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 اًفعي الأول

 الإظاز اًـام ٌَححر

 ة :ــــسمــلــامل

را ثبأمَيا حِات الإوسان جنس بأن اًخـمل ٌضلك ماكنً  مس متص ؿرب مصاحي حنو  فهيا ؿىل ُاماً  اإ

ء اًصضاؿة تحـغ الأفـال اًفعًصة اكملط واًحَؽ بأزيا فاًعفي ًوصل مزوذاً  . اًـمص اخملخَفة

من  ٍن واًلسمني ، ومعََاث الإدصاح . ًوىن مؽ اًـمص ًخـمل نثرياً اًَسوحصاكث  واًحاكء ،

اذلصاكث وبأهواغ اًسَوك اًخس َط واملصهة . فِخـمل اٌَلة واًـاذاث واملَول والاجتاُاث 

وبأكازتَ  َصلىوُو ًخـمل لك رعل من وا . اًفٌون واذلصف واًـَوم اخملخَفةواملِازاث، و 

و ل ًخـمل فلط الأص َاء اًعحَحة وسم املصقوة فهيا ، ًوىٌَ كس  بأوالئَ ومسزس ََ ، ُو

تي بأن لك ما ًخـَمَ ل ٍىون ابًرضوزت  ًخـمل بأًضا اًـاذاث اًسُئة اًيت ٍصفضِا اجملمتؽ ،

ز  فلس ًخـمل اًعفي من سَوك املـمل حواهة خمخَفة ، كس ل ٌضـص هبا اًعفي ول حىت  يً ذااإ

من اًـاذاث واًسٌلث والاجتاُاث  تـغ الأحِان وكس ًخـمل الإوسان نثرياً  املـمل هفسَ يف

يف  ذون حِةل هل يف رعل ، فلس حىون اًؼصوف الاحامتؾَة احملَعة تحـغ الأفصاذ سخداً 

فـي  ؿىلنشعل ل جض متي معََة اًخـمل ابًرضوزت اًىثري من اًعفاث كري املصقوتة .ِ  ـَى ث 

 . ُاث والاهفـالث مثٌَل بأهيا هخـمل املـَوماث واملِازاثواحض، فٌحن هخـمل تـغ الاجتا

يف  وفـالً  وخنَط من ُشا لكَ بأن اًخـمل هل دعائط ممتزيت جتـهل ميازش ذوزا زئُس َاً 

جضىِي سَوك اًفصذ وحىٍون خشعَخَ ، الأمص اطلي ًـىس بأمهَة ذزاسة ظحَـة اًخـمل 

 . (5995ودعائط املـمل اًياحج )اًس َس وب دصون ، 
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ن  ؾن هوهنا املسغل اًصئُيس ًخفسري وضبأت اًسَوك وحىوٍن  اصلزاسة اًـَمَة ٌَخـمل فضالً اإ

 .ن اًخعحَلِة اًِامة ٍذاا ثؤذي ذوزا ُاما يف نثري من املَبأهناًضرعَة ، ف

َي روي ـَمىحصتَة وث اإىلهتسف اًرتتَة ارلاظة  ، نٌل ة، تفئاهت  اخملخَف ارلاظة اًلسزاث وثبُأ

ماكنهت  وكسزاهت  ، وفق  ثسٍزهب  ؿىل اإىلهتسف  اندساة املِازاث املياس حة حسة اإ

ىلوجصامج ذاظة تلصط اًوظول هب   دعط مسزوسة ؿساذمه ٌَحَات  ىبأفضي مس خو  اإ . واإ

 اًـامة والاهسماح يف اجملمتؽ .

 وميىن حتلِق ُشٍ الأُساف من ذالل ما ًًل :

  ة ارلاظة وحتسًس هوغ الإ ًُسِي ثوفري  ؿاكةاًىضف ؾن روي الاحذَاخاث اًرتتًو

ة حسة هوغ وصست الإ   .ؿاكةذسماث حصتًو

  اًىضف ؾن مواُة و اس خـساذاث وكسزاث لك ظفي، واسدامثز لك ما ميىن

َََة ًلك ظفي )ؾحس اًصمحن س َس  ة واًخبُأ اسدامثٍز مهنا حتسًس الاحذَاخاث اًرتتًو

 . (5996سَامين ،

  ارلاظة ،مبرخَف  ثاًلسزااس خزسام اًوسائي واملـَياث املياس حة اًيت متىن روي

ماكنهت  مبا ًخالءم مؽ اس خـساذاهت  .  فئاهت  من حمنَة كسزاهت  واإ

 ارلاظة ًالس خفاذت مهنا يف  اًلسزاثروي ا ىحمنَة وثسًزة اذلواش املخحلِة صل

 . اندساة ارلرباث املخيوؿة، واملـازف اخملخَفة
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  اًلسزاثي ساؿس رو ثوفري الاس خلصاز، واًصؿاًة اًعحَة واًيفس َة والاحامتؾَة اًيت ج 

ٌضـصمه مباهل  من حلوق  اًخىِف يف اجملمتؽ اطلي ًـُضون فَِ، حىِفاً  ارلاظة ؿىل

 .   من واحداث، جتاٍ ُشا اجملمتؽؿَهىوما 

  ة ارلاظئة لأدش ُؤلء الأ ؾن ظًصق ثوحَِ وثوؾَة  ظفالثـسًي الاجتاُاث اًرتتًو

جياذ مٌاد مالمئ ٌَخـ حىِف  اإىلزسة مما ًؤذي تني املزنل واملسن و االأدشت ، واإ

بأساش من  حامتؾَة ، واملواكف اخملخَفة ؿىلاحامتؾي ًًسج  مؽ كواؿس اًسَوك الا

 .الإجياتَة وكسزاث لك ظفي 

 . ماكنث وكسزاث لك ظفي ؿساذ ارلعط اًفصذًة اًيت ثخالءم مؽ اإ  اإ

  ص اًربامج واًوسائي و املس خزسمة يف  الأساًَةالاس خفاذت من اًححر اًـَمي يف ثعٍو

 ال اًرتتَة ارلاظة .جم

  ورش اًوؾي تني بأتياء اجملمتؽ ابًـوق ، وبأهواؿَ، وجمالثَ ، وس حاتخَ و ظصق اًخلَة

 ًساًحَ.اس من ب اثٍز اذل وَ ؿَى

  ارلاظة مبا  اًلسزاثروي  ظفالهتَئة املسازش ًخَحَة الاحذَاخاث الأساس َة ًلأ

حصاء اًخـسًالث اًحَئِة املياس حة .   ًخعَحَ رعل من اإ

ي يف اًرتتَة ارلاظة ٌوضرتك  ٍص ابطلهص بأن مـمل اًرتتَة ارلاظةوادلس ُو اًضرط املُؤ

 . (5998)ؾحس اذلافغ سالمة  . ـاذًنيتعوزت مدارشت يف ثسٌزس اًخالمِش كري اً
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 يف ثيفِش تـغ الإحصاءاث : اًـاذًةٍمكن ذوز املـمل مـمل اًرتتَة ارلاظة ذاذي املسزسة 

: يه اًخايلاًيحو  ( واًيت ميىن ثـًصفِا ؿىل(Resource Roomوزسماث قصفة املعاذز 

ة َـَى ث ، اًيت حىون جمِزت مبا ًَزم من وسائي اًـاذًةة مَحلة ابملسزسة ًذاقصفة ظفِة ؿ

ة ، مؽ اًعَحة  ، ٌَـمي ذاظاً  فهيا مـمل مسزة ثسًزحاً  ًساومو بأاثج مٌاسة  ،وبأًـاة حصتًو

، يف حني ًلضون تلِة ًوهم  اصلزايس حزئَاً  وٍىون ذوام اًعَحة فهياارلاظة . اًلسزاثروي 

 . ( ظاًة8-6ؿسذ اًعَحة يف اجملموؿة اًواحست ) ًرتاوخيف فعَِ ، و 

 الإحصاءاث اًخيفِشًة اًيت ميىن بأن ًلوم هبا مـمل اًرتتَة ارلاظة :

  ًة ارلاظةَـَى خ املضازنة يف جضرَط وحتسًس بأهواغ اذلاخاث اًرتتوًة،  وا . 

 ؿساذ دعط اًـمي ارل ؿساذ ارلعط اإ اظة ابًعَحة يف قصفة املعاذز، واًيت ثخضمن اإ

ة اًفصذًة، وارلعط اً   . ة اًفصذًةَـَى خ اًرتتًو

 ة املـست ًعَحة قصفة َـَى خ ، وثيفِش اًربامج اًـالحِة اًرتتوًة، واً ـَمىممازسة معََة اًخ

 . املعاذز

  فصاذ مَف ذاض ًلك ظاًة من َ تلصفة ًخحاكاإ ارلاظة، مٌش  لسزاثاًعَحة روي اًاإ

 ىهتاء اًربامج ارلاظة تَ .اإ املعاذز وحىت 

  ذازت املسزسة واملـَمني و ًَاء الأموز مبـَوماث ؾن ثعوز همازاث وكسزاث بأو حزوًس اإ

 . ارلاظة اًلسزاثاًعَحة روي 
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  ن مؽ املـمل بأو ، و الأس حوؾي ًعَحة قصفة املعاذز ابًخـاًَويمثًس َق اًربنمج

ذازت املسزسة اًـاذي  .، واإ

 ىلصوح وذدول اًعَحة روي اذلاخاث ارلاظة من و ثًس َق د اًعف اًـام  اإ

 . (5998وارلاض. )ابزي مىامنزا ،

،  من املفاُمي اذلسًثة وسخِاً  (Psychological Burnoutاًيفيس ) حرتاقالإ ًـخرب مفِوم 

ـخرب) فصوًسهربحص( ح يف ل من بأس خزسم ُشا املععَبأو ( Freudenberguer ,1975) ًو

هفـاًَسمَة و الاس خجاابث ادل  اإىلالإصازت ائي اًس حـَياث ًبأو   ىة ًضلوظ اًـمي صلالإ

ن  لون بأهفسِ  يف اًسـي ًخحلِق بأُساف ظـحة . اإ اًـامَني يف املِن الإوساهَة اطلٍن ٍُص

ارلاظة ًبأيت يف ملسمة املِن اًيت ميىن بأن ختَق مضاؾص الإحداظ  اًلسزاثاًـمي مؽ روي 

مذعَحاث مؽ فئاث مذيوؿة من الأصزاض كري  اًـامَني ، ملا ثلذضََ ُشٍ املِن من صلى

 بأو، اطلٍن ًـاهون من الإؿاكاث اذلصهَة ، واًـلََة ، واًسمـَة ، واًحرصًة ،  ـاذًنياً

 الإؿاكاث املخـسذت .

 واًخسًزة، ـَمى، من ارلسمة واًخذاظاً  حِر ًـخرب لك خشط حاةل ذاظة ثخعَة منعاً 

ماكهَاث تـغ الأصزاض املعاتني رعل، فاإن اخنفاط  اإىلواملساهست. ابلإضافة  كسزاث واإ

اًـسًس من املـَمني اًـامَني  صلى، وثيوغ مضالكهت ، وحسهتا بأحِان كس خيَق ؿاكةابلإ 

بأن  بأهَ. الأمص اطلي من ص اًيجاخ بأومـِ ، اًضـوز ابلإحداظ وضـف اًضـوز ابلإجناس 

ىلاًوظول  ًخايلابُؤلء املـَمني اًضـوز ابًضلوظ اًيفس َة ، واملِيَة ، و ىًوصل صل  اإ

 . (2152)سوسن صاهص جمَس،  اًيفيس . حرتاقالإ 
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ؼِص  اكلإؾَاء ،والإهجاذ ، ومضالك يف اًيوم ، من الأؾصاط : ؿسذاً  هفس َاً احملرتق ًو

حس سواء  ؿىلاًعساغ ، اًِزال ادلسٌلين ، الإحداظ ، اًيؼصت اًسَحَة حنو اًعَحة ، واملِية 

ًَاء بأو فاؿي مؽ اًعَحة و من اًخ و الأؾٌلل اًىذاتَة ، تسلً ، وؿسم الاُامتم تيفسَ ، املَي حن

 . الاحامتل يف كسزثَ ؿىل ، وضـَفاً  مل مدضامئاً بأن ًعحح ُشا املـ يا ٌس خسؾ، ممبأموزمه 

 ( .5997ي ،و ا( ، )ًسسان بأمحس كامس اًرسظ5999)ًسس َلس اًحخال ،

يت جية بأن ثؤذش تـني ًاًيفيس ٌَمـَمني واحست من اًؼواُص ، ا حرتاقالإ ثـخرب ػاُصت 

ن اسذيذ مـسلث ـَمىس َاساث اًخ اًلامئني ؿىل ىالاؾخحاز صل  اًيفيس  حرتاقالإ  ، حِر اإ

ؾن املـسل مـَمي اًرتتَة ارلاظة ؿامة ومـَمي روي اضعصاة اًخوحس تعفة ذاظة  صلى

ز اثب  املـَمني ،  صلىاًعحة اًيفس َة  ؾيَ ابلإضافة ًل اثز اًساًحة ؿىل املعَوة ، كس ًًذج

نٌل بأن رعل كس . اًلسزاث ارلاظةبأذاء روي  ى ، ومس خو ـَمىمسريت اًخ ساًحة كس ثؤثص ؿىل

 ;Platt &Oslen ;1990( ، )Boe) . ـَمىتلاء املـَمني يف سغل اًخ ؿىل ًؤثص سَحاً 

Bobbit &Cook ,1997) . 

 فعي، ومضالك ضحط اًسَوك يف اً  اضعصاة اًخوحساًـمي مؽ اًخالمِش روي بأن ظحَـة 

الإجناس جسامه يف ذَق مضاؾص  ، وؿسم اًلسزت ؿىل  صلهى، والإحساش تيلط اصلافـَة 

ىلبأش ، واطلي كس ًخعوز اًَاك ، و اًلضة ، والازثح هفـايلاسدٌفار  اإ يل، ًؤذي تسوزٍ  اإ  اإ

 اًيفيس . حرتاقلإ 
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 :  رـحؼدـ ة اً ـَـىـضـ م 

روي  ثمبـٌَلثًدؽ مضلكة اًححر الأظََة من وحوذ ضلوظاث هفس َة هحريت حتَط 

اًخوحس كس ثؤذي هب  ٌَخوكف وحسوج الإحرتاق اًيفيس اطلي كس ًًذج ؾيَ  اضعصاة

ة بأو   . حصوِن ٌَمِيةاًىثري من املضالكث  اكلأمصاط اًـضًو

ومن جتصتة اًحاحثة ازياء معَِا مكخـاوهة يف مصنز طلوي اضعصاة اًخوحس ، لحؼت اهَ 

ص واحضة من اًَبأش والاحداظ ، وتـس مصوز وؾيس هناًة ًوم اًـمي ختصح املـٌَلث مبؼاُ

سؤاهل   س خة بأصِص لحؼت حصك بأزتـة مـٌَلث ٌَـمي ؾن ظًصق ثلسمي اس خلاٍهتن وؾيس

ن ًحسوا بأس حاة واحضة سوى بأهن  ًبأسوا من اًـمي مؽ روي ؾن الاس حاة مل ٌس خعَـوا بأ 

ََة اضعصاة اًخوحس وؿسم متىهن  من اًوظول ًيخاجئ مصضَة يف ارلعط اًخسٌزس َة ا ًخبُأ

ثة ٌَروط يف مـصفت الاس حاة اًيت املوضوؿَ ًِن من مٌؼوزُن ، مما ًفت هؼص اًحاح 

 ذث ًوظول املـٌَلث ُشا املس خوي من الاحداظ .بأ 

 ايل :مضلكة اًححر اًصئُس َة حمكن يف اًسؤال اًخ

يف مصانز ولًة  مـٌَلث روي اضعصاة اًخوحسالإحرتاق اًيفيس صلى  ما مس خويث

 ارلصظوم ؟

بأس ئةل  ىزح حتت ُشا اًسؤال بأس ئةل فصؾَة بأدصى بأذزحهتا اًحاحثة حتت مسموثيس

 اًححر.
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 : بأس ئةل اًححر

 ثمـٌَل صلى يف مس خويث الإحرتاق اًيفيس ثوخس فصوق راث ذلةل احعائَةُي  .5

 ؟َـمصٌمصانز ولًة ارلصظوم ثحـًا يف روي اضعصاة اًخوحس 

مـٌَلث  صلى حرتاق اًيفيسيف مس خويث الإ  ثوخس فصوق راث ذلةل احعائَةُي  .2

 ؟ يف مصانز ولًة ارلصظوم ثحـًا ٌَحاةل الاحامتؾَةاًخوحس روي اضعصاة 

مـٌَلث  صلى يف مس خويث الإحرتاق اًيفيس ثوخس فصوق راث ذلةل احعائَةُي  .3

 ؟ يف مصانز ولًة ارلصظوم ثحـًا ًس يواث ارلربت روي اضعصاة اًخوحس

مـٌَلث  صلى  مس خويث الإحرتاق اًيفيسيفذلةل احعائَة ثوخس فصوق راث ُي  .4

ي اًـَمي ؟ٌَمثحـًا  روي اضعصاة اًخوحس يف مصانز ارلصظوم  ُؤ

مـٌَلث  صلى يف مس خويث الإحرتاق اًيفيس ثوخس فصوق راث ذلةل احعائَةُي  .5

 ثحـًا ًيوغ املصنز ؟ يف مصانز ارلصظوم  روي اضعصاة اًخوحس

مـٌَلث  صلى ويث الإحرتاق اًيفيسيف مس خ ثوخس فصوق راث ذلةل احعائَةُي  .6

 ؟املـَمني  يف مصانز ولًة ارلصظوم ثحـًا ًيوغ ثسًزة روي اضعصاة اًخوحس

مـٌَلث  صلى يف مس خويث الإحرتاق اًيفيس ُي ثوخس فصوق راث ذلةل احعائَة .7

 روي اضعصاة اًخوحس يف مصانز ارلصظوم ثحـا ًـسذ اًعَحة يف املصنز؟
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 ُ  ر:ــحؼؼدـــ ة اً ــِـــ م ــــ بأ

ثضلك  بأثصة واًيت ثخَـَى خ ثربس بأمهَة ُشا اًححر من بأمهَة املـمل هصهن من بأزاكن اًـمََة اً 

صثحط ُشا الأذاء مب متخـَ تعحَة حسمَة وهفس َة حِست، وػصوف  سىمدارش تبأذاء املـمل، ٍو

جصاس بأمهَهتا يف اًيلاظ اً و  ،ًِابأو دٌه حمَعة مالمئة، ومن بأمهَة اًؼاُصت اًيت   ة :ًَخاميىن اإ

  ر ل ثوخس ذزاسة يف اًسوذان حبثت ػاُصت تيسزثٍَمتزي ُشا اًححر  حرتاقالإ ، اإ

ا   حس ؿمل اًحاحثة" ؿىلمـٌَلث روي اضعصاة اًخوحس "  صلىاًيفيس وثبأزرُي

 ُالاُامتم ابًعحة اًيفس َة  ؿىلاً اًيفيس، رضوزت ومؤرش حرتاقالإ صت ثـس ذزاسة ػا

ة،  ؿىلني ٌَلامئملـٌَلث روي اضعصاة اًخوحس حىضف   مس خويثاًـمََة اًرتتًو

 اًخوحس يف ولًة ارلصظوم. بأظفالمـَمي  صلىاًيفيس  حرتاقالإ 

 س يف فِ  املضالكث اًخوح ث روي اضعصاة ثلسمي اصل م ، واملساهست ملـٌَلةلواحم

 واًـمي تخوظَاهتا . ححرزياء معَِ  ، من ذالل الأذش تًذاجئ ُشٍ اً بأ اًيت ثـرتضِ  

 ر:ــححــ ساف اً ــبأُ

 حتلِق الأُساف ال ثَة: اإىلذلاًَةسـت اصلزاسة ا

  ىلاًخـصف هفـايلاًيفيس )الإهجاذ  حرتاقالإ بأتـاذ  مس خويث اإ ، ثحضل املضاؾص، الإ

 اًخوحس يف ولًة ارلصظوم. روي اضعصاة ثمـٌَل صلىهلط اًضـوز ابلإجناس ( 



11 
 

  ىلاًخـصف ي اذلاةل الاحامتؾَة، س يواث املخلرياث ال ثَة )اًـمص، بأثص اإ ارلربت، املُؤ

 حرتاقالإ  مس خويث ؿىلاًـَمي، هوغ املصنز، هوغ اًخسًزة، ؿسذ اًعَحة يف املصنز( 

 .اًخوحس يف ولًة ارلصظوم  ثشوي اضعصاةمـٌَل صلىاًيفيس، 

 ر:ؼؼؼؼؼحؼؼؼدـــ سوذ اً ؼؼؼؼؼح

 ثخحسذ اصلزاسة مبا ًبأيت :

 مبصانز اًخوحس.اًخوحس  مـٌَلث روي اضعصاةاكذرص ُشا اًححر ؿىل  : حمسذ ثرشي

 .مشي ُشا اًححر مصانز اًخوحس املخرععة واملسجمة يف ولًة ارلصظوم  : حمسذ ماكين

 . م(2155مت ثعحَق ُشٍ اصلزاسة يف ) : حمسذ سماين

 اث:ـــحؼؼؼَـــعؼؼعؼؼؼامل

 :( اًخـًصف الاظعاليح) اًيفيس حرتاقالإ 

اق  ُز هفـايلمععَح ٌس خزسم يف وظف ؾصط من الإ ؼِص اكس خجاتة ٌَضلوظ وثـاتري ث  الإ

 حرتاقالإ والإهجاذ يف اذلَات املِيَة ، وميىن حتسًس زالزة ؾيارص زئُس َة ؾيس ذزاسة 

 اًيفيس :

هفـايلالإهجاذ  -:لً بأو ن ، سواء اكن ٍدص َ ما ًلسمَ ًلأ صلىمل ًـس  بأهَحِر ٌضـص املـمل  : الإ

 . هفس َاً بأو ،  اهفـاًَاً رعل 

 خـصط ٌَـزةل اًيفس َة ، واًخحاؿس الاحامتؾي ،اًيت ثؤثص سَحاً فاًفصذ ً  :  ثحضل املضاؾص -:اثهَاً 

يف حِاثَ اًضرعَة ، واملِيَة. فلس ًضؽ املـمل مسافة تٌَُ وتني ثالمِشٍ، وكس حيمي 

 . ًَاء الأموز، واًزمالءبأو اجتاُاث سَحَة جتاٍ اًخالمِش و 
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و اإحساش املـمل ت :هلط الإحساش ابلجناس اًضريص  -: اثًثاً   بأو،  ًـس فاؿالً مل  بأهَُو

 (.Wisniewski,Gargiulo,97). ًَاء الأموز بأو  بأواًزمالء ،  بأومؽ اًخالمِش  مؤثصاً 

 :( اًخـًصف الاحصايئالإحرتاق اًيفيس ) 

اًخوحس وفق ملِاش  بأظفالمـمل /مـَمة  اؿَهىُو اصلزخة اًيت حيعي اًيفيس  حرتاقالإ ف

ىلزة وثعيف بأتـاذٍ اًثالتاًيفيس ، حرتاق( ًالإ Maslachماسالص ) ث يمس خوزالزة  اإ

 )مصثفؽ ، مـخسل ، مذسن( .

 : سؼؼؼؼؼؼؼوحؼؼؼؼذـــ اً 

اًخوحس اضعصاة منايئ نجت ؾن ذَي ؾعيب )وػَفي( يف اصلماػ، ًؼِص يف اًس يواث 

ؼِص فَِ الأ واًثالج الأ   ال دٍصنظـوابث يف اًخواظي مؽ  ظفالىل من اًـمص، ًو

ضافة واس خزسام اٌَلة ثضلك مٌاسة، واًخفاؿي الا ػِوز  اإىلحامتؾي، واٌَـة اًخرًَل اإ

 . (Leo Kanner,1943) . بأمناظ من اًسَوك اًضارت

 اًخوحس :ث روي  اضعصاة مـٌَل

، وختععوا يف اًخوحس روي اًلسزاث ارلاظةيف ذزاسة  ناخنصظ اًاليت ثاملـٌَل نُ

 .ذاظة

 وقصافِة :صلمىا املخلرياث

ي اًـَمي، هوغ املصنز، هوغ ثسًزة املـَمني، اًـمص، اذلاةل الاحامتؾَة، س يواث ارلربت،  املُؤ

 ؿسذ اًعَحة يف املصنز.
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