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Abstract: 

The study aimed at investigating psychological burnout among of the nursing staff in the (ICU’s) in Hebron 
hospitals, and investigating the differences burnout degrees, according to gender, educational qualifications, type 
of hospital, marital status, and age levels. The researchers implemented Geldard Burnout Inventory (GBI) on a 
sample of 101 nurses working in the (ICU’s). Both validity and reliability of the GBI were confirmed. The results 
show that the degrees of burnout among nursing staff are high. There were significant differences in the degrees 
of burnout due to gender in favor of females, and differences due to the age group for the benefit of the older 
group, and differences due to marital status in favor of married people. Moreover, the study reveals no differences 
in psychological burnout due to educational qualifications and type of hospital (private or public). Finally, the study 
put forward a set of recommendations such as motivating workers in the (ICU’s), taking into account the specificity 
of each nurse working shifts in the ICU. 
Key words: Psychological Burnout ,Geldard Burnout Inventory ,Psychological Stresses. 
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ضين العاملين في وحدة العناية مرّ لدى الم   درجات االحتراق الّنفسي
 لفة في مستشفيات مدينة الخليالمكثّ 
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 ص:ملخّ ال

من وجود  ق  والّتحقّ  ل،ليبمستشفيات مدينة الخّ  لدى طاقم الّتمريض في وحدة العناية المكثّفة ،واقع االحتراق الّنفسيّ  هدفت الّدراسة إلى استقصاء  
ة، والفئة اعيّ ، ونوع المستشفى، والحالة االجتملميّ ض، والمؤّهل الع  كجنس الممر   :ةالمتغّيرات المستقلّ ا لبعض وفق  ّي، فروق في درجات االحتراق الّنفس

ق عليهم مقياس )جيلدرد( ب  العناية المكثّفة، وط   اتفي وحد يعملون ّمنم من الممّرضين والممّرضات،( 080) :وقد اختار الباحثان عّينة قوامها .العمرّية
وَخلصت  .وصفيّ لمنهج الل فضال  عن استخدامهماضات، ضين والممرّ ومالءمته لعّينة الممر   ،وثباته ،ق من دالالت صدقه، بعد التحقّ يّ لالحتراق الّنفس

 ق الّنفسيّ االحترا في درجات االعامل في مستشفيات مدينة الخليل مرتفعة، وأّن هناك فروق   ،لدى طاقم الّتمريض أّن درجات االحتراق الّنفسيّ  الّدراسة إلى 
ة عزى للحالة االجتماعيّ سنة(، وكذلك وجود فروق ت   53)أكثر من  :اة لصالح الفئة األكبر سن  عزى للفئة العمريّ عزى للجنس لصالح اإلناث، ووجود فروق ت  ت  

 .لميّ الع  ل أو المؤهّ  ،نوع المستشفىلعزى ت   في درجات االحتراق الّنفسيّ  كن هناك فروق  تفيما لم  لصالح المتزّوجين.
 ة  وخصوصيّ  ،لّدواما فة، ومراعاة ظروف  العاملين في وحدة العناية المكث   كما خلصت الّدراسة إلى مجموعة من الّتوصيات المنبثقة من نتائجها، كتحفيز  

 ض على حدة.مر  كّل م  
 ة.الضغوط الّنفسيّ  ، قائمة )جيلدرد( لالحتراق الّنفسيّ ،  االحتراق الّنفسيّ  الكلمات المفتاحية:

 مة:مقدّ 
 ذلك أنّ  ؛للنهوض بالمجتمعات اا أساسي  ة مرتكز  ة الّنفسيّ ح  الص   تعدّ 

 األمر اّلذي يستوجب ،ضغوط الحياة أصبحت من الظواهر المالزمة لألفراد
ة أن يّ ة الّنفسح  الص  أهداف من  أنّ والحّق ف معها، كيّ عايش والتّ التّ منهم 
من  يّ ظاهرة االحتراق الّنفس وتعدّ ورفاهّية. ة اإلنسان في استقالليّ  يعيش

 نّ إوكهم، إذ سل فيعميقة  ار  دة التي تواجه األفراد، وتترك آثاواهر المعقّ الظّ 
ي تؤدّ قد  ،مباشر أو غير مباشر ون بنحو  ضتي يتعرّ ة الّ غوط الّنفسيّ الضّ 
 .من مشكلة االحتراق الّنفسيّ  المعاناةإلى 

ات القرن الماضي، سبعينوقد استخدم فرويد هذا المصطلح في 
أبعاد  واسر د حيث، بين الباحثين بالموضوع كبير   وظهر فيما بعد اهتمام  

رين، ر نحو اآلخعو د الشّ كاإلجهاد االنفعالي، وتبلّ  :المختلفة االحتراق الّنفسيّ 
ا ا نفسي  زن  تّ إلى حالة يكون فيها الفرد م   ؛ للوصول  عور باإلنجازونقص الشّ 

 (.8800، 04؛  النوري8800، 4ر)جرا
 ؤّدي إلىمّما ي ،الختالف موقع العمل وفق اوتختلف الضغوط الّنفسية 

تترّكز في  يتهن الّ الم   د الباحثون بأنّ حيث يؤكّ  ؛ر بهاأثّ درجات التّ  اختالف
 ؛يصل إلى االحتراق الّنفسيّ  اا مستمر  د ضغط  تولّ  ين،مساعدة اآلخر 

ون ضمعرّ  ،ونوالمشرفون االجتماعيّ  ،مونوالمعلّ  ،واألطباء ،ونضفالممرّ 
ن في و ة العاملح  و الص  ما يواجه مهنيّ  اللضغوط أكثر من غيرهم، وغالب  

رضى معاناة الم ائم ضدّ ات قصوى في عملهم الدّ وضعيّ  ،فةالعناية المكثّ 
 (.8808، 0الحصين)

ي تة الّ للّضغوط الّنفسيّ  انظر  و ( أّنه 8880)1ويرى أبو الحصين
 ،اينةتي تأتي على درجات متبض لها العاملون في المستشفيات الّ يتعرّ 

 .فإّن ذلك يجعلهم غير قادرين على الّشعور باإلنجازات التي يقومون بها
ب الكثير من المهام الّدقيقة في ظروف تتطلّ  مريضا كانت مهنة التّ ولمّ 
ا ممّ ؛ من الّناحية المهنّيةغير مطمئنين  الممّرضين ، فإّن ذلك يجعلَقل قة
 ة.سلبيّ  آثار نفسّية ى ذلكب عليترتّ 

من  ،الّنفسيّ ظاهرة االحتراق أّن  ،(8882)2الزهراني رىفيما ت
ر في مستوى العمل مع المرضى في غرفة العناية تي تؤثّ المعوقات الّ 

 عدم  ؛ لبوالتدري ،والعناية ،من الخدمة اا خاص  تتطلب نوع   ألّنها ؛ةالمركزيّ 
 يوّلد قد، وهذا الخاّصة على تلبية احتياجاتهم قدرة األشخاص المرضى

 .اإلنجازعدم القدرة على و  ،باإلحباطالّشعور عند الممّرضين 
 ،(8880)0وأبو الحصين ،(8800)04وريمن النّ  ويرى كلّ 

تالل نتيجة لالح عب الفلسطينيّ الشّ يعانيه ما أّن  ،(8804)80الويدوالمج
أّن و  ة،اليوميّ اتجة عن االعتداءات اغطة النّ والمواقف الضّ  ،اإلسرائيلي

 ضافة إلىباإل، الهائل م التكنولوجيّ اجم عن التقدّ ازدياد تعقيد الحياة النّ 
ات ي إلى ارتفاع درجة، يؤدّ خصيّ والخصائص الشّ  ،ةرات البيئيّ المؤثّ 

 ة. في هذه البيئة الحضاريّ  الّنفسيّ االحتراق 
 ،الّنفسيّ الحتراق دراسة اة أهميّ ب( 8880)0الحصين بوأنادي تو 

 ،شفياتالمستفي ة الخاصّ  فةالمكثّ ة لدى العاملين في غرف العناية خاصّ 
رة ط  الخإلصابات ا نّ إ، إذ ةواالعتداءات اإلسرائيليّ  ،خالل االنتفاضات

ذه هقد تكون تذهب إلى هذه الغرف، و  ،نو ض لها المواطنتي يتعرّ الّ 
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الممّرضين  لبعض أقارب -في بعض األحوال– اإلصابات
 يضغطون بشكلوالجرحى أهالي المرضى أّن  ز د على ذلك،  وأصدقائهم

 على حالة أبنائهم، وهذا من شأنه أن يزيد واليطمئنّ  ؛ضينكبير على الممرّ 
ي هذه ف اّلذين يعملونالممرضات و ة على الممرضين الّنفسيّ لضغوط امن 

 الوحدات.
 ،(8805)4وخرابشة ،من الجعافرة، وبدح، والخطيب وقد ناقش كل  

خير بدايات العقد األ بدأ مع واّلذي، الّنفسياالحتراق  مفهوماستخدام  بدءَ 
ين العاملين بالمهنيّ ة ة الخاصّ الّنفسيّ ، للتعبير عن الحالة الماضيمن القرن 

االت الح في متابعةذين يقضون معظم أوقاتهم والّ  ،مريضفي مجال التّ 
 لمتابعة  ل ا مباشر  منهم تواصال  تي تقتضي والّ  ،ة بهمة الخاصّ رضيّ المَ 

 ألبعادا الّدارسون قد أوردو  ،الماآلوتخفيف  الحوائج،قضاء  في ة  مساعدالو 
 هي: و  ،الّنفسيّ لموضوع االحتراق  ةئيسرّ ال

 ،ةالّنفسيّ و  ةلطاقاته البدنيّ  يّ ن  هَ استنزاف الم  وهو  :اإلجهاد المهنيّ  -
 تي كان يتمتع بها في الماضي.وفقدانه لحيويته ونشاطه الّ 

د لديهم ذين تتولّ ين الّ المهنيّ ت صيب  حالة وهي د المشاعر: تبلّ  -
تعاملون بحيث ي ،تجاه المرضى ةوتهكميّ  ،وساخرة ،ةمواقف سلبيّ 

 .ةإنسانيّ هم أشياء بدون قيمة معهم كأنّ 
فسه لن يم المهنيّ و تق إلىهو يشير و نقص الشعور باإلنجاز:  -

ه غير قادر على القيام بواجباته بالمستوى ألنّ  ؛ةبطريقة سلبيّ 
 المطلوب. 

فعي افقد أورد الرّ  ،الّنفسيّ مصادر االحتراق ا عن أمّ  -
 هي: ،( نوعين من المصادر8808)7والقضاة

 ،بيئتهو  ،ق بطبيعة العملتتعلّ و  :ةة أو الخارجيّ المصادر المهنيّ   -
 ودور العاملين فيه.

ق بالخصائص تتعلّ و  :ةاخليّ ة أو الدّ خصيّ المصادر الشّ   -
 ور. لدّ ة للقائمين باالّنفسيّ و  ،ةخصيّ الشّ 

، (8805)4وخرابشة ،والخطيب ،وبدح ،من الجعافرة م كل  وقسّ  -
 :ثالثة قسام  أ الّنفسيّ أعراض االحتراق 

ر وتّ والت ،واإلرهاق ،ل باإلجهاد الجسميّ تتمثّ  :ةأعراض جسميّ    -
 ديد.عب الشّ لتّ إلى اباإلضافة  ،أّس وآالم الرّ  العضليّ 

مر عن ب المستغيّ والتّ  ،ل في نقص األداءتتمثّ  :ةأعراض سلوكيّ  -
واالرتباط بالعمل، والقسوة تجاه العمالء،  ،فاعلوعدم التّ  ،العمل

 أو ترك العمل. ،ربكّ بالتقاعد الم  غبة لى الرّ إباإلضافة 
حساس واإل ،قوالقل   ،والملل ،روالتوتّ  ،كالغضب :ةأعراض نفسيّ  -

 واالكتئاب.  ،ة أو زيادتهاهيّ وفقدان الشّ  ،نببالذّ 
ي ف ولعّل هذا يشير إلى أهمّية تناول موضوع االحتراق الّنفسيّ 

ين إلى بالباحثذي حدا القطاع الّصحّي في البيئة الفلسطينّية، األمر الّ 
 ،ةلدى العاملين في وحدة العناية المكّثف ،استقصاء واقع االحتراق الّنفسيّ 

ظروف العمل  بسبب ؛المختلفة الّنفسّيةالفئة األكثر عرضة للّضغوط ألّنهم 

ألكثر إثارة ا ، واّلتي ت عدّ في هذه الوحدة بشكل يوميّ  إليهاضون التي يتعرّ 
عثرا على ن لم يي   عن أّن الباحثَ ضال  للّضغوط في أقسام المستشفيات، ف

 .ةعنى بهذه الفئة بمحافظة الخليل في البيئة الفلسطينيّ دراسة ت  
 سئلتها:أو  الّدراسةمشكلة 
 في كافة مجاالته حيّ مريض من أركان العمل الصّ مهنة التّ ّد تع

ضغوط لالعاملون فيها ض يتعرّ ة داخل المستشفيات وخارجها، وهي مهن
تعاملهم  وذلك بسبب ؛فةالمكثّ ن داخل وحدات العناية و العاملما سيّ ال ،كبيرة

ن فضال  علمرضى، اومرافقي  ،المراجعينط و وضغ ،جةمع الحاالت الحر  
جاء  ماحسبداخل الوحدات نفسها، ويرى باندورا  ةق الصحيّ رَ الف  ضغوط  

ارتفع  ،للفردة اتيّ ما ارتفعت الكفاءة الذّ ه كلّ نّ أ ،(0880 ،0)أبوالحصينفي 
م في حكّ لتّ ا، وبالتالي ترتفع درجات ةوانخفضت االستثارة العاطفيّ  ،اإلنجاز

ضة لها مر  لم  ض أو امر  ة للم  الّنفسيّ ة حّ فالصّ ، راتهاالبيئة المحيطة ومتغيّ 
ر فالممرض المتوتّ  .ىلمرضلعالج تقديم الفي المساهمة في رئيس دور 

األمر اّلذي  ،مقبول بنحو   ىل احتياجات المرضال يستطيع أن يتقبّ  ،قل  القَ 
ة من ضض أو الممرّ مر  عالقة مضطربة بين الم  ي ذلك إلى نشوء قد يؤدّ 

 . من جهة  أخرى بين المرضىو  ،جهة
ول ابقة حراسات السّ والدّ  ،ربويّ الع على األدب التّ ومن خالل االطّ 

 حيّ القطاع الصّ يت بن  عثر الباحثان على دراسات ع  هذا الموضوع، لم ي
 .الفلسطينيّ 

 لي:احو التّ على النّ  الّدراسةوء ما سبق يمكن تحديد أسئلة وفي ضَ  
في  ،ضمريلدى أعضاء فرق التّ  الّنفسيّ ما مستويات االحتراق  -0

 فة في مستشفيات مدينة الخليل؟ العناية المكثّ 
نس من ج باختالف كلّ  الّنفسيّ هل تختلف درجات االحتراق  -8

ونوع المستشفى، والحالة  ،لميّ ل الع  ض، والمؤهّ مر  الم  
 ة ة، والفئة العمريّ االجتماعيّ 

 :الّدراسةة أهميّ 
التي  ،فسيّ النّ في كونها تتناول ظاهرة االحتراق  الّدراسةة أهميّ  تبرز  

فضال  ، اتهمفي أداء  واجبة الّنفسيّ  تهممعانا ظهر  وت   ،ضينمرّ على الم   ظهر  تَ 
لى انعكاساتها علهذه الظاهرة و  اوصف  م قدّ ت   ذه الّدراسة جاءته عن أنّ 
 اح أفق  ، وتفتمنها  مقترحات من شأنها أن تحدّ ل تعرض  ، وكذلك العاملين

 .فةلمكثّ اضين العاملين في قسم العناية مرّ لدراسات أخرى على الم   َرحب ا
 قصيأهميتها كونها تستجانب ا من تستمّد  يمكن القول  إّن هذه الّدراسةو 

فة، ية المكثّ انطاقم التمريض في وحدة العلدى  ،سيّ الّنفمستويات االحتراق 
هة في ظل مواجو استثنائية تعيشها محافظة الخليل،  ظل  أوضاع  في 

يض في مر فريق التّ  تي يشرف عليهاا يعني أّن الحاالت الّ ، ممّ االحتالل
لين ز المسؤو ا يحفّ ممّ ة، حاالت ناجمة عن االعتداءات اإلسرائيليّ  ،أغلبها

ثارها آهذه الظاهرة، والوقوف  على  لالهتمام بأسباب الّصحيّ  عن القطاع
 خاّصة   ،اناإلمكقليل منها قدر التّ  وأ لها،ة عاجنّ الحلول اليجاد إلة، لبيّ السّ 

 .ائدةفي الّظروف السّ 
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 :الّدراسةأهداف 
االحتراق ة و الّنفسيّ غوط مستوى الضّ إلى معرفة   الّدراسةتهدف هذه 

سام العناية في أق مّمن يعملون ،ضاتمرّ ضين والم  مرّ الم  واجه ت تيالّ  الّنفسي
ثر استقصاء ا باإلضافة  إلىالمختلفة في مستشفيات مدينة الخليل،  فةالمكثّ 

على  ،اتضمرّ ضين والم  مرّ قة بالم  المتعلّ  ،ةرات المستقلّ تغيّ مجموعة من الم  
 ؛لّدراسةمن هذه ا لوذلك لتعزيز الهدف األوّ  ؛لديهم الّنفسيّ االحتراق درجة 

تقصاء اسإلى ة لهذه الضغوط، إضافة توفير تفسيرات واقعيّ من خالل  
ن فيه مدى حاجة العامليلمعرفة   ،فةالمكثّ ة العمل في قسم العناية خصوصيّ 

 الظروف المناسبة للعمل. توفير  ل ،إلى الرعاية

 :الّدراسةحدود 
ة في غرف ،مريضنة من طاقم التّ على عيّ  الّدراسةاقتصرت هذه 

في العام  ةة والخاصّ في مستشفيات مدينة الخليل الحكوميّ  فةالمكثّ العناية 
 (ردجيلد)ع به مقياس ، وكذلك اقتصرت النتائج على ما يتمتّ م8803

 من دالالت صدق وثبات. الّنفسيّ لالحتراق 

  :الّدراسةمصطلحات 
 المصطلحات اآلتية: الّدراسةتشمل 

تي يحصل عليها رجة الّ الدّ أّنه ب :(8800)4جرارفه عرّ ت: الّنفسياالحتراق 
ة رعيّ وأبعاده الف الّنفسيّ وفق مقياس االحتراق  ،مريضعضو هيئة التّ 

)  :ياتمستو  ةإلى ثالث هذه الّدرجة ف، وتصنّ الّدراسةالمستخدم في هذه 
 منخفضة(.  و  –متوسطةو  –عالية
 ;02Demerouti and (Bakkerوشيوفيليوديمورتي باكرفه كل من ويعرّ 

Schaufeli, 2002) :غوطات اجم عن ضالنّ  الّنفسيّ ر استجابة للتوتّ  أّنهب
ذي والّ  ،ّنفسيّ الغط تي ينتج عنها الضّ والّ  ،ضمرّ تي يعيش فيها الم  العمل الّ 

 عمل.الد العواطف في كنتيجة لتبلّ  بدوره   يأتي
على  ،ضمرّ ا الم  عليهتي يحصل رجة الّ بالدّ  اإجرائي   الّنفسياالحتراق  ف  عر  وي  

 .الّدراسةالمستخدم في هذه  الّنفسيّ لالحتراق  )جيلدرد(مقياس 
 :ابقةراسات السّ الدّ 

تي ة الّ ابقراسات السّ على مراجعة للدّ  ،الّدراسةالجزء من  هذايشتمل  
هدفت ، إذ وهي مرتبة حسب حداثتها ،بموضوعهاارتبطت ارتباط ا وثيق ا 

إلى فحص درجات االحتراق ، )(88Rajeswari,Sreelekha, 2015دراسة
من العامالت في مستشفى  ،ضةمرّ ( م  888) :نة قوامهاعلى عيّ  فسيّ النّ 

، وقد سيّ فة، وطبق عليهم مقياس أولدينبرج لالحتراق النّ مدينة نيلور الهنديّ 
ضات يعانين من درجات مرّ من الم  ( %42) عن أنّ  الّدراسةأسفرت نتائج 
من درجات احتراق  نهنّ م  ( %34) عانتفيما  ،طةمتوسّ  احتراق نفسيّ 

م اجيعانين من الّتعب النّ  نهنّ م  ( %82) أنّ  عننفسّي مرتفعة، كما أسفرت 
 ،بطريقة سلبّية عن طبيعة عملهنّ  نهنّ م   (%42) ، فيما عّبرتعن العمل

 الّدراسةعن ضغوط ناجمة عن العمل، وأظهرت  نهنّ م  ( %32) وعبرت
الح ذوات عزى لسنوات الخبرة لصت   فسيّ في درجات االحتراق النّ  كذلك فروق ا

ف خفّ يمكن أن ي ويلة، وأسفرت كذلك عن أّن الّتدخل اإلرشاديّ الخبرة الطّ 
 ضات.مرّ لدى الم   فسيّ من درجات االحتراق النّ 

 
تي أجريت على أعضاء هيئة الّ  ،(8803)5الجاروديهدفت دراسة 

تويات مس معرفة  إلى  ،ربية بجامعة الملك سعودالتّ ة التدريس في كليّ 
عدد من  نة منقت الباحثة استبانة مكوّ لديهم، وقد طبّ  الّنفسيّ االحتراق 
نت وتكوّ  ،(Maslach)الّنفسيّ لالحتراق  ماسالكمقياس  :هاهمّ أ ،المقاييس

ا، ( عضو  558): نة قوامهاعلى عيّ  الّدراسةعبارة، وأجريت  (43) :من
محاور  لديهم على الّنفسيّ مستويات االحتراق  إلى أنّ  الّدراسةلت وتوصّ 

 نت تدلّ كا ،عور باإلنجازعور، ونقص الشّ د الشّ ، وتبلّ اإلجهاد االنفعاليّ 
 ،ةيّ لسعودا، مّمن يحملون الجنسّية كورا لصالح الذّ ة إحصائي  على فروق دالّ 

 .سيّ الّنفا باالحتراق كثر شعور  هم أ ،أقلّ ة لميّ هم درجة ع  لدي ن  مَ  أنّ و 
 (843) :تي أجريت علىالّ  ،(8804)80المجدالوي وهدفت دراسة

 ،سيّ الّنفمصادر االحتراق  معرفة  إلى  ،من سائقي محافظات غزةسائق ا 
الحتراق ا ين لكل منمقياسبنى الباحث ة، و وعالقتها بالمساندة االجتماعيّ 

ط ومعامل ارتبا ،)ت(، واستخدم اختبارةالمساندة االجتماعيّ و  ،الّنفسيّ 
 جاءت تبّين تيالّ تائج ل إلى النّ وصّ للتّ  ؛باين األحاديّ وتحليل التّ  ،بيرسون

ا كثر شعور  أهم  ،( سنة أو تزيد02):ذين خبرتهم تساويالسائقين الّ  أنّ 
 ،قل( سنوات أو أ3) :برتهم تساويذين خائقين الّ من السّ  الّنفسيّ باالحتراق 

 الّدراسةنت وبيّ  ،ةيّ لمهادة الع  يرتفع بارتفاع الشّ  الّنفسيّ مستوى االحتراق  نّ أو 
ة لمقياس مصادر االحتراق يّ لّ رجة الك  ا عدم وجود عالقة بين الدّ أيض  

باحث ة، وأوصى الة لمقياس المساندة االجتماعيّ يّ لّ رجة الك  والدّ  ،الّنفسيّ 
ائقين في مواجهة بضرورة قيام الحكومة بتقديم خدمات لمساعدة السّ 

 .اّلتي تواجههم غوطالضّ 
 Gorji, Talachi and) 12وهدفت دراسة تاالشي وجورجي

لدى  فيّ ضا الوظيوالرّ  الّنفسيّ العالقة بين االحتراق  معرفة  إلى  ،(2013
ن من جميع العاملي الّدراسةن مجتمع العاملين في صناعة المناجم، وتكوّ 

نة يّ ع ، وتكّونتناعة والمناجمفي قطاعات الصّ  ،(كلستان)في محافظة 
قد و ة بسيطة، يّ اختيارهم بطريقة عشوائ مّ ت عامال  ( 088) :من الّدراسة

أسفرت  والرضا الوظيفي، وقد الّنفسيّ استخدم الباحثان استبانة االحتراق 
، لّنفسيّ اواالحتراق  ضا الوظيفيّ ة بين الرّ عن وجود عالقة سلبيّ  الّدراسة

واإلنجاز  ،الّنفسيّ واإلرهاب  ،الّنفسيّ االحتراق  عن أنّ  الّدراسةأسفرت  كما
 الّدراسة ظهرتأوقد  ،ضا الوظيفيّ تنبؤات بالرّ أن يستخدم يمكن  ،خصيّ الشّ 

بعد  ،اطفيّ الع واإلجهاد، الّنفسيّ االحتراق و  ،في أعراض القلق اتزايد  كذلك 
 هناكأن يكون  الّدراسة، واقترحت انخراط العاملين في أعمال اإلغاثة

راق ب االنزالق في االحتلتجنّ ة العاملين مساعد امن شأنه ،توظيف آلليات
. الّنفسيّ 
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يم و إلى تق (Machado, 2013)01ادوكراسة ماكما هدفت د
نة ة على عيّ مواجهات الواستراتيجيّ  الّنفسّي، واالحتراق ،ةالّنفسيّ غوط الضّ 

في الهند، وقد  العاملةسات في المؤسّ من موظّ  ،(0881) :مكونة من
 نت أنّ بيّ و  ،فينالموظّ  هؤالء كبير لدى وجود ضغط نفسيّ  الّدراسةأظهرت 

فين ظّ والمو  ،ساءة لدى النّ ظهر بصورة جليّ تَ  ،الّنفسيّ درجات االحتراق 
ي إدارة تي تبذل فومعالجي البيانات، وأظهرت كذلك أن الجهود الّ  ،ائمينالدّ 

دى ل درجات االحتراق الوظيفيّ  تخفيفعلى من شأنها أن تعمل  ،غوطالضّ 
بهدف دراسة  ،(8805)1لخيالسّ  وأجرى ة. ركات الهنديّ العاملين في الشّ 

ذين الّ  ،ةربية اإلسالميّ مي التّ لدى معلّ  الّنفسيّ مستويات االحتراق  تحديد
 :الّدراسةنة وبلغت عيّ  ،انة في مدينة عمّ يعملون في المدارس الخاصّ 

لالحتراق  (Maslach)ماسالكق عليهم مقياس بّ ط   ،ا ومعلمةم  ( معلّ 022)
ديهم كان ل الّنفسيمستوى االحتراق  أنّ  الّدراسة، وأظهرت نتائج الّنفسيّ 

ي دَ ع  ب    علىومعتدال   ،عور باإلنجازنقص الشّ  د  ع  ب   بالّنظر إلى ،امرتفع  
وى تائج على فروق في مستت النّ د المشاعر، ودلّ وتبلّ  اإلجهاد االنفعاليّ 

شارت كور، كما أد اإلجهاد االنفعالي لصالح الذّ ع  في ب   الّنفسيّ االحتراق 
هم سنوات ولدي ،ة عليالميّ ذين يحملون مؤهالت ع  مين الّ علّ الم   أنّ إلى  الّدراسة

د وجو  سةأظهرت الّدرا، كما الّنفسيّ ا باالحتراق خبرة طويلة هم األكثر شعور  
المرحلة  معلمية لصالح دريسيّ ر المرحلة التّ تغيّ لم   ،اة إحصائي  فروق دالّ 

 ،والخطيب ،وبدح ،الجعافرةمن  كلّ دراسة  وقامتة.األساسيّ 
ة لبعند الطّ  الّنفسيّ مستوى االحتراق  باستقصاء ،(8805)3وخرابشة

القاطنين في المنازل  ،ةة والخاصّ الجامعيين في الجامعات الحكوميّ 
 ،صتخصّ وال ،راسيّ والمستوى الدّ  ،الجنس بمتغّيراتوعالقة ذلك  ،ةاخليّ الدّ 

ق بّ وطالبة، ثم ط   ا( طالب  329) :الّدراسةنة عيّ  راسي، وبلغتوالتحصيل الدّ 
 اسةالّدر لت وتوصّ  ،الّنفسيّ لالحتراق    (Maslach)ماسالكعليهم مقياس 

لك ضمن وذ لدى الطلبة الجامعيين، الّنفسيّ رتفاع مستوى االحتراق ا إلى
ور عنقص الشّ و  -د المشاعرتبلّ و  -)اإلجهاد االنفعاليّ  ة:األبعاد الثالث

في  اإلى فروق دالة إحصائي   اأيض  لت ، وتوصّ ةباإلنجاز( بداللة إحصائيّ 
في مستوى  فاعارت وجودن بيّ وتَ  ،ر الجنستبعا  لمتغيّ  الّنفسيأبعاد االحتراق 

ر مقارنة د المشاعوتبلّ  ،ي اإلجهاد االنفعاليّ دَ ع  كور في ب  االحتراق عند الذّ 
 باإلناث.

 ،(Cardozo, et al, 2012)16كما هدفت دراسة كاردوزو ورفاقه
دى عمال ل ،بة على العلم في حاالت الطوارئتائج المترتّ إلى استقصاء النّ 
 :عينة مكونة منوقد قام الباحثون باختيار  ،ة الدوليةاإلغاثة اإلنسانيّ 

سات في مؤسّ  هقبل توظيفهم وبعد الّدراسةمقاييس لاستجابوا  ا( شخص  808)
مقياس و  ،ةالّنفسيّ غوط على مقياس الضّ  الّدراسةوقد اشتملت أدوات  ،اإلغاثة

 أنّ  لّدراسةا بّينت. وقد الّنفسيّ ومقياس االحتراق  ،ومقياس القلق ،االكتئاب
 وكذلك هناك ارتفاع دالّ  ،في أعراض القلق بعد توظيفهم اهناك تزايد  

حتراق الفي درجات االكتئاب، وكذلك كان هناك تزايد في درجات ا اإحصائي  
مال انخراط العاملين في أع وهذا يشير إلى أنّ  ،واإلجهاد العاطفيّ  الّنفسيّ 

م ، خاّصة إن لالّنفسيّ  قمن شأنه أن يرفع من درجات االحترا ،اإلغاثة
راق ب االنزالق في االحتتجنّ في ات من شأنها مساعدتهم آليّ  تكن هنالك

 . الّنفسيّ 
العالقة  دراسةب ،8(8800)أبو مصطفى واألشقر،وعنيت دراسة 

في  لسطينيّ م الفعلّ لدى الم   الوظيفيّ  ة، والرضاغوط المهنيّ من الضّ  بين كلّ 
ا إلى معرفة محافظة خان يونس، و  الفروق في درجات هدفت أيض 

وع نّ رات التبعا  لمتغيّ  ،ة، ودرجات الرضا الوظيفيّ غوط المهنيّ الـضّ 
لت واشتم .، وسنوات الخدمةل العلميّ ، ونوع المدرسة، والمؤهّ االجتماعيّ 

ومدارس  ،عليم العامّ ومعلمة من مدارس التّ ا م  ( معلّ 558) :الّدراسةنة عيّ 
م لّ ة للمعغوط المهنيّ مقياس الضّ  الّدراسة توقد استخدم وكالة الغوث،

وجود عالقة  تائج عن، وقد أسفرت النّ ، ومقياس الرضا الوظيفيّ الفلسطينيّ 
 لّدراسةاة والرضا الوظيفي، كما أظهرت نتائج غوط المهنيّ سالبة بين الضّ 

، جتماعيّ وع االـري النّـ لمتغيّ  ابعـ  ة تغوط المهنيّـ ي الـضّ عدم وجود فروق ف
ة يّ لّ ة الك  رجوجود فروق في الدّ  الّدراسةونوع المدرسة، كذلك أظهرت نتائج 

 ،وات الخدمةوسن ،ل العلميّ ري المؤهّ لمتغيّ  اة تبع  هنيّ غوط الم  لمقياس الضّ 
 . (نواتس 3 -)سنة :وسنوات الخدمة من ،لـصالح حملـة درجة الدبلوم

 غوطتحديد الضّ إلى هدفت  ( بدراسة  0888)0أبو الحصين تقامو 
مّمن  ،ضاتمرّ م  لاضين و مرّ تي تواجه الم  ات الّ وعالقتها بكفاءة الذّ  ،ةالّنفسيّ 

، وذلك ةالمختلفة في محافظات قطاع غزّ  فةالمكثّ في أقسام العناية  يعملون
 .ما أمكن هذه الّضغوط منخفيف لوضع الحلول المناسبة من أجل التّ 

ا من العاملين بأقسام العناية ف  ( موظّ 854) :على الّدراسةنة اشتملت عيّ و 
 لّدراسة  ا توقد استخدمي المستشفيات الحكومية بقطاع غزة، ف المكثفة

أسلوب ( فقرة، باإلضافة إلى 25) حوت:ة التي الّنفسيّ غوط استبانة الضّ 
 لى أنّ إ الّدراسةوخلصت  .الرسميّ  ابع غيرة ذات الطّ خصيّ المقابالت الشّ 

ة نفسيّ  يعانون من ضغوط فةالمكثّ ضات في وحدة العناية مرّ ضين والم  مرّ الم  
د ع  م الب  د العمل، ثع  بالمرتبة األولى، ثم ب   د الماديّ ع  الب   ت ردُّ إلىكبيرة، 

فروق  وجود اسةالّدر ، وأظهرت الّنفسيّ د ع  ، وفي المرتبة األخيرة الب  ياسيّ السّ 
ر الحالة تغيّ م  و  ،ر الجنس لصالح اإلناثتغيّ لم   اوفق  ة الّنفسيّ غوط في الضّ 

ر تغيّ في م   اا فروق  وأظهرت أيض   ،جينمتزوّ الغير ة لصالح االجتماعيّ 
 ىعز ت   ةفي الكفاءة الذاتيّ  افروق  و  ،لصالح البكالوريوس لميّ ل الع  المؤهّ 

 .كورر الجنس لصالح الذّ تغيّ لم  
ويات االحتراق مستللكشف عن دراسة ، (8808)08الظفيريجرى وأ

نة ت عيّ نمان، وتكوّ علم في سلطنة ع  صعوبات التّ  ماتلدى معلّ  ،الّنفسيّ 
لالحتراق  ماسالكمقياس  نق عليهبّ ط   ،مةمعلّ  (888): من الّدراسة
ترتفع  ماتجميع أبعاد االحتراق لدى المعلّ  أنّ  الّدراسةوأظهرت  ،الّنفسيّ 

 لّدراسةالم تظهر  ،المدرسة بينما لطلبة االقتصاديّ بانخفاض المستوى 
 ّدراسةالأوصت رات األخرى، و تغيّ م  بال الّنفسيّ عالقة ألبعاد االحتراق 

 .ماتلمعلّ ل واالجتماعيّ  بضرورة االهتمام بالمستوى االقتصاديّ 



                                                                                                                                 7102الثاني , العدد  –عشر  السابعالمجلد  –مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

755 

  Ashtari, and)30كما هدفت دراسة أشتاري ورفاقه
others,2009) ،يّ الّنفسواالحتراق  ،أداء العمليم العالقة بين و إلى تق 

نة نت عيّ وتكوّ  ،في طهرانة فين في مستشفى لألمراض العقليّ لدى الموظّ 
زي امن مركز الرّ  ،ةالّنفسيّ ة حّ في مجال الصّ  ( خبير  088) :من الّدراسة
 ،ينالّنفسيّ واألطباء  ،ضات المساعداتمرّ من الم   ،الّنفسيّ  للطبّ 

ين، وكانت األدوات المهنيّ والمعالجين  ،ينين االجتماعيّ واألخصائيّ 
 ،(job burnout inventory) المستخدمة هي: مقياس االحتراق الوظيفيّ 

 :أنّ  سةالّدرا. وأظهرت بنود حول األداء الوظيفيّ  عشرةن من واستبيان مكوّ 
لك ومع ذ ،الّنفسيّ  من االحتراق نة لديها مستوى عال  من العيّ  (34.2%)

من مشاعر الفشل في اإلنجاز الفردي على مستوى فقط ( %80: )فقد عانى
لى وعدم القدرة ع ،الّنفسيّ ، وكان هناك ارتباط كبير بين االحتراق عال  

طبيعة ستقصاء با ،(8882)2فيما عنيت دراسة الزهراني األداء الوظيفي.
ات بالثّ ك ؛ةخصـيّ وبعـض سـمات الشّ  ،الّنفسيّ العالقة بين االحتراق 

ة، ماعيّ االجتة المسؤوليّ و  ،يطرةالسّ و  ،ةخصية االجتماعيّ والشّ  ،االنفعاليّ 
رجات طات دة في متوسّ حصائيّ اإلاللـة دّ الفـروق ذات فضال  بحثها في ال

لمّي،  ـلالمؤهّ و  ،العمـرو  ،نتيجة الختالف سنوات الخبـرة ،الّنفسيّ االحتراق  الع 
في  تمن العامال( عاملة 038) :قوامهانة ة لدى عيّ لحالة االجتماعيّ وا

 الّنفسيّ ق مقياس االحترا نّ عليهالّدراسة قت وطبّ ، ةعوديّ السّ  ةالعربيّ المملكة 
لجوردن ألبورت، واستخدمت  (، ومقياس البروفيل الشخصيّ ماسالك)

توجد عالقة  هنّ إلى أ الّدراسةلت وتوصّ ، باطيّ االرت الباحثة المنهج الوصفيّ 
ن سمة وبي ،الّنفسيّ ة بين االحتراق ذات داللة إحصائيّ  ،ةارتباط عكسيّ 

ة ئيّ ذات داللة إحصا ،ة عكسيةعالقة ارتباطيّ كذلك نه توجد أو  ،ةوليّ ؤ المس
 .ةخصـيّ وبعض سـمات الشّ  ،الّنفسيّ بين االحتراق 

ة الّنفسيّ غوط إلى مصادر الضّ  ،(8882)50مريم وتطرقت دراسة
لوزارة  المستشفيات التابعةضات العامالت في مرّ تي تواجه الم  الّ  ،ةهنيّ الم  
ق في ف على الفرو عرّ التّ  وهدفت الّدراسة إلى، في دمشق عليم العاليالتّ 

ة رات اآلتية: الحالغيّ تللم   اوفق   ،ةهنيّ ة الم  الّنفسيّ غوط مصادر الضّ 
و قسم أ عبةالشّ و  ،وعدد سنوات الخدمة في المستشفى ،والعمر ،االجتماعية

وقامت الباحثة ، من الم مّرضات( 884) :من الّدراسةنة عيّ نت وتكوّ  .العمل
تكون و  ضات،ة لدى الممرّ هنيّ ة الم  الّنفسيّ وط غبإعداد مقياس مصادر الضّ 

 اائي  إحصة إلى وجود فروق دالّ  الّدراسةلت ( فقرة. وتوصّ 23) :المقياس من
 أنّ ة، و ر الحالة االجتماعيّ تغيّ ا لم  وفق   ،ضاتبين متوسط درجات الممرّ 

ة سيّ الّنفغوط لضّ ابدرجات مرتفعة من  ضات يشعرنَ من الممرّ ( 27.1%)
ة بين الّ فروق د وجود  باإلضافة إلى ة للمقياس، يّ ة على الدرجة الكلّ هنيّ الم  

ر عدد سنوات الخدمة في تغيّ لم   اوفق   ،ضاتمرّ طات درجات الم  متوسّ 
العالقة مع بقة غوط المتعلّ د مصادر الضّ ع  ب  بالّنظر إلى المستشفى، وذلك 

جود ، وعدم و واتي لديهن سنوات خدمة أقلّ ضات اللّ اإلدارة، ولمصلحة الممرّ 
 ر القسم.تغيّ لم   اضات وفق  طات درجات الممرّ ة بين متوسّ فروق دالّ 

العالقة الكشف عن ( دراسة تهدف إلى 8887)2الخطيب جرىأو 
نت وتكوّ  ،ةمين في قطاع غزّ معلّ لدى ال ،ومرونة األنا الّنفسيّ بين االحتراق 

ق وطبّ  ،ةومعلمة من محافظات قطاع غزّ  ام  ( معلّ 428): من الّدراسةنة عيّ 
ويات عن وجود مستتائج النّ وأسفرت  ، الّنفسيّ عليهم مقياس االحتراق 

وجود  مَ ة، وأظهرت عديّ لّ رجة الك  والدّ  الّنفسيّ طة في أبعاد االحتراق متوسّ 
نحو  لبيّ سّ جاه الواالتّ  ،ةداريّ ي انخفاض مستوى المساندة اإلدَ ع  فروق على ب  

ة على الّ في حين وجدت فروق د ،ةعليميّ المرحلة التّ  رتغيّ عزى لم  ت   ،لبةالطّ 
 .وضغوط المهنة ،د عدم الرضا الوظيفيّ ع  ب  

درجات كشف عن ( دراسة هدفت إلى ال8882)00يالقريوتجرى أو 
الحتياجات وذوي اين لبة العاديّ مي الطّ نة من معلّ لدى عيّ  ،الّنفسيّ االحتراق 

 ،هريّ شّ الودخله  ،معلّ وجنس الم   ،البة باألردن، باختالف فئة الطّ الخاصّ 
 ام  ( معلّ ٤٤٤) :من الّدراسةنة نت عيّ وتكوّ  صه،وتخصّ  ،ةوحالته االجتماعيّ 

تخرجت واس ،الّنفسيّ لالحتراق ( شرنك)ق عليهم مقياس مة، وقد طبّ ومعلّ 
لة ارسة إلى وجود فروق ذات دالنتائج الدّ  ، وخلصتهوثبات هدالالت صدق

خل المنخفض لصالح ذوي الدّ  ،خلعزى إلى مستوى الدّ ة ت  إحصائيّ 
ذات داللة  اظهرت فروق  وأخل المرتفع، بذوي الدّ  مقارنة   ،والمتوسط

 ،غاتاللّ و  ،ةراسات اإلسالميّ صين في مجال الدّ ة لصالح المتخصّ إحصائيّ 
ى فروق لإشارت أو  صات األخرى،خصّ يرهم من ذوي التّ بغ والبرمجة مقارنة  

 أو من ذوي االحتياجات ،)عادي :ر فئة الطالبتغيّ ة لم  ذات داللة إحصائيّ 
مي صالح معلّ ل الّنفسيّ في درجة االحتراق  افروق   الّدراسة نتوبيّ  ،ة(الخاصّ 

كما ين، لعاديّ ب ابمعلمي الطاّل  مقارنة   ،والموهوبين اعاقين بصري  لبة الم  الطّ 
 الّطلبةمي معلّ ب مقارنة   ،اعاقين بصري  لبة الم  مي الطّ لصالح معلّ بّينت فروق ا 

ي مدة، ولصالح معلّ وذوي اإلعاقات المتعدّ  ،ا، وحركي  االمعاقين سمعي  
ولصالح  ،اعاقين عقلي  لبة الم  مي الطّ بمعلّ  ا مقارنة  لبة المعاقين سمعي  الطّ 
 .عةوّ لبة ذوي اإلعاقات المتنمي الطّ بمعلّ  لبة الموهوبين مقارنة  مي الطّ معلّ 

ت مرتفعا) :ة بينوجود فروق ذات داللة إحصائيّ  إلىالّدراسة  وأشارت
 ،ةوليّ المسؤ و يطرة، السّ و ة، مات االجتماعيّ سّ الاالحتراق في  (ومنخفضات

ة بين ذات داللة إحصائيّ  اهناك فروق   أنّ  الّدراسةوكشفت ، ةيّ لّ رجة الك  والدّ 
ات االحتياج يلدى العامالت مع ذو  ،الّنفسيّ طات درجات االحتراق متوسّ 

 .لتباين سنوات الخبرة  ىعز ة ت  الخاصّ 
 ابقة:راسات السّ تعقيب على الدّ 

أمكن  ،ةة واألجنبيّ العربيّ  :ابقةراسات السّ الدّ  من خالل استعراض
فمنها  ،راساتتي هدفت إليها تلك الدّ ة الّ تحديد مجموعة من المحاور العامّ 

نات يّ علدى  ،الّنفسيّ حتراق بتحديد درجات اال امها منصب ااهتم ما كان
الحتراق ا تربط مامنها و  ،راساتلدّ استهدفتها تلك امن بيئات مختلفة 

ضا ة، والرّ ّنفسيّ الغوط كالضّ  ر عليهتي تؤثّ الّ  الموضوعاتمع بعض  الّنفسيّ 
ة، خصيّ مات الشّ ة، والسّ االجتماعيّ ة، والمساندة اتيّ والكفاءة الذّ ، الوظيفيّ 

راسات األخرى دراسة الفروق في درجات االحتراق فيما تناولت بعض الدّ 
لن، والمؤهّ ككالجنس، ومكان السّ  :ةرات المستقلّ تغيّ وفق بعض الم   ،الّنفسيّ 
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راسات دّ قت الطبّ قد و  .، وسنوات الخبرة، والوضع االقتصاديّ لميّ الع  
اّلتي جرت  اتنعيّ ال أغلبفيما كانت  ،ةة وأجنبيّ عربيّ في بيئات ابقة السّ 

عافرة، الجدراسة  :مثل ،والمرشدين مينالمعلّ فئة من  عليها هذه الّدراسات
 ،(Lambie, 2007)02المبيدراسة و (، 8805)3وبدح، والخطيب وخرابشة

، سيّ فلجهود الباحثين في مجال االحتراق النّ  استكماال   الّدراسةوتأتي هذه 
نة من دى عيّ ل الّنفسيّ االحتراق ظاهرة قياس بزت تميّ ي جدر التّنويه بأّنها و 

ي مستشفيات ف فةالمكثّ في قسم العناية  والم مّرضات مّمن يعملون ضينمرّ الم  
حّد علم  ة علىفة الغربيّ ذي لم يدرس في بيئة الضّ ، األمر الّ مدينة الخليل

 ن. ي  ثَ الباح  

 :الّدراسةنهج م
ذي الّ  ؛وصفيّ ال مسحيّ المنهج ال الّدراسةاستخدم الباحثان في هذه 

ون ديعتمد على دراسة الظاهرة في الوقت الحاضر كما هي في الواقع، 
 ة التي تجري فيها.إحداث أي تغيير على ظروفها الموضوعيّ 

 :تهنيّ عو  الّدراسةمجتمع 
 مّمن ،ضاتضين والممرّ من جميع الممرّ  الّدراسةن مجتمع تكوّ 

 :البالغ عددهمو  ،الخليل مدينةمستشفيات ب وحدة العناية المكثّفةفي  يعملون
من  (080)فقد اشتملت على  الّدراسةنة ا عيّ أمّ  ،وممرضة اض  ممرّ  (003)
ة نعيّ  أفرادن توزيع يبيّ  ،(0) :الي رقم، والجدول التّ اتضوممرّ  ينضممرّ ال

 .لميّ ل الع  والمؤهّ  ،نوع المستشفىلا وفق   الّدراسة
 لميّ ل الع  نوع المستشفى والمؤهّ لا وفق   الّدراسةنة عيّ  أفرادتوزيع  :(1)جدول ال

ل المؤهّ  /نوع المستشفى
 لميّ الع  

 المجموع خاّص  يّ حكوم

 52 83 05 دبلوم

 25 48 80 بكالوريوس فأعلى

 080 27 54 المجموع

لجنس ل اوفق   الّدراسةنة عيّ  أفرادن توزيع ( يبيّ 8) رقم: الجدول نّ وكذلك فإ
 ةوالحالة االجتماعيّ 

 ةنس والحالة االجتماعيّ ا للجّ وفق   الّدراسةنة عيّ  أفرادتوزيع  :(2الجدول )

 المجموع أعزب جمتزوّ  ةالحالة االجتماعيّ  /الجنس

 28 82 52 ذكور

 51 88 07 إناث

 080 42 35 المجموع

 :الّدراسةأداة 
ه ذي أعدالّ  الّنفسيّ مقياس االحتراق  الّدراسةم في هذه استخد

 :ن منمقياس مكوّ  هوو ،  Geldard Burn-out Inventory )جيلدرد(
إذ  تها؛بيئو  مريضتعديله ليتناسب مع مهنة التّ  تمّ و  فقرة باألصل، (48)

خالل بجوهر دون اإل ،مريضالكلمات لتتناسب مع مهنة التّ تغيير بعض  تمّ 
فقرة، وهو  (51) :من ان  المقياس مكوّ  ثّمة أصبح ومنفكرة الفقرة الواحدة، 

دري ، معارض، أفق ، ال ا، مواموافق جد  ) :االستجابة من خماسيّ 
، 5، 0): ماألرقاتي تحمل ة الّ لبيّ عكس الفقرات السّ  وقد تمّ  ،(امعارض جد  

4 ،7 ،2 ،1 ،05 ،02 ،80 ،88 ،82 ،58 ،55 ،52 ،57 ،51،) 
رجة ما الدّ أ ،(013) :ة على هذا المقياس تبلغيّ لّ رجة الك  الدّ  نّ إالي فوبالتّ 

ذلك  دلّ  ،ما زادت درجة المفحوص على المقياسوكلّ  ،(51) :نيا فتبلغالدّ 
 .الّنفسيّ على درجة مرتفعة من االحتراق 

 (جيلدرد)مفاتيح تصحيح مقياس ويمكن القول إّنه ومن خالل 
درجة  تمنخفضة إذا قلّ الّنفسّي درجة االحتراق  دّ تع ،الّنفسيّ لالحتراق 

ذا طة إمتوسّ  الّنفسيدرجة االحتراق  ت عدّ و  (8.55) :لفقرة عنلالمستجيب 
ذا مرتفعة إ الّنفسيّ درجة االحتراق  دّ وتع ،(5.27 -8.55) :تراوحت بين

 . (5.22ن: )زادت ع
  :صدق األداة

، )جيلدرد(أوجدها كما مقياس صدق ال دالالتن على ااعتمد الباحث
ي ين فمين المختصّ حكّ على خمسة من الم  أّنه تّم عرضها إضافة إلى 

ام ، وقد قالم عتمدةالمقياس دالالت ؛ للتأّكد من صدق مجال علم النفس
مالءمتها،  ملعد ؛ن بحذف فقرة واحدة من بين هذه الفقراتو مالمحكّ 

:  منفقرة بدال   (51) :نة منهائية مكوّ االستبانة بصورتها النّ  أصبحتف
(48) . 

 :الّدراسةثبات أداة 
استخدام ب ،الّنفسيّ لالحتراق  (جليدرد)ثبات مقياس ق من حقّ تم التّ 

خ امل باستخدام معادلة كرونباوقد بلغت قيمة هذا المع ، αمعادلة كرونباخ 
α :(0.88)، ة الموثوقيّ  الّدراسةداة ألتعطي إذ  ،وهي قيمة مرتفعة

 ة.في البيئة الفلسطينيّ  لميّ الستخدامها في البحث الع  

 :الّدراسةخطوات تطبيق 
( 003) :بتوزيع ناقام الباحث ،الّدراسةد من صدق أداة أكّ التّ  بعد

ات في ضضين والممرّ الممرّ  من الّدراسةجميع أفراد مجتمع استبانة على 
 زمة من إداراتوذلك بعد أخذ الموافقات الاّل ، الخليل مدينةمستشفيات 

ت بلغم، حيث 8802في أوائل العام  الّدراسة تطبيق تمّ قد المستشفيات، و 
استخدام ب االستبانات تحليل ، ثم تمّ استبانة( 080) :انات المسترجعةاالستب

وذلك لإلجابة عن أسئلة  ؛(spss) :حليل اإلحصائيالتّ رزم برنامج 
 .الّدراسة
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 :الّدراسةنتائج 
 فسيّ النّ ما مستويات االحتراق  :على الّنحو اآلتيل ؤال األوّ السّ  جاء
 ؟فة في مستشفيات مدينة الخليلالمكثّ مريض في العناية التّ لدى طاقم 

فات واالنحرا ،ةلحسابيّ طات امتوسّ حساب ال ؤال، تمّ هذا السّ  نلإلجابة عو 
والجدول  ،فقرة (51) :ن منفقرة من فقرات المقياس المكوّ  لكلّ  ةالمعياريّ 

كل فقرة ل ة واالنحرافات المعياريةطات الحسابيّ ن المتوسّ ( يبيّ 5): الي رقمالتّ 
 . هاتأهميّ ا لدرجة ا وفق  ا تنازلي  مرتبة ترتيب   ،من فقرات المقياس

 سيّ الّنفة لمستوى االحتراق ة واالنحرافات المعياريّ طات الحسابيّ (: المتوسّ 3جدول )ال
 فة في مستشفيات مدينة الخليلمريض في العناية المكثّ لطاقم التّ 

قم ر 
 الفقرة الفقرة

ط المتوسّ 
  الحسابيّ 

االنحراف 
 المستوى المعياريّ 

س بشأن قيمة ي متحمّ نشعر بأنّ أال  58
 .مريضالتّ 

 مرتفعة  1.00 4.51

 مرتفعة  0.97 4.40  .حاجة ألخذ راحة من العملأشعر بال 88

ي مرهق من قبل المراجعين شعر بأنّ أ 82
 مرتفعة 1.11 4.25  .ذين يأتون إليناالّ 

ون قّ يستحذين ك العديد من المرضى الّ لهنا 01
ن هم ضمتهم ال يعيشون حياألنّ  ؛المعاناة

 .ة المقبولةر األخالقيّ يالمعاي
 مرتفعة 0.97 4.23

2 
 
 

 ؛أخطائي وعيوبي واضحة شعر بأنّ أ
 مرتفعة 0.91 4.22 حتاج إلخفائها.أفلذلك 

فقد قابليتي في فهم مشاعر أي نّ بأشعر أ 02
 المريض واإلحساس به.

 مرتفعة 0.92 4.21

مريض عمل جدير باالهتمام، لذلك إن التّ  0
 مرتفعة 1.08 4.14 .جاهاتي نحو الّتمريض ثابتةاتّ  فإنّ 

تعاملي مع المريض يقوم على أساس  إنّ  5
ة مبدؤها أنه إنسان له عالقة منطقيّ 

ه نّ أزة، وال أتعامل معه على شخصية مميّ 
 حالة.

 مرتفعة 0.95 4.12

 مرتفعة 0.96 4.09 ا".الي  "انفعا أو ي مستنزف عاطفي  نّ بأشعر أ 04

 زمالئي مننحو  داقةشعر بدفء الصّ أ 80
 مرتفعة 1.03 4.00 .ضينالممرّ 

 مرتفعة 1.17 3.97 .يوم هناك أعمال عديدة أقوم بها كلّ  8

ة أنساها عندما أعود إلى مليّ حياتي العَ  نّ إ 7
ق ما يتعلّ  كلّ كذلك  وأنسى ،المنزل

 تفكيري على راحتي في زوأركّ بالمرضى، 
 .حياتي

 مرتفعة 1.21 3.93

اعين، حيث طمّ  وأبد اا المرضى دائم   إنّ  83
 غير مقدرينهم و  ،يتمركزون حول ذواتهم

 .لجهودي
 مرتفعة 1.21 3.88

نموذج اإلجابة العفوية تخرج مني  إنّ  52
 مرتفعة 1.22 3.87 .بصعوبة

 عن مشاعري في مكان الّتعبيرستطيع أال  81
ا م  ا وحليأن أكون هادئ  حيث ينبغي عملي، 

 .ا طول الوقتا ومهتم  وصبور  
 مرتفعة 1.22 3.86

تمنى من المريض فقط أن أكثيرا ما  58
 مرتفعة 1.08 3.83 .يذهب

رقم 
 الفقرة

ط المتوسّ  الفقرة
 الحسابيّ 

االنحراف 
 المعياريّ 

 المستوى

ذين لديهم مشاكل أنا ال ألوم المرضى الّ  2
معظمهم ال يستطيعون مساعدة  أنّ  ذلك

 .أنفسهم
 مرتفعة 1.38 3.74

 ،اةشاط في الحيمريض يعطيني النّ التّ  إنّ  82
 مرتفعة 1.36 3.74 .ويدفعني لالستمرار مستقبال  

 متوسطة 1.18 3.64 غبة في العمل.أشعر بأّن لدي الرّ  51

مريض قد قدراتي في التّ  أشعر أنّ  88
 متوسطة 1.21 3.59 .أثبتها عملي اأصبحت معروفة وقد 

عمل بها أتي " الّ المؤسسة  "المستشفى 54
 ر، وعملي فيها مقدّ دجيّ  بنحو  بي  تهتمّ 

  .قدره حق  
 متوسطة 1.23 3.57

 :شعر بالرغبة ألقول للمريضأكثيرا  ما  08
 ؟لمشاكال اّلذي تواجهه ّك الوحيدأتظن أن

 مشاكل حتىالاس تعاني من ة النّ يّ غالبف
 !أنا

 متوسطة 1.24 3.44

اس ر النّ يقدّ    02
 .ضين بدرجة كبيرةالممرّ 

 متوسطة 1.32 3.43

غضب عندما أ سمع المريض كثيرا ما أ 84
 ا فعله.عمّ 

 متوسطة 1.48 3.33

فإنني  عمل إضافيّ  ل إليّ عندما يحوّ  4
 متوسطة 1.35 3.33 للقيام به. ا مستعدّ دائم  

ضين هل الحديث مع الممرّ أجد من السّ  05
 متوسطة 1.38 3.33 اآلخرين عن مشاعري.

عرف ماذا يفكر المشرف حول ني أإ 55
 متوسطة 1.37 3.33 ض.قدراتي كممرّ 

حد قادر أه ال يوجد ألنّ  ؛حباطاإلشعر بأ 53
 على حل المشكالت القادمة.

 متوسطة 1.37 3.31

ستجيب بسرعة أي ا بأنّ شعر غالب  أ 52
 غضب.والالنفعال ل

 متوسطة 1.44 3.31

ا لمشاعر أقارب كثيرا  ما أكون متفهم   50
م درك ا ألحاسيسهم ة، و المريض العاطفيّ 

الَقل قة اّلتي يشوبها شيء من الغضب 
 مّني. 

 متوسطة 1.27 3.28

مريض أعطاني القناعة، عملي في التّ  إنّ  57
حصل عليه من أع أن وهذا ما كنت أتوقّ 

 .خالل عملي
 متوسطة 1.41 3.27

غيير في العمل الحاجة إلى التّ  إنّ  00
 متوسطة 1.33 3.26 .رية للتغيالقوّ  أفتقدني ولكنّ  ،ضروري

عتقد تي أريقة الّ ني ال أقوم بعملي بالطّ إنّ  08
في  مثلي َمن هموهناك  ،ها األفضلأنّ 

 .هذا الّتصور
 متوسطة 1.34 3.26

 اعالقتي مع المرضى تكون أحيان   إنّ  85
ها تشير إلى موقفي نّ إبة، حيث تع  م  

 لبي تجاه المريض.السّ 
 متوسطة 1.41 3.25

ظر أن اني دائم  فإنّ  عند قدوم المريض إليّ  1
 متوسطة 1.39 3.11 ع الرضا "الحسن".وأتوقّ  ،إلى األمام

 متوسطة 1.40 3.08 مريض عطاء دون أخذ. التّ  07
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عامل مع عائلتي ليس لدي طاقة للتّ  87
يأخذ مريض التّ  نّ إحيث  ،وأصدقائي

  .الكثير من الوقت
 متوسطة 1.38 2.95

ذين أجد صعوبة هناك بعض المرضى الّ  03
 متوسطة 1.39 2.86  .عامل معهمفي التّ 

لحال اكذلك  ،بةتعَ ة م  حياتي الشخصيّ  إنّ  3
 متوسطة 1.42 2.76 .مريضنتائج عملي في التّ بالّنظر إلى 

 مرتفعة 20.90 141.65 لمجموعا 

طات المتوسّ ب اّلذي ي عنى (5) رقم: الجدولتائج في تشير النّ 
لدرد( مقياس )جيفقرة من فقرات  ة لكلّ واالنحرافات المعياريّ  ،ةالحسابيّ 

 فةضين العاملين في وحدة العناية المكثالممرّ طاقم لدى ، الّنفسيّ لالحتراق 
(ICU)سب األهميةح وفق الترتيب التّنازليّ  ،في مستشفيات مدينة الخليل، 

 :ضات على المقياس ككلضين والممرّ الممرّ  احتراقدرجة  طمتوسّ  أنّ 
درجة  على أنّ  وهذا يدلّ ، (013: )ّية البالغةلّ رجة الك  من الدّ  (141.65)

تنفيذ عيق ت   اهم يواجهون ضغوط  نّ أا يعني ممّ  لديهم عالية، الّنفسيّ االحتراق 
ها: )( 58) :ت الفقرةفقد احتلّ  .أعمالهم بكفاءة س ي متحمّ ال أشعر بأنّ ونصُّ

انية رتبة الثّ مة، وجاء في الطات الحسابيّ أعلى المتوسّ  (،مريضبشأن قيمة التّ 
ها: ) (88) :الفقرة وجاء في  (،بحاجة ألخذ راحة من العمل أنا فعال  ونصُّ

ها: (02) :الثة الفقرةتبة الثّ مر ال ي مرهق من قبل المراجعين أشعر بأنّ ) ونصُّ
د حالة ؤكّ هذا ي فإنّ  ،طبيعة هذه الفقراتظر إلى وبالنّ  (،الذين يأتون إلينا

 اّلذي األمر ،ضاتضون والممرّ تي يواجهها الممرّ ة الّ الّنفسيّ غوط من الضّ 
ن و مريض أصبحت دون قيمة، وأّنهم محتاجمهنة التّ  نّ أعور ببهم للشّ  ىأدّ 

لى ع مهّمة، وكّل هذه دالئل يعانون من اإلرهاق فضال  عن أّنهملإلجازات، 
 . ضاتضين والممرّ لدى الممرّ  فسيّ النّ االحتراق 

كانت  فقط ،ةطاتها الحسابيّ ة من حيث متوسّ أما الفقرات األقل أهميّ 
ليس لدي طاقة للتعامل مع عائلتي ) ونّصها:( 87) :الفقرة :رتيبعلى التّ 

( 03) :والفقرة (،مريض يأخذ الكثير من الوقتالتّ  نّ إوأصدقائي حيث 
ها:  (،معامل معهذين أجد صعوبة في التّ ك بعض المرضى الّ لهنا) ونصُّ

ها: (3) :والفقرة ظر إلى الحال بالنّ بة كذلك تعَ ة م  خصيّ حياتي الشّ  إنّ ) ونصُّ
ت هذه الفقرات قد احتلّ  أنّ من غم رّ على الو  ، (مريضنتائج عملي في التّ 

معنى طة، بمتوسّ  جاءت  أن درجات مستوياتهاإاّل  ،األخيرة ةالرتب الثالث
 همندع الّنفسيّ ضات قد انعكست درجات االحتراق والممرّ ضين الممرّ  أنّ 

 ،ىمع المرض خصيّ عامل الشّ على التعامل في البيت واألسرة، وفي التّ 
 بة.تعَ م  صارت حياتهم  هم بأنّ وكذلك شعور 

 لدى طاقم الّنفسيّ ارتفاع درجات االحتراق  ويرى الباحثان أنّ 
 لّنفسّيةايعود إلى طبيعة المخاطر  ،فةمريض في وحدات العناية المكثّ التّ 

 ،ذين يدخلون هذه الوحدةمعظم الّ  نّ إض لها هذا الطاقم، حيث التي يتعرّ 
األمر اّلذي ات خطيرة ة وتهديدذين يعانون من أخطار صحيّ الّ من هم 

 ،نسبة كبيرة من حاالت المرضى أنّ  خاّصة ،ضينمرّ الم  ة على صحّ ينعكس  
( 8803ة الجماهيرية هي حاالت ناجمة عن اإلصابات في أحداث )الهبّ 

 أنّ  ضزت في محافظة الخليل، مما يشعر الممرّ تي تركّ الّ و  ،االحتالل ضدّ 

ائدة لم تعد ذات قيمة، وهذا ينعكس روف السّ الظّ  حياة اإلنسان في ظلّ 
 ة. دضين العاملين في هذه الوحلدى الممرّ  الّنفسيّ على درجات االحتراق 

رجات هل تختلف د :أّما الّسؤال الثّاني فقد جاء على الّنحو الّتالي
ي ف والعامالت ضات العاملينضين والممرّ لدى الممرّ  الّنفسيّ االحتراق 

 ؟ضباختالف جنس الممرّ  المكثفةوحدة العناية 
 تمّ  ،الّنفسيّ في درجات االحتراق ولغايات اختبار داللة الفروق 

لفحص داللة الفروق في درجات االحتراق  ؛(T-test):استخدام اختبار
 ،ط الحسابيّ ح المتوسّ يوضّ  (4): رقم والجدول ،نسر الجّ ا لمتغيّ وفق   الّنفسيّ 

 .لجنسر المتغيّ  اومستوى الداللة وفق   ،(ت)وقيمة  ،واالنحراف المعياريّ 
ا ومستوى الداللة وفق   (ت)وقيمة  واالنحراف المعياريّ  ط الحسابيّ المتوسّ  :(4ول )دجال

 الجنسر لمتغيّ 

ط المتوسّ  العدد الجنس
 الحسابيّ 

االنحراف 
 المعياريّ 

 ةدرج قيمة ت
 الحرّية

مستوى 
 اللةالدّ 

 22.15 138.03 28 ذكر
2.24 99 8.88 

 17.50 147.41 39 أنثى

توجد فروق ذات ه أنّ  ،(4) رقم: تائج الواردة في الجدولتبين النّ 
ضين لدى الممرّ  الّنفسيّ طات درجات االحتراق متوسّ في  ،ةداللة إحصائيّ 

إذ نس، لمتغّير الج اوفق  العاملين في وحدة العناية المكثّفة  ،ضاتوالممرّ 
 :عند مستوى اوهي قيمة داّلة إحصائي   ،(8.84) (:ت)بلغت قيمة 

(α=8.88)،  ّ( أعلى من 047.40) :لإلناث ولّما كان المتوّسط الحسابي
درجات  هذا يشير إلى أنّ  فإنّ  ،(052.85) :للذكور ابيّ ط الحسالمتوسّ 

ضات اإلناث العامالت في وحدة العناية عند الممرّ  الّنفسيّ االحتراق 
 كور.ضون الذّ ا الممرّ تي يعاني منهأعلى من تلك الّ  ،مكثفةال

ونتائج  ،(8088)0دراسة أبو الحصيننتائج فق هذه النتيجة مع وتتّ 
الفروق كانت  أظهرت أنّ  التي ، ,Machado)(012013ادوكما دراسة

دراسة تيجة مع نتائج كل من تختلف هذه النّ و ، لصالح اإلناث
الفروق كانت  التي وجدت أنّ  ،(8805)1السلخيو  ،(8803)5الجارودي

نات اختالف العيّ  إلىعزى هذا االختالف وربما ي   ،لصالح الّذكور
 .راساتالمستخدمة في تلك الدّ 

ائم وام القونظام الدّ  ،ة لإلناثسريّ الّظروف األ   ويرى الباحثان أنّ 
ضات، ى الممرّ عل اإضافي   انفسي   ال ضغط  شكّ ت، ليال  وام دوير والدّ على التّ 

عند مشاهدتهن ف ،ّذكورعاطفة من ال أشدّ طبيعة اإلناث  وكذلك فإنّ 
ن الجيش مالّشبان المصابين  خاّصة  تي تدخل للوحدة، لخطرة الّ للحاالت ا

ة نفسيّ  ايجعلهن يواجهن ضغوط   ،(ي أحداث الهّبة الجماهيريةاإلسرائيلي )ف
يدة د، بل في مرات عكبيرة سرعان ما تنعكس على شكل احتراق نفسيّ 

الحالة التي دخلت للوحدة هي حالة أحد األقارب  نّ ضة بأتتفاجأ الممرّ 
، وهذا بدوره ينعكس على درجات ذين أصيبوا في األحداثالّشباب الّ 

 ضات.لدى الممرّ  الحتراق الّنفسيّ ا
ختلف هل ت وبخصوص الّسؤال الثّالث فقد جاء على الّنحو اآلتي:

الت ضات العاملين والعامضين والممرّ لدى الممرّ  الّنفسيّ درجات االحتراق 
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ل لمؤهّ باختالف افي مستشفيات مدينة الخليل  المكثفةفي وحدة العناية 
 ؟لميّ الع  

 افق  و  الّنفسيّ ومن أجل اختبار داللة الفروق في درجات االحتراق 
لفحص داللة  ؛(T-test):استخدام اختبار تمّ فقد  ،لميّ ل الع  ر المؤهّ لمتغيّ 

ح  ( يوض3) :، والجدول الّتالي رقملميّ ل الع  لمتغّير المؤهّ  االفروق وفق  
 اوفق   ،لةالومستوى الدّ  ،وقيمة )ت( ،واالنحراف المعياريّ  ،ط الحسابيّ المتوسّ 

 .لميّ ل الع  ر المؤهّ لمتغيّ 
 اق  اللة وفوقيمة )ت( ومستوى الدّ  واالنحراف المعياريّ  ط الحسابيّ (: المتوسّ 5الجدول )

 لميّ ل الع  ر المؤهّ لمتغيّ 
ل المؤهّ 

 لميّ الع  
ط المتوسّ  العدد

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
قيمة 

 (ت)
 ةدرج

 ةالحريّ 
مستوى 

 الداللة
 8.21 11 8.05 16.64 142.02 38 دبلوم

بكالوريوس 
 فأعلى

63 040.48 23.22 

توجد فروق ذات ال  هأنّ  ،(3) رقم: تشير الّنتائج الواردة في الجدول
ين ضلدى الممرّ  الّنفسيّ طات درجات االحتراق ة في متوسّ داللة إحصائيّ 

متغّير ل اوفق   في وحدة العناية المكثّفة ،والعامالت العاملين ،ضاتوالممرّ 
، اغير داّلة إحصائي  ( وهي قيمة 8.05) (:إذ بلغت قيمة )ت ،لميّ ل الع  المؤهّ 

 ،ال يختلفون عن حملة درجة البكالوريوس أو أعلى ،أي أّن حملة الدبلوم
 .الّنفسيّ االحتراق  في درجات

 ،(8804)08من المجدالوي دراسة كلّ  نتائجلنتيجة مع هذه اوتختلف 
حملة الدبلوم يعانون  تي أظهرت أنّ الّ ، 8(8800وأبو مصطفى واألشقر )

أعلى، في الوقت الذي أظهرت دراسة  من درجات احتراق نفسيّ 
 فسيالنّ حملة درجة البكالوريوس يعانون من االحتراق  أنّ  ،(8805)1السلخي

 بدرجة أعلى من غيرهم.
 في تشكيل ال يشكل عامال   لميّ الع  ل أّن المؤهّ ويرى الباحثان 

جود إلى عدم و لدى الممرضين والممرضات، وذلك يعود  الّنفسيّ االحتراق 
 عتيادّيةايقومون بأعمال  اتقريب  فهم المهام الملقاة على عاتقهم،  فروق في

ظر عن لنّ اوذلك بصرف  ة،ومراقبة األجهزة الطبيّ  ،بمتابعة المرضىتتعّلق 
ل عزى للمؤهّ ، األمر الذي لم يؤثر في وجود فروق ت  ةلميّ التهم الع  مؤهّ 
 . لميّ الع  

هل تختلف درجات  وقد جاء الّسؤال الّرابع على الّنحو الّتالي:
في  ،العاملين والعامالت ،ضاتضين والممرّ لدى الممرّ  ،الّنفسياالحتراق 

المستشفى  ختالف نوعبا ،في مستشفيات مدينة الخليل فةالمكثّ وحدة العناية 
 )حكومي، خاص(؟

لنوع  افق  و  الّنفسيّ ولغايات اختبار داللة الفروق في درجات االحتراق 
في  لفحص داللة الفروق ؛(T-test):استخدام اختبار تمّ  ، فقدالمستشفى

 :التالي رقم والجدول ،ر نوع المستشفىا لمتغيّ وفق   الّنفسيّ درجات االحتراق 
مستوى و  (،ت)وقيمة  ،واالنحراف المعياريّ  ،الحسابيّ  طيوضح المتوسّ  ،(2)

 ر نوع المستشفى.لمتغيّ  اوفق   ،اللةالدّ 

ا فق  اللة و ومستوى الدّ  (ت)وقيمة  واالنحراف المعياريّ  ط الحسابيّ ( المتوسّ 6الجدول )
 .ر نوع المستشفىلمتغيّ 

نوع 
 العدد المستشفى

ط المتوسّ 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياريّ 

قيمة 
 (ت)

ة درج
 الحرّية

مستوى 
 الداللة

 02.54 048.32 54 حكومي
8.52 11 8.70 

 88.88 048.01 27 خاص

أّنه ال توجد فروق ذات داللة  ،(2) رقم: تشير الّنتائج الواردة في الجدول
ين ضلدى الممرّ  ،الّنفسيّ طات درجات االحتراق ة في متوسّ إحصائيّ 

لمتغّير  افي وحدة العناية المكثّفة وفق   ، العاملين والعامالتضاتوالممرّ 
وهي قيمة غير داّلة  ،(8.52) (:نوع المستشفى، إذ بلغت قيمة )ت

يعملون في ضات والممرّ ضون كان الممرّ أ، أي أّنه سواء اإحصائي  
ال  درجات االحتراق الّنفسيّ  فإنّ  ،مستشفى حكومي أو مستشفى خاّص 

 لديهم. تختلف
 ولغاياتلعدم وجود دراسات عنيت بموضوع نوع المستشفى،  انظر  و 

مع خمسة  ةيّ عقد بؤرة نقاش تمّ وتفسيرها، فقد الوقوف على هذه النتيجة 
في كلّية  سة، أحدهم يدر  ة وخاصّ ات حكوميّ ضين يعملون في مستشفيّ ممرّ 

ين ضعزى إلى رواتب الممرّ ت  صت إلى عدم وجود فروق ل  وقد خَ  ،مريضالتّ 
الحالتين  اتطبيعة المهام في كل ألنّ  ؛المستشفىضات باختالف نوع والممرّ 

 أنّ  فضال  عناختالف يذكر في طبيعة المهام،  وال يوجد أيّ  ،هي ذاتها
اّلتي يتعّرض لها يرجع إلى الضغوط  الّنفسيموضوع االحتراق 

 .مثل الحاالت الّصعبة التي يتعاملون معها بشكل يوميّ  الممّرضون،
 

هل تختلف درجات االحتراق  :فقد جاء َوفق اآلتي امسخالّسؤال الأّما 
ة العاملين والعامالت في وحدة العناي ،ضاتضين والممرّ لدى الممرّ  الّنفسي

)أعزب،  ةباختالف الحالة االجتماعيّ  ،في مستشفيات مدينة الخليل فةالمكثّ 
 ؟مزوج(

ستخدام ا تمّ  ؛الّنفسيّ ولغايات اختبار داللة الفروق في درجات االحتراق 
 ،الّنفسيّ لفحص داللة الفروق  في درجات االحتراق  ؛(T-test):اختبار

ط المتوسّ  ( يوضح7) :والجدول التالي رقم ،ةر الحالة االجتماعيّ ا لمتغيّ وفق  
ر لمتغيّ  اوفق   ،اللةومستوى الدّ  (،ت)وقيمة  ،واالنحراف المعياريّ  ،الحسابيّ 

 ة.الحالة االجتماعيّ 
ا فق  اللة و ومستوى الدّ  (ت)وقيمة  واالنحراف المعياريّ  ط الحسابيّ لمتوسّ ا :(7ل )الجدو

 .ر نوع المستشفىلمتغيّ 
الحالة 
 ةاالجتماعيّ 

ط المتوسّ  العدد
 الحسابيّ 

االنحراف 
 المعياريّ 

قيمة 
 (ت)

درجة 
 الحرّية

مستوى 
 اللةالدّ 

 88845 052.03 35 أعزب
8.27 11 8.883 

 01.21 047.78 42 مزوج

أّنه توجد فروق ذات إلى  ،(7) رقم: تبين الّنتائج الواردة في الجدول
ضين لدى الممرّ  ،الّنفسيّ طات درجات االحتراق ة في متوسّ داللة إحصائيّ 

لمتغّير  افي وحدة العناية المكثّفة وفق   ، العاملين والعامالت،ضاتوالممرّ 
 اوهي قيمة داّلة إحصائي   ،(8.27) (:إذ بلغت قيمة )ت ة،الحالة االجتماعيّ 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   لالخليال مدينة مستشفيات في المكّثفة العناية وحدة في العاملين الُممّرضين لدى الّنفسي االحتراق درجات

755 

 :جينللمتزوّ  ولّما كان المتوّسط الحسابيّ  ،(α=8.883) :عند مستوى
  :جينغير المتزوّ ل ط الحسابيّ أعلى من المتوسّ وهو  ،(047.78)

ند ع الّنفسيّ درجات االحتراق  فإن هذا يشير إلى أنّ  ؛(052.03)
ي يعاني تأعلى من تلك الّ  ،فةمكثّ في وحدة العناية ال ينالعاملجين المتزوّ 

 .جينغير المتزوّ ا منه
تي الّ  ،(8808)0ة مع نتيجة دراسة أبو الحصينهذه النتيجوتختلف 

 أعلى من جين يعانون من درجات احتراق نفسيّ غير المتزوّ  أظهرت أنّ 
 جين.المتزوّ 

لى عاتق ة الملقاة عغوط األسريّ الضّ إلى تيجة الباحثان هذه النّ  رّد وي
 ،همر  سَ فهم يحملون هموم أ   ،مريضجات من طاقم التّ والمتزوّ  جينالمتزوّ 

ل درجات ا يشكّ ممّ  ،ةفي الفترات الليليّ  خاّصة  وغيابهم عن بيوتهم  ،وأطفالهم
 جين.ة على هؤالء المتزوّ ضغوط إضافيّ 

تختلف  هلالّصيغة الّتالية:  علىواألخير  ادسسّ ؤال الالسّ  وقد نّص 
 ،امالتالعاملين والع ،ضاتضين والممرّ لدى الممرّ  الّنفسيّ درجات االحتراق 

تالف الفئة باخ، مدينة الخليلبمستشفيات الفي  فةالمكثّ في وحدة العناية 
 ؟ةالعمريّ 

 بحساب -بداية  –قام الباحثان  ولغايات اإلجابة عن هذا الّسؤال،
لدى  لّنفسيّ اة لدرجات االحتراق واالنحرافات المعياريّ  ،ةطات الحسابيّ المتوسّ 
 اوفق   ،ةففي وحدة العناية المكثّ  والعامالت العاملين ،ضاتضين والممرّ الممرّ 
 ن ذلك.( يبيّ 2) :لي رقموالجدول التاّ  ،ةر الفئة العمريّ لمتغيّ 

لدى  يّ الّنفسة لدرجات االحتراق ة واالنحرافات المعياريّ طات الحسابيّ (: المتوسّ 8الجدول )
ر الفئة لمتغيّ  افة وفق  في وحدة العناية المكثّ  عامالتوال ضات العاملينضين والممرّ الممرّ 

 ةالعمريّ 
 الوسط الحسابيّ  العدد ةالفئة العمريّ 

 االنحراف المعياريّ 

 18.20 139.82 29 83-88من 
 20.53 136.95 44 53-82من 

 21.79 150.92 28 53أكثر من 
 20.90 141.65 101 المجموع

ختبار ال ؛باين األحاديّ تحليل التّ  ااستخدامثم  الّنفسيّ درجات االحتراق 
وحدة  مريض فيلدى طاقم التّ  ،داللة الفروق في درجات االحتراق الّنفسيّ 

 فة في مستشفيات محافظة الخليل.العناية المكثّ 
بار الخت ؛باين األحاديّ ن نتائج تحليل التّ ( يبيّ 1) :والجدول التالي رقم
  .ةالفئة العمريّ ر لمتغيّ  اوفق   ،داللة الفروق في 

الختبار داللة الفروق في درجات  باين األحاديّ (: نتائج تحليل التّ 9) رقم: الجدول
 ةر الفئة العمريّ لمتغيّ  اوفق   الّنفسيّ االحتراق 

مجموع  نبايمصدر التّ 
 عاتالمربّ 

ط متوسّ  د ح
 عاتالمربّ 

قيمة 
 (ف)

مستوى 
 اللةالدّ 

بين 
 1738.48 8 3476.96 المجموعات

داخل  8.80 4.85
 410.40 12 40219.90 المجموعات

  088 43696.87 المجموع

أّنه توجد فروق ذات  ،(1) رقم: تبين الّنتائج الواردة في الجدول
ضين لدى الممرّ  ،الّنفسيّ طات درجات االحتراق ة في متوسّ داللة إحصائيّ 

لمتغّير  عزىت   ،في وحدة العناية المكثّفة والعامالت ضات العاملينوالممرّ 
عند  ايمة داّلة إحصائي  وهي ق ،(4.85(:)ة، إذ بلغت قيمة )فالفئة العمريّ 

قام الباحثان باستخدام  ؛اللةجاه الدّ ولمعرفة اتّ  ،(α=8.80) :مستوى
رجات اللة في دجاه الدّ حقق من اتّ للتّ  ؛ةللمقارنات البعديّ  (LSD) :اختبار

 نتائج ذلك.ن ( يبيّ 08) رقم: والجدول ،الّنفسيّ االحتراق 
داللة جاه ة لمعرفة اتّ لمقارنات البعديّ ل (LSD)(: نتائج اختبار01)رقم: الجدول 

 ةر الفئة العمريّ لمتغيّ  اوفق   الّنفسيّ الفروق في درجات االحتراق 
 35أعلى من  35-26 25-21 ةالفئة العمريّ 

88-83 - 2.87304 -11.10099* 
82-53 -2.87304 - -13.97403* 

 - *13.97403 *11.10099 53أعلى من 

الفروق في درجات  إلى أنّ  ،(08) رقم: تائج في الجدولتشير النّ 
 53) :وفئة ،(83-88) :ة بين كل من فئةكانت دالّ  الّنفسيّ االحتراق 

 سنة فأعلى(. 53) :لصالح فئة (،فأعلى
 ،سنة فأعلى( 53) :وفئة ،(53-85) :فروق بين فئة تكما وجد

اجه تو  االفئة األكبر سن   وهذا يعني أنّ  ؛(فأعلىسنة  53) :لصالح فئة
 .اأعلى من الفئتين األصغر سن   درجات احتراق نفسيّ 
دراسة  :مثل ،راساتتيجة مع نتائج عدد كبير من الدّ وتنسجم هذه النّ 

(، 8882)00والقريوتي ،(8882)05ودراسة مريم ،(8804)08المجدالوي
أبو مصطفى  ع نتيجة دراسة(، وتختلف م8805) 1والسلخي
 يكون أعلى الّنفسيّ االحتراق  تي خلصت إلى أنّ الّ  ؛8(8800)واألشقر

 .اخبرة وعمر   لدى الفئة األقلّ 
 تقدف   ،ضةض والممرّ ويرى الباحثان أّنه كلما زاد عمر الممرّ 

 ،عزيز المناسبعدم وجود التّ  في ظلّ خاّصة حماسة العمل،  بموجب ذلك
ى ذي انعكس علاألمر الّ  ؛تكرار المهام ذاتها طيلة فترة العمل وفي ظلّ 

ذ إ فضال  عن عدم وجود حوافز،، لديهم الّنفسيّ درجات االحتراق  زيادة
وكل  ،بةالمناو نفسه، كخضوعهم لنظام لّروتين ل لون جميع ايخضع العام

 لديهم. ذلك أّثر على زيادة درجات االحتراق النفسيّ 
  :وصياتالتّ 

 بما يأتي: يوصي الباحثان الّدراسةوء نتائج في ضَ 
 ،ى المستشفيات مرونة في تنظيم أوقات العملضرورة أن تتبنّ  -0

، ومراعاة خصوصية ظروف الممرضين يليّ العمل اللّ  خاّصة  
 ة.سريّ والممرضات األ  

من  ،ضاتضين والممرّ للممرّ  ك تحفيزليكون هناضرورة أن  -7
نهم، جين ملمتزوّ ا خاّصة  ذوي األعمار الكبيرة، فئة اإلناث ومن 

ى عملهم عل اا ينعكس إيجاب  ، ممّ اا ومادي  وذلك بتحفيزهم معنوي  
فة.في وحدة العناية المكثّ 
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أقسام  ضات بينضين والممرّ الممرّ  لتنّقل استحداث آلّية  ضرورة  -3
 ةأو الممّرض ض، حيث ال يبقى الممرّ المستشفى بشكل دوريّ 

يها يتعّرض فقد تي الّ و  ،في هذه الوحدة الخدمةفترة طويلة من 
 .كبير بنحو   ةالّنفسيّ غوط للضّ طاقم الّتمريض 

حدة لطاقم التمريض في و  ةك برامج ترويحيّ لكون هناتضرورة أن  -4
هم يعيشون في ظروف ضاغطة سببها ألنّ  ؛فةالمكثّ العناية 
 تي تصلهم.الحاالت الّ صعوبة 

 ،ة بين إدارات المستشفياتك لقاءات دوريّ لكون هناتضرورة أن  -5
لى والعمل ع ،ومتاعبهم ،س مشكالتهملتحسّ  ؛مريضوطاقم التّ 

 .جدّيةمواجهتها بصورة 
 العربّية: المراجع
 (، مستويات االحتراق النفسيّ 8803الجارودي، ماجدة ) -0

دريس بكلية التربية بجامعة الملك سعود في ألعضاء هيئة التّ 
، مجلة  العلوم التربوية بات االعتماد األكاديميّ مواجهة متطلّ 

 (.8)، العدد02المجّلدوالنفسية، 
ة في العمل وعالقتها باالحتراق الجديّ  ،(8800سنابل )جرار،  -8

ت انوية في محافظاة الثّ لدى مديري المدارس الحكوميّ  الّنفسيّ 
ة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة فة الغربيّ شمال الضّ 

 ة، نابلس، فلسطين. النجاح الوطنيّ 
والخرابشة  أسمى وبدح، أحمد والخطيب، بالل،الجعافرة،  -5

 قاطنينال الجامعيين لبةالطّ  لدى الّنفسي االحتراق، (8805عمر)
 لجامعةا رات، مجلةالمتغيّ  من وعالقته بعدد اخليةالدّ  المنازل في

 (.0)العدد 80المجلد والّنفسية، التربوية للدراسات اإلسالمية
ة لدى الضغوط الّنفسيّ  ،(8808أبو الحصين، محمد فرج اهلل ) -4

تها وعالق في المجال الحكوميّ ضات العاملين ضين والممرّ الممرّ 
، ةات، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالميّ بكفاءة الذّ 

 غزة، فلسطين.
وعالقته بمرونة  االحتراق الّنفسيّ  ،(8887الخطيب، محمد ) -3

مين الفلسطينيين بمحافظات غزة، المؤتمر األنا لدى المعلّ 
عة لجاما ،التربوي الثالث: الجودة في التعليم الفلسطيني

 ة. ة، غزّ اإلسالميّ 
مستويات االحتراق  ،(8808افعي، يحيى والقضاة، محمد )الرّ  -2

ن بأبها في مية المعلّ دريس في كليّ لدى أعضاء هيئة التّ  الّنفسيّ 
رات، مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية ضوء بعض المتغيّ 

 (.8والّنفسية، العدد )
وعالقته ببعض  سيّ االحتراق الّنف ،(8882الزهراني، نوال ) -7

، ةة لدى العامالت مع ذوي االحتياجات الخاصّ سمات الشخصيّ 
 عودية. القرى، السّ  رسالة ماجستير غير منشورة،  جامعة أمّ 

لدى  فسيّ مستويات االحتراق النّ  ،(8805السلخي، محمود ) -2
في  ةة العاملين في المدراس الخاصّ مي التربية اإلسالميّ معلّ 

رات، دراسات العلوم بعض المتغيّ ان في ضوء مدينة عمّ 
 (. 4)، العدد 48 المجّلد ،التربوية

 فسيّ االحتراق النّ  ،(8808الظفيري، سعيد والقريوتي، إبراهيم ) -1
ان، مم في سلطنة ع  علّ مات التالميذ ذوي صعوبات التّ لدى معلّ 

 .(5)، العدد 2، المجّلد المجلة األردنية في العلوم التربوية
 الّنفسي (. االحتراق8882والخطيب، فريد )القريوتي، إبراهيم -08

 االحتياجات العاديين وذوي الطالب من معلمي عينة لدى
(، جامعة 85) 80ربيةة التّ باألردن، مجلة كليّ  الخاصة

 اإلمارات العربية المتحدة.
 مصادر االحتراق الّنفسيّ  ،(8804المجدالوي، ماهر )-00

، مجلة ائقينالسّ  نة منة لدى عيّ وعالقتها بالمساندة االجتماعيّ 
 (. 8)العدد  02المجّلد ، جامعة األقصى

ة لدى غوط الّنفسيّ مصادر الضّ  ،(8882مريم، رجاء )-08
يات ة في المستشف)دراسة ميدانيّ  :مريضالعامالت في مهنة التّ 

عليم العالي في محافظة دمشق(، مجلة جامعة ابعة لوزارة التّ التّ 
 .(8)العدد  ،84المجّلددمشق 

غوط الضّ  ،(8800نظمي واألشقر، ياسر )أبو مصطفى، -05
، طينيّ م الفلسلدى المعلّ  ضا الوظيفيّ المهنية وعالقتها بالرّ 

 ّلد، المجة )سلسلة الدراسات اإلنسانية(مجلة الجامعة اإلسالميّ 
 . 852ص –881(، ص0)، العدد01

 قياس أبعاد االحتراق الّنفسيّ  ،(8800النوري، مرتضى )-04
ة ريسيّ ة عند أعضاء الهيئة التدالديموغرافيّ رات وعالقته بالمتغيّ 

ات ومعاهد بغداد، مجلة اإلدارة واالقتصاد، العدد في بعض كليّ 
22 . 
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