جتماعية حيويةإمركز لتدرب العاملين الصحيين وللقيام ببحوث 

مؤسسـة للرعايـة   "بأنه  مستشفىال أيضا 1990 المنظمة العالمية للصحة عرفتو
الصحية تضم جهازا منظما من األطباء والمهنيين ومرافق صحية دائمـة تشـمل أسـرة    
للمرضى الداخليين وتقدم الخدمات الطبيـة والتمريضـية وسـائر الخـدمات المتصـلة      

  (2)"بالصحة
نطلقت من خلفيات مختلفة فإن إإن مختلف التعاريف التي تناولت مفهوم المستشفى 

جتماعي للمستشفى، حيث ركز علـى كـون   علي مكاوي على الجانب اإلتصر تعريف قإ
ي كان عاما، في حـين أن تعريـف   حمليالجتماعية، فإن مفهوم الهادي إالمستشفى وحدة 

المنظمة العالمية للصحة ينطبق على الدول المتقدمة دون الدول المتخلفة ومنها الجزائـر  
ل سواء في التشريعات القانونية وفي مهنـة الطـب   كما أن التطور الحاص بطبيعة الحال،

يجعل مفهوم المستشفى يعرف هو اآلخر هذا التطور تبعا لتطـور الوسـائل واألهـداف    
، ما يجعل المفاهيم عن هاته المؤسسة بقدر ما تنطبـق علـى    المرجوة من هذه المؤسسة

 غي نفس األهداف،دولة ما فهي ال تنطبق على أخرى رغم أنها تحمل نفس اإلسم وربما تبت
إضافة إلى أن مصادر تمويل هذه المؤسسة و الجهة المخولة لتسييرها تجعل المستشفيات 

لذا فإن المستشفى هو تختلف كما هو الحال عندنا بين القطاع الخاص والعام التابع للدولة، 
يسهر على تسييرها قطـاع مـا، ويتواجـد بهـا      عبارة عن مؤسسة تابعة لقطاع الصحة

تكفل للمريض العالج الالزم حيـث تـوفر لـه     من األطباء والعاملين الصحيينمجموعة 
، وقـد تكـون خاصـة    الضرورية حيث يكون هدفها األسمى تقديم العالج الرعاية الطبية

  .بعالج أمراض معينة دون األخرى
  

  :أنواع المستشفيات -3-2

  :(3)تصنف غالبا المستشفيات وفقا لآلتي .
                                                 

  .نفس المرجع ، نفس الصفحة  (1)
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  .ونميز هنا بين المستشفى العام والمستشفى التخصصي  :من الناحية العيادية -
غالبية (ونميز بين مستشفى ذي العناية القصيرة : حسب أنماط اإلشراف والملكية -

والمستشفى ذي العناية الطويلـة الـذي   ) المستشفيات العامة، مستشفيات الوالدة واألطفال
  )ت الصحة النفسية، كبار السنمستشفيا(يكون فيها متوسط اإلقامة أكثر من ثالثين يوما 

ونميز بين المستشفيات المعتمـدة وغيـر   : حسب جودة خدمات الرعاية المقدمة -
  .المعتمدة
أقل من (حسب الموقع والسعة السريرية، ونميز بين المستشفيات المحلية الصغيرة -

  .والجهوية) سريرا500و 100ما بين (، والمركزية )سرير 100
  : (1)إلى ثالث أنواع هي جمهاحسب ح ويصنفها البعض .
وتقدم خدمات عالجية للمرضى : سرير 100إلى  20المستشفيات الصغيرة من  -

  .الباطنية والحاالت الجراحية والوالدة
وتقدم خدمات باطنية، وجراحيـة  : سرير 100المستشفيات المتوسطة أكثر من  -

  .ونسائية، وغيرها ذات طابع تخصص عال
حيث تؤمن خدمات صحية وطبية متكاملة تشـمل العـالج    :المستشفيات الكبيرة -

اإلشعاعي وجراحة األعصاب، جراحة الصدر، جراحة التجميل، القلب، زراعة األعضاء، 
تعليم اإلطارات المتخصصـة والبحـث   لوفي كثير من األحيان تستخدم هذه المستشفيات 

  .العلمي
  

  :خصائص المستشفى ووظائفه -3-3

  :(2)عامة بعدة خصائص نذكر منهاتتمتع المستشفيات بصفة 
  .تعتمد خدماتها على تعداد السكان -
  .تعتمد خدماتها على تعداد العاملين الصحيين -
  .تعتمد خدماتها على وفرة الرعاية الصحية واالجتماعية في البلد -
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  .األخرى كالصناعة والزراعة والتعليمتعتمد خدماتها على تنمية القطاعات  -
  .على حجمها وأقسامهاتعتمد خدماتها  -
  .تختلف المؤسسات الطبية وتتعدد بحكم وظائفها -
  .تعتمد على العمل الجماعي -
  :(1)كما تشترك معظم المستشفيات الحديثة في وظائف أساسية هي .
  .تحقيق مستوى عال من جودة الرعاية الطبية للمريض -
  .علوم الطبية المساعدةتعليم وتدريب العاملين في المجاالت الطبية والتربصية وال -
  .تعزيز البحوث في مجاالت العلوم الطبية والعلوم األخرى ذات العالقة بالصحة -
توفير خدمات الرعاية الصحية األولى الالزمة لتعزيز صـحة المجتمـع، مـع     -

  .ستمراريةولية الرعاية وعنصري التنسيق واإلضمان الوقاية وشم
  

  :كنظام مفتوح العمومي المستشفى -4

عتبر المستشفى نظاما مركبا من مجموعة نظم فرعية لكل منهـا طبيعـة مميـزة    ي
وخصائص مختلفة وهو نظام مفتوح، ألنه يتعامل مع محيط شديد التذبذب، مقسم بزيـادة  
 عدد المرضى وظهور أمراض جديدة وتغيرات األسعار وظهور التكنولوجيـا الجديـدة و  

عي، وهذا فضال على الوصاية القوية التي جتماف العالقات مع صناديق الضمان اإلختالإ
  .تفرضها الحكومة على المستشفيات العمومية

  :ويتميز المستشفى عن غيره من المنظمات العمومية بـ
  .يتميز بنظام خدمة مستمرة -
له علـى  شـتما المستشفى من المنظمات الفنية اإلجتماعية المعقدة، وهذا إل يعتبر -

  .اصات والتكنولوجيا المستعملة في التشخيص والعالجختصعدد كبير من العاملين واإل
ا يتسم المستشفى بأنه نظام لحل مشكالت معينة، يتألف من عناصر إنسانية لـديه  -

تصال الجيد والتفكير والتعاطف بجانـب قـدرتها علـى    القدرة على العمل والتفاعل واإل
  .نهاتخاذ الكثير من القرارات الالزمة بشأإتشخيص المشكالت وحلها، و
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  .هي رعاية المريض تهفمدخالته إنسانية وفنية ومخرجا: إنه نظام إنساني فني -
  .جتماعية تتمثل في رعاية المريض والبحث والتعليمإأهدافه  -
ذلك أن عدة أشخاص فيه يقومون بأدوار تنظيمية متداخلة، تتطلب : إنه نظام حي -

  .لتحقيق األهداف المرسومةتخصص متنسيقا دقيقا من خالل وظائف متنوعة ذات طابع 
حتياجات المرضى إختالف نشاطاته أو توحيدها أو برمجتها إلكنه يإنه ال يمكن م -

قتصادية التي ترتكز على منـتج لـه   ف المؤسسات اإلومتطلباتهم الصحية وذلك على خال
خـتالف  انية قياس الوقت المسـتغرق نظـرا إل  مواصفات محددة باإلضافة إلى عدم إمك

قتصادية، حيث يمكن تحديد الوقت المستغرق لصحية على عكس المؤسسات اإلكالت االمش
  .لكل منتج
  )رعاية طبية، تعليم، بحوث(يتصف بتحديد الوظائف في وقت واحد  -
  :في المستشفى يوجد خطان للسلطة .
  ).الجهاز اإلداري(خط سلطة الوظيفة  -
  ).الجهاز الطبي(خط سلطة المعرفة  -

ي صراعات على النفوذ الذي يعتبر سلطة غير رسـمية ال  يتسبب هذان الخطان ف
  .تظهرها خطوط السلطة وهو يمثل قدرة التأثير على األشخاص

تدار الكثير من المستشفيات بأسلوب اإلدارة باألزمات بدال من أسـلوب اإلدارة   -
  :)09(رقم  باألهداف ويتكون المستشفى كنظام مفتوح وفقا للشكل التالي

  
  
  
  
  
  
  
  

 المستفيدون من المخرجات مصادر مدخالت المستشفى

 المخرجات النشاطات المدخالت

 التغذية المرتدة
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 (1)كنظام مفتوح العمومي يمثل المستشفى) 09(قم شكل ر

حتياجات الصحية لمجتمع المنظمة ق األهداف العامة للمستشفى مع اإلالبد أن تتواف 
  .التابعة للمستشفى

وحتى تتحقق هذه األهداف البد من مدخالت والتي بفضـلها يصـبح باإلمكـان     -
  :عينللمستشفى أن يضطلع نشاطاته التي يمكن تصنيفها إلى نو

  .نشاطات التشخيص والعالج وتنقسم إلى : نشاطات أساسية -1
التشخيص السريري أو العيـادي، التشـخيص   : تنقسم إلى  صونشاطات التشخي 

، التشـخيص  )كتخطـيط القلـب  (شعاعي، التشخيص التخطيطي المخبري، التشخيص اإل
  .النفسي

شـعاعي، العـالج   إلالعالج باألدوية، العـالج ا : أما نشاطات العالج فتنقسم إلى 
  .نعاشي، العالج التأهيلي، العالج اإل)التدليك(ج الطبيعي الجراحي، العال

ساهم في تحقيق أهداف المستشفى بطريقة غير مباشرة تو: النشاطات المساعدة -2
  .ستشاريةإوتنقسم حسب طبيعتها إلى خدماتية و

ات التمـريض،  نشاطات الوحدات اإلدارية، نشاطات خـدم : فالخدماتية تنقسم إلى 
، نشـاطات خـدمات شـؤون    )تصاالتإمن، أصيانة، تنظيف، (نشاطات الخدمات العامة 

  ).كالتعقيم(بية المساعدة ، نشاطات الخدمات الط)التغذية، القبول(المرضى 
نشاطات وحدات التخطيط والمتابعة والتنظيم ومركـز  : ستشارية فتنقسم إلىأما اإل 

  .طات اللجان الطبيةالمعلومات والعالقات العامة، نشا
ويمكن إضافة نشاطات أخرى كالتدريب، والبحوث، وتعزيز صحة المجتمع، ويـتم  
تصنيفها إلى أساسية أو قانونية حسب السياسة العامة للمستشفى وحسب المكانة التي توليها 

  .السلطات العمومية لمثل هذه األنشطة
  :أما المخرجات فيمكن تصنيفها إلى  -
بحالة المرضى عند الخروج وتميز بـين التحسـن، الشـفاء،    مخرجات متعلقة  -

  .التدهور، الوفاة، اإلحالة إلى مراكز أكثر تخصصا
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  .المخرجات المتعلقة بجودة الخدمات المقدمة -
  .المخرجات المتعلقة بفعالية إدارة المستشفى -
  .المخرجات المتعلقة بهدف تحديد التكاليف  -

لمستشفى وكفاءتها تعتمد إلى حد كبير علـى دقـة   إن كفاءة القرارات المتخذة في ا
البيانات التي يجمعها مركز المعلومات وعلى حسن ترقيتها ومستوى جودتهـا وعالقتهـا   

  .تخاذهإبالقرار المراد 
ا جميع الظروف المؤثرة علـى  همداخلية وخارجية، وتمثل كال: وللمستشفى بنيتان
  .نموه في محيطه المتغير

ية الجانب اإلنساني والنفسي والتنظيمي باإلضافة إلى ظـروف  وتشتمل البيئة الداخل
  (1).العمل

 :(2)وتعتمد الفعالية اإلنسانية على ثالثة عناصر هي

  .التحفيز -
  .الكفاءة -
  .ثقافة المستشفى -

أما البنية الخارجية فتتمثل في جميع الظواهر التي تؤثر على المستشـفى ويـؤثر   
صادر مدخالته وتلك المتعلقـة بخصـائص المجتمـع    فيها، وتشمل المؤثرات الخاصة بم

حتياجات المجتمع الصحية، وخصائصه الديمغرافية، مستويات التدخل، العادات والسلوك إ(
ك المؤثرات المتعلقة بالرقابـة  الصحي، األمراض السائدة في المجتمع، كما تشمل أيضا تل

  (3))مجتمعمؤسسات الرقابة، الصحافة، وجهات نظر أفراد ال(جتماعية اإل
  :اآلتي) 10(ويمكن اإلشارة إلى مدخالت المستشفى في الشكل رقم 
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  ىـالت المستشفـمدخ

  
  عنصر المعلومات العنصر المادي العناصر اإلنسانية

  
  :مستوى القدرات والمهارات

  .لألطباء -
  .للفنيين -
  .للمرضى -
  .لإلداريين -
  .لباقي الموظفين -
  

  
  

 :طبيعــة المشــكالت الصــحية
  :يةالفرد

  .للمرضى -
  .للمستفيدين اآلخرين -
  

  :األساليب التكنولوجية
  .أساليب التشخيص -
  .أساليب التمريض -
  .أساليب العالج -

  
  :الموارد الطبيعية

  .األرض -
  .البناء والمكاتب -
  .التجهيزات الطبية -
  .األسرة ومستلزمات الفرق -
  .األغذية -
  .األدوية -
  

  :اإلمكانات المالية
  .النقدية األموال -
  .القروض -
  .ستثمارات اإل -
  .التبرعات -
  .مساهمات األفراد -

  
ــة  ــة بالبيئ ــات المتعلق المعلوم

  :الخارجية
  .حتياجات المنظمةإ -
  .الخدمة المستمرة -
. األوضـــاع اإلقتصـــادية -

  .جتماعية والتكنولوجيةواإل
  
  

ــة  ــة بالبيئ ــات المتعلق المعلوم
  :الداخلية

  .أنظمة سياسة الخدمة -
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رب أعظـم الشـهرة وقـد تلقـى     از فيه العحإن الطب هو فرع من فروع العلم، 
المسلمون معارفهم في هذا الموضوع، من اليونان بصفة خاصة عن طريق الفـرس فـي   

  .(1)بادئ األمر، ثم عن طريق الترجمة ودرس الطب كثيرا في المشرق العربي
وهو من العلوم الجليلة، وقد وجد في كل مكان وزمان، وفي كل جيل من الناس،  

نت ال تخلوا من جمع العقاقير وتدبير األبدان، فالطب مـن أقـدم   حتى القبائل المنحطة كا
  .(2)العلوم التي تعني كذلك حفظ الصحة وبرء المريض

عتبار أن الطبيـب يمـد   جتمع اإلسالمي بمنزلة إجتماعية بإويتمتع الطبيب في الم
المجتمع بالصحة والعافية، لذلك أوصى الرازي أن ينال الطبيب منزلة محترمة في نفوس 

ب لنفسه من الملوك واألكابر والسوقة، تطبينبغي لمن يختص الم: "العامة والخاصة فيقول
أن يبالغ في تطبيب قلبه بلطيف الكالم، وأن يرفعه فوق جميع من في مجلسه من خدمـة  

  "وغيرهم، فأوال إنهم خدام الجسم والمتطبب خادم روح
المريض عنـه سـرا،    والطبيب يمكن أن يخطئ أثناء أداء مهامه، خاصة إذا كتم

يمكن أن يؤثر على عالجه ما يحتم على المريض كشف أسرار للطبيب وهذا ما تتطلبـه  و
  .(3)مهنة الطب

  

  :تعريف الطبيب -5-2

 اإلصـطالح الطبيب هو الشخص المؤهل والمتخصص لعالج المرضى ويستعمل 
بيب المدرسة أو ط، Family doctorsليزي في حاالت معينة، كأن يقال طبيب العائلة اإلنج

School doctor    ويطلق هذا المصطلح على كل من يقوم بعمليـات التطبيـب بمعناهـا ،
يدلي وطبيب األسنان، وأخصائي العـالج  صيكن خريج كلية الطب مثل ال الواسع، ولو لم

الشائع في اللغة العربية إطـالق كلمـة    ، ومن الخطأ العرفي physio therapist الطبيعي

                                                 
  .67-53، هيئة المعارف، مصر، ص  موجز دائرة المعارف اإلسالمية :مركز الشارقة لإلبداع الفكري (1)
  .659، دار الفكر، بيروت، لبنان، ص 5، مجدار المعارف القرن العشرين: محمد فريد وجدي (2)
 ، 1989الفكر العربي، القاهرة، مصر،  ، داراإلعداد التربوي والمهني للطبيب عن المسلمين: عبد الرحمن النقيب (3)
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ألن هذا اللقب في معناه العلمي الدقيق ال يجـوز إطالقـه إال علـى     دكتور على الطبيب،
  .(1)الحاصلين على درجة دكتوراه

فالطبيب بحكم تخصصه هو السلطة العلمية، التي يمكنها تشخيص المرض وإصدار 
التعليمات الالزمة بما يتناسب مع حالته، ولكن بجانب هذه المسـؤولية فهـو إنسـان لـه     

 فوله وخبراته وفرديته في تشكيل شخصيته كإنسـان، وإن تصـاد  تجاهاته الخاصة وميإ
وكان طبيبا، لذا يختلف األطباء في أسلوب معاملتهم للمرضى وأسرهم، بل هو المسـؤول  

وقد يسلك إزاء ذلك المريض سلوكا يشعر به اليوم والتأنيب  تهنتكاس حالإ عن مرضه، أو
تلف األطباء في تعاملهم مع أعضاء شعوريا وغير شعوريا تصريحا أو تلميحا، كما قد يخ

الفريق أنفسهم، بل قد يختلف إيمانهم بقيمة هذا التعاون مع اآلخرين، ولكي يمكن للفريـق  
ي يقوم بـه اآلخـرون،   بالطبيب إدراك أهمية الدور الذ يجدرالطبي تحقيق مهنته بنجاح 

بينها وبين الحالـة  ستفادة تماما من المعلومات التي يقدمها للفريق والربط وكيف يمكن اإل
  .(2)المرضية للمريض

  :عمل الطبيب العام -5-3

يتخصص في الطب العام ويبحث في تأثير علل أعضاء الجسـم فـي األعضـاء     
والسريري ويصف ويتابع  يواإلشعاعاألخرى، يشخص حالة المريض بالفحص المخبري 

فـي  العالج ويحيله إلى طبيب مختص في عضو من أعضاء الجسـم، يـدرس ويبحـث    
العالقات الوظيفية والفيزيولوجية لعناصر األنظمة الرئيسية للجسم وآثار وظواهر العلـل  
الرئيسية ومظاهرها  الجانبية، ويدرس الحالة المرضية ويصف الدواء وإجراءات المعالجة 
ويتابع الحالة المرضية ويقيم مدى التقـدم ويحيـل الحـاالت المرضـية إلـى األطبـاء       

العلة أو اإلصابة، يسجل ويوثق البيانات والمعلومات المرضية  اإلختصاصيين حسب نوع
والعالجية في بطاقات المراجعين، يعالج مختلف الحاالت والفئـات العمريـة والجنسـية    
للمرضى بمن فيهم األطفال، يراعي األنظمة والتعليمات الصحية المرعية وقواعد السالمة 

                                                 
  .495، جمهورية مصر العربية، مصر، ص موسوعة البحث العلمي وإعداد الرسائل: عبد الفتاح مراد  (1)
  .78 ص المرجع السابق، :أحمد فايز النماس  (2)
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ول إجراءات العنايـة بالمرضـى فـي    المهنية، يوجه ويرشد جهاز التمريض المساعد ح
  .(1)يكلف به في مجال العمل ينفذ كل ماالمستشفى 

 :(2)العام األدوات المستعملة من طرف الطبيب -6
عادة ما يشترك األطباء في بعض الوسائل المستعملة، لكن طبيعة وتخصص كـل  

تكنولـوجي  واحد منهم تفرض عليهم أدوات معينة ال توجد عند آخرين، كما أن التقـدم ال 
والتطور الحاصل في أدوات مهنة الطب يفرض عليهم التخلي عن وسائل والتوجه ألخرى 

العام والتي تعد جد ضـرورية ألداء   المستخدمة من طرف الطبيب الوسائل وسنشير ألهم
  .عمله بإعتبار أن الدراسة الميدانية ستكون حوله

  :Stéthoscopeالسماعة  -6-1

ص الصدري، ويسمى الجهاز الرئيسي ليناك، وهـو  وهي جهاز يسمح بفحص القف 
من البالستيك، حوافه تنتهي بشكل دائري، وتدخل في األذن لسماع األصوات، واألجهـزة  

الجهاز من الحديثة مصنوعة بنفس المقاييس للسماع الحسن داخل القفص الصدري، بمسك 
مـي األذنـين مـن    ستعماال، سهل ومتحرك ويحإ نتشارا وأكثرإهو األكثر ، والكواتشوك 

اإللكتروني مقياس كال نتشارا،إستعمال أقل تطورة اإلالفوضى داخل المكان، هناك أجهزة م
ستماع جيد جدا للحس الصدري أو الرئتين غير الطبيعيتين لتسـهيل عمليـة   الذي يسمح بإ

 .التشخيص، وأيضا يساعد على تصفيح وتنظيم وتسجيل وتطوير أي مرض ما

  :Ordonnance :الوصفة الطبية -6-2

كتشـاف  إتعطى من  طرف الطبيب للمريض، وتلخص ) ورقة(وهي قطعة كتابية  
مـن ناحيـة التغذيـة، النظافـة     (النتائج للفحص الصدري وأخذ الكشوفات البيولوجيـة  

قياس الدواء في الكميـة وكيفيـة   ، يلزم الوصفة أن تتضمن الجرعة الدوائية، م)الفيزيائية
طرف الصيدلي، والذي يعطي جميع العالجات لهذه العملية  ستعمال، وتؤكد الوصفة مناإل

ستعمال، وتحريـر  فاصيل الكمية المحددة، وطريقة اإلمن أجل المريض، وشرح جميع الت
  .الوصفة يرتكز على قواعد عامة من طرف األطباء والصيادلة لتأكيد الوصف

                                                 
  .123، ص 1989العراق،  ، مكتب العمل العربي، بغداد،2، طالتصنيف المهني العربي: منظمة العمل العربية  (1)

 985.-P 611 ,1993,,Nouveau Larousse,ParislDictionnaire de la médicaj: . ourneufB – (2)  
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   :le tensiomètre: مقياس ضغط الدم -6-3
ضغط الدموي داخل الشريان ويستخدم بجوانب الذراع، يستعمل لقياس الوهو جهاز 

إلـى حـد   ) كواتشوك(وهو عبارة عن حزام هوائي ومقياس مرقم، وينفخ قطعة بالستيك 
النبض، يصبح ظاهر ثم يستخدم قطعة أخرى على الشريان على المرفق من الداخل، ثـم  

قرأ على الجهـاز  نترك الهواء يخرج ببطء وفي نفس الوقت نسمع إلى الدقات األولى، ون
المرقم لنتعرف على درجة الضغط كبرى أو صغرى، ونستطيع أيضا من خـالل لمـس   

  .ضغط بالنسبة للضغط الدموي المرتفعالشريان في الذراع قياس ال
  :Autoscopieسماعة األذن  -6-4

وهي وسيلة تستعمل من أجل فحص األذن، سواء أكان أحد سيكيلوم بسيط لـألذن   
يكروسكوب ع إنارة لوب أو منظار لوب أو ممئي مستمر أو جهاز مجتمع مع مصدر ضو

ستماع، هذا األخير يستعمل خاصة في أثناء العمليات الجراحية، تعطـى تكبيـر   ثنائي اإل
  .ن، ويعطي المجهر الثنائي التفاصيل الدقيقة في جراحة األذني25إلى  6مؤكد من 
  :Table: الطاولة -6-5

يزات ، وقد عمل الباحثون على تطوير نوع وشكل التجه جد مهمة فيهي القطعة  
الطاولة من أجل السماح ألي طبيب القيام بالفحص على أكمل وجه، فعلو الطاولة البد أن 

نعدام الوضعيات الغير حسنة التي يمكن أن تتناسـب مـع   إيكون حسب الجلوس من أجل 
  .تشوهات نهائية وكذلك تسبب تشوه العظام

  :Marteauمطرقة المنعكس  -6-6

تستعمل مطرقة المنعكس في داء العظام وتشبه المرفق وعظم الزنـد وأمـراض    
نسبة للركبة، النقص في السمع، اإلضطرابات الهضمية، وتكشف هذه األمراض العظام بال

  .ستعمال المطول للمطرقات الخاصة بالعظام والمفاصلباإل
  :Baisse langeمخفضة اللسان  -6-7

ان لكي يساعد على عملية الفحص بالنسـبة للحنجـرة،   نخفاض اللسإتستعمل في  
ستعمال، وهي مصنوعة من الحديد ومـن مـادة   هي تصنع من الخشب ثم ترمى بعد اإلو

  . بالستيكية شفافة
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  :Matériel de stérilisationأداة التعقيم  -6-9
آالت، دواء، مسـاحة  (هو الطريقة التي من خاللها نضمن نظافة محيط ما التعقيم  

  :وهناك ثالثة أنواع من التعقيم) سمالج
وتظهر باستعمال المضادات للجراثيم والميكروبات ويشمل : التعقيم الميكروبي -1
  .قاعة العمليات، اآلالت الجراحية، مستلزمات التضميد: هذا النوع
وتخصص لآلالت الحديدية والزجاجية بشـرط أن العمليـة   : التعقيم الحراري -2

 140النسبة لجهاز قياس الحرارة وتتراوح الحرارة المستعملة من تحفظ بدرجة متساوية ب
  .درجة 150، قطن من )كتان، مضادات، شاش طويل(درجة لألشياء المعقمة  180إلى 

وهي األكثر تأكيدا لضمان التعقيم تعطي نتائج جيـدة  : التعقيم بالحرارة الرطبة -3
  .بالماء والبخار

  :صفات الطبيب -7

ة من الصفات البد أن تتواجد في الشخص الذي يريـد مزاولـة   يتمتع الطبيب بجمل
وذلك من أجل أداء عمله وفـق   هذه المهنة، فإلى جانب تكوينه يحتاج لجملة من الصفات،

ات جسمية وعقلية وأخرى أخالقية ، سنحاول ذكرها فيمـا  فما هو مطلوب منه، وهي ص
  :(1) يأتي

  :الصفات الجسمية-7-1

زمة في الطبيب جسـميا أن يكـون الشـخص صـحيح     من بين أهم الصفات الال
األعضاء، حسن الذكاء، جيد الرؤية، عاقال، كما يجب أن يكون حسـن الملـبس، طيـب    
الرائحة، نظيف البدن والثياب، كما يجب أن يكون كتوما ألسرار المرضى ال يبوح بشيء 

تـه فيمـا   براء المرضى أكثر مـن رغب إأن تتوفر فيه الرغبة في  و ال بدمن أمراضهم، 
يلتمسه من أجرة، وأن يكون حريصا على التعليم، سليم القلب، عفيـف النظـر، صـادق    
اللهجة، ال يخطر بباله شيء من أمور النساء واألموال التي شاهدها في منازل األغنيـاء  
فضال عن أن يتعرض إلى شيء منها، كما يجب أن يكون ذا ثقة حيـث ال يصـف دواء   

  .ادقة كما يعالج حبيبهقاتال، ويعالج عدوه بنية ص
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  :الصفات العقلية -7-2

سـتمرار  لى متابعة نموه العلمي والمهنـي بإ يجب على الطبيب أن يكون منصرفا إ
عتماد على التجربة ك بالمواظبة على قراءة الكتب واإلنتفاع بتجارب اآلخرين وعدم اإلوذل

ل بسواها، لذا يـرى  نشغا، والتفرغ الكامل للمهنة وعدم اإلوالخطأ في التشخيص والعالج
الرازي أن اإلنسان يجب أن يتأكد من حسن سير وسوابق الطبيب الذي يعهد إليه صـحته  
وصحة أقاربه، حيث يجب عليه أن يتجنب الطبيب الذي يقطع وقته بين المالهي والملذات 

  .ويشتغل كثيرا بالفنون األجنبية عن مهنته
تماما وافيا، وشاهد كثيـرا   ويجب أيضا على المرء أن يثق بمن أتم دروس الطب

من المستشفيات، وعاشر كثيرا من األطباء الماهرين، وعالج عددا وافرا من المرضـى،  
طالع على كتب أعظم المؤلفين، الذي يضم تجارب اآلخـرين إلـى   باإلالطبيب يقوم وأن 

مباحثه وملحوظاته الشخصية ألنه يستحيل على اإلنسان أن يقوي على رؤية كافة األشياء 
  .ختبارها بنفسهإو

  :الصفات األخالقية -7-3
حفـظ  كإن كتب الطب ركزت على بعض الجوانب المهمة في حياة الطبيب اليومية 

نحـراف الجنسـي أو تعـاطي    المرضى وغض البصر عن عوراتهم وعـدم اإل  أسرار
  .المسكرات وعدم التكبر أو العجب بما أحرزه الطبيب من نجاح

  :ي البد أن يتحلى بها الطبيب وهيويمكن ذكر أهم هذه الصفات الت
  .رخمال تسيالذي ال يح -
  .الذي ال يتعاطى المخدرات -
  .الذي يصون األعراض بغض بصره وبحفظ فرجه -
  .الذي يشهد بالصدق في كل ما يطلب منه أو يشهد به -
  .الذي يقول لمريضه الكلمة الصادقة والنصيحة الخالصة -

الطبيب ينبغي أن يعالج أخالقه أوال حتى يصبح  يرى أن" أبو القاسم "وكان الحكيم 
محبا للخير، كارها للرذائل ثم بعد ذلك يمارس المهنة، فالطبيـب الحقيقـي مـن عـالج     
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بالفضائل نفسه ورأى مضرته في الرذائل، ثم يهبط بعد ذلك إلى معالجة األجسام فمـن ال  
  .يهبط من معالجة النفس إلى معالجة الجسد فهو أسفل السافلين

  :لتزامات الطبيب وآداب مهنتهإ -8

  :لتزامات الطبيبإ -8-1

مريض العناية الكافية وأن يصف له من وسائل العالج مـا  لل وفرعلى الطبيب أن ي
لتزامه أن يخيب العالج أو فال يكفي لكي يعد الطبيب مخال بإ يرجى به شفاؤه من مرضه،

بيب في عنايته، وال يتـأتى  ء حالة المريض بل يجب أن يقوم الدليل على تقصير الطتسو
هذا إال إذا وقع منه خطأ يمكن أن يترتب عليه المسؤولية ويلتزم الطبيب بالقواعد المهنية، 
أي تلك التي تفرضها عليه مهنته وما جرت عليه عادة األطباء في نفس الظـروف، فـال   

و لتزام محدد بضمان شفاء المريض، إذ يتوقف ذلك على عوامـل أ إيفرض على الطبيب 
عتبارات تخرج عن إرادة الطبيب، كمناعة الجسم وحالته وحدود التقدم الطبي، فالطبيـب  إ

ال يلتزم بمنع المرض من التطور إلى حالة أسوأ أو أن ال يخلق عند المريض عاهة، أو ال 
  .لكن عليه بذل عنايته لعالج المريض يموت إذ كل هذا يخرج عن سلطانه

فالطبيب العام ال يتحمـل نفـس   مستواه المهني  لتزامات الطبيبإويدخل في تحديد 
لتزامات التي يتحملها الطبيب المتخصص، إذ يطلب منه قدر من العناية يتفق مع هـذا  اإل

لتزام الطبيب بالظروف الخارجيـة  إ المستوى ويؤخذ في الحسبان، كذلك عند تحديد مدى
لمتاحة، كأن يكـون فـي   التي يوجد فيها ويعالج فيها المريض كمكان العالج واإلمكانات ا

مستشفى مزود بأحدث اآلالت والمخترعات أو في جهة ثانية منعزلة ال وجود لشيء مـن  
هذه اإلمكانيات، أو أن تكون حالة المريض في درجة من الخطورة يقتضي إجراء جراحة 

  .له فورا في مكان وجوده ودون نقله إلى مستشفى أو عيادة
الطبيب أن تكون الجهود المبذولة متفقـة مـع   لتزام إوأخيرا يدخل في تحديد مدى 
ستعماله لوسائل طبية بدائية تخالف التطور العلمـي  إاألصول العلمية الثانية، إذا ال يعقل 

إلـى تلـك   اللجوء الحديث، فهو وإن كان ال يلتزم بإتباع تلك الوسائل، إال أنه ينبغي عليه 
يار أنسب الوسـائل حسـب حالـة    ختإجتهاد في إستقر عليها الطب الحديث، وله اإلالتي 

لتـزام  ،وعدم اإلالمريض واإلمكانات المتاحة وتطويعها بحيث يتفق وظروفـه الخاصـة  
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يا يستوجب مسـؤولية  بمقتضى هذه األصول المستقرة ولو كان يسيرا يمثل بذاته خطأ مهن
  .(1)عتبار أن كل من يتخذ من الطب مهنة له البد أن يكون مؤهل لهاالطبيب وذلك بإ

  

  :آداب مهنة الطب -8-2

حترامهـا  إتتفق أغلب المجتمعات على وجود آداب عامة لمهنة الطب على شاغلها 
، إذ أن الطبيب المخالف لهذه اآلداب يتعـرض  والوفاء بها في سبيل بلوغ صحة المرضى

إلى عقوبات معنوية أو مادية مختلفة من طرف السلطات المعنية، والتي تختلف درجاتهـا  
  :(2)ومن بين أهم هذه اآلداب نذكر ما يلي جم المخالفة في حد ذاتها،بإختالف نوع وح

  

على الطبيب قبل مزاولته لمهنة الطب أن يؤدي القسم الطبي أمام نقيب األطباء  -1
أقسم باهللا العظيم أن أعمل كطبيب بصدق وأمانـه  "أو من ينوب عنه ويتمثل هذا القسم في 

م قوانينها، وأن تظـل عالقتـي بمرضـاي    وإخالص وأن أحافظ على سر المهنة وأحتر
  "وزمالئي األطباء والمجتمع وفقا لما نصت عليه الئحة آداب وميثاق شرف المهنة

الطبيب في موقع عمله الخاص أو الرسمي مجند لخدمة المجتمع مـن خـالل    -2
  .مهنته وبكل إمكانياته وطاقاته في ظروف السلم والحرب

  .وحل المشكالت الصحية للمجتمع ةعلى الطبيب أن يساهم في دراس -3
على الطبيب أن يكون قدوة في مجتمعه في دعم األفكار أمنيـا علـى حقـوق     -4

  .المواطنين في الرعاية الصحية
حـافظ علـى   يعلى الطبيب أن يراعي الدقة واألمانة في جميع تصرفاته وأن  -5

  .كرامته وكرامة المهنة
  .هادة تغاير الحقيقةال يجوز للطبيب أن يضع تقريرا أو يعطي ش -6
  :ال يجوز للطبيب أن يأتي عمال من األعمال التالية -7
  .السماح باستعمال اسمه في ترويج األدوية أو العقاقير أو مختلف أنواع العالج .

                                                 
  .158-153، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، ص المسؤولية الطبية: محمد حسين منصور  (1)
  .282- 274جع، ص نفس المر  (2)
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  .ال يجوز له أن يتقاسم أجره مع أي من زمالئه إال من يشترك معه في العالج .

  .في مزاولة المهنة ال يجوز له أن يستعمل وسائل غير علمية. 
ال يجوز للطبيب أن يعلن بأي وسيلة من وسائل اإلعالم عن طريقـة جديـدة    -8
  .للتشخيص
ال يجوز للطبيب عند فتح عيادة أو نقلها أن يعلن عن ذلك أكثـر مـن ثـالث     -9

  .مرات في الجريدة الواحدة
الباب يجب أن يقتصر في المطبوعات والتذاكر الطبية وما في حكمها والفتة  -10

  .سم الطبيب ولقبه وعنوانه وألقابه العلمية والشرفيةإذكر 
 تضعهعلى الطبيب أن يلتزم بالحد األقصى ألتعاب العالج طبقا للجدول الذي  -11

  .النقابة
على الطبيب أن يدلي للطبيب الذي يحل محله بالمعلومات التي يعتقـد أنهـا   -12

  .الزمة
تخاذ أسباب الوقاية ويرشـدهم إليهـا   إلى الطبيب أن ينبه المريض وأهله عل -13

  .ويحذرهم مما يترتب على عدم مراعاتها
  .طلع عليها بحكم مهنتهإال يجوز للطبيب إفشاء أسرار مريضة التي  -14
على الطبيب عند الضرورة أن يقبل استشارة طبيـب غيـره يوافـق عليـه     -15

  .المريض وأهله
ئلته ألغـراض تتنـافى مـع    ستغالل صلته بالمريض وعاإال يجوز للطبيب  -16

  .كرامة المهنة
على الطبيب تسوية أي خالف ينشأ بينه وبين أحد زمالئه في شؤون المهنـة   -17

  .بالطرق الودية، إذا لم يحل الخالف أبلغ األمر لهيئة النقابة الفرعية المختصة
ال يجوز للطبيب أن يسعى لمزاحمة زميل له بطريقة غير كريمـة فـي أي    -18
  .بالمهنة عمل متعلق
سـتغالل هـذا   إإذا حل الطبيب محل زميل له في عيادته فعليه أال يحـاول   -19

  .الوضع لصالحه الشخصي



  . املؤسسات اإلستشقائية العمومية: الفصل الثالث
  

  

سـتحالت دعوتـه،   إإذا دعي طبيب لعيادة مريض يتولى عالجه طبيب آخر  -20
  .فعليه أن يترك إتمام العالج لزميله بمجرد دعوته

يل له في مستشفى إال إذا ال يجوز للطبيب فحص أو عالج مريض يعالجه زم -21
  .ستدعاه لذلك الطبيب المعالجإ

ال يجوز للطبيب المعالج أن يرفض طلب المريض وأهله في دعـوة طبيـب    -22
  .آخر ينضم إليه

إذا رفض الطبيب المعالج بالقيام بعالج المريض وفقا لمـا قـرره األطبـاء     -23
  .المستشارين فيجوز له أن ينسحب

  :.(1)الصحي في الجزائرتنظيم وهيكلة القطاع  -9

تعتبر وزارة الصحة المسؤول األول عن تقديم الرعاية الصحية ورفـع المسـتوى   
ين على مستوى الجزائر، وكذا الحد من الصحي للمواطنين الجزائريين واألجانب المتواجد

نتشار األمراض المختلفة ومحاربتها لضمان السالمة الصحية للمواطن، ولكـي تضـمن   إ
لك، أوجدت عدة مؤسسات لكل منها أدوارها المختلفة في سبيل بلوغ الهدف الوزارة كل ذ

األوحد، وسنحاول فيما يأتي اإلشارة إلى نظام الخدمات الصحية في الجزائر وذلـك مـن   
أجل التعرف على المجال الذي نقوم بدراسته ومدى أهميته وكذا موقعه داخل المنظومـة  

  .الصحية في الجزائر
  :لمركزيعلى المستوى ا-9-1

  :وزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفيات -9-1-1

  :الوزير .

أفريل  30المؤرخ في  124-90يقوم وزير الصحة حسب المرسوم التنفيذي رقم  
  :بوضع إستراتيجية لتنمية أعمال قطاعه في مجال 1990

  .وقاية صحة السكان ورعايتها -
  .التحكم في النمو الديمغرافي والتخطيط العائلي -

                                                 
  . www.sante.dz:موقع وزارة الصحة الجزائرية  (1)
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  .التنظيم الصحي والخريطة الصحية  -
  .العالج الطبي في الهياكل الصحية -
  .تحديد أنماط تكوين الممارسين الطبيين والشبه الطبيين -
هر على تنمية الموارد البشرية المؤهلة في ميدان التكوين وتحسين المسـتوى  سال -

  .وتحديد المعلومات
طريق التدابير التنظيمية والتشريعية  تنظيم المهن وإعداد التنظيم الخاص بها عن -

  .ختصاصه والسهر على تطبيقهاإالتي تخضع األعمال التابعة لميدان 
  .تدعيم األعمال التي لها عالقة بالوقاية ومكافحة األمراض الوبائية والمستديمة -
  .التزود باألدوية واألجهزة والمعدات الطبية وتوزيعها -
  .ربوي والعائلي والجامعيالحماية الصحية في الوسط الت -
  :ديوان الوزير. 

وملحقـون  ) عـددهم سـبعة  (يكلف مدير الديوان الذي يساعده مكلفون بالدراسة  
ختصاصـاتهم  إلتزامات واألبحاث المرتبطة بواإل شغالاألبجميع ) عددهم أربعة(بالديوان 

  .وتحضيرهم لمشاركة الوزير في أعمال الحكومة وفي عالقته مع الخارج
  :انة العامةاألم. 

ثنان من مـديري  إمانة العامة التي يشرف على إدارتها مدير عام يساعده تكلف األ 
تصال بالتنسيق بين الهياكل المركزية والمصـالح  راسات ويلحق بهما مكتب البريد واإلالد

  .التابعة لها وتقييمها وتوجيهها
  : المفتشية العامة. 

مون حسب المرسوم التنفيـذي رقـم   يشرف على المفتشية العامة ستة مفتشين يقو
  :بالمهام التالية 1990جوان  23المؤرخ في  90-188

  .الوقاية من كل أنواع التقصير وتسيير المصالح الصحية -
  .توجيه المسيرين وإرشادهم لمراعاة القوانين واألحكام التنظيمية -
  .ستعمال المحكم للوسائل والموارداإلالسهر على  -
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  .تنظيم العمل ضمان الصرامة في -
  : المديريات المركزية .

  :ختصاص معين وهيإوتشتمل على ثمانية مديريات لكل منها 
  .مديرية الوقاية -
  .مديرية المصالح الصحية -
  .مديرية الصيدلة والدواء -
  .مديرية السكان -
  .مديرية التكوين -
  .مديرية إدارة الوسائل -
  .مديرية التخطيط -
  .نازعاتمديرية التقنين والم -
  

  :على مستوى المناطق الصحية -9-2
  

  :المراكز االستشفائية الجامعية -9-2-1

جوان  17ادرة في الص 100-74أنشأت المستشفيات الجامعية بموجب قانون رقم  
ومعهـد طبـي،   ) سرير700إلى  660(ستشفائي جهوي إتحاد مركز وهي نتاج إل 1979

ستشفائي منشأة عموميـة ذات  اإلر المركز دون أن يفقدها شخصيتها المتميزة، حيث يعتب
ستقالل المالي، ويتم إنشاؤها بموجب مرسـوم  اري تتمتع بالشخصية المعنوية واإلطابع إد

قتراح مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بـالتعليم العـالي   إبناءا على 
بحيـث   )12/12/1997المؤرخ فـي   467-97المرسوم التنفيذي رقم (والبحث العلمي 

الوصاية اإلدارية على المركز اإلستشـفائي، ويمـارس    يمارس الوزير المكلف بالصحة
صفة عامة يمكن أن يوصف الوصاية البيداغوجية، وب وزير التعليم العالي والبحث العلمي

ستشفائي الجامعي على أنه ذلك النوع من المستشفى الذي عادة ما يكون كبيـر  المركز اإل
ستقبال مرضـاه  إمجموعة من الخدمات الفنية و مية، والذي يتولى تقديويقع بمنطقة حضر
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من بين قاعدة السكان العريضة ويهتم بتدريب هيئة فنية في مجال البحث والرعاية علـى  
  :السواء، بمعنى أنه يشرف على ثالثة ميادين أساسية هي

  .الميدان الصحي -
  .الميدان التكويني -
  .ميدان الدراسة والبحث -

ستشاري إمزود بجهاز ، ستشفائي مجلس إدارة ويسيره مدير عام ر المركز اإلويدي
  .على المستوى الوالئي" المجلس العلمي"يسمى 

  

  :مديرية الصحة والسكان للوالية -9-2-2

يقوم مدير الصـحة  ) الوزارة(بنفس الهيكل التنظيمي المعتمد في اإلدارة المركزية 
يكلـف  ) سـرير  400إلى  240(ستشفائية الوالئية السكان الذي يشرف على المراكز اإلو

  :بالمهام اآلتية
يمثل وزير الصحة والسكان على مستوى الوالية بكـل مـا يتعلـق بالصـحة      -
  .والسكان
  .السهر على توزيع الوسائل الصحية توزيعا منسجما ومتوازنا -
  .متابعة تحضير ميزانيات القطاعات الصحية وتنفيذها -
  .دوية والمواد الصيدالنية وتفقد ظروف خزنهامراقبة وتوزيع األ -
حتياجات الصحية في الوالية في مجال الوقاية والعالج إعداد التقارير لتحديد اإل -

  .واألدوية والموارد البشرية والمنشآت األساسية والتجهيز والتكوين
  .تطبيق التنظيم الخاص بالنظافة العمومية والوقاية العامة -
من شأنه أن يسهل تطبيق القانون األساسي لممارسي الصـحة   تطبيق أي إجراء -
  .في الوالية
  .ستمراروضبطها بإ) افيالنمو الديمغر(إعداد جدول المواطنين  -
  .دراسة المنازعات المترتبة بأعمال تسيير ممارسي الصحة -
حتياجات إلى موظفي الصـحة وإعـداد   ال بالمصالح المعنية في تحديد اإلتصإلا -
  .عمل الخاص بميدان التكوينبرامج ال
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  .جتماعيةص المعوزين للمساعدات الطبية واإلالتكفل باألطفال المعوقين واألشخا -
  

  ): الدائرة والبلدية(على المستوى المحلي  -9-2-3

تنظم الخدمات الصحية على مستوى الدائرة والبلدية في شكل قطاعـات صـحية،   
ية، تتـولى هـذه المنشـآت تحديـد     ستشفائية متخصصة ووحدات صحية قاعدإومنشآت 

ستشفائية المتخصصـة منشـأة   فيذ البرامج الصحية، والمنشأة اإلحتياجات السكان قبل تنإ
ستقالل المالي، تتكفـل بمـرض   اري تتمتع بالخاصية المعنوية واإلعمومية ذات طابع إد

معين أو مرض أصاب جهاز عضوي معين أو مجموعة ذات عمر معين مثل مستشـفى  
  .مسالك البولية، مستشفى أمراض القلب، مستشفى أمراض األطفالأمراض ال
ستشفائية المتخصصة في ثالثة أصناف على رتب القطاعات الصحية والمنشآت اإلت

  :أساس المعايير الصحية اآلتية
تنشـأ  ): A(ستشفائية المتخصصة من الصنف القطاعات الصحية والمنشآت اإل. 

  .ختصاصاإ 48بتقديم خدمات على مستوى الجهات الصحية وهي تقوم 
وتنشأ ): B(ستشفائية المتخصصة من الصنف القطاعات الصحية والمنشآت اإل .

  .ختصاصاإ 20على مستوى الوالية وهي تضم 
وتنشأ ): C(ستشفائية المتخصصة من الصنف القطاعات الصحية والمنشآت اإل. 

ختصاصـات  اإلإختصاصات ومن بين هـذه   08على مستوى الدوائر وهي تقدم خدمات 
الجراحة العامة، أمراض النساء والتوليد، أمراض األنف والحنجرة، طب األطفال، الطب 

  .الداخلي، أمراض العيون
ستشفائية، وتطبيقا لمبدأ سلمية العالج، تم إنشاء وللحد من الضغط على المراكز اإل

حيث أوكلت لها قطاعات صحية فرعية المسماة قاعدية أو أولية لتتسع نسبتها في المجتمع، 
نتقاء الحاالت المرضية بعد كشفها، وتوجيه الخطير منهـا المستشـفى والرعايـة    إمهمة 

البسيطة منها ذاتيا، إلى جنب الحمالت الوقائية التطعيم لسكان المنطقة معينة وهي تكـون  
  :على الترتيب من 
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ة وتكمن مهمتها في تقـديم مختلـف الخـدمات الصـحي     : عيادة متعددة الخدمات
ستعجالية والفحوصات العامة المتخصصة وكذا اإلشـراف التقنـي واإلداري علـى    اإلو

  .المراكز البلدية الصحية، كما تقوم بدور الوساطة بين المركز الصحي والمستشفى
وينشأ عند كل قرية أو كل تجمع سكاني وتوكل له مهمة الوقايـة   :المركز الصحي

والعالجات والفحوصات العامة وهـي التـي   الصحية وحماية األمومة والطفولة والتعليم 
  .ساكن 2000-1000تتولى تقديم العالجات لكل 

  :خالصة

من خالل هذا الفصل تعرفنا نوعا ما على مهنة الطب وعمل الطبيب الذي يختلف 
عن المهن األخرى، إذ تعتبر هذه المهنة من بين المهن التي تلعب دورا هاما في حمايـة  

كما تمكنـا مـن التعـرف علـى      ته من األمراض المختلفة،المواطن والسهر على سالم
تطور الحاصل في مهنـة  الوالتطور الذي شهدته المستشفيات، والذي ساهم فيه  ىالمستشف

، أما في الجزائر فلم يعد العـالج   الشأنالطب، حيث عرف طفرة نوعية متميزة في هذا 
ج بقدر ما ساهمت فـي  الصحي مقتصر على فئة دون األخرى بل إن سياسة مجانية العال

زاد عدد الوافدين على المستشفيات وهو ما حمل الطبيب لبذل المزيـد مـن    ذلك بقدر ما
ـ  ملين فيهـا  االجهد في سبيل عالج الجميع ، كما أن واقع المستشفيات الجزائرية أوقع الع

هو ما  و إضافة للمشاكل والصعوبات، ومن بينهم الطبيب في دوامة من الضغوط المهنية،
عـده نتـائج تـنعكس     وقد ترتب على ذلكالطبيب ، ثر على مستوى أداء الطبيب لعمله أ

بصورة ما على أداء الطبيب ومنه صحة المرضى والوضع العام للمؤسسة التـي يعمـل   
فيها، لذا فالمؤسسات التي تريد لنفسها ليس البقاء فحسب بل والتطور خاصـة أن مهنـة   

ا بدراسة هذه المشكالت ومحاولة إيجاد حلـول  الطب تعرف تطورات علمية سريعة، عليه
  .لها من أجل دفع الطبيب للقيام بدوره وكذا تطوير معارفه وعلومه وضمان صحة مرضاه
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  تمهيد

ـ راء الدراسـن إجـد مـي البـث علمـة أو بحــي أي دراسـف         ـ خطـة آـالعي ــستطة اإلـ وة ـ

  ثـحي ة ،ـه الدراسـيـف م ـتـذي ستـال الــي المجـف ث ـوع البحـوضـى مـعل الع ــطإلل  ىــأول

  يـالت  ة ـعين ـلاص ـصائ ـى خـعل   رفـالتع   هـن ـم و ة ـالدراس   عـمجتم  ىـعل رف ـالتع م ـیت

ـ لهالــخ نم ع ا نستطيـننـأ ا ـآم  ، اــبه  سنقوم   يـة التــالميداني ةــبالدراس  ةـون معنيـستك ا ـ

 عــا نطلـي بهـي الفرصة التــهـع البيانات، إذ  مـن جــمــا كننـي ستمـئل التاوسوبناء ال دیدـتح

  .اــال دراستنــمج علـى

  

  :ستطالعيةالدراسة اإلحدود   -1

ة ـى غای ـإل 2009مارس21 ن السبت ـمتدت دراستنا االستطالعية في الفترة الممتدة مإ        

د إ  2009مارس 31الثالثاء  ام تمت خالله       ، وق ذلك حوالي عشرة أی لة من   ـستغرقت ب ا سلس

ـة  ،ةـة بميل ـریة الصحـي مدیـلين  فالمسؤواءات مع ـاللق ن مجموع  ـام م ـطبيب ع   12 ومقابل

ل ـأي م 223 ة من% 5.38ا یمث ع األصلي للدراس ـى  المجتم دیم،بكل من مستشفــ ة الق  ميل

   .ةـواد العثمانيومستشفــى 

  

  :ستطالعيةالدراسة اإل عينة -2

أجریت هـذه الدراسـة علـى األطبـاء العـامـون العـاملـون بكـل مـن مستشفـى ميلـة القدیم       

ذین أ  ـاء ال ـدد األطب ـغ ع ـة، وبل ـة ميل ـة بوالی ـى واد العثماني ابالت ومستشف ـهم مق ـرینا مع ج

ة اإل تطالعية الدراس م  12س ـي رق ـدول التال ـام، والج ب ع ـة )  11 (طبي ع عين یوضح توزی

  .ستطالعيـة علـى المستشفـياتالدراسـة اإل

  عدد األطباء العامون  المستشفـى

  07  مستشفـى ميلة القدیم

  05  مستشفـى واد العثمانية

  12  :المجمـوع

.                             المستشفيات ىستطالعية علیوضح توزیع عينة الدراسة اإل)  11( جدول رقم   
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  .إلى توزیع العينة حسب عامل الخبرة)  12( ویشير الجدول التالي رقم 

  

  عدد األطباء العامون   عدد سنوات الخبرة 

     03  .سنوات 03من شهر إلى 

  04  .سنوات 09سنوات إلى  03من 

  02  .سنة 12سنوات إلى  09من 

  02  .سنة 15سنة إلى  12من 

  01  سنة فأآثر 15من 

  12  :المجموع
  

  .ستطالعية حسب عامل الخبرةیوضح توزیع عينة الدراسة اإل)  12( جدول رقم  

  

  .ستطالعية حسب الجنسعينة الدراسة اإل)  13( تالي رقم ویرصد الجدول ال
  

  عدد األطباء العامون   الجنس  

          08  ذآر

        04  أنثى

  12  :المجموع
  

  .ستطالعية حسب الجنسیوضح توزیع عينة الدراسة اإل) 13(جدول رقم 

  

 :ستطالعيةسائل جمع البيانات في الدراسة اإلو -3

  :المقابلة -3-1

ى المعلومات      اعتمدنإ آانت المقابلة هـي الوسيلة التـي قدل         عليهـا من أجل الحصول عل

ـقد إ و،  العيةـستطا اإلـدراستن يفـ ـة اإل   ستخدمنا ال ل ـالل الدراسـ ـابلة خـ ـي   ستمق ـة الت طـالعي

ا   قمنا بها ، وآان إ ختيار هـذه الوسيلة لجمع البيانات األولية حول موضوع البحث دون غيره

ـ ـن أنه ا م ـل األخـرى نابع ـن الوسائ ـن اإلم ـا م ـي مكنتن ـة الت ع ا الوسيل ـى المجتم طـالع عل
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ى        ا عل ـة عن آثب ، حيث تعرفن ا أن  مجتمع الدراسة ومجال الدراسة ،     األصلـي للدراس آم

ة ،      وع الدراس د موض ـن رص ا م ة مكنتن تجيب     والمقابل ئلة للمس رح األس ـى ش اعدتنا عل س

ـو  ات ح ـى معلوم ول عل ـد إ والحص ته ، وق راد دراس وع الم ـابلة ل الموض تخدمنا المق س

ـام باألسباب ا      ـة البحث واإللم م مشكل ـا،   التشخيصية والتـي آان الهدف منها فه ـي أدت إليه لت

ة      إأمـا من حيث نوع األسئلة فكانت المقابلة مفتوحة حيث    ر محددة اإلجاب ئلة غي ـا أس ستخدمن

ـابة   ـي اإلج د  ، وترآنا للمستجوب الحریة ف ـدد من المسؤولين و إ      وق ـابلة ع م مق ـي عشر   ت ثن

  .ستمارتـي البحثبهدف تحدید أبعاد الدراسة وبناء إ،  مـن األطباء العامون

   (1) :دليل المقابلة -3-2

ل ل               داد دلي ة بإع ي البدای ا ف وعنا قمن ب موض ام  بجوان ل اإللم ن  أج ي  م ابالت الت لمق

دى الطبيب    حتوى على أربعة أسئلة تدور حول موضوع اإلجأجریناها ، والذي إ هاد المهني ل

ام واإل يالع راب المهن ة مصاد    ، غت ك رصد الموضوع ومعرف ن ذل دف م ان  اله ث آ ر حي

ى     ك عل أثير ذل ة ، وت فيات العمومي املون بالمستش امون الع اء الع دى األطب ي ل اد المهن اإلجه

ي ،  اإلغتراب المهن عورهم ب ث      ش ة حي ورة فردی اء بص ث و األطب ين الباح ة ب ت المقابل وتم

ة            إ ة للطبيب في اإلجاب قتصرت على حضور الطبيب والباحث فقط ،من أجل إعطاء الحری

  :طرح األسئلة التالية توتم خالل هذه المقابالحها، على األسئلة التي تم طر

  ؟هل تشعر بإجهاد مهني أثناء قيامك بعملك -

  ؟كـب رأیـاد حسـاب اإلجهـي أسبـه اـم -

  ؟غترابع من اإلرك اإلجهاد بنوـهل یشع -

  ؟غترابذا اإلـه أسبابي ـه اـم -

  :عرض المقابالت -3 -3

  :يسنعرض هذه المقابالت التي تمثلت ف      

  :لينمقابالت مع المسؤو -1- 3 -3

  المستخدمين آرئيس مصلحة  ، اع الصحي بميلةـي القطـلـا بعدد من مسؤولتقينحيث إ      

                                                 
  .طبيب في المالحقانظر لنموذج مقابلة مع   (1)
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  العامون اءـات  الكاملة حول عدد األطبـام بتزویدنا بالمعلومـ،والذي ق بمدیریة الصحة بميلة

   مدراءة ـابلـم مقـآما ت ام ،ـطبيب ع  223 ا وـالذین بلغ وة ،  ـات ميلـي مستشفيـون فلامـالع

فيات  ة،:مستش دیمـميل واد العثماني الوي بميل ،د وم العيـشلغ  ، وةـفرجي ، ة الق وة مغ ة ـاإلخ

ز رحنا ل    ـوق ، مرآ تنا وش دراء موضوع دراس ؤالء الم ى ه ا عل ه ،ـد طرحن   اـآم هم أهميت

اإل أطراف الحدیا ـتناولن ا     المهني  بغتراث حول أسباب اإلجهاد وعالقته ب ذي مكنن ، األمر ال

ذه   من االستفادة من وجهات نظرهم بصفتهم مشرفين على األطباء ائج ه ، ولن نقوم بعرض نت

  .بإعتبار أن هدفها آان السماح لنا بإجراء الدراسة ال غير تالمقابال

  :مقابالت مع األطباء العامون -3-2 -3

ا  إ بعد معرفة العدد اإلجمالي لألطباء        ة ،من أ     زرتأین دیم بميل ارة المستشفى الق اء   ی جل لق

و    ذین بلغ اء وال اء 07بعض األطب امون أطب ث  ع وع    ، حي ول موض م ح ـاحث معه م التب ت

ـث راالبح م مق  ء، وإج ة بإ ـمعه واد  ـتوجهن م، ث  ابالتـيل المقـدام دل ـستخابالت مفتوح ا ل

ة  ـطرح أسئل   موت أطباء على مستوى مستشفى واد العثمانية، 05العثمانية أین تم لقاء  ة المقابل

ة ،باإل ل المقابل ى دلي اد عل ة أن إ عتم ع المالحظ ةختم ـة بالدراس ـات المعني ار المستشفي  ي

ار مستشف  ا ، حيث تم إـجاء عشوائي ةاالستطالعي دیات      ـختي ة وآخر بإحدى بل ى بمرآز الوالی

ة ان مرتبط ، الوالی د آ ابالت فق م المق ا معه ذین أجرین اء ال دد األطب ا ع وح ـأم ا بالوقت الممن

دى تجـللزی ـارة وم ـاوب األطبـ ـاء العـ راء المق  ـ ي إج تهم ف ا ورغب بب  التـابـامون معن بس

دد سنوات العمل أو الجنس     ة ،ـالهم المختلفـم بأعمـاطهـرتبإ م یكن من   ـذا ل ـل  دون مراعاة لع

ذه ا   ـجعلنا نبذل الكثير م  وهو ما تالـذه المقابــالسهل إجراء ه د   ن الوقت في ه ابالت ،وق لمق

  :وآانت المقابالت تهدف إلى  ، خالل أسبوع ، ستغرقت مدة آل مقابلة حوالي نصف ساعةإ

  .التأآد من وجود موضوع البحث -

 .خالل الدراسة النهائية التعرف على األطباء وتحدید وسيلة جمع البيانات -

  .ستمارتي البحث من خالل نتائج المقابالتبناء إ -
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  :و التعليق عليهاستطالعية راسة اإلالدنتائج  - 4

  :نتائج المقابالت والتعليق عليها – 4-1

 وـة، وه ـع الدراس ـى مجتم ـا من التعرف عل   ـاها تمكن ـي أجرین ـالت  تابالـالل المقـمن خ     

في الدراسة    اـالبحث وجمعه   تاراـستم إوزیع ـت ت ـي تحدید وقـدنا آثيرا فـالشيء الذي ساع

ة ـ، آم النهائي ن البن اـ ا م ئلة التـخ نارتي البحث، ومـستمي إلـاء األولـتمكن م ـالل األس ي ت

ا ي ــطرحها ف امون ،  ءالمقابالت التي جمعتنا باألطب ابالت بإ     الع ذه المق غ ه ا بتفری ستخدام  قمن

م  طریقة تحليل المحتوى ، ار  إ حيث ت ـن طـرف     إلجااختي ـررة م ات المتك اء أي ب ـا   األطب أنـنـ

ـي      ـاع بحوالـ ـا إجم ـات المستجوبين،    % 75أخـذنـا اإلجابـات التـي حصـل فيهـ ـن إجـاب  ومـ

  ).14( لنتائج التي سوف نرصدها في الجدول اآلتي رقما إلى توصلنا

  قـج مع التعليـائـالنت  ؤالـالس مـالرق

  

  

1-  

  

  

ل تشع ر ـه

ي ـاد مهن ــبإجه

اء قيام ك ـأثن

  لك ؟ـبعم

ي ــاد مهنـابلناهم بأنهم یشعرون بإجهـاء الذین قـع األطبـيلقد أجاب جم

ون به ـات التـل المستشفيـداخ بة ا ـي یعمل ن ـلك ،%100أي بنس

ة ـدرج ت مختلف عور آان ب آلخر ، ،ات الش ن طبي ا أن  م د الحظن وق

رة  واألـعام را ف  ل الخب ب دورا آبي ة یلع د درج ـقدمي ات ـي تحدی

ـي لـاد المهنـاإلجه ون ـذي یكـطبيب الـالـامون، فـاء العـدى األطبـ

ة ـة الدراس ـي لعين ـاد المهنــل شعورا باإلجهـقأون ـل یكـجدید في العم

 ةـطبيب الذي عمل لسنوات في المهن    ـس الـى عكـ، عل ةـالعيـاالستط

في مستوى اإلجهاد فالنساء  یؤثر بدرجة  قليلة آما أن جنس الطبيب  ،

ختالف بسيط في    مع إ  الرجال هادیتعرضنا لنفس إجالمستجوبات آن 

ة   ؤوليتهن مقارن زداد مس ال ت ن أطف واتي له اء الل ور فالنس بعض األم

  .باآلخرین لكن هذا ال یزید من حجم اإلجهاد آثيرا

  

  

2-  

  

  

ا م   م ي أه ه

ة     اء مختلف ات األطب ت إجاب د آان رو  ، لق ث ذآ ة   احي ادر متنوع مص

ع المستشفي  : ـا وهي في أهمه اوـشترآآما إ ، المهنيلإلجهاد   ات ،ـواق

ذه الفئ ـوالمش ة له م األسب وأ ـة ،اآل االجتماعي ب األطب ـه اء ـاب حس
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اد   أسباب اإلجه

ب  ي حس المهن

  رأیك؟

ا    من األطبـاء% 75تفق حولها أآثر من والتـي إ امونـالع ذین أجرین ال

  :هيمعهم المقـابالت 

  .ةـعائلي لـ، مشاآلـن، النقـاعية آالسكـجتمإ صادرم - 

ل آاألج ادر ـمص - ة بالعم ل ـخاص ائل وأدوات العم  ، ر،نقص وس

ىـآث ع المرض ـالتع ، رة المرض ة مكت  ، ىـامل م بـحال  ، ب الطبي

ةـر اإلصـخط األمراض المعدی ة  ، ىـافة المستشفـنظ ، ابة ب طریق

يير المستشف  ـارج المستشفـات خـنقص التربص  ، ىـتس ة ـآيفي  ، ىـ

 ، إعطاء تعليمات للمریض   ، اوي المرضىــشك ، بـتقييم عمل الطبي

رة         زمالء، التعامل مع حاالت خطي ة، مشاآل مع ال  ، أخالقيات المهن

اء المرضى    لتصا صعوبة اإل  ، الشعور بالمسؤولية الطبية ،  مع أقرب

ل ي العم اق ف فى  ، اإلره ي المستش رة ف دد األس ص ع دخل   ، نق ت

، عدم   فحص عدد آبير من المرضى ، المسؤولين في قرارات العالج

ة  م تجدات المهن ة مس رض   ، واآب اءة المم دم آف ل  ، ع دة العم  ، م

نح التربصات ،    نظام العالوات   ، محدودیة سلطة الطبيب  ة م  ، طریق

اء إ  يوه.. وتقييم األداء ستمارة  المصادر التي تم اإلعتماد عليها في بن

  .اإلجهاد المهني لدى الطبيب العام
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 رك ـشعـل یــه

وع   اد بن اإلجه

  راب؟غتمن اإل

ي ـاد المهني الذي یتعرضون له ف ـأآد األطباء الذین قابلناهم بأن اإلجه

ـالمستشف ؤدي إلـ ـى ی ن اإلـ وع م عورهم بن ـغتى ش ذا ـن هـلك راب ،ـ

ا يس دائم ار  ، ل ث أش ل ـأطب 07حي ا یمث ن % 58.33 اء، أي م م

م یشعرون باإل      ابلتهم أنه م مق ذین ت د   ـغت األطباء ال حجم  راب حين یزی

وم آلخر      في العمل وأاإلجهاد  ذا الشعور یختلف من ی ـي حين    ،ن ه ف

د  ـاء  04أآ بة  أطب ـل نس ـا یمث ـو م ـة % 33.33وه ـة الدراس ن عين م

ـة ،  ـماإلستطـالعي عرون باإل أنه ة   ـغتیش ل نتيج ام العم ة أی راب طيل

م یشعرون بإجه    ول   ـى أصبح عل  ـي العمل حت  ـم ف ـاد دائ ـألنه ى حد ق
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ر تع  أ دهم أم هـح د أـار طبيـأش، و ودت علي عر  ب واح ه ال یش ن

اء  % 8.33وهـو مـا یمثـل ه ـل عملـراب داخـغتاإلب من مجموع األطب

ث ـحي ن الطبيب جدید في مهنته ،ویرجع ذلك أل ، همـالذین تمت مقابلت

  

  النتائج مع التعليق  السؤال  الرقم

د  أن      ا یؤآ و م ـى ، وه ده بالمستشفـ ن تواج ـة م د سن ل بع ـم یكم ل

ـ اء ل  عـام ـي فاألطب ـراب المهن د اإلغت ـي تحدی رة یلعب دورا ف الخب

ر  من  االذین زاولـو اإلغتراب  أآث ة یشعرون ب العمل لسنوات طویل

مستوى شعور  الطبيب  على  الجنس یؤثر نوع  الجدد ، في  حين  أن

اإلغتراب   رة  ب ل الخب ذ عام ا نتخ ا جعلن و م نس  وه روالج  ینآمتغي

  .يدانيةفي دراستنا الم ينعارض
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ما هي أسباب   

راب  اإلهذا  غت

  ؟

باب اإل  م أس ت أه رابآان ي إ غت ن  الت ر م ا أآث ق حوله ن % 75تف م

  :األطباء العامون الذین قابلناهم هي

ل ، رو ف العم ل ، ظ اعات العم ل، س دار العم فى ، مق م المستش  حج

ا     ـي یقومون به ـام الت الهم      عدم وضوح المه ـي أعم بعض ف دخل ال ، ت

ـي األ ر تلق ؤووام ن المس ایي لينم رة  األداء ر، مع ـين، نظ ،  الروت

ـاء ،   ـع غربـ ل م ب ،العم ل الطبي ـى لعم عور  المرض ر، الش األج

ـة ـل  ، بالعزل ـي العم ـة ف دم الرغب ـل ، ع ـ ، المل نفصـال ور باإلالشع

ـل ،    ـن العم ا ع ـدم الرض ـل، ع ن العم ؤولي ع ي   ، ةالمس اط ف اإلحب

رارات   عدم المشارآة في إ    ، عدم تحقيق الطموحات ، العمل اذ الق تخ

تقبل الطبيب    ، عدم   اإلشراف في العمل    ، الخاصة بالمستشفى وبمس

ل اآل العم ل مش ي ح ز ف ات، العج ة الواجب دم اإل ، معرف ام ع هتم

عدم القدرة على التعبير  ،عدم تحقيق األهداف ،  والالمباالة في العمل

ذات  ة     عن ال ات الوظيف ين متطلب اة الخاصة    ، صعوبة التوفيق ب والحي



  .الدراسة اإلستطالعية: الفصل الرابع
  

  

ب، ل   للطبي ي العم ات ف ع  اإلدارة    ( العالق ب م ات الطبي وتر عالق ت

املين   ين اإل    ،.....)وبعض الع ذنا بع د أخ ـ   وق ذه األسب ـار ه اب في  عتب

  .غتراب المهني لدى الطبيب العامارة اإلستمـبناء إ
  

  .ستطالعيةاإلیوضح نتائج الدراسة )  14( شكل رقم          
  :امةنتائج ع -2 -4

ا   الدراسة اإلمن خالل نتائج         ا به دى       ستطالعية التي قمن اد مهني ل اك إجه تنتج أن هن نس

تواه من طبيب آلخر      ، األطباء العامون العاملون بالمستشفيات العمومية ،  والذي یختلف مس

ة          امون  آطبيع اء الع ين األطب ة  ب روق الفردی ل ، أو للف نوات العم دد س ك لع ع ذل د یرج وق

ذآاء الشخ درات  ، صية، ال ة والجسمية    ، والق ة الفيزیولوجي ة   % 100حيث أن   ، البني من عين

فهي  العام أما العوامل المسببة لإلجهاد المهني لدى الطبيب ، ستطالعية أآدت ذلكالدراسة اإل

ل ،     لجتماعية للطبيب آالمشاآعة  منها ما هو متعلق بالحياة اإلمتنو األسریة ، والسكن ، النق

 العمل على األسرة ، وأخرى تتعلق بالمهنة التي یزاولها الطبيب منها وضع المستشفى،  تأثير 

فى ، م المستش ؤولية حج ة، المس ال اإلداری ب،  األعم عية المكت ة وض ع  الطبي ل م ، التعام

ریض   ع الم ل م إ   المرضى ، التواص اء ف ات األطب ب إجاب ؤدي   ، وحس ي ی اد المهن ن اإلجه

ع ى الش ام إل ب الع ن اإلور بنبالطبي راوع م إ غت ف ب و یختل ا فه يس دائم ذا ل ن ه ختالف ب لك

رة   تي تصادفه ، آما یتأثر شعوره باإللاالمواقف  دد سنوات الخب ،  ، الجنس  غتراب المهني بع

دور ، المسؤولية ،     غتراب المهني فهي أیضا متنوعة م أما العوامل المسببة لإل ا غموض ال نه

ا    اإل دم االنتم اس بع دف ، اإلحس ن اله اد ع ة،ءبتع ل   ، العزل ن العم ا ع دم الرض دیر  ع ،  تق

  .، الصراع النفسي بين حياة الطبيب وعمله وإحترام النفس، مدى تقبل الجهد المبذول

ة اإل  ائج الدراس الل نت ن خ ول أن هن وم ا الق تطالعية یمكنن ي  س اد المهن ين اإلجه ة ب اك عالق

ة غتراب المهني لدى األطباء العامون العاملون بالمستشفيات ا واإل اد    ، لعمومي حيث أن اإلجه

حسب عينة الدراسة اإلستطالعية ینمي لدیهم شعورا باإلغتراب المهني، وإن إختلف ذلك من  

ة البحث         تحدید طبيب آلخر، ویمكنا دى عين اإلغتراب المهني ل اد المهني ب ة  عالقة اإلجه بدق

  .عالقةلمعرفة طبيعة هذه ال عند القيام بالدراسة النهائية وتحليل نتائجها أآبر
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  :خالصة

ائج        ةستطالعيالدراسة اإل من خـالل هـذا الفصـل تعرفنا علـى     م النت ذا أه ا وآ ا به التي قمن

ة اإل  التي  د بدای ا         توصلنا إليها والتي تع ا ، حيث ستكون  المرشد لن نطالق في موضوع بحثن

ة و إ     خالل ار العين ة إختي ات ، عدد وسائل جمع    إجراء الدراسة النهائية من حيث طریق  البيان

ة اإل   الل الدراس ن خ ا م ا أنن تطالعية عرفنآم ى اإل س ؤثر عل ي ی اد المهن راب ا أن اإلجه غت

دائ    ام ال ب الع رض الطبي ك أن تع اء ذل دى األطب ي ل ن   المهن وع م عر بن ه یش اد یجعل م لإلجه

ذا حسب      اإل ه وآ ذي یتعرض ل غتراب الذي یختلف من طبيب آلخر حسب مستوى اإلجهاد ال

نوات ال دد الس ل ع ذا العم ي ه ي قضاها ف نس، ت وع الج يس   ون ل ل ي العم د ف ب الجدی فالطبي

اإل آالطبيب القدیم سواء فيما  اث   المهني   غترابتعلق باإلجهاد أو درجة شعوره ب ا أن اإلن ،آم

اإلغتراب      عورهم ب ة ش ي درج ذا ف ي وآ اد المهن ة تعرضهم لإلجه ي درج ذآور ف وا آال ليس

  .المهني
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  :تمهيد

ل أ لدراسإن اإلجراءات المنهجية جزء ال يتجزأ من ا          اقي المراحل     ة وال تق ة عن ب همي

ا    ذا الفصل بعرض أ      راسة دالالتي تمر به نقوم في ه ة،     ، وس ة المتبع م اإلجراءات المنهجي ه

ات      ، ووصف مجتمع الدراسة مجال الدراسة وتحديدية بتعريف ابد ة البحث وتقني ذا عين ، وآ

ا  ، ووسائل جمع البيانات وال هج المستخدمن، إضافة للم إستخراجها معلومات في الدراسة ، آم

اء إستمارتي البحث،    إلىسنشير  را   الخطوات التي تم إتباعها في بن اإلحصائية   األدواتوأخي

  .في تحليل النتائج المتوصل إليها المستخدمة

  

  :تعریف وتحدید مجال الدراسة -1

  :تعریف مجال الدراسة -1 -1

ة حـول الم          ـات الكامل ـاء      بعد حصولنا علـى المعلوم م األطب ـة وه ـي للدراس جتمع األصل

غ عددهم   والذي  ، العامون  العاملون بالمستشفيـات العموميـة بوالية ميلة ام    223ـن بل طبيب ع

ابالت اإل     طبيب  12ستثناء وعند إ م المق ا معه ذين أجرين تبعادهم نتحصل   ، وبإ ستطالعية ال س

ـى  ة ال  211عل ـي بالدراس ـام معن ب ع ةطبي فيا نهائي ر مستش ـة تعب الث ، إ الوالي ـا ث خترن

ـة ال ـراء الدراس ـات إلج ةمستشفي ين   نهائي ة 12من ب د بالوالي د ،مستشفى متواج تثنينا  وق إس

د       مستشفـى ميلـة ومستشفـى وادي العثمـانية ا ـة وق ـة اإلستطـالعي ـا الدراس ـا فيهم ذين أجرين ل

  :ختيـارنا علـى المستشفيات التاليًةوقـع إ

   .غالوي الشهـداء السبعـة بميلـة مستشفـى اإلخوة م -

 .مستشفـى محمد مداحـي بفرجيـوة -

  .مستشفـى هواري بومـدين بشلغـوم العيـد -

  ). 15(في الجدول التالي رقم  المستشفيات ويمكن رصد هذه
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  مكان المستشفى  إسم المستشفى  المستشفى  رقم

  فرجيوة  محمد مداحي  .01 -

  وم العيدشلغ  هواري بومدين  .02 -

  ميلة  .اإلخوة مغالوي   . 03 -

  .يوضح المستشفيات المعنية بالدراسة ) :15( جدول رقم   

 

  :تحدید مجال الدراسة -2 -1

أي أننــا لـن نـراعـي  ة بميلـة ،القـطـاع المعنـي بالـدراســة هـو المستشفيـات العـمـومي      

طبـاء العـامـون فقط ، لذا تم مراعـاة األالتخصص العالجي لهذه المستشفيـات ، بقدر مـا سي

  :ختيارنا علـى مستشفيـاتوقع إ

  .محمد مداحـي بفرجيـوة  -   

  .هواري بومدين بشلغـوم العيد -   

  .اإلخوة مغالوي الشهـداء السبعة بميلـة  -    

ة  ال  تي  وقد تم إختيار هذه المستشفيات دون غيرها ذلك أن هذه المستشفيات تحتوي على العين

م             ذين ت اء ال دد األطب ث أن ع نس ، حي رة والج ل الخب ب عام ة حس ة الدراس ابق وعين تتط

  . إختيارهم للدراسة آانوا موزعين بطريقة عشوائية على هذه المستشفيات

ماي   23من السبت    وجمعها ستمارات البحثنهائية المتمثلة في توزيع إمتدت دراستنا الوقد إ

  .أيام) 06( ستغرقت هذه العملية ستةوبذلك إ ، 2009ماي  28إلى غاية الخميس   2009

  

  :وصف مجتمع الدراسة  -2 

امون ال         اء الع ى  األطب ة عل ذه الدراس ة بميأجريت ه فيات العمومي املون بالمستش ةع ،  ل

نهم    211النهائية على  ةحتوى المجتمع األصلي للدارسحيث إ ل م % 60.18طبيب عام ، يمث

اث% 39.81ذآور ، و   م    ، إن ك في الجدول رق ى ذل بة   ،)24( ويمكن اإلشارة إل ا بالنس أم

ى    06من % 36.01سنوات ، و  6هم أقل من %  55.45للخبرة فيمثل  سنة ،   12سنوات إل
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رة فاقت      ديهم خب ذين ل ون   12في حين أن عدد األطباء ال ل الجدول    ، %8.53سنة فيمثل ويمث

  .ة والنسب المئوية لهاسنوات الخبر حسب الدراسةمجتمع توزيع ) 16( رقم 

  

  النسب المئوية  عدد األطباء  الجنس

  %60.18  127  ذآور

  %39.81  84  إناث

  %100  211  :المجموع
  

  .المئوية همنسبوحسب الجنس  الدراسةمجتمع يوضح توزيع ) 16( جدول رقم 

  

  

  النسب المئوية  عدد األطباء  عدد سنوات الخبرة

  %25.59  54  سنوات 3شهر إلى 

  %29.85  63  سنوات 6 إلى 3من 

  %20.85  44  سنة 9إلى  6من 

  %15.16  32  سنة 12إلى  9من 

  %8.53  18  سنة15إلى 12من 

  %100  211  :المجموع
  

  .المئوية مجتمع الدراسة حسب الخبرة ونسبهميوضح توزيع ) 17(جدول رقم 

  

ع   إلى اإلشارةيمكن و         رة والجنس في      مجتمع الدراسة  توزي الجدول   حسب عامل الخب

  ).18(التالي رقم
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  المجموع  إناث  ذآور  عدد سنوات الخبرة

  54  28  26  سنوات 3شهر إلى 

  63  23  40  سنوات 6إلى  3من 

  44  14  30  سنة 9إلى  6من 

  32  12  20  سنة 12إلى  9من 

  18  07  11  سنة15إلى 12من 

  211  84  127  :المجموع
  

  .ب الخبرة والجنسيرصد توزيع مجتمع الدراسة حس) 18(جدول رقم 

  

  إلى النسب المئوية لمجتمع الدراسة حسب الخبرة ) 19(في حين يشير الجدول التالي رقم      

  .والجنس

  

  .يرصد النسب المئوية لمجتمع الدراسة حسب الخبرة والجنس) 19(جدول رقم 

  

  :وتقنيات إستخراجها عينة البحث  - 3

  :عينة البحث 3-1

ـا يلعب دورا   حسب الدراسة اإل الخبرة والجنسنظرا ألن عامل        ستطـالعية التـي قمنا به

املون    امون الع بـارزا في تحديد مستوى اإلجهـاد المهنـي واإلغتراب المهني لـدى األطباء الع

  المجموع  إناث  ذآور  عدد سنوات الخبرة

  %25.59  %13.27  %12.32  سنوات 3شهر إلى 

  %29.85  %10.90  %18.95  سنوات 6إلى  3من 

  %20.85  %6.63  %14.21  سنة 9إلى  6من 

  %15.16  %5.68  %9.47  سنة 12إلى  9من 

  %8.53  %3.31  %5.21  سنة15إلى 12من 

  %100  %39.81  %60.18  :المجموع
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اث في مجتمع الدراسة ،         بالمستشفيات العمـومية ، ذآور واإلن اء ال وآذا إلختالف عدد األطب

ى        إضافة لتباين سنوات الخبرة من طبيب آل خر في مجتمع الدراسة، ومن أجل المحافظة عل

 تمثيل العينة لمجتمع الدراسة ، وآذا تمثيل آل األطباء في العينة مع مراعاة خبرتهم وجنسهم،

ا إلستخدام   ذي دفعن ة الطبقي األمر ال بيةـالعين ة(  ة التناس ـة  )  التحكمي ـم العين ا بتقسي حيث قمن

ـات ،     ـة طبق ـى خمس رة إل ـة     حسب عـامل الخب ـل طبق ـدى آ رة ، ورصدنا     03م ـوات خب سن

ـة     ـاب نسب ا بحس ـم قمن ـة ، ث ـة بميل ـة الصح اعدة مديري ـة ، بمس ل طبق ـي آ اء ف ـدد األطب ع

التمثيل لكـل طبقـة حسب عدد األطبـاء فيهـا ، وآـذا حسب عدد العينـة المـراد دراستهـا ، آما 

  .عدد األطباء الكلي  في آل جنسأننا إخترنا عدد األطباء حسب الجنس بالنظر إلى 

ـة بالدراسة ب          ا   50وقد تم تحديد عدد العينة المعني ا، طبيب ل     عام ا يمث  %23.69وهو م

 الدراسة  مجتمع من  % 20كون حجم العينة أآثر من حيث حرصنا أن ي ، مجتمع الدراسةمن 

ر صدقا       ا أآث ائج المتوصل إليه ة  من أجل أن تكون النت م إ  ، ودق ار  وت ا بسب أن    50ختي طبيب

ذي يتناسب و   إ االمستشفيات التي قمنا بدراسته ة ال ل آل   حتوت على عدد العين ات تمثي  ، الطبق

اء         راعاة عند اإلحيث تم م ذا عدد األطب رة وآ ات الخب ة من طبق ختيار عدد العينة في آل طبق

نس ل ج ي آ يهم إ،  ف يوزع عل ذين س تمارتي البحثوال الث  ،  س ي ث ة البحث ف د عين وتتواج

الي   تمستشفيا تتوزع فيها بعدد مختلف من مستشفى آلخر ويمكن توضيح ذلك في الجدول الت

  ).20(رقم

  عدد األطباء  المستشفى

  17  -فرجيوة - محمد مداحي 

  14  -شلغوم العيد -هواري بومدين 

  19  -ميلة -اإلخوة مغالوي الشهداء السبعة

  .50  :المجموع
       

  .البحث على المستشفياتيوضح توزيع عينة ) 20(جدول رقم
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  :تقنيات إستخراج عينة البحث -2- 3

  :توزیع عينة البحث حسب عامل الجنس -2-1 -3

  :  العينة في جنسال تمثيلآيفية حساب  - 1- 2-1 -3

  :الذآور -1-1- 3-2-1

 الخاص بحساب تمثيل ستخدام القانون الرياضيويمكن حساب عدد األطباء الذآور بإ

   :الطبقات في العينة

  عدد الذآور الكلي  xعدد العينة =تمثيل الذآور    

  حجم المجتمع األصلي         

        x127 50= تمثيل الذآور   :ومنه

              211  

طبيبا، وهو  30وبحساب العملية الرياضية نجد أن عدد الذآور المعنيين بالدراسة النهائية هم 

  .من حجم المجتمع األصلي% 14.21ما يمثل  

  اإلناث  -2- 3-2-1

ين         اث المعني   بتطبيق نفس العملية السابقة أو بطرح عدد الذآور من عدد العينة نجد أن اإلن

  .من حجم المجتمع األصلي %9.47أنثى، وهو ما يمثل  20النهائية هم  ةبالدراس

  :)21(رقم  ويمكن اإلشارة إلى تمثيل العينة حسب الجنس في الجدول التالي

  

  األطباء عدد  الجنس

  30  ذآور

  20  إناث

  50  :المجموع
  

  .تمثيل الجنس في العينة يوضح )12(جدول رقم 

  

  :عامل الخبرةتوزیع عينة البحث حسب  -2- 3-2

  للطريقة التي تم بها حساب تمثيل آل طبقة سواء بالنسبة لعامل الخبرة  يأتيسنشير فيما       
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  .أو حسب عامل الجنس

في  من آال الجنسين من طبقات سنوات الخبرةآل طبقة  ثيلتمآيفية حساب  -1- 3-2-2

  :العينة

   :ستخدام القانون التاليمن الجنسين الذآور أو اإلناث بإ يتم حساب نسبة تمثيل آل طبقة

  .ع xص=  ك 

  ن           

  :حيث

  .حجم المجتمع األصلي = ن 

  .حجم العينة= ص 

  .عدد األطباء في آل طبقة= ع 

  .ألطباء في آل طبقةنسبة تمثيل ا= ك 

  :مثال توضيحي

  :سنوات 03في الطبقة األولى من شهر إلى  الذآور واإلناث األطباء تمثيلحساب 

  :بتطبيق العملية الحسابية نجد أن

  . x 50 54= ك 

        211  

  . 12.79= ومنه ك  

  .فيتم الباقي  0.5آبر من النتيجة بالفاصلة ويكون الفاصل أ وعندما تكون

  .13= ك  حيث تصبح

  .طبيب 13من آال الجنسين هو  األولىومنه عدد األطباء في الطبقة 

  

 آل جنس مناألطباء  طبقات سنوات الخبرةآل طبقة من  تمثيلآيفية حساب  -2 - 3-2-2

  :في العينة

  :اإلناث -2-1- 3-2-2

  :تيالسابق اآل القانوننفس ستخدام في العينة بإ  آل جنس من يتم حساب نسبة تمثيل آل طبقة
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  .ع xص=  ك 

  ن           

  :حيث

  .األصلي عالمجتم يحجم عينة اإلناث ف =ن 

  . من طبقات الخبرة في آل طبقةاإلناث  عدد األطباء = ص 

  . عدد اإلناث في العينة= ع 

  .في آل طبقة اإلناث نسبة تمثيل األطباء= ك 

  سنوات 03الطبقة من شهر إلى :  مثال توضيحي

  :ية نجد أنبتطبيق العملية الحساب

  . x 20 28= ك 

        84  

  .6.66= ومنه ك  

  .فيتم الباقي  0.5آبر من النتيجة بالفاصلة ويكون الفاصل أ وعندما تكون

  .7= حيث تصبح ك 

  .طبيبات 07ومنه عدد األطباء اإلناث في الطبقة األولى هو 

  :الذآور -2-2- 3-2-2

  بالنسبة للذآور يطبق نفس القانون 

  :مثال توضيحي

  سنوات 06إلى  03الطبقة من 

  :نبتطبيق العملية الحسابية نجد أ

   x30 40= ك 

        127  

  .9.44=ومنه ك  
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في حين عندما يكون  الباقي فيتم 0.5من  آبرالنتيجة بالفاصلة ويكون الفاصل أ وعندما تكون

  . ال يحسب الباقي 0.5قل من أ

  .9= حيث تصبح ك 

    .أطباء 09قة الثانية هو الطب يومنه عدد األطباء الذآور ف

دو و ير الج م ليش الي رق ى )22( الت رة   إل ل الخب ة البحث حسب عام اء عين ع األطب و  توزي

ات   ، باإلالجنس معا عتماد على العينة التناسبية حيث تم مراعاة عدد األطباء في آل فئة من فئ

  .والجنس الخبرة

  :المجموع  إناث  ذآور  عدد سنوات الخبرة

  13  07  06  سنوات 3شهر إلى 

  14  05  09 .سنوات 06إلى   03

  10  03  07  .سنة 09الى 06من 

  08  03  05 سنة  12إلى  09من 

  05  02  03 سنة 15الى  12 من 

  50  20  30  :المجموع

  .والجنس يوضح عدد األطباء عينة البحث حسب عامل الخبرة) 22( شكل رقم  

ة لعينة البحث حسب الجنس إلى النسب المئوي )23( في حين يشير الجدول التالي رقم        

  .والخبرة

  :المجموع  إناث  ذآور  عدد سنوات الخبرة

  %6.15  %2.84  %3.31  سنوات 3شهر إلى 

  %6.62  %4.26  %2.36 .سنوات 06إلى   03

  %4.73  %3.31  %1.42  .سنة 09الى 06من 

  %3.78  %2.36  %1.42 سنة  12إلى  09من 

  %2.36  %1.42  %0.94 سنة 15 إلى 12من  

  %23.64  %14.19  %9.45  :المجموع
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  .النسب المئوية لعينة البحث حسب الخبرة والجنسجدول يرصد ) 23( رقم 

  

   :المنهج المستخدم -4

 لقد آـان المنهـج المستخـدم في دراستنـا هو المنهـج الوصفـي التحليلـي والذي يعـرف          

ة        و ظاهرة المدروسةالطريقة لوصف "  بأنه ق جمع معلومات مقنن ا عن طري تصويرها آمي

  . (1)" عن المشكلة وتصنيفها وتحليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة 

تنا       وقـد تـم إ          ـة موضـوع دراس تالءم وطـبيع ـه ي ـج ألن ـذا المنه حـيث أن   ، ستخــدام ه

ذه         ـيل ه ـى تحل ـا إل ـات لظـاهرة م ـع البيان ـها   هـذا المنهـج يتعدى حدود جم ـرة وعالقت الظـاه

ـرى الظواهر األخ اهرة ، ، ب د الظ ي رص اهم ف ا يس ر آم و األآث نهج ه ذا الم ـازال ه  وم

ـى اآلن ،   إ انية حت ـات اإلنس ي الدراس ـا ف عوبة إ  ستخدام ة لص ك نتيج ـوب  وذل تخدام األسل س

  .التجريبي في المجاالت اإلنسانية

  :تحدید وسائل جمع البيانات في الدراسة -5

  تمارةساإل -5-1

ر اإل           م الوس ـارة مـستمتعتب ين أه ات ـع البيانـي جمـا فـدنا عليهمعتي إـائل التـن ب

ال ـبسبب األعم من األطباء األآثر مالئمة لعينة البحثهـي و ، اـي قمنا بهـة التـالل الدراسـخ

الل ـا وقفنا عليه خذا مـوه ، ي تجعلهم ال يملكون الوقت الكافي لمقابلتناـي يقومون بها والتـالت

زه عل  ل سم المستجوب األمر اا ال تحمل إـى أنهـافة إلـ، إض ةـالعيـة االستطـالدراس ى ـذي يحف

يلة الت ـا أنهـة ، آم ـة وصحيحـإعطاء معلومات موثوق   ا ـا الوس ـى  ي تمكنن ـن الحصول عل م

  .الجهد والوقت  اعدد آبير من العينة وتوفر علين بيانات

ات ـاب ـد إجـا تحدي ـم فيه ـي ت ـة والت ـارات المغلقـستماإلستمـارتين فكـان من نوع اإلا ـأم       

ارات وب ـالمستج ـالث خي ـدا : يـه بث ـا، أب ـما، أحيـان بب ع ـ،  وآدائ ك بس درة ـدم قـان ذل

اء ة إل   األطب ئلة مفتوح ى أس ة عل ى اإلجاب الل    عل ه خ ا علي ا وقفن ذا م ة وه اتهم المهني رتباط

                                                 
، ديوان  طرق إعداد البحوثمناهج البحث  العلمي و: عمار بوحوش، محمد محمود الذنيبات  (1)

  .140ص  المطبوعات الجامعية، بن عكنون ، الجزائر،
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ي     ، اـي أجريناهـة التـالعيـة االستطـالدراس ة ف رعة والدق تجوب الس ي المس ا تعط ا أنه آم

ة ،    ئلة المطروح ى األس ة عل افة إل  اإلجاي ة     ىإض ا مقارن ل نتائجه هولة تحلي تمارة س باإلس

  . المفتوحة

اء إ        م بن ـقد ت ـي ل ـاد المهن يس اإلجه ـا تق ـارتين للبحث إحداهم بستم ـدى الطبي ام  ل ، الع

ا   ة ب ـة خاص ب  إلوالثاني ـدى الطبي ي ل ام  غتراب المهن ة    موت ،الع ات خاص داد تعليم إع

 ة، وطريقـ ستمارةعبارات اإل د، وعد تعرف المفحوص بطبيعة الموضوع يستمارتين التباإل

  .اإلجابـة

ـة   وتم تطبيـق اإل        ـة فردي ـارتين بطريق ا ،  ستم ع اإل  أم ـارتين  توزي ـن   ف ستم ـاشرة بي تم مب

ـاء  ـي ل  امآ ، الباحث واألطب ت الكاف نح الوق ترجاع    م ل إس ئلة قب ى األس ة عل اء لإلجاب ألطب

  .ستمارتيناإل

  :ستمارتي البحثخطوات بناء إ -6

  :ستمارة اإلجهاد المهنيخطوات بناء إ -6-1

  :طالع على التراث النظرياإل -6-1-1

ـام   ستمـارة اإلجهـاد المهنـي لـدىن علينا إتباع عدة خطوات لبنـاء إلـقد آـا          الطبيب الع

ذا     حيث آان علينا أوال اإل ، ـي وآ ـاد المهن طـالع على التراث النظري الذي آتب حول اإلجه

ـي      ـاء والت ـدى األطب ـي ل ـاد المهن ول اإلجه ت ح ـي أقيم ـة الت ـوث الميداني ائج بعض البح نت

شرنا  والتـي أـى بعض مقـاييس اإلجهـاد طـالع عل، آما تم اإل تناولناها في الدراسات السابقـة

  :وهيإليها في فصل اإلجهـاد المهنـي 

  .2000ختبـار تحـديد أعـراض الضغـوط المهنيـة لعلـي عسكـرإ -

 .2002مقياس ضغوط العمل لدى األطباء من إعداد حنان عبد الرحيم األحمدي  -

ـة اإل          ا بالدراس ك قمن د ذل ـاء       وبع ن األطب دد م ـة ع م مقـابل ن ت ـة أي ستطـالعي

ب12(امونـالع ابالت ،) طبي ائج المق الل نت ن خ ارات اإلأ ، وم ددنا عب ة ع تمارة األولي س

ـدى         لإلجهـاد المهنـي لدى الطبيب العام ، ـي ل ـاد المهن اس اإلجه ا هو قي التي آان الهدف منه

  .الطبيب العـام 
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  :ستمارةإعداد الصورة األولية لإل -6-1-2

ـس      وذلك بتجميع الـعبارات المـأخـوذة م         ارات المقـايي ـالت وبعـض عب ـج المقاب ـن نتـائ

وروعي فـي  ، ستمارةة للمـوضوع المراد قيـاسـه من اإلفـي ضوء األبعاد المحدد ، المنشورة

ارات اإل  ـة والوضوح ،   صياغة عب ـارة السهول ا،     وبساطـة ا  ستم ـا و معناه ـي ألفاظه ارة ف لعب

ر       واإل ، حتواء العبارة الـواحدة علـى فكرة واحدة فقط وإ ـل أآث ـي تحم ارات الت اد عن العب بتع

   .من معنـى 

   :ستمارة في صورتها األوليةتحكيم اإل -3 -6-1

ـة        عرضها وذلك ب        ـس بجـامع ـم النف ـذة من قسم عل ـة أسـات علـى لجنـة تحكيـم تضم أربع

م   نطينة وه وري بقس د ، .د: منت زالح محم ونيس أ.د م ـاسي ل فيقة، د . ،د وق ور ش باغ ص.بلك

  .علـي

  :.ستمارةإعداد الصورة النهائية لإل -6-1-4 

ر من        حيث تم األخذ بجميع إ        ـا أآث ـي وافق عليه يم الت ة التحك قتراحـات ومالحظات لجن

ن األعضاء ،%  75 ـاء اإل م د بن ـةعن ـا النهائي ي صورته ـارة ف ارات  ، ستم ديل العب م تع وت

ـرورة تعـديلـ  ـم ض ـة التحكي ـي رأت لجن ـا الت ـا نهائي ـا أو حذفه ـم إ ، ه ـا ت ـع آم ـاد جمي ستبع

ى    ستمارة اإلج، وبذلك إحتوت إالعبارات التـي تحمل نفس المعنـى أو المكـررة اد المهني عل ه

  .بند 53

  :االغتراب المهني ةستمارخطوات بناء إ -6-2

  :لنظرياطالع على التراث اإل -2-1 -6

ـارة    غتراب المهنـي ،لإل ـى الجانب النظريطـالع علبعـد اإل         حددنـا الهدف من اإلستم

اس اإل  و قي ا   وه دى األطب ـي ل راب المهن ارات اإل   غت تكون عب ث س امون ، حي تمارء الع  ةس

ـا   ـى الفرضي ـة عل ا أ   منصب ـا أنن ث ، آم ـة للبح ـات اإلجرائي ـاييس    طلعن ض المـق ـى بع عل

  :غتـراب وهيالخاصة باإل

  .1985عـادل أشـول غتراب من إعداد مقيـاس اإل -     

  .2004غتراب من إعداد سنـاء حـامد زهرانمقيـاس مشـاعر اإل -
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 .2004سنـاء حـامد زهران غتراب من إعدادمقيـاس معتقدات اإل -

  :ستمارةإعداد الصورة األولية لإل -2-2 -6

بعض  طـالع علـىواإل ، ستطالعية التـي قمنا بهااإل ةمن خـالل نتـائج مقـابالت الدراس       

ـي    ، قمنا بتجميع العبـارات فـي ضوء أبعاد الدراسة  المقـاييس التـي سبق ذآرها ، وروعي ف

ى ،   ظ والمعن اطة اللف هولة والوضوح وبس ئلة الس رة  وإ صياغة األس ى فك ارة عل واء العب حت

  .ستخدام العبارات التـي تحمل أآثر من معنـىوتجنب إ ، واحدة

  :ا األوليةستمارة في صورتهتحكيم اإل -3 -6-2

أساتذة من قسم علـم النفـس  ةستمـارة علـى لجنـة تحكيـم ضمت أربعاإل عرضحيث تم        

،  بلـكور شفيقة. د ، وقـاسي لونيسأ.د مزالح محمد ،.د : بجامعة منتتوري بقسنطينة هـم

  .صباغ علي.د

  :ستمارةإعداد الصورة النهائية لإل 4 -2 -6

من % 75وتم حذف العبارات التي رأى  ، تراحات لجنة التحكيمقحيث تم األخذ بجميع إ       

  .ستبعاد بعض العبارات المكررة فـي المعنـى آما تم إ المحكمين ضرورة حذفهـا،

ر عن فرضية     وقد تم تقسيم إستمارة اإل        غتراب المهنـي إلى أربع محاور آل محور يعب

  :المحـاور هـي هإجرائية، هذ

  .عبارة 17وضم هذا المحور : الالهـدف  -     

 . عبارة 18وضم هذا المحور :الـــدور -      

 .عبارة 18وضم هذا المحور: غربة الذات -     

  .عبارة 18وضم هذا المحور :حترام الذات إ -     

  .بند 71غتراب المهني علىوبذلك إحتوت إستمارة اإل

  :طریقة تقدیر الدرجات -3 -6

  :ير الدرجات بحيثتم تحديد طريقة تقد        

  .ستجابة أبداتمنح درجة واحدة عند اإل -   

  .ستجابة أحياناتمنح درجتين عند اإل -  
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  .ستجابة دائماتمنح ثالث درجات عند اإل  -  

  

  :المثال األول

  :هل تشعر بالضغط بسبب

  أبدا  أحيانا  دائما  العبارة

     x  الوضع العام في المستشفى
  

  .درجات للمفحوص في هذه الحالة تمنح ثالث -

  :المثال الثاني

  أبدا  أحيانا  دائما  العبارة

ليس لي القدرة على تحديد أهدافي في 

  العمل

  x   

  

  .في هذه الحالة تمنح درجتين للمفحوص  -

  

  :ستمارتينصدق اإل - 4 -6

ـع                ـة م ـمية مقـارن ـثر أه ـة األآ ـن الخـصـائـص السيكـومتـري ـاس م يعد صـدق أداة المقي

رتبـاط الـصدق بالـهـدف أو باألهـداف المتوقع ص األخرى آالـثبـات ، وذلك بسبب إصـائـالخ

تم إ      تصاله ة القياس  تحقيقها ، وآذلك بمدى إمن أدا ـذي ي ـرار ال ة الق وع وأهمي ـا   بن ـاذه تبع تخ

  .(1)جله أتقيس تلك األداة مـا بنيت مـن   لذلك ، ويعـرف الـصدق بأنـه المدى الذي 

ـب     لـذا فإننـا  قمنـا بعـرض اإلستمـارتيـن سواء إ         ـدى الطبيـ ـي ل ـاد المهن ستمـارة اإلجه

اتذة غتراب المهني ، على لجنة محكمين ، من أو إستمارة اإل ، العام نفس    أس م ال م   عل ، حيث ت

راد          إ ـرفة الموضوع الم ـم  من مع ـات البحث لتمكينه ـة البحث وفرضي طالعهم علـى إشكالي

  .ستمارتين إلى صدق المحكـمين نه فإننا لجأنا للتأآد من صدق اإلوم ، ستمارتيناإلسه من قيا
                                                 

،دار الشـروق للنشـر والتوزيع،عمـان،    1،طأساسيات القياس في العلوم السلوكية: موسى النبهان  (1)
  .272،ص2004األردن،
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  :األدوات اإلحصائية المستخدمة -7

  غتراب المهنـيوهو عـالقة اإلجهـاد المهنـي باإلبالنظر إلى موضوع البحث المتناول          

ة    املون بالمستشفيات العمومي ا إ  لدى األطباء العامون الع ـى إ  ، وألنن دنا عل ستمارتين في   عتم

ـائل إ    رتبـفإن معـامـل اإل البحث ، ر الوس ـو أآث ة     اط لبيـرسـون ه د العالق ـي تحدي ـا ف ستخـدام

د     حيث إ ، رتباط بينهماين متغيرين والتعبير عـن مـدى اإلب ه في تحدي دنا علي ين   عتم ة ب العالق

ات اإلـاد المهنـهـات اإلجـدرج راب المهني ودرج ث ألنة الـي لعينـغت ن ـر عه يعبـبح

  .(1) آالتالي ادلته ـة ومعـاط  بين متغيري الدراسـرتباإل

   مج ص. مج س  –) ص. س. ( ن مج =  ر

  2)مج ص( – 2ن مج ص .  2)مج س ( - 2ن مج س 

  :حيث

  .رتبـاطمعـامـل اإل= ر

  .ـيالتـي تقيس اإلجـهـاد المهنالعامون درجـات األطبـاء = س

ـاء = ص امون درجات األطب ي اإلالع ـل محور ف يس آ ـي تق د عرض الت ي عن راب المهن غت

ائج الفرضية     ، و درجاتهـم في اإل نتائج الفرضيـات اإلجـرائية د عرض نت غتراب المهنـي عن

  .العامة

  .عدد العينة= ن
 

 

 

  

  

                                                 
النشـر ،  ، دار الوفـاء لـدنيا الطباعـة و   1، ط جتماعيالحاسوب واإلحصاء اإل: محمد الصيرفي  (1)

  . 396، ص 2007اإلسكندرية ، مصر، 
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  :خالصة

ـ                ث الت ـة البح ـى عين ا عل ـل تعرفن ـذا الفص ـالل ه ن خ ق  ي سم ة بتطبي ـون معني تك

ع اإل ي       وتوزي ه وه ربص ب إجراء الت ي ب ة المعن ال الدراس ـذا مج ـا وآ ـارتين عليه ستم

فيات ـوة مغالوي : مستش ـد، واإلخ ـوم العي دين بشلغ واري بوم ـوة ، وه د مداحـي بفرجي محم

ه بعة بميل ـ ، الشهداء الس نهج ال ـى الم ـة إل ذي إإضاف ـا وال ي دراستن ـا ف ـاذي سيساعدن ه نتهجن

ات       ، خـالل مدة البحث وآـذا أهـم الوسـائل التي سوف نستخدمها في جمع المعلومات والبيان

ـي        حول موضوع دراستنا ـا ف ـائج المتوصـل إليه ـا النت ـالج فيه وآـذا الطريقـة التـي سوف نع

  .الدراسة النهائية
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  تمهيد

يحتوي هذا الفصل على عرض للنتائج  المتوصل إليها والتعليق عليها وكذا تحليلها 
ا ونتائج الفرضية العامة ، ، حيث سنقوم بعرض نتائج الفرضيات اإلجرائية المتوصل إليه

 ثم نقوم بالتعليق عليها ، ونناقشها في ظل الفرضيات اإلجرائية والفرضية العامة ،
كما أننا سنشير إلى أهم الصعوبات التي واجهتنا ونحن  مستخلصين النتائج المتوصل إليها،

  .نجري هذه الدراسة، كما سنقدم بعض اإلقتراحات والتوصيات في صميم بحثنا 
  

  :والتعليق عليها عرض نتائج الفرضيات -1

  :والتعليق عليها عرض نتائج الفرضيات اإلجرائية 1-1

  :والتعليق عليها عرض نتائج الفرضية اإلجرائية األولى1-1-1

  :)01 ـف(  عرض نتائج الفرضية اإلجرائية األولى1-1-1-1

  
األطباء 

  ونالعام

 درجات اإلجهاد المهني

  -س -

  هدفدرجات الال

  - ص -

  2ص  2س  ص× س

1  93 24 2232 8649  576  
2  90 23 2070 8100  529  
3  96 24 2304 9216  576  
4  110 41 4510 12100  1681  
5  101 34 3434 10201  1156  
6  129 44 5676 16641  1936  
7  94 26 2444 8836  676  
8  83 27 2241 6889  729  
9  121 42 5082 14641  1764  

10  94 27 2538 8836  729  
11  103 34 3502 10609  1156  
12  122 38 4636 14884  1444  
13  103 25 2575 10609  625  
14  111 31 3441 12321  961  
15  81 26 2106 6561  676  
16  110 39 4290 12100  1521  
17  117 44 5148 13689  1936  
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18  98 33 3234 9604  1089  
19  79 20 1580 6241  400  
20  103 36 3708 10609  1296  
21  95 23 2185 9025  529  
22  121 38 4598 14641  1444  
23  68 20 1360 4624  400  
24  98 24 2352 9604  576  
25  90 32 2880 8100  1024  
26  104 37 3848 10816  1369  
27  141 40 5640 19881  1600  
28  120 39 4680 14400  1521  
29  118 35 4130 13924  1225  
30  74 28 2072 5476  784  
31  106 29 3074 11236  841  
32  115 30 3450 13225  900  
33  91 26 2366 8281  676  
34  111 29 3219 12321  841  
35  95 33 3135 9025  1089  
36  118 41 4838 13924  1681  
37  92 28 2576 8464  784  
38  80 32 2560 6400  1024  
39  103 31 3193 10609  961  
40  89 25 2225 7921  625  
41  117 34 3978 13689  1156  
42  77 21 1617 5929  441  
43  105 38 3990 11025  1444  
44  84 31 2604 7056  961  
45  111 37 4107 12321  1369  
46  76 29 2204 5776  841  
47  96 21 2016 9216  441  
48  97 42 4074 9409  1764  
49  131 39 5109 17161  1521  
50  104 33 3432 10816  1086  

  52377  525631  164263 1583 5065  المجموع
  .)01ـف( يوضح نتائج الفرضية اإلجرائية األولى) 24(جدول رقم 
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  حساب معامل اإلرتباط لبيرسون
  

  مج ص.مج س –) ص-س(مج .ن          
  ] 2 )مج ص( – 2مج ص. ن[ × ]  2 )سمج ( – 2ن مج س[          

  
  )1583×5065( –) 164263×50= (ر

    )]50×52563 (– )5065(2 [ ×)]50×52377 (-)1583(2 [  
  
  195255    = ر

     )627325  ×112961(  
  
  195255=  ر

   266201.53  
  
  0.73=ر
  

  0.73رتباط يساوي ومنه فإن معامل اإل

  

  :)01 ـف( الفرضية اإلجرائية األولىالتعليق على نتائج  1-1-1-2
  

جرائية األولى، لفرضية اإلالذي رصد لنا نتائج ا) 24(من خالل الجدول رقم 
أن  ، يتبين لناالالهدفودرجات  اإلجهاد المهنيرجات رتباط بين دوبحساب معامل اإل

رتباطيه إعالقة ، وفي ذلك داللة على وجود 0.73لعينة البحث بلغ  رتباطمعامل اإل

 بين عامل اإلجهاد المهني والالهدف لدى عينة البحث، ومعنى ذلك أنه كلما قوية إيجابية
ختالف ، ونالحظ من خالل الجدول أيضا اإلشتد الالهدف لدى الطبيبإزاد اإلجهاد المهني 

األخرى  هيالواضح في درجات اإلجهاد المهني من طبيب آلخر كما أن درجات الالهدف 
 ، كما أننا نالحظ أن)25(جاءت متباينة من طبيب آلخر كما هو واضح في الشكل رقم 

 =بما أن ر
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ذلك األطباء  مثالال يعني بالضرورة نفس درجة الالهدف، ونفس درجات اإلجهاد المهني 
، فبالرغم من أن لهم نفس درجات اإلجهاد المهني عند )  45، 34، 14(رقم 
هدف في المستشفى جاءت مختلفة من طبيب ، إال أن درجات شعورهم بالال) 111(الدرجة
الطبيب رقم  درجة، في حين أن )31(هدف في الال )14(، حيث سجل الطبيب رقم آلخر

، لكن هذه الدرجات متقاربة )37(فقد سجل  )31(درجة، أما الطبيب  )39(سجل  )34(
فيما بينها وفي ذلك دليل على أنه لدرجة اإلجهاد المهني تأثير واضح على مستوى 
الالهدف لدى الطبيب العام العامل بالمستشفى العمومي لعينة البحث، ولمزيد من التوضيح 

دف ودرجات الذي يوضح درجات الاله عمدة البيانية التي توضح أكثر ذلكاألقمنا بإعداد 
  :التالي) 25(لعينة البحث في الشكل رقم  اإلجهاد المهني
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  يمثل أعمدة بيانية لدرجات اإلجهاد المهني و الالهدف لعينة البحث) 25(شكل رقم 
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  :والتعليق عليهاالثانية عرض نتائج الفرضية اإلجرائية 1-1-2

  ):02 ـف(الثانية عرض نتائج الفرضية اإلجرائية 1-1-2-1

  
األطباء 

  ونالعام

 درجات اإلجهاد المهني

  -س -

  الدوردرجات

  -ص  -

  2ص  2س  ص× س

1  93 30 10137  8649  11881  
2  90 28 10080  8100  12544  
3  96 31 10848  9216  12769  
4  110 41 15950  12100  21025  
5  101 33 13837  10201  18769  
6  129 37 20769  16641  25921  
7  94 31 10904  8836  13456  
8  83 31 8881  6889  11449  
9  121 23 17424  14641  20736  

10  94 29 9776  8836  10816  
11  103 30 14214  10609  19044  
12  122 39 17690  14884  21025  
13  103 39 11536  10609  12544  
14  111 27 15651  12321  19881  
15  81 33 8505  6561  11025  
16  110 41 14850  12100  18225  
17  117 28 18252  13689  24336  
18  98 24 11368  9604  13456  
19  79 33 7584  6241  9216  
20  103 24 13596  10609  17424  
21  95 24 6240  9025  9216  
22  121 33 17545  14641  21025  
23  68 23 6800  4624  10000  
24  98 26 11172  9604  9604  
25  90 25 10260  8100  12996  
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  .)02فـ(لفرضية اإلجرائية الثانيةنتائج ايمثل ) 26(شكل رقم 

  
  حساب معامل اإلرتباط لبيرسون

  مج ص. مج س -)ص.س (مج. ن= بما أن ر
  )]2مج ص(– 2مج ص. ن × ] 2)مج س( – 2مج س. ن[      
  )=50×158614 (– )5065×1841(  

26  104 36 3744  10816  1296  
27  141 42 5922  19881  1764  
28  120 34 4080  14400  1156  
29  118 24 2832  13924  576  
30  74  26 1924  5476  676  
31  106 27 2862  11236  729  
32  115 34 3910  13225  1156  
33  91  30 2730  8281  900  
34  111 26 2886  12321  676  
35  95  25 2375  9025  625  
36  118 39 4602  13924  1521  
37  92  31 2852  8464  961  
38  80  33 2640  6400  1089  
39  103 28 2884  10609  784  
40  89  38 3382  7921  1444  
41  117 39 4563  13689  1521  
42  77  24 1848  5929  576  
43  105 29 3045  11025  841  
44  84  28 2352  7056  784  
45  111 41 4551  12321  1681  
46  76  36 2736  5776  1296  
47  96  28 2688  9216  784  
48  97  23 2231  9409  529  
49  131 33 4323  17161  1089  
50  104 24 2496  10816  576  

  49103  525631 158614 1541 5065  المجموع
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    )]50×525631 (– )5065(2 [ ×)]50×49103 (– )1541(2[  
  =7930700 – 7805165  
 )26281550- 25654225 ( ×2455150-2373190  

 =125553  
 )627325×82010(  
=  125553  

  51446923250  
  =125535  
 =0.55  

  0.55رتباط يساوي ومنه فإن معامل اإل

  

  ):02 ـف( الثانيةالتعليق على نتائج الفرضية اإلجرائية  1-1-2-2

ئية الثانية، وعند رانتائج الفرضية اإلج لنا الذي رصد) 26(خالل الجدول رقم من       
العاملين في  العامون لدى األطباء درجات اإلجهاد المهنيرتباط بين حساب معامل اإل

، 0.55لعينة البحث بلغ  رتباطمعامل اإلبين أن ت، يودرجات الدورالمستشفيات العمومية 
بين عامل اإلجهاد المهني والدور  رتباطيه متوسطةإعالقة وفي ذلك داللة على وجود 

بالمستشفيات العمومية، وما يمكن مالحظته إضافة إلى  األطباء العامون العاملون لدى
ختالف أيضا في درجات الدور التي سجلت أقل درجة إختالف درجات اإلجهاد، هناك إ

في حين ، )81(اإلجهاد لديهوالذي كانت درجة  )15(لدى الطبيب رقم  )22( الدرجةعند 
والذي سجل أقل  )23(الطبيب رقم  أما، )141(كانت  أن أكبر درجة في اإلجهاد المهني 

نقطة في الدور وهي متوسطة مقارنة بنتائج باقي  )23(درجة إجهاد فقد حصل على 
األطباء، وهو ما يعني أنه كلما قل اإلجهاد المهني لدى الطبيب قل شعوره بغموض الدور 

ينة البحث وذلك بغية والمنحنى البياني التالي يوضح درجات الدور بع، بهالذي يقوم 
  :اآلتي) 27(المزيد من التوضيح في الشكل رقم 

226819.14 
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  .يمثل أعمدة بيانية لدرجات اإلجهاد المهني و الدور لعينة البحث) 27(شكل رقم 
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  :والتعليق عليها نتائج الفرضية اإلجرائية الثالثة -1-1-3

  :) 03 ـف(  نتائج الفرضية اإلجرائية الثالثة -1-1-3-1

  
طباء األ

  ونالعام

 درجات اإلجهاد المهني

  -س -

غربة درجات

  الذات

  -ص  -

  2ص  2س  ص× س

1  93 33 3069  8649  1089  
2  90 29 2610  8100  841  
3  96 25 2400  9216  625  
4  110 31 3410  12100  961  
5  101 36 3636  10201  1296  
6  129 41 5289  16641  1681  
7  94 30 2820  8836  900  
8  83 26 2158  6889  676  
9  121 40 4840  14641  1600  

10  94 25 2350  8836  625  
11  103 30 3090  10609  900  
12  122 28 3416  14884  784  
13  103 31 3193  10609  961  
14  111 36 3996  12321  1296  
15  81 33 2673  6561  1089  
16  110 35 3850  12100  1225  
17  117 39 4563  13689  1521  
18  98 31 3038  9604  961  
19  79 25 1975  6241  625  
20  103 32 3296  10609  1024  
21  95 28 2660  9025  784  
22  121 40 4840  14641  1600  
23  68 24 1632  4624  576  
24  98 22 1496  9604  484  
25  90 25 2250  8100  625  
26  104 35 3640  10816  1225  
27  141 37 5217  19881  1369  
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28  120 32 3840  14400  1024  
29  118 34 4012  13924  1156  
30  74 30 2220  5476  900  
31  106 34 3604  11236  1156  
32  115 30 3450  13225  900  
33  91 38 3458  8281  1444  
34  111 31 3441  12321  961  
35  95 23 2185  9025  529  
36  118 30 3540  13924  900  
37  92 41 3772  8464  1681  
38  80 29 2320  6400  841  
39  103 30 3090  10609  900  
40  89 23 2047  7921  529  
41  117 30 3510  13689  900  
42  77 23 1771  5929  529  
43  105 32 3360  11025  1024  
44  84 23 1932  7056  529  
45  111 32 3552  12321  1024  
46  76 30 2280  5776  900  
47  96 23 2208  9216  529  
48  97 31 3007  9409  961  
49  131 28 3668  17161  784  
50  104 36 3744  10816  1296  

  48740  525631 157418 1540 5065  المجموع
  .) 03ـ ف(  ثالثةيوضح نتائج الفرضية اإلجرائية ال) 28(جدول رقم 

  
  حساب معامل اإلرتباط لبيرسون

  مج ص. مج س-)ص.س(مج .ن= بما أن ر
  ]2)مج ص( -2مج ص.ن[× ] 2 )مج س(- 2مج س.ن[      
  )1540×5065(-)157418×50=(ر  
     )]50×525631(-)5065(2[ ×)]50×48740(-)1540(2[  
  7800100 – 7870900= ر  
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     )26281550-25654225( ×)2437000 – 2371600(  
  70800= ر  
      627325 ×65400  
  70800= ر  
     05500+4102  
  70800= ر
     202551.36  
  0.34= ر  

  0.34رتباط يساوي ل اإلومنه فإن معام
  :) 03 ـف(  التعليق على نتائج الفرضية اإلجرائية الثالثة -1-1-3-1

الذي يرصد نتائج الفرضية اإلجرائية الثالثـة،  ) 28(من خالل الجدول رقم 
غربـة  "لدى الطبيب العام وكـذا درجـات   " اإلجهاد المهني"حيث يوضح درجات 

بين درجات اإلجهاد ودرجات غربـة   رتباطمعامل اإل، فإنه يتبين لنا بحساب "الذات
 رتباطية ضعيفةإعالقة ، وفي ذلك داللة على وجود 0.34الذات لعينة البحث بلغت 

بين عامل اإلجهاد المهني وعامل غربة الذات لدى األطبـاء العـامون العـاملون    
بالمستشفيات العمومية، وعند مقارنة درجات غربة الذات مـع درجـات اإلجهـاد    

 وهـي اإلجهـاد  في  درجة  الذي سجل أقل، )23(رقم الطبيب  الحظ أنالمهني ن
في حين بلغت أكبر درجـة غربـة ذات    ،في غربة الذات  )24(قد سجل  ،) 68(
في حـين لـم   ) 129(الذي كان درجة اإلجهاد لديه  ) 06(لدى الطبيب رقم ) 41(

لـى  حصل عتدرجة في غربة الذات وهو الم )37(سوى ) 27(يسجل الطبيب رقم 
ختالف راجع لعامل درجة ولعل هذا اإل )141( د المهني بـأكبر درجة في اإلجها

ستجابة األطباء لغربة الذات إ ، ولعل هذا ما يفسر كونالفروق الفردية بين األطباء
وهو ما يوضحه المنحنى البياني التالي في الشـكل رقـم    مختلفة من طبيب آلخر،

)29.(  
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  .بيانية لدرجات اإلجهاد المهني و غربة الذات لعينة البحثيمثل أعمدة ) 29(شكل رقم 
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  :والتعليق عليها نتائج الفرضية اإلجرائية الرابعة ضعر-1-1-4

  :) 04 ـف (عرض نتائج الفرضية اإلجرائية الرابعة -1-1-1-4

  
األطباء 

  ونالعام

 درجات اإلجهاد المهني

  -س -

إحترام درجات

  الذات

  -ص  -

  2ص  2س  ص× س

1  93 22 2046  8649  484  
2  90 32 2880  8100  1024  
3  96 33 3168  9216  1089  
4  110 32 3520  12100  1024  
5  101 34 3434  10201  1156  
6  129 39 5031  16641  1521  
7  94 29 2726  8836  841  
8  83 31 2573  6889  961  
9  121 33 3993  14641  1089  

10  94 22 2068  8836  484  
11  103 35 3605  10609  1225  
12  122 40 4880  14884  1600  
13  103 29 2987  10609  841  
14  111 41 4551  12321  1681  
15  81 24 1944  6561  576  
16  110 28 3080  12100  784  
17  117 32       3744  13689  1024  
18  98 24 2352  9604  576  
19  79 27 2133  6241  729  
20  103 31 3193  10609  961  
21  95 21 1995  9025  441  
22  121 34 4114  14641  1156  
23  68 33 2244  4624  1089  
24  98 26 2548  9604  676  
25  90 32 2880  8100  1024  
26  104 43 4472  10816  1849  
27  141 34 4794  19881  1156  
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28  120 37 4440  14400  1369  
29  118 29 3422  13924  841  
30  74 27 1998  5476  729  
31  106 41 4346  11236  1681  
32  115 25 2875  13225  625  
33  91 35 3185  8281  1225  
34  111 22 2442  12321  484  
35  95 21 1995  9025  441  
36  118 24 2832  13924  576  
37  92 29 2668  8464  841  
38  80 33 2640  6400  1089  
39  103 35 3605  10609  1225  
40  89 22 1958  7921  484  
41  117 35 4095  13689  1225  
42  77 28 2156  5929  784  
43  105 27 2835  11025  729  
44  84 34 2856  7056  1156  
45  111 37 4107  12321  1369  
46  76 31 2356 5776  961  
47  96 22 2112  9216  484  
48  97 40 3880  9409  1600  
49  131 34 4114  17161  1156  
50  104 35 3640  10816  1225  

  49360 525631 157512 1544 5065  المجموع
  ).04 ــف ( يوضح نتائج الفرضية اإلجرائية الرابعة): 30(جدول 

  
  حساب معامل اإلرتباط لبيرسون

  مج ص. مج س-)ص.س(مج .ن= بما أن ر
  ]2)مج ص( -2مج ص.ن[× ] 2 )مج س(- 2مج س.ن[      
  )1544×5065(-)157512×50=(ر  
     )]50×525631(-)5065(2[ ×)]50×49360(-)1544(2[  
  7820360 – 7875600= ر  
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     )2631550-25654225( ×)2468000 – 2383936(  
  55240= ر  
      23022675 ×84064  
  55240= ر  
      1935378151200  
  0.03= ر  

  0.03رتباط يساوي ومنه فإن معامل اإل

  

  ):04 ـف( التعليق على نتائج الفرضية اإلجرائية الرابعة -1-3-1

والذي يوضح النتائج المحصل عليها فيما يخص ) 30(من خالل الجدول رقم 
باط، يتبين رتإحترام الذات، وبحساب معامل اإلالفرضية اإلجرائية الرابعة الخاصة لعامل 

لعينة  حترام الذاتإودرجاتهم في  مهنياإلجهاد ال بين درجات رتباطمعامل اإللنا أن قيمة 
وتكاد تكون  رتباطية ضعيفة جداإعالقة ، وفي ذلك داللة على وجود 0.03البحث بلغت 

حترام الذات، وهذا يعني أن شعور األطباء العامون إبين عامل اإلجهاد المهني و منعدمة
راجع لتقديرهم حترام الذات، وذلك إباإلجهاد المهني ال يؤدي حتما إلى شعورهم بعدم 

 43 (إلى )درجة 21(حترام الذات بين إلمهنتهم، وحبهم لها، وقد تراوحت درجات 
، ) 95(الذي وصل اإلجهاد عنده درجة  )35(، وقد سجل أقل درجة الطبيب رقم )درجة

 )104(الذي أحصل سوى على  )26(حصل عليها الطبيب  )43(في حين أن أكبر درجة
مزيد من التوضيح أكثر قمنا بإعداد منحنى بياني خاص درجة في اإلجهاد المهني، ول

حترام الذات من طبيب آلخر في إختالف درجات إحترام الذات والذي يبين إبدرجات 
  )31(الشكل التالي رقم 
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  .يمثل أعمدة بيانية لدرجات اإلجهاد المهني و إحترام الذات لعينة البحث )31(شكل رقم 
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  والتعليق عليها ائج الفرضية العامةعرض نت-1-2

  :)ف ع( عرض نتائج الفرضية العامة -1-2-1

  
األطباء 

  ونالعام

 درجات اإلجهاد المهني

  -س -

اإلغتراب درجات

  المهني

  -ص  -

  2ص  2س  ص× س

1  93 109 10137  8649  11881  
2  90 112 10080  8100  12544  
3  96 113 10848  9216  12769  
4  110 145 15950  12100  21025  
5  101 137 13837  10201  18769  
6  129 161 20769  16641  25921  
7  94 116 10904  8836  13456  
8  83 107 8881  6889  11449  
9  121 144 17424  14641  20736  

10  94 104 9776  8836  10816  
11  103 138 14214  10609  19044  
12  122 145 17690  14884  21025  
13  103 112 11536  10609  12544  
14  111 141 15651  12321  19881  
15  81 105 8505  6561  11025  
16  110 135 14850  12100  18225  
17  117 156 18252  13689  24336  
18  98 116 11368  9604  13456  
19  79 96 7584  6241  9216  
20  103 132 13596  10609  17424  
21  95 96 6240  9025  9216  
22  121 145 17545  14641  21025  
23  68 100 6800  4624  10000  
24  98 98 11172  9604  9604  
25  90 114 10260  8100  12996  
26  104 151 15704  10816  22801  
27  141 153 21573  19881  23409  
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28  120 142 17040  14400  20164  
29  118 122 14396  13924  14884  
30  74 111 8214  5476  12321  
31  106 131 13886  11236  17161  
32  115 119 13685  13225  14161  
33  91 129 11739  8281  16641  
34  111 108 11988  12321  11664  
35  95 102 9690  9025  10404  
36  118 134 15812  13924  17956  
37  92 129 11868  8464  16641  
38  80 127 10160  6400  16129  
39  103 124 12772  10609  15376  
40  89 108 9612  7921  11664  
41  117 138 16146  13689  19044  
42  77 96 7392  5629  9216  
43  105 126 13230  11025  15876  
44  84 116 9744  7056  13456  
45  111 147 19314  12321  21609  
46  76 126 9576  5776  15876  
47  96 94 9024  9216  8836  
48  97 136 13289  9409  18496  
49  131 134 17554  17161  17956  
50  104 128 13312  10816  16384  

 786508 525631 640589 6028 5065  المجموع
  .)ف ع ( يوضح نتائج الفرضية العامة): 32(جدول رقم 

  
  

  حساب معامل اإلرتباط لبيرسون
  

  مج ص. مج س-)ص.س(مج .ن= بما أن ر
  ]2)مج ص( -2مج ص.ن[× ] 2 )مج س(- 2مج س.ن[      
  )6208×5065(-)640589×50=(ر  
     )]50×525631(-)5065(2[ ×)]50×786508(-)6208(2[  
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  31443520 – 32029450= ر  
     )26281550-25654225( ×)39325400 – 38539264(  
  585930= ر  
      627325 ×786136  
  585930= ر  
      493162766200  
  585930= ر
      70225548  
  0.83= ر

  0.83رتباط يساوي ومنه فإن معامل اإل

  

  ):ف ع( عامةالتعليق على نتائج الفرضية ال 1-2-2

ساب ، وبح)32(نالحظ من خالل نتائج الفرضية العامة المبينة في الجدول رقم  
 رتباطمعامل اإل، يتبين لنا أن غتراب المهنيواإل رتباط لدرجات اإلجهاد المهنيمعامل اإل

، غتراب المهنياإللدرجات الكلية  الخاصة بأبعاد ومجموع ا اإلجهاد المهنيبين درجات 
، بين عامل قويةرتباطية إعالقة ، وفي ذلك داللة على وجود 0.83بلغت  لعينة البحث

المهني  غتراب المهني، كما يتبين لنا من خالل رصد درجات اإلجهادالمهني واإل اإلجهاد
، وبذلك تراوحت )27(لدى الطبيب رقم )141(غتراب المهني، أن أكبر درجة إجهاد واإل

غتراب مهني إجة، في حين بلغت أكبر درجة در )141-68(درجات اإلجهاد المهني من 
 (غتراب المهني ما بيناوحت درجات اإلدرجة وتر )161(بـ ) 06(لدى الطبيب رقم 

سبة لدرجات اإلجهاد المهني أو ختلفت الدرجات من فرد آلخر سواء بالنإ، و)94-161
كما  ختالف في درجات اإلجهاد المهني من طبيب آلخر،كما نالحظ اإلغتراب المهنياإل

غتراب المهني قمنا برسم منحنى بياني لكليهما ضح حول عالقة اإلجهاد المهني باإلهو مو
إشتد معدل ، حيث نالحظ أنه كلما زاد معدل اإلجهاد المهني )33(في الشكل رقم 

  .غتراب المهني لدى عينة البحثاإل
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المهني لعينة  يمثل أعمدة بيانية لدرجات اإلجهاد المهني و اإلغتراب )33(شكل رقم 
  .البحث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0

50

100

150

200

161116212631364146

اء  األطب

ات 
رج
درجات اإلجهاد المهني الد

درجات اإلغتراب المهني 



  . عرض النتائج وحتليلها: الفصل السادس
  

196 

  :تفسير وتحليل النتائج على ضوء الفرضيات -2 
  

  :تفسير وتحليل النتائج على ضوء الفرضيات اإلجرائية -2-1
  

  :)01فـ(تفسير وتحليل النتائج على ضوء الفرضية اإلجرائية األولى -2-1-1

  و هاد المهنياإلجمن خالل النتائج المحصل عليها، نالحظ أن هناك عالقة بين 
 ةرتباطيإعالقة لدى األطباء العاميين العاملون بالمستشفيات العمومية، وهي  هدفالال

، ومعنى ذلك أنه كلما زاد اإلجهاد المهني لألطباء العامين الذين )0.73(إيجابية قوية
هدف داخل العمل، حيث أن اإلجهاد الالشتد شعورهم بإيعملون بالمستشفيات العمومية كلما 

هدف، فيتعرض الطبيب في رفع مستوى شعور الطبيب بالال مهني يساهم بدرجة كبيرةال
لمجموعة من الضغوط في مكان العمل يحول بينه وبين تحقيق أهدافه التي يسمى لها، 

ستسالمه أمام هذه الضغوط يجعله إفيمتلكه شعور بالعجز نتيجة التعرض الدائم لإلجهاد، و
سمها خالل مشواره المهني، إضافة إلى أن بعض عاجز عن تحقيق األهداف التي ر

رتفاع معدالتهم الدراسية وهو ما هنة الطب بدافع اإلعجاب ونتيجة إلمتهنوا مإاألطباء 
ختصاص، أغلب أصحاب المعدالت إلى هذا اإل جعلهم يختارون هذه المهنة نظير توجه

طبيب الذي هو مقتنع مما يجعل دافعه لإلبداع والتطوير في هذه المهنة قليل مقارنة بال
بأدائه لهذا العمل، األمر الذي يجعله يجابه مختلف الضغوط التي تصادفه في المستشفى، 
ويسعى لتحقيق األهداف التي وضعها سواء أكانت أهداف معنوية أو مادية، وبذلك يكون 

هدف في عكس اآلخر الذي يشعر بالالله هدف بسبب قناعته بالعمل الذي يؤديه على 
  .عمله

ن الضغوط التي تعترض الطبيب وتؤدي إلى شعوره باإلجهاد تجعله يقع في إ
صراع ما بين هذه الضغوط وأهدافه، كما أن المشاكل التي تصادفه في المستشفى تجعل 

نه يحقق البعض على حساب البعض، أو يتجه أ أمر تحقيقه لهدف مؤجل إلشعار الحق، أو
  .هدف وهو يؤدي عملهبالالمها من قبل مما يجعله يشعر ألهداف لم يرس

كما أن صورة الطبيب عن مهنة الطب وواقع المستشفيات قبل بدء العمل تختلف 
عما هو معاش واقعيا، األمر الذي يجعل الطبيب يشعر بنوع من اإلحباط وهو يحاول 
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التغلب عليه، لذا تصبح محاوالت التغلب من بين أهداف الطبيب التي لم يكن يتوقعها، مما 
  .هدفبه، األمر الذي ينمي شعوره بالالشعر بعدم أهمية العمل الذي يقوم يجعله ي

إضافة إلى أن أداء الطبيب لنفس العمل كل يوم يشعره بالروتين والملل، فيصبح 
باآللة التي تؤدي دور محدد ومعين، بدون طابع إنساني وهو الذي تحتاجه مهنة  شبيهبذلك 
  .الطب

من المرضى كل يوم، وعمله لمدة طويلة، وتلقيه  كما أن معاينة الطبيب لعدد هائل
األوامر من الخارج وفي بعض األحيان تكون التوجيهات متناقضة، وطريقة اإلشراف 
الدقيق والمعاملة من اإلدارة، تجعل الطبيب العام يشعر بأنه ال يتحكم في مجريات األمور، 

وضاع العامة للمستشفيات وعاجز عن تحقيق أهدافه، وبأن ال قوة له خاصة في تغيير األ
إن شعور : "بقولها" سناء حامد زهران"وظروفه أدائه لعمله، كما تشير لذلك الدكتورة 

الفرد بأن ال حول له وال قوة، ونقص قدرته على السيطرة على سلوكه وعلى التحكم أو 
ه وبأن التأثير في مجريات األمور الخاصة به، أو في تشكيل األحداث العامة في مجتمعه،

ختيار، وأنه عاجز عن تحديد النتائج التي قد تنشأ نتيجة اإل مقصور ومسلوب اإلرادة و
  (1)"هدفعليه من الخارج يشعر الفرد بالالملي يلهذه األحداث وأن ما يخصه 

جعلهم يويرى بعض األطباء العامون أن عملهم لم يحقق ما كانوا يصبون إليه، مما 
بالتذمر من ما يواجهونه من ذلك  عرهم يش، وال يكترثون بواقع المستشفى وصمعته

بهم إلى تقبل بعض المعايير التي كانوا يرفضونها،  يؤديضغوط في العمل، األمر الذي 
أن أشكال السلوك التي : "في هذا المجال" أحمد النبالوي"فتغيرت نظرتهم لألشياء ، ويرى 

لها أي ضوابط معيارية جتماعيا غدت مقبولة، أي أن األشياء لم يعد إأصبحت مرفوضة 
وما كان خطأ أصبح صوابا، وما كان صوابا أصبح خطأ من منطلق إضفاء صبغة 

  .(2)"الشرعية على المصلحة الذاتية للفرد وحجبها عن المعايير وقواعد وقوانين المجتمع
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عالقة بين  ، حيث أن هناكالفرضية اإلجرائية األولى تحققتوبناءا على ذلك فإن 
 وهي العموميةهدف لدى األطباء العامون العاملون بالمستشفيات والال اإلجهاد المهني

  .0.73بلغت  إيجابية قوية عالقة إرتباطية

  :)02فـ( تفسير وتحليل النتائج على ضوء الفرضية اإلجرائية الثانية -2-1-2

رتباطية إعالقة يتبين لنا من خالل نتائج الفرضية اإلجرائية الثانية أن هناك 

لدى األطباء العامون  الدوروعامل  اإلجهاد المهنيبين عامل  )0.55(وسطةإيجابية مت
العاملون بالمستشفيات العمومية، حيث أنه كلما زاد معدل اإلجهاد المهني زاد معدل الدور 
بصورة متوسطة، وذلك راجع ألن شعور الطبيب العام باإلجهاد المهني يؤثر على مستوى 

ذلك جليا في عدم مقدرة الطبيب العام على تحديد مقدار أدائه للعمل المنوط به، ويظهر 
ختصاصه، إالعمل الذي يؤديه كل يوم، وكذا جهله لبعض األعمال التي هي من صميم 

غير أن عدم تمكنه من معرفتها يجعله ال يدرك المسؤوليات الملقاة على عاتقه، كما أن 
اإلجهاد ترتفع لدى بعض كثرة المرضى الذين يتوافدون للمستشفيات يوميا جعلت حدة 

ملة لجاألطباء مما جعلهم ال يؤدون أعمالهم في الوقت المحدد لهم، األمر الذي يعرضهم 
اجات ينسحبون من جحتي ال يواجه األطباء هذه اإلمن شكاوي المرضى وأقاربهم، ولك

األدوار التي يقومون بها، ويلقونها على مسؤولية الممرضين وهذا ما وقفنا عليه خالل 
نسحاب كوسيلة دفاعية سواء قمنا بها، ويلجأ األطباء هنا لإل ستطالعية التيلدراسة اإلا

نعدامها إلتفادي الشكاوي، أو لجهل المهنة أو الدور الواجب القيام به، أو قلة الوسائل و
  .أحيانا

االنسحاب يعد وسيلة دفاعية يلجأ لها "أن " إجالل محمد سرى"وفي هذه الحالة ترى 
بتعاد عن المواقف أو ينكر وجود العنصر ، حيث يعجز الفرد عن اإلاع عن نفسهاألنا للدف
  .(1)"المهدد

تخاذ القرارات الخاصة بهم، واإلشراف إكما أن عدم مشاركة األطباء العامون في  
الدقيق الذي يواجهونه، وعدم إعطائهم الرقابة الذاتية، يجعلهم يقومون بدورهم عند تواجد 
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ب، وما إن يغيب المسؤول حتى تتحول ساعات عملهم إلى فترة راحة المسؤول أو المراق
تجاه العمل الذي يقومون به، إذلك إلى عدم تحمل األطباء لمسؤولياتهم  عبالنسبة لهم، ويرج

وعدم وجود تحفيزات على أداء العمل وفق ما هو مطلوب، فعدم وجود فرق بين الطبيب 
ذي ال يؤدي عمله، وعدم وضوح نظام الذي يؤدي دوره على أكمل وجه، واآلخر ال
، هي أمور أدت بطريقة أو بأخرى إلى المكافآت والعالوات، وكذا طريقة تقييم األداء

عنوز "بعدم أهمية الدور الذي يقوم به، ما جعله مجهد مهنيا، ويرى هنا  بشعور الطبي
صية عدم وضوح نظام الحوافز وخضوعه للمجامالت والعالقات الشخ "أن "عبد اللطيف

غتراب الوظيفي عتبر أحد أهم العوامل المؤدية لإلبين الموظفين والقادة العليا المباشرة ي
  (1)"ألن الموضوعية في تطبيق الحوافز شرط لنجاحها

إضافة إلى أن قلة عدد التربصات التي يجريها األطباء وخضوعها هي األخرى 
نتهم إلى شعورهم بغموض للمحاباة، جعل األطباء العامون يرجعون فشلهم في أداء مه

ختصاصهم األمر الذي يؤثر إالدور نتيجة عدم علمهم بالمستجدات الحاصلة في ميدان 
نقص كفاءة العاملين " ـون بها فلبصورة ملحوظة على دورهم في المستشفيات التي يعم

نخفاض األداء الوظيفي بين العاملين، حيث يسعى كل إفي المنظمة من شأنه أن يؤدي إلى 
منهم إلى محاولة إرجاع أسباب ضعف أدائه إلى ظروف خاصة بالمنظمة التي يعمل  واحد
، وهذا ما جعل األطباء نظير الظروف التي يعملون بها الغير مالئمة يبررون (2)"بها
نسحابهم من أدوارهم بسبب هذه الظروف، ويجدون نوعا من الرضا عن ما يقومون به إ

  .في ظل هذه الظروف
قصد،  ويتدخل بعض الممرضين في مهنة الطبيب العام سواء عن قصد، أو غير

فإذا "نفعاالت لدى األطباء التي تنعكس على سلوكه في العمل، األمر الذي يثير نوع من اإل
م عتيما شعر العامل أن دوره في المنظمة التي يعمل بها، يقوم البعض من العاملين بالت

عرض العامل لمجموعة من مثيرات ذلك من شأنه أن يقصد أو بدون قصد فإن بعليه، 

                                                 
  .63المرجع السابق، ص : عنوز عبد اللطيف  (1)
  .66عبد الرحمن محمد العيسوي، المرجع السابق، ص   (2)



  . عرض النتائج وحتليلها: الفصل السادس
  

200 

نفعال التي تنتابه مثل الخوف، والغضب، والضيق، هذه العمليات الفيسولوجية من شأنها اإل
  (3)"غترابإنتشار اإلأن تعرقل وظائف الجسم ومن ثم تساعد على 

 ختصاصاته وعدمإعدم وضوح عناصر العمل وعدم تأكد الفرد من " كما أن         
فتقاره إلى إمعرفته بما يجب أن يؤديه وعدم تأكده من توقعات اآلخرين منه، وكذلك 

المعلومات التي يحتاجها في أداء دوره في المنظمة، مثل المعلومات الخاصة بحدود سلطته 
رتباك الفرد في عمله وشعور إومسؤولياته وطرق تقييم األداء، وغيرها يترتب عليه 

، وهو ما جعلنا نرى تداخال كبيرا في (1)"عمل والميل لتركهبالضغط وعدم الرضا عن ال
ستطالعية التي قمنا بها، وقد رضين واألطباء، خالل الزيارات اإلالصالحيات بين المم

يكون ذلك نتيجة عدم إكتراث الطبيب، أو تراخيه في عمله، أو بسبب خبرة الممرض 
  .ونفوذه

إذ هناك عالقة  ائية الثانية تحققتالفرضية اإلجرومن خالل ما سبق يتبين لنا أن 
لدى األطباء العامين  والدور بين اإلجهاد المهني  0.55بلغت  رتباطيه إيجابية متوسطةإ

  .العاملون بالمستشفيات العمومية 
  

  :)03فـ( تفسير وتحليل النتائج على ضوء الفرضية اإلجرائية الثالثة -2-1-3
عالقة لعينة البحث يتبين لنا أن هناك  من خالل نتائج الفرضية اإلجرائية الثالثة

لدى األطباء العامين العاملون  المهني اإلجهادبين  )0.34(رتباطيه إيجابية ضعيفةإ
لديهم، حيث أنه كلما زاد معدل اإلجهاد المهني لدى غربة الذات بالمستشفيات العمومية و

نفصال عن بيب باإلن بدرجة ضعيفة، فشعور الطشتد معدل غربة الذات لديهم لكإاألطباء 
مل وسط عالمستشفى الذي يعمل به، ينمي شعوره بغربة الذات حيث يجد نفسه غريبا ي

تصبح الذات أداة مغتربة ال تعرف ماذا تريد، ويصبح الفرد غير "مجموعة من الغرباء، و 
، وقد يكون (2)"نفصال عما يرغب أن يكون عليهعلى التواصل مع نفسه، ويشعر باإل قادر

  .لدرجة معينة من اإلجهاد هب تعرضذلك بسب
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كما أن أداء الطبيب لنفس العمل يوميا وطول ساعات العمل يشعره بالملل والروتين 
الذي يفقده حيويته ونشاطه، مما يجعل العمل عنده غير مثير، فيصبح يؤدي عمله فقط، 
تي حاضر بالجسد، غائب بالروح، فتجده شاردا في بعض األحيان، يفكر في المشاكل ال

تعترضه والتي منها مجموعة الضغوط في العمل، ونتيجة شعور الطبيب بغربة الذات ال 
ج نطاق عمله، نظير شعوره بعدم يبذل أي مجهود إضافي إذا طلب منه وكان ذلك خار

بسبب العالقات التي تربطه مع الممرضين والمسؤولين في هذا ، نتماء للمستشفى اإل
م بها التعامل معه، التي تختلف عن طريقة تعاملهم مع تيالمستشفى، وكذا الطريقة التي 

فهذه العالقات إذا لم تتسم بالتعاون والمودة وإذا لم يشعر كل طرف بمشاكل "بعضهم، 
الطرف اآلخر، فإن النتيجة تكون التوتر والقلق، وتشير الدراسات إلى أن هاته العالقات 

  .(1)"تمثل أهم مصدر للضغوط للعاملين
ن ظروف العمل المحيطة بالطبيب العام كالواقع العام للمستشفى وكذا إضافة إلى أ

وضعية بعض األجهزة الطبية، وعدم التنسيق بين األطباء والمصالح المختلفة في 
المستشفى، تجعل الطبيب مسير من طرف هاته العوامل كوفرة األدوية والمواد الطبية 

تحكم في مختلف هذه الظروف نه ال يالتي تعد ضرورية لقيام الطبيب العام بعمله، وأل
ستطاعته تغييرها، وتوفير الظروف المناسبة له ألداء عمله، ينمي لديه شعورا وليس بإ

بكره العمل الذي يؤديه ومنه يحس بغربة الذات وعدم الرضا عن عمله، وقد دلت 
دات التي حتماال للتهديإاألفراد أصحاب التحكم الداخلي يتميزون بأنهم أكثر "الدراسات أن 

 يتعرضون لها في حياتهم وأنهم أقل قلق وأقل معاناة من ضغط العمل في حين أن األفراد
رتفاع مستوى القلق والعدوانية وأكثر معاناة من أصحاب التحكم الخارجي يتميزون بإ

ضغوط العمل في كثير من المواقف التي تحيط بهم ألنهم يدركون أن ما يحدث لهم هو 
  (2)"ة ال يمكن السيطرة عليهانتيجة عوامل خارجي

ويجد الطبيب العام نفسه عاجزا عن تقديم يد المساعدة لمريض يحتاجها، األمر 
الذي يجعله يعيش نوع من اإلحباط الداخلي، بسبب المسؤولية عن حياة هذا المريض وعن 
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المسؤولية تحمل في ثناياها درجة من "أن " علي عسكر"عالجه، وفي هذا اإلطار يرى 
التي تعطي وزنا وأهمية للمسائلة أو المحاسبة في العمل،  البيئاتهاد، وبخاصة في اإلج

ويزداد العبء إذا كانت تلك المسؤولية عن الناس مقارنة بالمسؤولية عن األجهزة 
، ونظير هذه المسؤولية وعدم أداء الطبيب العام لما هو مطلوب منه يجعله (3)"واألدوات

  .الذات بسبب الظروف المحيطة به ذلك يعيش حالة من الغربة عن
ويشكل األجر أحد أهم األسباب التي تجعل األطباء العامون يزاولون مهنتهم،  

ا ما قد ال غير، وهذ مويكونون حاضرين طوال ساعات العمل من أجل تسجيل حضوره
 دإفتقاأن "في هذه الشأن " سيمان"ستطالعية التي قمنا بها، ويرى الحظناه خالل الدراسة اإل

ه من أجل مرتبه فقط الذات للمعنى األصلي في العمل يؤدي إلى أن العامل الذي يؤدي عمل
، وما يترتب عن ذلك من كثرة الغيابات وترك العمل، (1)"غتراب عن الذاتيعد مثاال لإل
 .على أكمل وجه بالعملوعدم القيام 

حيث أن هناك ، الفرضية اإلجرائية الثالثة تحققتومن خالل ما سبق يتبين لنا أن 
عالقة بين اإلجهاد المهني وغربة الذات لدى األطباء العامين العاملون بالمستشفيات 

  .0.34 بلغت رتباطية إيجابية ضعيفةإالعمومية وهي عالقة 
  

  :) 04 فـ( تفسير النتائج على ضوء الفرضية اإلجرائية الرابعة -2-1-4
  

عة لعينة البحث أن هناك عالقة يظهر لنا من خالل نتائج الفرضية اإلجرائية الراب
لدى األطباء العامين العاملون حترام الذات إو اإلجهاد المهنيبين  رتباطيه إيجابيةإ

بمعنى أن  0.03بلغت  ،نعداماإلعالقة جد ضعيفة تالمس بالمستشفيات العمومية، وهي 
ا راجع لعدة لذواتهم، وهذ ونحترام األطباء العامإاإلجهاد المهني ال يؤدي دائما إلى عدم 

عوامل تختلف من طبيب آلخر، قد تعود بعضها لقناعة الطبيب بما يقوم به ورغبته في 
أداء عمله وشعوره بأهمية المهنة التي يزاولها، كما أن التشجيع الذي يتلقاه من طرف 

  .ستمرار قدما في أداء مهنتهبه يعطيه نوع من الدعم والثقة لإلالمحيطين 
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ن من طرف المرضى وأقربائهم يشكل دافعا قويا للطبيب متناكما أن الشكر واإل
للعمل اإلنساني الذي يقدمه، يجعل الطبيب يشعر بنوع من الرضا عن نفسه والذي يترجم 

حترامه لذاته، وقد تعود عوامل أخرى إلى الوازع الديني أو اإليمان لدى إفي شكل 
إال أنهم يجابهون هذه  بعضهم، مما يجعلهم رغم الضغوط العالية التي يتعرضون لها،

في هذا اإلطار أن " أليكس كاريل"الضغوط في سبيل إرضاء ذواتهم وضمائرهم، ويؤكد 
الصالة هي أعظم طاقة مولدة للنشاطات عرفت إلى يومنا هذا، وهي مدرسة لتعليم "

جتماعية المثلى ومعهد للتربية العلمية وباعث روحي ومعنوي وطاقة دافعة المبادئ اإل
  (1)"للعمل

ويشعر بعض األطباء العامون بالتقدير الذاتي، بسبب تقدير اآلخرين لهم سواء 
عملهم رغم الظروف  بأداءكانوا زمالء لهم أو مرضى أو أقرباء المرضى ألنهم ملتزمون 

فالفرد الذي يفتقد الثقة بالنفس والتقدير الذاتي يستجيب بصورة "المحيطة بمكان العمل، 
ر الذاتي لتي تتطلب نوعا من التحدي، وتبين الدراسات أن التقديسلبية للمواقف الضاغطة ا
  .(2)"ستجابة لضغوط العمليمثل عامال مؤثرا في اإل

ويساهم تمتع األطباء العامون بالقيم األخالقية رغم الضغط الذي يواجهونه في 
لق شعورهم بمدى أهمية العمل الذي يقومون به، وكذا أدائهم لعملهم بالشكل المطلوب، لتع

عملهم بحياة اآلخرين، وأن أي تهاون قد يؤدي لوفاة شخص ال ذنب له، سوى أن الطبيب 
لم يؤدي عمله المطلوب، لذا نجد الطبيب في صراع دائم مع ضغوط العمل، وتلعب 
مهاراته وخبراته وكذا قدراته دورا هاما في التغلب عليها، كما أن الثقة بالنفس التي يتمتع 

فقدرات "هو مطلوب منه ما يجعله يحصل على التقدير الذاتي لنفسه بها تجعله يقوم بما 
الفرد ومهاراته هي التي تحدد درجة صعوبة أو سهولة مصادر الضغوط بالنسبة له، 

ستجابة الفرد للضغوط إويؤكد ماكجرات أن الخبرة السابقة تلعب دورا مؤثرا في تحديد 
  (3)"وكيفية التعامل معها
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حترام إحترام الذات ذلك أن درجات يع األطباء يشعورن بإ يعني أن جملكن هذا ال
حترام ر هؤالء األطباء بالتذمر وعدم اإلالذات تختلف من طبيب آلخر ويرجع ذلك لشعو

من طرف بعض المرضى والزمالء والمسؤولين، وذلك بسبب عدم تفهم المرضى لطبيعة 
جة عن نطاقه، وبعض عمل الطبيب وتحميله كافة المسؤولية رغم أن بعض األمور خار

جتماعية التي يعيشها الطبيب كالسكن صالحياته، إضافة إلى المشاكل اإل المهام ليست من
ات لديه، وكذا فقدانه للمكانة حترام الذإومشاكل أسرية التي تؤثر ال محالة في درجة 

تذمر حتقار لهذه المهنة والبها تجعل الطبيب يشعر بنوع من اإلجتماعية التي كان يتمتع اإل
تجاههم، وكرهه للعمال واآلخرين، وكرهه إمن زمالئه العاملين معه، والتعبير عن سخطه 

حترام الطبيب لذاته، فعدم إحترامها، ويلعب األجر أيضا دورا بارزا في إلنفسه، وعدم 
إشباع الطبيب لحاجاته بواسطة أجره يدعم له كره العمل الذي يؤديه مما يجعله يفكر في 

فهم الحاجات والقيم " نله نحو القطاع الخاص أو البالد األجنبية، لذا فإتغيير مكان عم
يساعد في التنبؤ بها إذا كان الفرد سوف يتعرض لمصادر الضغوط كالحاجة لالنجاز، 

حيث أن شعور  (1)"ضبط النفس، اإلنصاف، التقدير والقبول الشخصي واالنتماء للجماعة
تشفى الذي يعمل فيه، وأن له نفس حظوظ الترقية الطبيب العام بمدى المساواة داخل المس

يمتلك نفس اإلمكانيات المادية والبشرية وفي العمل، ونفس حظوظ المكافآت والعالوات، 
المتوفرة في المستشفى ونفس فرص إجراء تربصات ميدانية، كل هذه األمور تدعم لدى 

  .حترام الذاتطبيب الثقة بالنفس وتعزز شعوره بإال
حيث أن هناك  تحققت الفرضية اإلجرائية الرابعةسبق يتبين لنا أن  ومن خالل ما

العاملون بالمستشفيات  ونلدى األطباء العامحترام الذات إو اإلجهاد المهنيعالقة بين 
  . 0.03بلغت  نعدامباطيه إيجابية جد ضعيفة تالمس اإلرتإعالقة العمومية وهي 

  

  :العامة تفسير وتحليل النتائج على ضوء الفرضية -2-2

من خالل النتائج المحصل عليها للفرضية العامة للدراسة الميدانية لعينة البحث 
 رتباطيهإ، وهي عالقة غتراب المهنياإلو اإلجهاد المهنياك عالقة بين يتبين لنا أن هن
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 شتد معدلإحيث أنه كلما زاد معدل اإلجهاد المهني  ،) 0.83( بلغت  ،إيجابية قوية
دى األطباء العامين العاملون بالمستشفيات العمومية لعينة البحث، وهو غتراب المهني لاإل

  .غترابواضح في شعور األطباء بنوع من اإلما يؤكد أن لإلجهاد تأثير 
وما يمكن مالحظته أيضا أن هناك إجهاد مهني لدى األطباء العاملين تختلف 

خبرة، والتكوين الذي درجاته من طبيب آلخر ويعود ذلك للفروق الفردية وكذا لعامل ال
 )68(تلقاه كل طبيب والتربصات التي يشارك فيها كل طبيب، وقد تراوح اإلجهاد ما بين 

ختالف إلى هذا اإل يقزاليسروأندودرجة، كما يعزو  )73(درجة بمدى قدره  )141(و
إن للشخصية ونوعها تأثير كبير في تعرض الفرد : "طبيعة الشخصية حيث يقول

يكون أكثر قابلية  Type Aنمط الشخصية "يرى حمدي ياسين أن  ، كما(1)"لإلجهاد
الذي يكون متعقال في معالجة الضغوط التي  Type Bلضغوط العمل على عكس النمط 

، كما أن تقبل ظروف العمل يختلف من طبيب آلخر، فبعض األطباء (2)"يتعرض لها
لى طريقة تسيير تعودوا على مكان عملهم وعلى زمالئهم وفريقهم العملي، وكذا ع

المستشفيات، لذا تجدهم أقل عرضة لإلجهاد، من أولئك الذين يقاومون هذه الظروف 
فعناصر "ذمرون من عملهم الذي يؤدونه، تويحاولون تغييرها والذين غالبا ما نجدهم م

ستمرارها إالبيئة التي يتعرض لها الفرد تمثل مصادر اإلجهاد عليه، والتي تؤدي في حالة 
، لذا فإن مصادر اإلجهاد (3)"ل التوازن في الصحة الجسمية والنفسية للفردختالإإلى 

  :المهني تختلف هي األخرى من طبيب آلخر وأهم هذه المصادر
، وضعية المستشفى، نقص عدد الطبية حجم المستشفى، قلة المواد: مصادر تنظيمية

داء، األجر، يم األاألطباء، كفاءة الممرضين، عدد المرضى، نظام الترقية، طريقة تقو
األجهزة، التطوير المهني، إجراء التربصات، عالقات العمل، المعاملة مع  عنالمسؤولية 

  .المرضى، بيئة العمل
  .جتماعية، مشاكل أسريةالسكن، المكانة اإل: جتماعيةإمصادر 
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غتراب مهني لدى األطباء إ هناكخالل نتائج الفرضية العامة أن من كما يتبين  
موضوع البحث  عاملون بالمستشفيات العمومية لعينة البحث، وهو ما يؤكد تواجدالعامين ال

غتراب المهني يختلف من طبيب آلخر، وقد تراوحت درجاته بين في الميدان، لكن اإل
ستجابات األطباء من إختلفت إدرجة، كما  )59(درجة بمدى قدره  )153(إلى  )94(

 ستجابة األطباء فيها يخص إة، حيث كانت محور آلخر رغم كون النتائج العامة متقارب
ثم يأتي محور الدور فمحور غربة الذات وأخيرا  مقارنة بالمحاور األخرى،هدف أعلى الال
هدف في مكان عملهم لكن أن بعض األطباء قد يشعرون بالال حترام الذات، وهذا يعنيإ

تجد له درجة  هذا ال يعني نفس الدرجة في شعورهم بالمحاور األخرى المتبقية، فقد
حترام الذات وهذا ما الحظناه لدى بعض أفراد العينة، وقد يكون إمغايرة تماما في محور 

غتراب حيث يصل البعض منهم إلى مرحلة اإلذلك نتيجة الفروق الفردية بين األطباء 
نتقال من العمل، والخروج أثناء العمل واإل الجسدي أين تكثر غياباته وتأخره عن مكان

  .لعام للخاصالقطاع ا
ختالف في درجات اإلجهاد المهني لفت درجات اإلغتراب المهني نتيجة اإلختإوقد 

حاول الطبيب التغلب على الضغوط التي تعترضه مما يالذي يتعرض له الطبيب، حيث 
يؤدي به إلى بذل جهد إضافي األمر الذي يوقعه في إجهاد مهني، مما ينمي لديه الشعور 

حينما ترتفع مستويات " هأن يقأندروسيزالمكان العمل، ويرى غتراب في بنوع من اإل
الضغط إلى أقصى الدرجات يمكن أن ينخفض األداء بصورة ملحوظة ويحدث هذا الوضع 
نتيجة لتكريس الشخص قدرا من جهده وطاقته لتحقيق الضغط أكثر من توجيه جهده نحو 

بضرورة إجراء تغيير ما  األداء، وعندما يطول أمد الضغط غلى مستوى عال يحس الناس
نسحاب لحالة أنماط سلوكية سلبية مثل اإلنهيار وقد تظهر في هذه اقبل أن يصيبهم اإل

  .(1)"والغضب والتخريب، الغياب، ترك العمل 
كما أن حجم المنظمة التي يعمل فيها الطبيب وكثرة المرضى الوافدين على 

ب الذي يجد نفسه مطالبا بالقيام المستشفى يؤدي إلى زيادة درجات اإلجهاد لدى الطبي
مهني، هذا بإغتراب  يجعله يشعربالمزيد من األدوار لمجابهة الكم الهائل من المرضى، ما 
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الشعور لدى الطبيب الناتج عن إجهاده في العمل له من النتائج العكسية ليس على الطبيب 
، الغياب، العدائية، العمل، ترك العملن فقط بل على المنظمة التي يعمل فيها أيضا كدورا

  .اإلحباط، عدم الرضا عن العمل
حتياجاته األمر الذي يفقده إاألجر الذي يتقاضاه الطبيب من مهنته ال يلبي  ويعتبر 

فعدم كفاية األجر يعتبر من أهم مصادر "غترابه عن العمل، إحترام ذاته وحبه لعمله ومنه إ
ا أن يصبح الفرد شارد الذهن والتفكير الضغوط التي تواجه الفرد في عمله، إذ يترتب عليه

مر الذي يؤدي به إلى الشعور وهو األ (2)"نحو كيفية إشباع حاجاته من أجر غير كاف
  .غتراب المهنيباإل

غتراب المهني لدى اك عالقة بين اإلجهاد المهني واإلومما سبق يتبين أن هن
د المهني من أهم أسباب إلجهان العاملون بالمستشفيات العمومية، فقد يكون اواألطباء العام

غتراب المهني وسيادة الروح ا يعتبر اإلجهاد سبب من أسباب اإلولهذ"غتراب المهني، اإل
تجاه الرؤساء والشعور بالظلم، أو هضم الحقوق أو محاباة البعض إالعدوانية أو الكراهية 

مل في على حساب البعض اآلخر، والعجز عن إقامة عالقات طيبة مع الزمالء أو الع
ظروف معينة غير مناسبة، كل هذه الضغوط التي تصادف الفرد العامل في عمله من 

نخفاض اإلنتاج وكثرة الغيابات إشأنها أن تؤثر سلبيا على روحه المعنوية مما يؤدي إلى 
للحوادث وغير ذلك من  ستهدافلشجارات مع الزمالء والرؤساء واإلعن العمل وكثرة ا

  .(1)"يغتراب المهنمترتبات اإل
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  خالصة -3

ستمارتين لعينة بحثنا من للنتائج المحصل عليها بواسطة اإل في ضوء تحليلنا
هاد المهني، العاملون في المستشفيات العمومية، األولى الخاصة باإلج وناألطباء العام

ة على أربعة محاور تقيس محاور حتوت هذه األخيرإغتراب المهني، والثانية الخاصة باإل
إحترام الذات، ومن خالل هدف، الدور، غربة الذات، الال: ربعةلمهني األغتراب ااإل

  :رتباط المحصل عليه تم التوصل إلىمعامل اإل
العاملون  ونهدف لدى األطباء العامعالقة بين اإلجهاد المهني والال هناك - 1

  .بالمستشفيات العمومية
  )01فـ.(الفرضية اإلجرائية األولى تتحققومنه 

العاملون  ونة بين اإلجهاد المهني والدور لدى األطباء العامهناك عالق - 2
  .بالمستشفيات العمومية

  ).02فـ(الفرضية اإلجرائية الثانية  تتحققومنه 
العاملون  ونهناك عالقة بين اإلجهاد المهني وغربة الذات لدى األطباء العام - 3

  .بالمستشفيات العمومية 
  .)03فـ(  ةالفرضية اإلجرائية الثالث تتحققومنه 

حترام الذات لدى األطباء العامين العاملون إهناك عالقة بين اإلجهاد المهني و - 4
  .بالمستشفيات العمومية

  .)04فـ( الفرضية اإلجرائية الرابعة تتحققومنه 
  :وبناء عليه فإن

العاملون  مونغتراب المهني لدى األطباء العااك عالقة بين اإلجهاد المهني واإلهن
  .ت العموميةبالمستشفيا

  .)فـ ع( امةـالع الفرضية تتحققومنه 
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  :صعوبات البحث -4

عند قيامنا بهذا البحث واجهتنا جملة من الصعوبات التي حاولنا التغلب عليها من 
  :بينها

 وفي جامعة منتوريأفي مكتبة القسم  سواء إنعدام المراجع الخاصة بالبحث -
  .نها في جامعات أخرى كالجزائر وسطيف، األمر الذي أدى بنا إلى البحث عبقسنطينة
صعوبة الحصول على الكتب مما جعلنا نلجأ لألنترنت و بعض األصدقاء في  -

  .الجامعات المصرية
  .اإلعتماد على المراجع األجنبية وما يتطلبه ذلك من وقت للترجمة -
صعوبة إجراء البحث الميداني، لعدم  وجود إتفاقيات بين الجامعة والمؤسسة  -

  .إلجراء التربص الميداني امر الذي أثر على الوقت الممنوح لناأل
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  قتراحات وتوصيات      إ

ي قمنا بها، يمكننا تقديم بعض ستطالعية والميدانية التمن خالل الدراسة اإل
  .التي نتمنى أخذها بعين اإلعتبار قتراحات والتوصياتاإل

  

  :بالنسبة للقسم

  .الخاصة بميدان علم النفس العمل والتنظيم توفير الكتب -      
  .تسهيل عملية الحصول على الكتب لطلبة الماجستير -
  

  :بالنسبة للبحوث

داخل المستشفيات الجزائرية من أجل معرفة  جتماعيةإبدراسات نفسوالقيام  -
  .خصوصيات هذه المهنة ومشاكلها

خرى تستحق إلقاء الضوء إجراء بحوث ميدانية تتناول عالقة اإلجهاد بمتغيرات أ -
  لخإ...، الرضا الوظيفي، التوافق المهني، مستوى الطموح، السلوك القيادياإلشراف: كـ

إجراء بحوث مسحية للتعرف أكثر على اإلجهاد المهني لدى األطباء كمصادر  -
  .ستراتيجيات التعامل مع اإلجهادإاإلجهاد لدى األطباء، أعراض اإلجهاد لدى األطباء، 

ستشفائية ى والرقعة الجغرافية للمؤسسات اإلة حجم عينة البحث بما يتماشزياد -
  .الجزائرية وكذا عدد األطباء في الجزائر

  .ختصاصات أخرى كأطباء العيون، الجراحةإإجراء دراسات على أطباء من  -
  .ختصاصأخذا بعين اإلعتبار متغيرات السن، الجنس، اإلالقيام بدراسات ميدانية  -
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  :للمستشفياتبالنسبة 

من إمكانيات للقيام بعمله  هكل ما يلزم بتوفيرتحسين ظروف أداء الطبيب لمهنته  -
  .على أكمل وجه

هتمام بالطبيب وحل مشاكله األمر الذي ينعكس على المستشفيات العمل على اإل -
  .بصورة واضحة

العملية األطباء وتكون هذه القيام بدورات وملتقيات للوقوف على مشاكل  -
  .بمشاركة األطباء وأصحاب االختصاص
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  :الخاتمة
  
ر  ي واإل     ا نظ اد المهن وعا اإلجه يه موض ا يكتس ن أه  لم ي م راب المهن ت   مغت ي الوق ة ف ي

ت       ث تناول وعين ، حي ذين الموض ه له تنا تتج ل دراس ر، جع ة الحاض ي عالق اد المهن  اإلجه

فرجيوة :لعاملون بالمستشفيات العمومية بمستشفيات غتراب المهني لدى األطباء العامون اباإل

د صياغة الفرضية       ، شلغوم العيد ، ميلة ، ا عن د راعين ة أ وق ية تكون الفرضية صفر    نالعام

  :حتمالينلتوقعاتنا المبدئية من أحد اإل

امون   المهني واإل اإلجهاديجابية بين إ ةوجود عالق األول       اء الع غتراب المهني لدى األطب

ةالع فيات العمومي ادة حجم  ، املون بالمستش ادأي أن زي ي  اإلجه ه الطبيب ف ذي يتعرض ل ال

  غتراب المهني في عمله،زيادة شعوره باإل إلىمكان العمل يؤدي 

 غتراب المهني لدى األطباء العاموناإلجهاد المهني واإل  والثاني وجود عالقة سلبية بين      

اد زيادة حجم   أني أ ، العاملون بالمستشفيات العمومية ام       اإلجه ه الطبيب الع ذي يتعرض ل ال

  .غتراب المهني نقص شعور الطبيب باإل  إلىيؤدي 

ة ة عالق التين ثم ا الح ين  وفي آلت ة ب اددينامي ي واإل اإلجه راب المهن يغت اء المهن دى األطب  ل

  .العاملون بالمستشفيات العمومية العامون

ة      وقد دلت النتائج المتوصل إليها          اك عالق ا أن هن ه  إمن خالل عرضها وتحليله رتباطي

ةإ ي واإل )  0.83( يجابي اد المهن ين اإلجه امون   ب اء الع دى األطب ي ل راب المهن املون  غت الع

ة   فيات العمومي ات    بالمستش ا زادت درج ه آلم ك أن ى ذل اد، ومعن د   اإلجه ي ل اءالمهن  األطب

  .عمومية التي يعملون بهاال تالمستشفياغترابهم المهني في إشتد إمون آلما االع

م داخل               ؤدون عمله م ي اد مهني وه وهذه النتائج تبين أن األطباء العامون يشعرون بإجه

اد      ذا اإلجه ا ، ه ون به ي يعمل ة الت فيات العمومي ة   المستش بابه التنظيمي ددت أس ذي تع ال

ي أدت لحدوث واإل ة الت اإل  جتماعي عورهم ب ي ش ا ف ة م اهم بدرج يه ، س ذي  غتراب المهن ، ال

ذات ، وعدم       ة ال دور ، وغرب ذات ،    إتبلور في عدة مظاهر آالالهدف ، وغموض ال رام ال حت

ة ،      وقد أنتج ذلك عدة نتائج آالغياب ، والتأخر عن العمل ، ودوران العمل ، واألخطاء الطبي
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ة في العمل ،            ان العمل ، العدائي وحوادث العمل ، وعدم الرضا عن العمل ، الشرود في مك

  .باط ، القلقاإلح

ي                 املون ف امون الع اء الع ه األطب رض ل ذي يتع ي ال اد المهن د اإلجه ة تزاي ونتيج

د   دوا اله نهم أصبح          فالمستشفيات العمومية فق بعض م من وجودهم في العمل ،  حيث أن ال

ادر منصب       ا يغ ا م ه ، وغالب يتواجد في مكان عمله دون أن يؤدي الدور الذي هو مكلف بأدائ

ذي      عمله  ما دقيق فقط ، األمر ال إن تتاح له الفرصة ، فتواجده مرتبط بالمراقبة واإلشراف ال

ة    ة الموآل نتج عنه غموضا في الدور فبعض األطباء ال يعرفون مهامهم والصالحيات القانوني

ر          إليهم ، مما جعلهم يتنازلون عن بعض مسؤولياتهم للممرضين سواء عن قصد أو عن غي

م ع  عرون أنه د ، ويش ا أصبحت ذات   قص اتهم ، آم امهم ، وواجب ع مه ن أداء جمي اجزين ع

ل ، فأصبحوا ال     ا تفع دري م ة ال ت ة مغترب فيات العمومي املون بالمستش امون الع اء الع األطب

ا ن التواصل مع أنفسهم ويشعرون باإلنفصال عن العمل وعدم اإل    يستطيعو للمستشفيات   ءنتم

ه عدم      العمومية التي يعملون بها ، وهو ما أدى بال طبيب إلى التقليل من شأن نفسه و نمى لدي

  .حترام لعمله وذاته إالثقة بالقدرات التي يمتلكها وبنفسه مما جعله ال يعطي أي 

امون            اء الع لذا على المستشفيات العمومية أن تعمل على توفير الظروف المناسبة لألطب

إلجهاد المهني لدى األطباء العامون وهو ما يقلل من ا ألداء عملهم وفق ما هو مطلوب منهم ،

ى         المهني، بغتراومنه شعورهم باإل ، امون وعل اء الع ى أداء األطب ذي سينعكس عل األمر ال

  .نه تحسين الصحة للمواطنوالذي من شأ مستشفياتنا ،
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  لعربيةباللغة اراجع ـــامل
  

  :الكتب -1
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  .2001مصر ،
 )االستراتجيات والتقنيات واإلشكاليات(سيكولوجية التدریب : الكبيسي عامرخضير حميد  -7
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  .1995المصریة للدراسات النفسية ، القاهرة ، مصر،
اب الحدیث    - 1ط - لصناعي والتنظيمي علم النفس ا-حمدي یاسين و آخرون  -19  -دار الكت
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  www.nauss.com.:على الموقع منشورة.غ ،2003العربية السعودیة، 
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  .ملخص الدراسة باللغة العربية
  

                                                                                                                               
  :العربيةاللغة ملخص الدراسة ب

اء                دى األطب اإلغتراب المهني ل اد المهني ب هدفت هذه الدراسة إلى معرفة عالقة اإلجه

املون      امون الع اء الع ة األطب ملت الدراس ة، وش فيات العمومي املون بالمستش امون الع الع

ة ،   د ، ميل ة    بمستشفيات فرجيوة ، شلغوم العي ل       50وتضمنت العين ا یمث ام ، وهو م طبيب ع

تخدام    % 23.69 ارهم بإس م إختي فيات ، ت الث مستش ى ث وزعين عل ة ، م ع الدراس ن مجتم م

ث        ت أدوات البح نس ، و آان رة والج ل الخب اة عام ع مراع بية ، م ة التناس ة الطبقي العين

ام    المستخدمة  هي إستمارتين من إعداد الباحث األولى تقيس اإلجهاد المه دى الطبيب الع ني ل

ى        53، إحتوت على  ام ، إحتوت عل دى الطبيب الع عبارة  والثانية تقيس اإلغتراب المهني ل

الالهدف ، الدور، غربة الذات ، إحترام الذات ، : عبارة ، وقسمت إلى أربعة محاور هي  71

اط لبيرسون ف        ى معامل اإلرتب د الباحث عل ل  أما المنهج فكان وصفي تحليلي ، وإعتم ي تحلي

  .النتائج المتوصل إليها

ي          اد المهن ين اإلجه ة ب ة قوی ة إیجابي ة إرتباطي ود عالق ى وج ة إل لت الدراس وتوص

ة ،بلغت         املون بالمستشفيات العمومي امون الع اء الع دى األطب ، ) 0.83(واإلغتراب المهني ل

أي أن زیادة حجم اإلجهاد المهني الذي یتعرض له األطباء العامون یؤدي إلى زیادة شعورهم 

مهني ، حيث آانت العالقة إرتباطة إیجابية  قویة بين اإلجهاد المهني و الالهدف باإلغتراب ال

دور،فكانت   )0.73(، بلغت  ، بلغت  عالقة إرتباطيه متوسـطة ، أما عالقة اإلجهاد المهني بال

ذات ، فكانت  )0.55( عالقة إرتباطية ضعيفة، بلغـت   ، أما عالقة اإلجهاد المهني  وغربة ال

ذات فكانت   أما عالقة اإل ،0.34 عالقة إرتباطية ضعيفة جدا وتكـاد  جهاد المهني وإحترام ال

، كما تم تحديد بعض مصادر اإلجهاد المهنـي لـدى األطبـاء    0.03تكون منعدمة بلغت 

  .العامون العملون بالمستشفيات العمومية، وهي مصادر تنظيمية وإجتماعية


