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جمال الرعاية الصحية واألمن يف  الصفوف األمامية لدى العاملني يف

 بدولة الكويت
 اهلمالن فهدفالح د/ أمل 
 اإلرشاد النفسييف دكتوراه 

 جامعة القاهرة -كلية الدراسات العليا

 : 1ملخص البحث
بين العاملين في مجال  المتوقعة الكشف عن الفروق  هدف البحث الحالي إلى محاولة     

على مقياس االحتراق النفسي وأبعاده الفرعية في الرعاية الصحية والعاملين في مجال األمن 
، والفروق المتوقعة وفق متغيرات 19 -كوفيدظل مواجهة جائحة كورونا المسببة لفيروس 

بيق حيث تم تطوالحالة االجتماعية(. -والخبرة -والمؤهل الدراسي -والفئة العمرية -)النوع
( 488مقياس االحتراق النفسي بعد التحقق من خصائصه السيكومترية،على عينة كلية بلغت )

عاملين بوزارة الصحة، و  362من العاملين في مجال الرعاية الصحية واألمن، منهم )
رعاية وجود فروق دالة إحصائياً بين العاملين بالعاملين بوزارة الداخلية(. وأشارت النتائج إلى126

لية ونقص الشعور باإلنجاز والدرجة الك الصحية والعاملين باألمن على ُبعد اإلجهاد االنفعالي،
مرتبة األولى اء ُبعد اإلجهاد االنفعاليبالوج لالحتراق النفسي في اتجاه العاملين بالرعاية الصحية.

( لدى العاملين %58.44)الصحية، و ( لدى العاملين بالرعاية%62.24وزن نسبي بلغ )ب
(لدى العاملين بالرعاية %59.87باألمن، يليه ُبعد نقص الشعور باإلنجاز بوزن نسبي بلغ )

عر بوزن نسبي بلغ ( لدى العاملين باألمن، ثم ُبعد تبلد المشا%57.23الصحية، و)
( لدى العاملين باألمن، كما دلت %52.68)لدى العاملين بالرعاية الصحية، و( 53.06%)

وجود فروق دالة إحصائيًا بين الذكور واإلناث على ُبعدي )اإلجهاد االنفعالي، النتائج على 
وجود و  ونقص الشعور باإلنجاز( والدرجة الكلية لالحتراق النفسي جميعها في اتجاه اإلناث.

: أقل من 30سنة مقارنة بالفئة العمرية من  30فروق دالة إحصائيًا بين فئة العمر أقل من 
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سنة  45: أقل من 30سنة; وبين فئة العمر من  45: أقل من 30سنة في اتجاه فئة من  45
سنة.  45: أقل من 30سنة فأكثر في اتجاه فئة العمر من  45مقارنة بالفئة العمرية من 

ق دالة إحصائيًا على ُبعد تبلد المشاعر بين الحاصلين على الثانوية مقارنة بفئات ووجود فرو 
د التوجات)دبلوم وجامعي ودراسات عليا(. )دبلوم، وجامعي، ودراسات عليا( في اتجاه فئ

ووجدت  ،على مقياس االحتراق النفسي وأبعاده الفرعية وفق سنوات الخبرة المحددة بالبحثفروق
 المتزوجين والمتزوجين على ُبعد )اإلجهاد االنفعالي( في اتجاه المتزوجين.بين غير  فروق 

 مقدمة البحث:
واجهت البشرية خالل السنة الفائتة كارثة صحية تعتبر من أصعب ما مر عليها منذ       

–ورونا ك فيروسفقد تناقلت وسائل اإلعالم والشبكات العالمية واالجتماعية انتشار  سنوات،
Covid- 19  مما  2019والذي بدأ من مدينة ووهان الصينية في ديسمبر  ،2020س في مار

نشر الذعر والخوف في جميع أرجاء العام نتيجة سرعة انتشاره وعدم القدرة على السيطرة 
على أنه حالة طوارئ  Covid – 19العالمية منظمة الصحة  صنفت 2020يناير 3في و عليه،

 دولية.صحية عامة ذات أهمية 
ونتيجة لحداثة هذا الفيروس وسرعة انتشاره فقد أصيبت الدول بداية باالرتباك والسعي      

الحثيث لعدم وصول الفيروس لدولهم والعمل على الحد من انتشاره والتعرف على سبل التعامل 
 الم واالطالعاإلعمعه، وكذلك الحال بالنسبة للشعوب التي أصابها الذعر نتيجة متابعة وسائل 

حدث مباشرة في الصين من تفشي المرض وتساقط الحاالت المصابة وانهيار الطواقم على ما ي
 .والقلقالطبية لعدم قدرتهم على السيطرة على الوضع مما اصابهم بالهلع والتوتر 

وقد شكلت هذه الجائحة ضغطا نفسيا كبيرا على العاملين في الصفوف األمامية الذين      
المصابين سواء في مجال الرعاية الصحية أو العاملين في الداخلية هم على اتصال مباشر مع 
ة هذه التي اتخذتها وزارة الصحة في مواجه االحترازيةجراءات واإل والمنوط بهم تطبيق التدابير

الجائحة حيث يتعرضون لضغوط نفسية واجتماعية مستمرة قد تؤدي بهم لإلحتراق النفسي أثناء 
 ممارسة عملهم.
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 البحث: مشكلة
 تتحدد مشكلة البحث الحالي في اإلجابة على التساؤل الرئيس التالي:

عاية مجال الر  الصفوف األمامية في "هل هناك تباين بين عينتي البحث من العاملين في
الصحية والعاملين في مجال األمن في مدى الشعور باالحتراق النفسي في ظل مواجهة جائحة 

 ؟"19 -كورونا المسببة لفيروس كوفيد
 ويتصل بالتساؤل الرئيس السابق التساؤالت الفرعية التالية:

ما هو البروفايل النفسي لعينة البحث على مقياس االحتراق النفسي في ظل مواجهة  -1
 ؟19 -جائحة كورونا المسببة لفيروس كوفيد

الفئة  -هل يختلف الشعور باالحتراق النفسي لدى عينة البحث وفق متغيرات )النوع -2
 ؟الحالة االجتماعية( -الخبرة -الدراسي المؤهل -العمرية

 أهداف البحث:
محاولة التعرفعلىالفروقبين العاملين في مجال الرعاية الصحية والعاملين في مجال األمن  -1

الفرعية في ظل مواجهة جائحة كورونا المسببة  وأبعادهعلى مقياس االحتراق النفسي 
 .19 -لفيروس كوفيد

ل مواجهة في ظ التعرف على مستوى الشعور باالحتراق النفسي لدى عينة البحثمحاولة  -2
 .19 -جائحة كورونا المسببة لفيروس كوفيد

محاولة التعرف على الفروق المتوقعة على مقياس االحتراق النفسي وأبعاده الفرعية لدى  -3
الحالة  -الخبرة -الدراسي المؤهل -الفئة العمرية -)النوع عينة البحث وفق متغيرات

 .االجتماعية(
 أهمية البحث:

 التالي: النحو على والتطبيقيةة النظري تااالعتبار  من عديد في الحالي البحث أهمية تتضح    
 النظرية: األهمية (أ

العقود  دىم السيكولوجية على لدراساتا في بارزا اهتماماً  النفسي االحتراق تظاهرة أثار     
 العاملون  عرضتي حيث إلىسوء التوافق،تؤدي  سلبية آثار من تسببه لما نظراً  وذلك السابقة،

 شكلب بدورهم قيامهم دون  حولمما ي فيها، التحكم ال يستطيعون  التي لظروفا بعضى إل
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 لمستوى وبا منهم، المطلوبة بالمهام القيام عن بالعجز حساسهمي إف الذي يساهم األمر فعال،
 بهمي ؤدي الجهد استنفاذ مع بالعجز الشعور القرار، وهذا متخذوون اإلداري يتوقعه منهم الذي
راق النفسي، لذلك فالبحث عن تأثير الشعور باالحت االنفعالي واالستنزاف اإلنهاك من حالة إلى

ن التي تمر بها البشرية في الوقت الراه النفسي على السلوك ُيعد ذا أهمية في ظل الظروف
 .19 -لفيروس كوفيد في ظل جائحة كورونا المسببة النتشار

 :التطبيقية األهمية (ب
ائمين على نتائج يمكن للق من عنه تسفر قد ما التطبيقية للبحث الحالي في األهمية تكمن    

سلبية ال اآلثاروضع خطط المواجهة في ظل جائحة كورونا االستناد إليها في التخفيف من 
سية السلبية للجائحة على الناحية النف اآلثارالناتجة عن الشعور باالحتراق النفسي لتجنب 

 والمهنية للعاملين في مجال الرعاية الصحية واألمن.
 :املفاهيم األساسية للبحث

 :االحتراق النفسي
ناتجة عن استجابة مطولة للضغوط الشخصية السيما أثناء العمل وتتضمن متالزمة نفسية      

ويشير بعد  ،وتدني اإلنجاز الشخصي الشخصية،ثالثة أبعاد رئيسية: اإلنهاك العاطفي، وتبدد 
اإلنهاك العاطفي إلى فقدان الطاقة والنضوب والوهن والتعب، ويشير بعد تبدد الشخصية إلى 
المواقف السلبية تجاه العمالء، والتهيج واإلنسحاب، ويشير بعد تدني اإلنجاز الشخصي إلى 

دم القدرة على التعامل مع انخفاض اإلنتاجية أو القدرة وضعف الروح المعنوية وع
   . (Solmaz,2020  Yildrim &)الضغوطات

يتم  ولم االنتشارمرض معدي بسبب فيروس من ساللة فيروسات كورونا واسعة  19كوفيد 
 إلى 19وقد تحول كوفيد  2019بعد تفشيه في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر  إالاكتشافه 
ويتسبب هذا الفيروس بأمراض تنفسية تتراوح حدتها بين نزالت البرد الشائعة  عالميه، جائحة

حرارة ارتفاع درجات ال إضافةإلىالى األمراض األشد وخاصة متالزمة الشرق األوسط التنفسية 
 والسعال وآالم في الجسم والصدر وهو سريع العدوى وقد تؤدي للوفاة.

 العاملين في الصفوف األمامية
وعالج  19كوفيد فيروسالذين يعملون بصورة مباشرة على منع أو الحد من انتشار      

سبي تنمالمصابين من منتسبي وزارة الصحة كاألطباء والممرضين وفني المختبرات والمسعفين و 
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 االحترازاتو المنوط بهم حفظ األمن وتطبيق التدابير وزارة الداخلية من ضباط وأفراد الشرطة 
 .كورونا تخذها وزارة الصحة في مواجهة الفيروست الوقائية التي

 :أدبيات البحث
تناقلت األخبار العالمية ظهور فيروس جديد من فصيلة كورونا في مدينة ووهان الصينية      

ولم يكن الخبر مقلقا في حينه باعتبار أن الصين بعيده وسيتم السيطرة  2019في ديسمبر 
ما أصاب العالم اجمع بالذعر هو سرعة انتشار وتفشي على الفيروس خالل فترة وجيزة ولكن 
شية من قبل منظمة الصحة وقد صنف بداية كفا 19هذا الفيروس حيث تم تسميته بكوفيد 

تطور الوضع في الصين وساءت األوضاع حيث نقلت وسائل اإلعالم حاالت  ثم ،العالمية
الفيروس  ارانتشية، وقد زاد فقدان السيطرة في المستشفيات الصينية وانهيار الطواقم الطب

وارتفعت أعداد اإلصابات إضافة لتسجيل حاالت وفيات حيث تمثلت األعراض في ارتفاع 
في كافة أعراض الجسم  وضيق  واآلالمدرجات الحرارة والشعور باإلرهاق والسعال الجاف 

بأمراض  نلم في الصدر وتزداد مخاطر اإلصابة بالمضاعفات بين المسنين والمصابيأبالتنفس و 
 مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والرئة والسكر.

ومما زاد من الذعر العالمي والهلع تجاوز الفيروس للصين وظهوره في بعض الدول      
مارس أعلنت منظمة الصحة الدولية  11 وايران، وفي إسبانياعن الصين مثل ايطاليا و  البعيدة 

روس توكوالت طبية للتعامل مع الفيإعالن حالة الطوارئ ووضع بر  جائحة وتمإلىتحول الفاشية 
وانتشر الفيروس بصورة خيالية وصنفت كثير من الدول  بها،تم تعميمها على الدول لألخذ 

 .أمريكاوبريطانيا و  إيطالياوإسبانياموبوءة مثل  أنهاعلى 
عدة أشخاص  إصابةيد فبراير بعد تأك 24ألول مرة في  الفيروسوفي دولة الكويت ظهر       

، وعلى الفور إيرانكانوا عائدين من مدينة قم اإليرانية والتي تعتبر مركز انتشار الفيروس في 
جر الصحي وتم عزلهم تماما حتى تم عزل هذه المجموعة في أحد الفنادق الذي خصص للح

قوف على دم الو لع وغوائلهم المحجوزين، وبداية لم يكن هذا اإلجراء مقبوال من قبل عن عوائلهم
ين المصاب أعدادمخاطر هذا الفيروس والى أهمية عزل المصابين والمخالطين، ومن ثم بدأت 

بالتزايد األمر الذي استوجب معه تطبيق بعض التدابير واإلجراءات االحترازية، وفي هذا الصدد 
اص صالدستوري )إن الدستور الكويتي يعترف بفكرة اخت يذكر دكتور محمد الفيلي الخبير
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السلطة التنفيذية بإصدار لوائح ضبط على شكل مراسيم من الممكن أن تقيد الحريات لحماية 
 .لعامة في مواجهة مخاطر األوبئة(مصالح معتبرة مثل مصلحة الصحة ا

( منه على 15( حيث تنص المادة )8القانون رقم ) 1969وقد أصدر المشرع الكويتي عام 
الكوليرا أو الطاعون أو أي مرض وبائي آخر يخول وزير أنه)...عند ظهور وباء الجدري أو 

الصحة العامة سلطات استثنائية لحماية البالد من تفشي الوباء وذلك باالتفاق مع الوزراء 
 المختصين وباالستعانة بأفراد الشرطة العامة والقوات المسلحة لتنفيذ قراراته (.

 2020 لسنة 49/ باسل الصباح قرار وزاري رقم أصدر وزير الصحة الكويتي الدكتوروقد 
الجدول الملحق بالقانون رقم  إلى( 19بإضافة اإلصابة بفيروس كورونا المستجد )كوفيد 

نين كلها تصب في مصلحة المواط احترازية وإجراءاتوبناء عليه اتخذت عدة تدابير  ،8/1969
 المثال:والمقيمين على حد سواء منها على سبيل 

الكويت تحت الحجر المؤسسي في محاجر تم تجهيزها خصيصا لهذا  إلىمين وضع القاد -
الغرض وتم تزويدها بكل الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية المطلوبة أو وضعهم تحت 

 الحجر المنزلي ومتابعتهم عبر التطبيقات الذكية.
 حل.المرا تعطيل جميع الوزارات والهيئات الحكومية بما فيها تعليق الدراسة في جميع -
 تخصيص مستشفيات بالكامل للمصابين بالفيروس مثل مستشفى جابر. -
 كافة منافذ الدولة البرية والبحرية والجوية. إغالق -
 .إجالءجميع المواطنين الكويتيين في الخارج في أكبر عملية  إجالء -
 منع التجول وفرض الحظر الجزئي والكلي كلما تطلب األمر. -
يوميا امتازت بالشفافية يتم اإلعالن فيها عن تطور الفيروس عالميا ومحليا  إعالميةنشر رسالة  -

 حاالت اإلصابات. إعالنمع 
 فرض استخدام الكمام عند الخروج من المنزل. -

 الفيروس.وغيرها من تدابير حسب ما تتطلبه المرحلة التي يمر بها 
ومما ال شك فيه ان هذه التدابير الغير معتادة القت بظاللها على المواطنين والمقيمين بصورة 

 خاصة.عامة وعلى العاملين في مجال الرعاية الطبية ومجال حفظ األمن بصورة 
ن مجال الرعاية الصحية من أطباء وممرضي األمامية فيففيما يتعلق بالعاملين في الصفوف 

ن وغيرهم فهم من أكثر الناس تأثرا بهذه الجائحة حيث أنهم على اتصال وفنيي مختبر ومسعفي
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أن  من (Sung et al,2020سانج وآخرون ) مباشر مع المصابين وهذا ما أظهرته دراسة
، 19األطباء والممرضات عانوا مستويات عالية من المتاعب النفسية أثناء مواجهة جائحة كوفيد

التي هدفت الى تقييم القلق والتوتر واإلكتئاب  (Talaee et al,2020نتائج دراسة ) وأيدتها
لدى العاملين في مجال الرعاية الصحية حيث ظهرت عليهم مستويات مرتفعة من تلك 

 .(Arslan et al,2020، وكذلك دراسة )األعراض
وبداية كان االرتباك واضحا للجميع ففي ظل ظروف استثنائية وفيروس مستجد لم يسبق      

االستعداد له ولم يحدد له عالج في حينه وليس هناك دراية كافيه في سبل التعامل معه ، ومع 
تزايد حاالت اإلصابة والوفيات ،  إضافة للتدابير االحترازية كل هذه العوامل شكلت ضغوط 

نفسي  إجهادو رة على العاملين أثناء تأديتهم عملهم وظهرت على هيئة قلق وتوتر مرتفعة ومستم
 للرعاية الصحية أعدها أخصائي 2207لعدد  مسحيةوبدني، حيث أشارت نتائج دراسة

من أفراد العينة قد عانوا من  %51أن الى( Morganitini et al,2020وزمالءه)  مورجنتيني
 .النفسي االحتراق
وتمثلت المخاوف التي تعرض لها العاملين في مجال الرعاية الطبية وسببت لهم الضغوط      

 يلي:العالية بما 
 الخوف من خطر اإلصابة نتيجة التواصل المباشر مع المصابين. -
 الطبي.لمواجهة النقص في الطاقم  إضافيةالعمل لساعات  -
 طويلة.لبس السترات الواقية والكمامات لفترات  -
 العائلة.قل الفيروس الىالخوف من ن -
 انتشاره.عدم القدرة على السيطرة على الفيروس أو الحد من  -
 العزل االجتماعي والبعد عن األهل في بعض المراحل. -
 الفيروس.التغيرات المستمرة في بروتوكوالت التعامل من  -
 الخوف من القيام بعمل غير مألوف نظرا لحداثة الفيروس. -
 انهيارهم.مواجهة سلوكيات المرضى العدوانية نتيجة  -
 األهداف.الفشل في تحقيق  -
 الحاالت.انهياربعض الخدمات الطبية نتيجة نقص المعدات لكثرة  -
 .نتيجة البعد عن األسرة واألصدقاءقلة الدعم النفسي  -
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 مفاجئة.تغير نظام الحياة بصورة  -
وبالتالي  رضا المرضى النخفاضالتي تؤدي اإلجهاد المتزايد قد يتسبب في األخطاء الطبية و  -

 .لالكتئابتعرض العاملين 
ن هذه العوامل وغيرها كثير من عوامل شخصيه وظروف اجتماعية جعلت العاملين إ    

بالصفوف األمامية عرضة للعديد من المتاعب الجسدية والنفسية وسنركز هنا على العوامل 
عدها أ  دراسة صينية وجدت وقد واالكتئاب والخوف،النفسية بما في ذلك التوتر والقلق 

عن رعاية مرضى  المسئولةأن العاملين في الرعاية الصحية ( 2019Lai et alاليواخرون )
كانوا أكثر عرضة لإلصابة بأعراض االكتئاب والقلق واألرق، وفي دراسة مشتركة  19كوفيد 

حول تأثير التعامل مع (Arafa et al,2021)  أجراها عرفه وآخرون بين مصر والسعودية 
من أفراد العينة عانوا  %69جائحة كورونا على العاملين في المجال الصحي حيث وجدت أن 

اشتكوا  %37,3عانوا ضغوطات نفسية و %55,9نوا من القلق واع %58,9من االكتئاب و
الحقا  ثمن النوم الغير كافي ، كما ظهرت بكثرة حاالت اضطراب ما بعد الصدمة والتي تحد

 Hong)ون نج وآخر اظهرت في العديد من الدراسات مثل دراسة هبعد الحدث الصادم والتي 
et al,2009)،  أن البعض أقدم فعليا على االنتحاركما ظهرت بعض األفكار االنتحارية بل. 

 توجه بعض العاملين للتفكير بترك العمل أو إلىتؤدي هذه الضغوط الطارئة  أن إلىإضافة 
 Sutinenوكذلك دراسة) (Dyrbye et al,2019كما جاء في دراسة ديربي وآخرون )التقاعد 

et al,2020)  ا أكثر واللجوء للتقاعد كان شائعالتي كشفت نتائجها أن التفكير في التقاعد
 .لدى األطباء الذين سجلوا انخفاضا في قدرتهم على التحكم في ظروف العمل

كما كان لإلغالق تأثيرات نفسية سلبية على العديد من القطاعات من خالل فقد البعض 
بية وكان لذلك تأثيرات سل األجور،خدماتهم أو تأخير الترقيات أو خفض  إنهاءلوظائفهم أو 

تزايد و  اجتماعيا واقتصاديا على العاملين وأصحاب العمل مما زادت مستويات الضغط والقلق
بين األفراد المتضررين الذين كان عليهم القلق بشأن الوباء إضافة  الكتئابلمخاطر التعرض 

 الصعبة.أنفسهم وأسرهم في األوقات  إعالةلعبء 
وقد تناولت العديد من الدراسات التأثيرات السلبية لجائحة كوفيد على العاملين في مجال      

من  للعاملين في حفظ األمن الرعاية الصحية وكذلك القطاع التعليمي ولكن لم يتم التطرق 
منتسبي وزارة الداخلية ففي الكويت كانوا القوة المساندة للطواقم الطبية في تطبيق التدابير 
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واإلجراءات االحترازية الطبية الصارمة التي فرضتها وزارة الصحة حيث كانوا عرضة لظروف 
ألمن في لحفظ ا رسلأيعملون في الشارع لفترات طويلة والبعض  وضاغطة فكانواعمل شاقة 

 في:المحاجر المؤسسية وتعاملوا مباشرة مع المصابين وقد تمثلت هذه الظروف 
 تحمل مسؤولية تنفيذ التدابير االحترازية للحد من انتشار الوباء. -
برودة الحرارة صيفا وشديدة ال قاسية شديدةالعمل في الشارع طوال اليوم في ظل ظروف مناخية  -

 شتاءا.
 مجهزه.عدم وجود نقاط تفتيش  -
 ضغط العمل نتيجة نقص بالعنصر البشري لشغل نقاط التفتيش العديدة المنتشرة. -
 االرتباك بالعمل نتيجة عدم وجود خطة طوارئ مسبقة لمواجهة الوباء. -
 عدم توافر وجبات كافية في ظل اغالق المطاعم والمطابخ المركزية. -
 عمل الطويلة.االلتزام بلبس الكمام طوال ساعات ال -
 العزل والبعد االجتماعي عن األهل. -
 ألسرهم.أو نقلها الخوف من اإلصابة بالعدوى من المصابين  -
المواجهة مع المخالفين الذين يكسرون شروط الحظر وغالبا ما يكونوا ممن فقدوا وظائفهم  -

ئف امجهدين نفسيا ويعملوا على كسر الحظر والبحث عن وظ فإنهمبسبب الجائحة وبالتالي 
 معيشتهم.هنا وهناك لتأمين 

 المواقف.فقدان السيطرة على الوضع في بعض  -
إن استمرار الضغوط التي يتعرض لها العاملين في الصفوف األمامية وما يترتب عليها من 
االضطرابات مثل القلق والتوتر واالكتئاب دون التعامل مع هذه االضطرابات قد تؤدي في 

اق النفسي وهي حالة من اإلنهاك البدني والعاطفي واالنفعالي الناتج متالزمة االحتر  إلىالنهاية 
ومصحوبة بتوقعات شخصية  وضاغطةعن االنهماك طويل األمد في مواقف مشحونة انفعاليا 

مرتفعةويمكن أن يؤدي اإلجهاد المفرط الى مجموعة كبيرة من المشاكل الصحية النفسية 
 واالجتماعية.

يجد و  يكون الشخص تحت ضغط عالي ومركز لفترات طويلةعندما حدث االحتراق النفسيوي
خرين يشعر أنه مدين لآلكما  أنه من المستحيل أن يقول ال لآلخرين وللمسئوليات اإلضافية

 وأنه يتوجب عليه خدمتهم.
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 ويعتبر االحتراق متالزمة ألنه يتكون من ثالثة أبعاد:
 Emotional Exhaustionالوجداني: االستنزاف  األول:البعد 

ويعتبر المكون األول لالحتراق النفسي والذي يمكن وصفه كفقدان للطاقة وحالة من الضعف 
واإلجهاد التام واستنزاف موارد الفرد العاطفية والجسدية واإلحساس بالتعب واإلنهاك الجسدي 

اذ خعند بذل أقل جهد، وكذلك اإلحساس بالقلق واإلحباط وسرعة االنفعال وعدم القدرة على ات
 القرار.
 Depersonalizationالثاني: تبددالشخصية: البعد 

وهو البعد األكثر توسعا ويمثل السياق الشخصي لالحتراق النفسي وعندما يتم تعريفه يشير 
ر ينطوي على التوجهات السلبية وغي اآلخرين، كماالى التحول السلبي في رد الفعل تجاه 

المالئمة وحدة الطبع والميل الى القسوة وفقدان الشعور اإلنساني عند التعامل مع العمالء 
ويتميز األفراد الذين يعانون من تبدد الشخصية أنهم لم يعودوا قادرين على  والسخرية،والتهكم 

 طبيعي.أداء مستويات أمانيهم المرتفعة بشكل 
 Low Personal Accomplishment الشخصي:اإلنجاز  الث: تدنيالثالبعد 

ويعبر عن التقييم الذاتي لالحتراق ويمثل شعور الفرد بعدم الكفاءة والفاعلية وفقدان الدافعية  
اته تقييم إنجاز  إلىواإلنجاز وانخفاض اإلنتاجية في العمل وانحدار المشاعر ويميل الفرد 

الشخصية بطريقة سلبية والميل لالكتئاب واالنسحاب وعدم القدرة على مواجهة الضغوط أو 
 .(2006)جمعة يوسف  التكيف معها والشعور بالفشل وضعف تقدير الذات

وهناك عدة أعراض لالحتراق النفسي بعضها ظاهرة وبعضها غير ظاهرة ويمكن تصنيف   
 أنواع:ثالثة  إلىاألعراض 

 أوال: األعراض النفسية
وتتمثل بداية في اإلحباط والحزن والتشاؤم وسرعة الغضب والحساسية المفرطة والشعور      

بالعجز واليأس والضعف ، كما يشعر الفرد أنه ال يسيطر على مشاعره ويصبح كثير النسيان 
ك على ه أكثر تعقيدا ذلويقدم على اقتراف العديد من األخطاء وتصبح عملية اتخاذ القرار لدي

المستوى الشخصي أما على المستوى االجتماعي والتعامل مع األفراد والعمالء في مجال العمل 
فان انخفاض الوجدانية لدى المصاب باالحتراق النفسي تجعله يفقد التعاطف مع العمالء 

ضا الوظيفي ر والشعور بالغضب تجاههم وكذلك الشعور بعدم الراحة في بيئة العمل وانخفاض ال
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العزلة ، ويمكن تلخيص المشاعر النفسية باإلحباط واالكتئاب وخيبة األمل  إلى، كما يميل 
والغضب والالمباالة والمزاج السيئ وفقدان الثقة بالنفس واالستسالم وصعوبة التركيز واالنتباه 

 ( .,1998Sehaufli&Enzmannوعدم تقدير الذات )
 ولوجيةثانيا: األعراض الجسدية والفسي

عدة  الأشكإن االحتراق النفسي الذي يواجهه الفرد يزيد من اإلجهاد البدني والذي يأخذ      
مثل الصداع والغثيان واإلرهاق والتقلصات العصبية واآلالم العضلية خاصة في الرقبة والجزء 

ل ما يميك الكثيف،و التعرقاألسفل من الظهر، إضافة لجفاف الحلق وخفقان القلب السريع 
والقابلية للعدوى  اواألنفلونز نزالت البرد  إلىاألفراد ذوي االحتراق النفسي للتعرض بصورة متكررة 

 الفيروسية.
 :ثالثا: األعراض السلوكية

تصبح أكثر عدوانية حيث يكون هناك تغيرات  األفراد المساعدة التي يقدمها إن عملية      
 ضعف األداء وانخفاض اإلنتاجية ، كما  إلىإضافة ء في أسلوب التعامل مع الزمالء والعمال

يميلون الرتكاب األخطاء والتباطؤ في العمل وتكرار الغياب وتجنب االحتكاك باآلخرين كما 
تظهر أنماط الغضب والعداء والخلو من المشاعر تجاه العمالء وتجاه اآلخرين وعدم التعاطف 

 . معهم، وباألخير يميل األفراد لالنسحاب والعزلة
المنزل بحيث تتدهور العالقات األسرية واالجتماعية ، حيث أشارت  إلىوقد ينتقل الصراع      

إمكانية انتقال التأثيرات السلبية لالحتراق النفسي من مكان العمل  إلىالعديد من الدراسات 
ة يجانب التأثير على العالقات األسرية واالجتماع أفراد آخرين وفي غير مكان العمل إلىإلى

ايمان  ارتشبقية أفراد األسرة وأ إلىفالشخص المشحون بالتوتر ينقل هذا اإلحساس بالتوتر 
أن االحتراق النفسي متمثال في االستنزاف الوجداني وتبلد الشعور ينتقل  إلى( 2007)منصور

الزوجة وبالعكس وذهبت الدراسة انه لم تكن عدوى فحسب ولكن امتدت لدرجة  إلىمن الزوج 
 يها الزوجين في درجة االحتراق .تساوى ف
وترتبط األسباب  وظيفية،سباب شخصية أو ألسباب ألويمكن أن يحدث االحتراق       

الشخصية بالفروق الفردية في قدرة الفرد على االستجابة للمواقف الضاغطة فما يكون مصدر 
كذلك تسهم الخصائص الشخصية في  ضغط،يراه البعض مصدر  أالضغط لفرد ما يمكن 
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التعرض لالحتراق فالنساء أكثر عرضة لإلصابة بحكم تعدد المهام المنوطة بهم وألنهم 
 .معرضون لالستنزاف الوجداني بشكل كبير

كما أن عامل السن من المتغيرات الشخصية األكثر ثباتا في عالقته باالحتراق النفسي حيث 
حتراق النفسي أكثر انتشارا بين الشباب األصغر ستا قياسا أن اال (2003)يرى ادم العتيبي 

بالذين تزيد أعمارهم عن الثالثين أو أربعين سنه ويعزى ذلك لخبرة األكبر سنا وتطبيقهم 
 استراتيجيات فعالة ساعدتهم على مواجهة اإلنهاك العاطفي والجسدي.

 لنفسي من األفراد الغيرويعتبر األفراد المتزوجون أقل عرضة لإلصابة باالحتراق ا     
متزوجين فاألطفال واألسرة يكونوا مصدرا للمشاعر الحية ويمثلوا حاجز يحول دون فقدان 
المشاعر، وأولئك الذين لديهم أسر غالبا ما يكونون في سن متقدمة وأكثر نضجا ولديهم أهداف 

دراسة ما أيدته  سنا وهذاوطموحات أكثر عقالنية من األصغر 
 (.Farber&Miller,1991)فاربر
أما فيما يتعلق بالوظيفة فسابقا كان االحتراق النفسي يظهر بشكل واضح لدى األفراد      

الذين يعملون في الخدمات الطبية ومهن الخدمات اإلنسانية والمعلمين والمتعاملين مع ذوي 
امل غالبية الوظائف التي يكون فيها تع إلىاالحتياجات الخاصة، ولكن اتسعت الدائرة ليصل 

ها بعض األوجه التي ليس ل إلىمباشر مع العمالء بل تعدى ذلك ليصل االحتراق النفسي 
عالقة بالمهنة مثل االحتراق النفسي في الزواج واالحتراق النفسي بين المراهقين، وأصبح 

 االحتراق خطر يمس كافة مجاالت الحياة.
ة من العوامل المؤثرة في القابلية لإلصابة باالحتراق فاألفراد العرضة ويعتبر نمط الشخصي     

لإلصابة يتسموا بالحساسية المفرطة والنموذجية ويتأثرون بمعاناة اآلخرين ويصعب عليهم 
وضع حدود للعالقات اإلنسانية وغالبا ما يكونوا غير قادرين على التحكم والسيطرة على 

سلبية الى مطالب هذا الموقف فيصبحون أكثر عرضة  المواقف، ومن ثم يخضعون بصورة
ية الدراسات ارتباط االحتراق النفسي بنمط الشخصالعديد من لالستنزاف العاطفي، كما أثبتت 

 (.2003العتيبي )آدم و ( 2006)العجمي راشد كدراسة )ا( 
وأما األسباب الوظيفية لالحتراق فتتعلق في بيئة العمل فالبيئة التي تسمح بتنظيم مستويات      

ظفيها االحتراق النفسي لمو  إلىمن الضغوط واإلحباط لفترات طويلة من الزمن تؤدي بالنهاية 
 خاصة العاملين في مجال الخدمات اإلنسانية والتي يكون فيها التواصل مباشر مع العمالء.
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ل العوامل الوظيفية في غموض الدور الناتج عن عدم وضوح المسؤوليات والمهام، وعدم وتتمث
اإللمام بإجراءات العمل وحدود السلطات والمسؤوليات إضافة لعدم تلقي الموظف للتغذية 

وتر وعدم زيادة الت إلىالراجعة على أداء عمله لتقليل الغموض في الدور، والذي يؤدي بالتالي 
( عن ارتباط 2006محمد )علي ، وقد كشفت دراسة وانخفاض الرضا الوظيفي الثقة بالنفس

الزيادة في درجة الضغوط الوظيفية )غموض الدور وصراع الدور( بازدياد شعور العاملين 
 .باإلجهاد الوظيفي

كما يؤدي عدم االنسجام أو عدم التوافق بين توقعات الموظف وتوقعات الرئيس المباشر،      
 الفرد الوظيفي مع مفاهيمه وقيمه الشخصية. وتعارض دور

وأيضا من العوامل الوظيفة المسببة لالحتراق النفسي عبء العمل نوعيا وكميا، فالفرد الذي 
د عوييتحمل زيادة كبيرة في عبء العمل يقع تحت وطأة مستويات عالية من الضغوط )

 (.2000المشعان
بصعوبة العمل ومستوى التعقيد حيث يشعر الفرد أن المهارات  عبء العمل النوعي يرتبط     

مهارة القدرة وال إلىالمطلوبة إلنجاز مستوى أداء معين أكبر من قدراته أي أن الفرد يفتقر 
 الالزمة ألداء العمل.

كما أن هناك عوامل أخري تساهم في حدوث االحتراق لها عالقة بالوظيفة مثل بيئة      
مل والظروف المناخية التي يتم العمل خاللها وعدم االستقاللية ونقص الحوافز العمل وموقع الع

وقلة الطموح الوظيفي إضافة لقصور المساندة االجتماعية من المشرفين والزمالء، كلهذه 
 الجدوى.العوامل تخلق الشعور بالفشل وعدم 

حة ومشابهه تكون واض وبمراجعة مسببات االحتراق النفسي خاصة المتعلقة بالوظيفة فتكاد    
فنرى غموض الدور  19للظروف الوظيفية للعاملين في الصفوف األمامية خالل أزمة كوفيد 
 ومواجهة ظروف المحيطة،في عدم وضوح التوجيهات وفقدان القدرة بالتحكم في الظروف 

استثنائية من خالل فيروس مستجد لم يمر عليهم من قبل وبالتالي عدم القدرة على التصرف 
 حياله.
كما يظهر صراع الدور في عدم تقبل العاملين في الصفوف األمامية لبعض البروتوكوالت      

أيضا تعرض و  بتطبيقها،العالجية التي فرضتها منظمة الصحة العالمية والمطلوب منهم االلتزام 
 بعض األطباء لصراع الدور عندما تعارضت مهام وظيفته مع قيمه حيث كان عليهم أن يقرروا
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من يتلقى العالج أوال في ظل نقص الخدمات الطبية، وتمثل عبء العمل للعاملين في الصفوف 
 األمامية في زيادة ساعات العمل مقابل انخفاض أعداد العاملين.

كانت بيئة العمل في أسوء حاالتها حيث  19أما ما يتعلق في بيئة العمل فخالل جائحة كوفيد 
 إلىالعمل تحت ضغط عال ومستمر وعمل رجال الشرطة في ظروف مناخية سيئة إضافة 

ة الناتجة عن العزل االجتماعي وفقد المساند واألكل، والمعاناةظروف صعبة تتعلق بنظام النوم 
باإلحباط والفشل الناتج عن عدم القدرة أحيانا على السيطرة  األهل، واإلحساس االجتماعية من

 والمشرفين.المسئولينعلى الوضع مع الضغط من قبل 
وتعتبر المساندة الذاتية من قبل الفرد نفسه أو المساندة االجتماعية سواء من قبل األسرة      

لفرد مما يتعرض له من ضغوط أثناء أو المجتمع أو الزمالء من أقوى المصدات التي تقي ا
المساندة االجتماعية دورا هاما في خفض اآلثار السلبية التي يواجهها الفرد في  العمل، فتلعب

حياته اليومية كما تساعده على الشعور باإلنجاز فالمساندة دعم مادي وعاطفي ومعرفي يستمده 
ه على التخلص من ضغوطات الحياة الفرد من األسرة والزمالء في العمل أو األصدقاء وتساعد

أن ذلك ب (Xiao et al,2019دراسة )  ، وأيدت النفسيةوتساهم في الحفاظ على صحته 
 .انخفاض مستويات القلق والتوتر والفعالية الذاتية تعتمد على نوعية الدعم اإلجتماعي المقدم

 الثانية دون اكتشاف عالجات فعاله وظهور سالالت الفيروسللسنةوال شك أن استمرار تفشي  
دفت ه العاملين، لذاأخرى متحوره من الفيروس ال تقل خطورة قد أدت الستمرار الضغوط على 

هذه الدراسة الستكشاف مدى تعرض العاملين في الصفوف األمامية من منتسبي وزارة الصحة 
 ووزارة الداخلية لالحتراق النفسي.   

 فروض البحث:
 يحاول البحث التحقق من مدى صحة الفروض التالية:      

 الفرض الرئيس:
" هناك تباين بين عينتي البحث من العاملين في مجال الرعاية الصحية والعاملين في مجال 

 ."19 -األمن في مدى الشعور باالحتراق النفسي أثناء جائحة كورونا المسببة لفيروس كوفيد
 الفروض الفرعية:

البروفايل النفسي لعينة البحث على مقياس االحتراق النفسي وأبعاده الفرعية أثناء يختلف  -1
 ."19 -مواجهة جائحة كورونا المسببة لفيروس كوفيد
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 -فئة العمريةال -متغيرات )النوعيختلف الشعور باالحتراق النفسي لدى عينة البحث وفق  -2
 الحالة االجتماعية(. -مدة الخدمة -المؤهل

 بحث: حمددات ال
: تم تطبيق مقياساالحتراق النفسيعلى عينة تم اختيارها بشكل عشوائي من )أ(حدود بشرية

 بالرعاية الصحية والعاملين باألمن بدولة الكويت.في الصفوف األمامية العاملين 
لصفوف في ا: قامت الباحثة بالتطبيق الميداني لعينة البحث علىالعاملين )ب(حدود مكانية

 .بدولة الكويت بوزارتي الصحة والداخليةاألمامية 
ذلك بعد تفشي فيروس كورونا المسبب و  2021في يناير: تم التطبيق الميداني )ج(حدود زمنية
 .دولة الكويتب 19 -لمرض "كوفيد

 اإلجراءات امليدانية للبحث:
 البحث: منهج (1)

لطبيعة  المنهج المناسب العتباره المقارن، الوصفي المنهج استخدامعلى  اعتمد البحث الحالي
 خالل جمع البيانات وتصنيفها، وتحليلها، واستخراج النتائج. هذاالبحث، من

 ( إجراءات التطبيق:2)
 عدد من اإلجراءات وهي:  إتباعفي بداية اإلجراءات الميدانية للبحث تم      
 ( تم تحديد عدد من شروط اختيار عينة البحث تمثلت في:1
 .الجنسين )ذكور، وإناث( لتمثيل مجتمع البحث بشكل صحيحأن تمثل عينة البحث كالً من  -أ
العاملين في مجال الرعاية الصحية والعاملين في أن تمثل عينة البحث شرائح متعددة من  -ب

 (.، الحالة االجتماعيةوفق متغيرات )العمر، المؤهل، الخبرةمجال األمن 
عاية مجال الر  الصفوف األمامية في العاملين فين تكون من يشترط في عينة البحث أ -ج

في مواجهة تفشي فيروس كورونا المسبب المشاركين  الصحية والعاملين في مجال األمن
 .19 -لمرض "كوفيد

 شرح الهدف من البحثاإللكترونية من خالل "جوجل درايف"ل إجراءات التطبيق إتباعتم ( 2
والتأكيد على سرية البيانات، وأهمية االستجابة بدقة على أداة  المقاييس عن وكيفية اإلجابة

 البحث. 
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 ( عينة البحث االستطالعية:3)
ية من منتسبي وزارتي الصحة والداخل عشوائيةعينة البحث االستطالعية بطريقة  تم اختيار

عينة على  "،كــ ماسالاالحتراق النفسي وفق الضوابط السابق ذكرها، حيث تم تطبيق مقياس 
من العاملين بوزارتي الصحة والداخلية بدولة الكويت; بهدف التعرف فرد ( 200مكونة من )

 البحث.اة على الخصائص السيكومترية ألد
 ( عينة البحث األساسية:4)

أكد من وفق الضوابط السابق ذكرها، وبعد الت عشوائيةعينة البحث األساسية بطريقة  تم اختيار
قياس مطبيق على العينة المستهدفة بالبحث، حيث تم تطبيق صالحية أدوات البحث للت

 اوفيم والداخلية،لوزارتي الصحة (، ممثلين فرد 488على عينة مكونة من ) االحتراق النفسي
 يلي وصف عينة البحث:

  (1جدول )
 لعينة البحث األساسية  البيانات الديمغرافية 

 النوعمن حيث  من حيث الفئة العمرية من حيث جهة العمل
 208 الذكور العدد الفئة العدد الفئة

 280 اإلناث 98 سنة 30أقل من  362 الصحة
 الحالة االجتماعية 301 سنة 45: أقل من 30من  126 الداخلية

 132 غير متزوج 89 فأكثر: 45من  المؤهل الدراسي
 356 متزوج من حيث الخبرة 15 ثانوي 
 الوظيفةاختيار  88 سنوات 5أقل من  60 دبلوم
 28 مخير 181 سنة 15: أقل من 5من  259 جامعي

 460 غير مخير 219 فاكثر 15من  154 دراسات عليا
 ( أدوات البحث: 5)

 االحتراق تطبيق )مقيـــاس علىاعتمـــدت البـــاحثـــة في الجـــانـــب اإلجرائي من البحـــث الحـــالي 
 (.2003)" عام دكتور آدم العتيبي" ترجمة " (;" 1996‘وآخرون  ك"ماسال ـل النفسي

 الخصائص السيكومترية لمقياس االحتراق النفسي:
 : االحتراق النفسي( االتساق الداخلي لبنود مقياس أوالا )

 ، بثالثة طرق كما يلي: االحتراق النفسيتم حساب االتساق الداخليلمقياس 
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 درجةحساب معامل االرتباط كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية بعد حذف  -(1)
 الفقرة من الدرجة الكلية، وكانت النتائج كاآلتي:
 ( 2جدول )

 (200معامل االرتباط بين فقرات المقياس والدرجة الكلية)ن=

رقم 
 الفقرة

ارتباطه 
 بالدرجة الكلية

رقم 
 الفقرة

ارتباطه 
بالدرجة 
 الكلية

رقم 
 الفقرة

ارتباطه 
بالدرجة 
 الكلية

رقم 
 الفقرة

ارتباطه 
بالدرجة 
 الكلية

1 0.60 ** 7 0.70 ** 13 0.29 ** 19 0.26 ** 
2 0.69 ** 8 0.63 ** 14 0.46 ** 20 0.24 ** 
3 0.59 ** 9 0.58 ** 15 0.33 ** 21 0.28 ** 
4 0.64** 10 0.36 ** 16 0.33 ** 22 0.19 ** 
5 0.71 ** 11 0.47 ** 17 0.30 **   
6 0.58 ** 12 0.50 ** 18 0.29 **   

  0.01 ** دالة عند مستوى 0.05 * دالة عند مستوى 
( وجود ارتباط دال بين درجات فقرات المقياس والدرجة الكلية للمقياس 2يتضـــح من الجدول )

 .بعد حذف درجة الفقرة من الدرجة الكلية
حسااااااااب معامالت ارتباط فقرات كل بأعد من أبعاد المقياس بالدرجة الكلية للبأعد  اته  -(2)

 بعد حذف درجة الفقرة من الدرجة الكلية للبأعد، وكانت النتائج كاآلتي: 
 ( 3جدول )

 درجة ارتباط الدرجة الفرعية لكل فقرة بالدرجة الكلية
رقم 
 الفقرة

االرتباط بالدرجة 
 الكلية للبعد

رقم 
 الفقرة

االرتباط بالدرجة 
 الكلية للبعد

رقم 
 الفقرة

االرتباط بالدرجة الكلية 
 للبعد

 ( نقص الشعور باإلنجاز3) ( تبلد المشاعر2) ( اإلجهاد النفسي1)
1 0.72 ** 5 0.64 ** 4 0.53 ** 
2 0.75 ** 10 0.50 ** 7 0.64 ** 
3 0.70 ** 11 0.58 ** 9 0.43 ** 
6 0.69 ** 15 0.0.59 ** 12 0.37 ** 
8 0.63 ** 22 0.27 ** 17 0.55 ** 
13 0.31 **   18 0.34 ** 
14 0.53 **   19 0.34 ** 
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رقم 
 الفقرة

االرتباط بالدرجة 
 الكلية للبعد

رقم 
 الفقرة

االرتباط بالدرجة 
 الكلية للبعد

رقم 
 الفقرة

االرتباط بالدرجة الكلية 
 للبعد

16 0.26 **   21 0.43 ** 
20 0.22 **     

  0.01** دالة عند مستوى 0.05* دالة عند مستوى 
 لثالثةا النفسياالحتراق ( وجود ارتباط دال بين درجات فقرات أبعاد مقياس 3)ولجديتضح من 

 والدرجة الكلية للُبعد مما ُيعطي ثقة في تطبيقه.
حساب معامل االرتباط بين الدرجة الكلية لكل مجال فرعي والدرجة الكلية للمقياس،  -(3)

 وكانت النتائج كاآلتي:
 (4جدول )

 االحتراق النفسيلمقياس  درجة االرتباط بين األبعاد الفرعية والمجموع الكلي 

 ر -ع -م 
 األبعاد الفاارعيااااااااة

 نقص الشعور باإلنجاز تبلدالمشاعر اإلجهاد النفسي
 32.51 18.35 36.66 المتوسط

 7.39 4.73 9.52 االنحراف المعياري 
 ** 0.86 ** 0.80 ** 0.93 نسبة االرتباط

  0.01** دالة عند مستوى 0.05* دالة عند مستوى 
كلي ال والمجموعالفرعية بعاد بين الدرجة الكلية لأل( وجود ارتباط دال 4يتضـــــــــح من الجدول )

 مما يعطي ثقة في تطبيقه. االحتراق النفسي لمقياس
 ( صدق المقياس:ثانياا )
 :االحتراق النفسي( الصدق العاملي لمقياس 1)

بعد  ،Exploratory Factor Analysisاالستكشافي  استخدمت الباحثة التحليل العاملي
التأكد من صالحية مصفوفة االرتباط للتحليل العاملي، وحللت عامليًا بطريقة " هوتيلنج": 

واستخدام محك "جتمان" في الحدود الدنيا  Principal component'sالمكونات األساسية 
، ثم 1.00 ≤كانت قيمة الجذر الكامن  إذاوذلك لتحديد عدد العوامل بحيث يعد العامل جوهرياً 

، وقد تم االعتماد على Orthogonal Rotationوير العوامل المستخرجة تدويرا متعامدًا تم تد
 ≤ويحدد التشبع الجوهري للبند بالعامل بأنه  ،KaiserلكايزرVarimax طريقة الفاريماكس



 

 
 

) 383) 
 2021، أبريل 1، ج66جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 د. أمل فالح فهد اهلمالن

على أن تكون هناك ثالثة تشبعات جوهرية لكل عامل على األقل باإلضافة إلى محك  0.35
 .فرد( 200ن= عينة االستطالعية )الوذلك على  1.00 ≤الجذر الكامن 
 Bartlett's)قيمة اختبار برتليت(، كما أن 0.001أكبر من ) Determinantبلغت قيمة 

test of sphericity) ( وقيمة اختبار 0.01( وهي قيمة دالة عند )2196.345ُقدرت بـ ،)
( وهي قيمة أعلي 0.848تساوي )KMO (Kaiser-Mayer-Olkin )"كايزرومايرواولكين" 

اطات الحد األدنى من االرتب علىكفاءة التعيين أن المصفوفة تتوفر  على( مما يدل 0.50من )
 التي تجعلها قابلة للتحليل العاملي.

( 22لـ )ا وقد أسفر التحليل العاملي باستخدام طريقة المكونات األساسية عن تشبع الفقرات
 .تالي درجة تشبع الفقرات على العامل بعد التدويرعلى ثالثة عوامل، ويتضمن الجدول ال

  ( 5جدول )
 على العوامل المستخرجةاالحتراق النفسي تشبع فقرات مقياس

 تشبعها على العامل القفرة
Loadings 

 الشيوع
communalities 

 القفرة
تشبعها على 

 العامل
Loadings 

 الشيوع
communalities 

1 0.744 0.558 12 0.780 0.712 
2 0.781 0.665 13 0.785 0.643 
3 0.781 0.651 14 0.621 0.463 
4 0.720 0.649 15 0.424 0.745 
5 0.855 0.752 16 0.621 0.672 
6 0.698 0.584 17 0.723 0.598 
7 0.760 0.624 18 0.664 0.567 
8 0.628 0.513 19 0.665 0.563 
9 0.709 0.611 20 0.710 0.611 
10 0.754 0.598 21 0.675 0.583 
11 0.794 0.708 22 0.622 0.410 

 (6جدول )
 التباين المشترك للفقرات المتشبعة على العامل المستخرج 
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 الجذر الكامن عدد الفقرات المتشبعة العامل
Eigenvalues 

التباين المشترك للفقرات 
 varianceالمتشبعة عليه

 24.422 5.373 9 األول
 16.184 3.560 8 الثاني
 15.220 3.348 5 الثالث

لى العوامل ع يتضح من نتائج التحليل العاملي السابق أن جميع بنود المقياس تشبعت جوهرياً 
 المستخرجة، مما ُيعد مؤشرًا على الصدق العاملي للمقياس.

 ( صدق التكوين الفرضي )صدق المفهوم(:2)
ود عالم، األداء في االختبارات)محميهدف لتحديد التكوينات الفرضية التي يعزى إليها تباين 

ي وهو مفهوم كم الصدق التمييزي صدق المقارنة الطرفية أو ه (، ومن أساليب215، 2000
وإحصائي، ُيعبر عنمدى قـدرة البنـدعلى التمييز بين األفراد في ذلك الجانب أو المظهر من 

رة بـصدق تلـك تتصل مباشالسمة التي يتصدى لقياسها، وال شك في أنالقدرة التمييزية للبنود 
البنـود ونجاحها في قياس ما وضعت لقياسه، من خالل مقارنة الفئات المتطرفـة فـي المقياس 

( 200تم ترتيب درجات العينة االستطالعية )ن= حيث، (2006 نفسه" )أمطانيوسميخائيل،
الُربيع ، و ألعلىاترتيبًا تنازليًا، ثم تم مقارنة درجات المجموعتين المتطرفتين في األداء )الربيع 

 :المقارنة الطرفية األدنى(; وفيما يلي توضيح النتائج
 ( 7جدول )

 (100على مقياس االحتراق النفسي )ن=  األعلى والُربيع األدنىالفروق بين الُربيع 

  0.01** دالة عند مستوى  0.05* دالة عند مستوى 

 الداللة ت ع م ن القياس المتغيرات الفرعية

 اإلجهاد االنفعالي
بيع األعلى  3.25 48.26 50 الرأ

31.54 ** 
في 0.01 دال عند

بيع األعلى بيع األدنى اتجاه الرأ  4.37 23.94 50 الرأ

 تبلد المشاعر
بيع األعلى  2.98 24.06 50 الرأ

18.49 ** 
في 0.01دال عند 

بيع األعلى بيع األدنى اتجاه الرأ  3.21 12.60 50 الرأ
نقص الشعور 

 باإلنجاز
بيع األعلى  3.09 41.16 50 الرأ

23.65 ** 
في 0.01دال عند 

بيع األعلى بيع األدنى اتجاه الرأ  4.60 22.60 50 الرأ

 المقياس الكلي
بيع األعلى  7.88 110.52 50 الرأ

24.64 ** 
في 0.01دال عند 

بيع األعلى بيع األدنى اتجاه الرأ  11.20 62.80 50 الرأ



 

 
 

) 385) 
 2021، أبريل 1، ج66جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 د. أمل فالح فهد اهلمالن

( وجود فروق دالة إحصــائيًا بين الُربيع األعلى والُربيع األدنى على مقياس 7يوضــح الجدول )
 بما يشير إلى تمتع المقياس بدرجة جيدة من الصدق في قياس الظاهرة.  االحتراق النفسي

 ثبات المقياس: )ثالثاا(  
فقرة، ( 22) المكون منالثالثة ، وأبعاده الفرعية االحتراق النفســـــــــــيحســـــــــــاب ثبات مقياســـــــــــتم 

 وتصـــــــــحيح الطولالنصـــــــــفية )باســـــــــتخدام معامل ثبات ألفا كرونبا ، ومعامل ثبات القســـــــــمة 
ب براون(، ضـــــــــــــمن حزمة البرامج اإلحصـــــــــــــائية المعروفة  –باســـــــــــــتخدام معادلة ســـــــــــــبيرمان 

 وكانت معامالت الثبات كالتالي:( 200) عية، وذلك على العينة االستطالSPSSاسم
 (8جدول )

 وأبعاده الفرعية االحتراق النفسيمعامالت ثبات مقياس  

 األبعاد الفاارعيااااااااة

 معامالت الثبات

معامل ثبات ألفا 
 كرونباخ

 معامل ثبات القسمة النصفية
قبل تصحيح 

 الطول
بعد تصحيح 

 الطول
 0.76 0.61 0.66 اإلجهاد االنفعالي
 0.87 0.77 0.68 تبلد المشاعر

 0.68 0.51 0.68 نقص الشعور باإلنجاز
 0.66 0.50 0.79 المقياس الكلي

 ومطمئنة للتطبيق. جيدة(، معامالت ثبات 8ُتعتبر معامالت الثبات الموضحة بالجدول )
 ( األساليب اإلحصائية المستخدمة بالبحث: 6
 للعلوم اإلحصائية البرامج حزمة باستخدام إحصائياً  ومعالجتها البيانات إدخال تم

 ةمعياري وانحرافات متوسطات منة المركزي النزعة مقاييس على ، اعتماداً  spssاالجتماعية
ي، لالتا باراالخت استخدام تم أدوات البحث، كما العينةعلى أفراد استجابات متوسط قياسل وذلك

 استجابات متوسطات لمعرفة داللة الفروق بين on way anovaوتحليل التباين األحادي 
 الكلية على متغيرات البحث. العينة أفراد
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 2021، أبريل 1، ج66جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

  19 -املسببة لفريوس كوفيد االحرتاق النفسي يف ظل جائحة كورونا
 

 ( المعالجة اإلحصائية واستخراج النتائج:7)
 )أوالا( نتائج الفرض الرئيس:
 ينص الفرض الرئيس على:

"هناك تباين بين عينتي البحث من العاملين في مجال الرعاية الصحية والعاملين في مجال 
 ."19 -األمن في مدى الشعور باالحتراق النفسي أثناء جائحة كورونا المسببة لفيروس كوفيد

للتحقق من صحة الفرض السابق، ومعرفة مستويات الداللة واتجاهها لصالح أي من عينتي 
البحث )العاملين في مجال الرعاية الصحية، والعاملين في مجال األمن(، وذلك على 

" الختبار داللة T.test، وأبعاده الفرعية، تم استخدام االختبار التائيمقياساالحتراق النفسي
 ( النتائج التي تم التوصل إليها: 9) ويوضح الجدولالفروق بين عينتين غير مرتبطتين، 

 ( 9جدول )
 االحتراق النفسيمقياس الفروق بين العاملين بالرعاية الصحية واألمن على 

  0.01** دالة عند مستوى          0.05* دالة عند مستوى 
  2.576 = 0.01 دال عند            1.960=  0.05 دالة عند486 ح =-د

العاملين  ( بين0.01) ( إلى وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة9يشير الجدول )     
 إلجهاداُبعد  علىفي ظل جائحة كورونا  األمنفي مجال الرعاية الصحية والعاملين في مجال 

( على ُبعد نقص الشعور باإلنجاز والدرجة الكلية لمقياس 0.05) عند مستوى داللة; و االنفعالي
 االحتراق النفسي، في اتجاه العاملين في مجال الرعاية الصحية.

 
 

 األبعاد
الصحية العاملين بالرعاية 

 (362 )ن=
  األمنالعاملين في مجال 

 الداللة قيمة )ت( (126 )ن=
 ع م ع م

 ** 2.84 9.92 36.82 7.83 39.21 اإلجهاد االنفعالي
في اتجاه  0.01دال عند 

 العاملين بالرعاية الصحية
 غير دال 0.29 5.39 18.44 3.93 18.57 تبلد المشاعر

نقص الشعور 
 باإلنجاز

في اتجاه  0.05دال عند  * 2.11 7.55 32.05 6.85 33.53
 العاملين بالرعاية الصحية

 * 2.03 20.13 86.32 17.25 89.99 المقياس الكلي
في اتجاه  0.05دال عند 

 العاملين بالرعاية الصحية
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 د. أمل فالح فهد اهلمالن

 )ثانياا( نتائج الفروض الفرعية:
 ( نتائج الفرض الفرعي األول:1)

 حتراقالبروفايل النفسي لعينة البحث على مقياس اال يختلف"ينص الفرض الفرعي األول على:
 ."19 -النفسي أثناء مواجهة جائحة كورونا المسببة لفيروس كوفيد

(، 488للتحقق من الفرض السابق، قامت الباحثة بتحليل استجابات العينة األساسية )ن= 
 على مقياس االحتراق النفسي وأبعاده الفرعية، وفيما يلي للنتائج المستخلصة:

 

 :ياالحتراق النفسعلى مقياس  بالرعاية الصحيةالعاملين تحليل استجابات عينة )أواًل( 
 ( 10جدول )

 لمقياس االحتراق النفسي لدى عينة العاملين بالرعاية الصحيةالصورة اإلحصائية 

( احتالل ُبعد اإلجهاد االنفعالي ألعلى وزن نسبي بين أبعاد االحتراق 10يالحظ من الجدول )
( بما يشير إلى شعور عينة العاملين بالرعاية الصحية لديهم %62.24النفسي حيث بلغ )

إجهاد انفعالي مرتفع في ظل مواجهة أزمة كورونا، ثم ُبعد نقص الشعور باإلنجاز بوزن نسبي 
يضًا إلى شعور مرتفع لدى العينة بنقص اإلنجاز في ظل ( وهذا يشير إلى أ%59.87بلغ )

(،كما يالحظ انخفاض قيمة %53.06األزمة، ثم األقل تأثرًا تبلد المشاعر بوزن نسبي بلغ )
االنحراف المعياري بالنسبة للمتوسط مما يشير إلى تمركز غالبية القيم حول المتوسط الحسابي 

تكراري ملتوي أن منحنى التوزيع الر تحليل االلتواء إلى بما بشير إلى اعتدالية التوزيع، كما يشي
، ويالحظ أن قيمة التفلطح صغيرة أي أن للتوزيع قمة عالية أي أنه التواء سالب جهة اليسار

 مدبب أو قليل التفلطح. والرسم التالي يوضح تلك النتائج:

 المتوسط البأعد
Mein 

االنحراف 
 المعياري 

Standard 
Deviation 

الوزن 
 النسبي

األهمية 
 النسبية

 معامل االلتواء
Skewness 

 التفلطح
Kurtosis 

 0.82- 0.02- 1 %62.24 7.83 39.21 اإلجهاد االنفعالي
 0.25 0.10- 3 %53.06 3.93 18.57 تبلد المشاعر

 0.02 0.05- 2 %59.87 6.85 33.53 نقص الشعور باإلنجاز
 0.65- 0.00   17.25 89.99 المقياس الكلي
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  19 -املسببة لفريوس كوفيد االحرتاق النفسي يف ظل جائحة كورونا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ( صورة إحصاء أبعاد االحتراق النفسي2مخطط أبعاد االحتراق النفسي         شكل ) (1شكل )
 لدى العاملين بالرعاية الصحية لدى العاملين بالرعاية الصحية

 

 :تحليل استجابات عينة العاملين باألمن على مقياس االحتراق النفسي( ثانياا )
 (11جدول )

 باألمنالصورة اإلحصائية لمقياس االحتراق النفسي لدى عينة العاملين  

 البأعد
 المتوسط
Mein 

 االنحراف المعياري 
Standard 
Deviation 

 الوزن النسبي
األهمية 
 النسبية

 معامل االلتواء
Skewness 

 التفلطح
Kurtosis 

 0.41- 0.44- 1 %58.44 9.92 36.82 اإلجهاد االنفعالي

 0.78 0.07- 3 %52.68 5.39 18.44 المشاعرتبلد 

 0.51 0.59- 2 %57.23 7.55 32.05 نقص الشعور باإلنجاز

 0.39 0.55-   20.13 86.32 المقياس الكلي
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 د. أمل فالح فهد اهلمالن

( احتالل ُبعد اإلجهاد االنفعالي ألعلى وزن نسبي بين أبعاد االحتراق 11يالحظ من الجدول )
جهاد شعور باإللديهم باألمن ( بما يشير إلى شعور عينة العاملين %58.44النفسي حيث بلغ )

( %57.23نفعالي في ظل مواجهة أزمة كورونا، ثم نقص الشعور باإلنجاز بوزن نسبي بلغ )اال
وهذا يشير أيضًا إلى شعور العينة بنقص اإلنجاز في ظل األزمة، ثم األقل تأثرًا تبلد المشاعر 

(،كما يالحظ انخفاض قيمة االنحراف المعياري بالنسبة للمتوسط %52.68بوزن نسبي بلغ )
مما يشير إلى تمركز غالبية القيم حول المتوسط الحسابي بما بشير إلى اعتدالية التوزيع، كما 

ويالحظ  ،أن منحنى التوزيع التكراري ملتوي التواء سالب جهة اليساريشير تحليل االلتواء إلى 
والرسم  .ي أن للتوزيع قمة عالية أي أنه مدبب أو قليل التفلطح. أن قيمة التفلطح صغيرة أ
 التالي يوضح تلك النتائج:

 

 ( صورة إحصاء أبعاد االحتراق النفسي4شكل )              ( مخطط أبعاد االحتراق النفسي        3شكل )
 لدى العاملين باألمن لدى العاملين باألمن 

 ( نتائج الفرض الفرعي الثاني:2)
 "يختلف الشـــــعور باالحتراق النفســـــي لدى عينة البحث وفقينص الفرض الفرعي الثاني على:

 "الحالة االجتماعية(. -الخبرة -الدراسي المؤهل -الفئة العمرية -النوعمتغيرات )
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  19 -املسببة لفريوس كوفيد االحرتاق النفسي يف ظل جائحة كورونا
 

 )أ( الفروق على مقياس االحتراق النفسي وأبعاده الفرعية وفق النوع ) كور/ إناث(:
للتحقق من صحة الفرض السابق، ومعرفة مستويات الداللة واتجاهها في اتجاه أي من فئتي 

ام االختبار استخدتم البحث )الذكور، واإلناث(، على مقياس االحتراق النفسي وأبعاده الفرعية، 
( 12دول)الج يوضح"، الختبار داللة الفروق بين مجموعتين غير مرتبطتين، و T-testالتائي "
 :التي تم التوصل إليها جالنتائ

 ( 12جدول )
 وأبعاده الفرعية )الذكور، واإلناث( لمقياس االحتراق النفسيالفروق بين 

  0.01** دالة عند مستوى  0.05* دالة عند مستوى 
   2.576=  0.01دال عند             1.960=  0.05دالة عند            486ح = -د

متوسط ( بين0.05( إلى وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )12يشير الجدول )
مجال الرعاية الصحية والعاملين في العاملين في درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث من 

از( وُبعد نقص الشعور باإلنج اإلجهاد االنفعالي،ُبعدي )مجال األمن في ظل جائحة كورونا على
 .اإلناثفي اتجاه النفسي، جميعهاوعلى الدرجة الكلية لمقياس االحتراق 

 (:)ب( الفروق على مقياس االحتراق النفسي وأبعاده الفرعية وفق )الفئة العمرية
 One Wayللتحقق من الفرض السابق، تم استخدام اختبار تحليل التباين في اتجاه واحد "

ANOVA سنة، من  30"، الختبار داللة الفروق بين عينة البحث وفق الفئة العمرية )أقل من
 ،فرعيةالمقياس االحتراق النفسي وأبعاده  (، علىسنة فأكثر 45سنة، من  45لى أقل من إ 30

 ( النتائج التي تم التوصل إليها:13الجدول ) ويوضح
  

 األبعاد
 (280اإلناث )ن= (208الذكور)ن=

 الداللة قيمة )ت(
 ع م ع م

اإلجهاد 
 * 1.96 - 9.25 37.83 9.64 36.14 االنفعالي

في اتجاه  0.01دال عند 
 بالرعاية الصحيةالعاملين 

 غير دال 0.43- 3.94 18.61 4.86 18.44 تبلد المشاعر
نقص الشعور 

في اتجاه  0.05دال عند  * 2.05- 6.90 33.47 7.18 32.15 باإلنجاز
 العاملين بالرعاية الصحية

في اتجاه  0.05دال عند  * 2.10- 17.19 89.91 19.00 86.73 المقياس الكلي
 الصحيةالعاملين بالرعاية 
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 (13جدول )
 وفق الفئة العمريةعلى مقياس االحتراق النفسي وأبعاده الفرعيةالفروق  

فئات ال( بين 0.05إحصــــــــائيًا عند مســــــــتوى داللة )(، وجود فروق دالة 13الجدول ) وضــــــــحي
جد فروق دالة إحصــائيًا على باقي األبعاد والدرجة التو و  ،(اإلجهاد االنفعالي)على ُبعد الثالث 

من اتجــــاه الــــداللــــة تم االعتمــــاد على اختبــــار  النفســــــــــــــي، للتحققالكليــــة لمقيــــاس االحتراق 
الفئات الثالث على ُبعد اإلجهاد االنفعالي، ق فرق معنوي(، للمقارنة بين د" )أ HSDتيوكي"

 ( النتائج التي تم التوصل إليها:14ويوضح الجدول)
 (14جدول )

 الثالث  بين فئات العمرمقارنات ال فروق 

 30أقل من  المتوسط الفئة
 سنة

: أقل 30من 
 سنة 45من 

سنة  45من 
 فأكثر

 0.08 * 2.37- - 35.66 سنة 30أقل من 
 45: أقل من 30من 
 سنة

38.03  - 2.44 * 

 -   35.58 سنة فأكثر 45من 
فئة  (، بين0.05(، عن وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )14يكشف الجدول )
سنة في اتجاه فئة من  45قل من أ: 30العمرية من  سنة مقارنة بالفئة 30العمر أقل من 

درجة  متوسط المربعات قيم ف مستوى الداللة
 األبعاد مصدر التباين مجموع المربعات الحرية

 * 3.78 0.05دال عند 
333.50 
88.26 

2 
485 
487 

667.01 
42808.23 
43475.24 

 بين المجموعات          
داخل المجموعات 

 التباين الكلى
 اإلجهاد االنفعالي

 28.27 1.50 غير دال
18.90 

2 
485 
487 

56.544 
9164.636 
9221.18 

 بين المجموعات          
داخل المجموعات 

 التباين الكلى
 تبلد المشاعر

 0.43 غير دال
21.58 
49.82 

2 
485 
487 

43.16 
24160.87 
24204.03 

 بين المجموعات          
داخل المجموعات 

 التباين الكلى

نقص الشعور 
 باإلنجاز

 1.26 غير دال
410.99 
324.98 

2 
485 
487 

821.98 
157616.2 
158438.2 

 بين المجموعات          
داخل المجموعات 

 التباين الكلى
 المقياس الكلي
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سنة مقارنة بالفئة العمرية من  45: أقل من 30من  بين فئة العمرو سنة; 45قل من أ: 30
 سنة. 45: أقل من 30سنة فأكثر في اتجاه فئة العمر من  45

 (:الدراسي المؤهل)وأبعاده الفرعية وفق  ( الفروق على مقياس االحتراق النفسيج)
 One Wayللتحقق من الفرض السابق، تم استخدام اختبار تحليل التباين في اتجاه واحد "

ANOVA ثانوي، دبلومالدراسي)المؤهل "، الختبار داللة الفروق بين عينة البحث وفق ،
( 15ول )الجد ويوضح ،الفرعية، على مقياس االحتراق النفسي وأبعاده جامعي، دراسات عليا(

 النتائج التي تم التوصل إليها:
  ( 15جدول )

 وأبعاده الفرعيةعلى مقياس االحتراق النفسي المؤهل الدراسيوفق الفروق 

( بين الفئات 0.05(، وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )15يوضح الجدول )     
فروق دالة إحصائيًا على باقي األبعاد والدرجة ال توجد (، و تبلد المشاعرعلى ُبعد ) األربعة

 HSDيوكيتمن اتجاه الداللة تم االعتماد على اختبار " النفسي، للتحققالكلية لمقياس االحتراق 
لجدول ا، ويوضح تبلد المشاعرعلى ُبعد  األربعةق فرق معنوي(، للمقارنة بين الفئات د" )أ
 ( النتائج التي تم التوصل إليها:16)

  

مستوى 
 قيم ف الداللة

متوسط 
 المربعات

درجة 
 األبعاد مصدر التباين مجموع المربعات الحرية

 65.69 0.73 غير دال
89.42 

3 
484 
487 

197.082 
43278.162 
434.75.244 

 بين المجموعات          
داخل المجموعات 

 التباين الكلى

اإلجهاد 
 االنفعالي

عند  دال
0.05 

3.13 58.49 
18.69 

3 
484 
487 

175.460 
9045.721 
9221.180 

 بين المجموعات          
داخل المجموعات 

 التباين الكلى
 تبلد المشاعر

 66.13 1.33 غير دال
49.60 

3 
484 
487 

198.381 
24005.652 
24204.033 

 بين المجموعات          
داخل المجموعات 

 التباين الكلى

نقص الشعور 
 باإلنجاز

 1.51 دالغير 
491.10 
324.31 

3 
484 
487 

1473.300 
156964.97 
158438.27 

 بين المجموعات          
داخل المجموعات 

 التباين الكلى
 المقياس الكلي
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  (16) جدول
 المؤهل الدراسيلمقارنات بين فئات ا فروق 

 دراسات عليا جامعي دبلوم ثانوي  المتوسط الفئة
 * 3.40- * 3.51- * 3.30- - 15.20 ثانوي 
 0.09- 0.21- -  18.50 دبلوم

 0.11 -   18.71 جامعي
 -    18.60 دراسات عليا

على  (0.05عند مستوى داللة )(، عن وجود فروق دالة إحصائيًا 16يكشف الجدول )     
)دبلوم،  الثالثة الحاصلينالحاصلين على الثانوية مقارنة بالفئات  ، بينُبعد تبلد المشاعر

 وجامعي، ودراسات عليا( في اتجاه فئات )دبلوم وجامعي ودراسات عليا(.
 )الخبرة(:وفق)د( الفروق على مقياس االحتراق النفسي وأبعاده الفرعية 

 One Wayالفرض السابق، تم استخدام اختبار تحليل التباين في اتجاه واحد "للتحقق من 
ANOVA سنوات،  5أقل من الخبرة)سنوات "، الختبار داللة الفروق بين عينة البحث وفق

 ،فرعيةال، على مقياس االحتراق النفسي وأبعاده سنة فأكثر( 15سنة، من  15: أقل من 5ومن 
 التي تم التوصل إليها:( النتائج 17الجدول ) ويوضح

 ( 17جدول )
 وأبعاده الفرعية على مقياس االحتراق النفسيالخبرةوفق الفروق 

متوسط  قيم ف مستوى الداللة
 المربعات

درجة 
 األبعاد مصدر التباين مجموع المربعات الحرية

 73.09 0.82 غير دال
89.34 

2 
485 
487 

146.189 
43329.055 
43475.244 

 بين المجموعات          
داخل المجموعات 

 التباين الكلى
 اإلجهاد االنفعالي

 0.41 غير دال 
7.84 
18.98 

2 
485 
487 

15.671 
9205.509 
9221.180 

 بين المجموعات          
داخل المجموعات 

 التباين الكلى
 تبلد المشاعر

 70.38 1.42 غير دال
49.61 

2 
485 
487 

140.767 
24063.266 
24204.033 

 بين المجموعات          
داخل المجموعات 

 التباين الكلى

نقص الشعور 
 باإلنجاز

 108.73 0.33 غير دال
326.23 

2 
485 
487 

217.464 
158220.81 
158438.27 

 بين المجموعات          
داخل المجموعات 

 التباين الكلى
 المقياس الكلي
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 على مقياس االحتراق النفســيإحصــائيًا وفق الخبرةد فروق دالة وجال ت(، 17يوضــح الجدول )
 وأبعاده الفرعية.

/ تزوجم)الحالة االجتماعية)أ( الفروق على مقياس االحتراق النفسي وأبعاده الفرعية وفق 
 (:غير متزوج

للتحقق من صحة الفرض السابق، ومعرفة مستويات الداللة واتجاهها في اتجاه أي من فئتي 
ستخدام اتم ، ومتزوج(،على مقياس االحتراق النفسي وأبعاده الفرعية، غير متزوجالبحث )

"، الختبار داللة الفروق بين مجموعتين غير مرتبطتين، ويوضح T-testاالختبار التائي "
 التي تم التوصل إليها: ( النتائج18الجدول)

 (18جدول )
 وأبعاده الفرعية مقياس االحتراق النفسيعلى  الفروق وفق الحالة االجتماعية 

  0.01** دالة عند مستوى  0.05* دالة عند مستوى 
   2.576=  0.01دال عند             1.960=  0.05دالة عند            486ح = -د

متوسط ( بين0.05( إلى وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )18يشير الجدول )
من العاملين في مجال الرعاية الصحية  المتزوجين ومتوسط درجات ينمتزوجالغير درجات 

 ( في اتجاه المتزوجين. في حين الواألمن في ظل جائحة كورونا على ُبعد )اإلجهاد االنفعالي
قياس مُبعد نقص الشعور باإلنجاز( والدرجة الكلية لتوجد فروق دالة على )ُبعد تبلد المشاعر، و 

 .االحتراق النفسي
 )ثالثًا( مناقشة النتائج:

يمكن مناقشـــــــة نتائج البحث الحالي في ضـــــــوء ثالثة محاور وفق ما أســـــــفرت عنه نتائج      
 التحليالت اإلحصائية لبيانات عينة البحث، وهي كما يلي:

 األبعاد
 (356 )ن= متزوج (132) =غير متزوج

 الداللة قيمة )ت(
 ع م ع م

في  0.05دال عند  * 2.41- 9.36 37.73 9.50 35.42 اإلجهاد االنفعالي
 المتزوجاتجاه 

 غير دال 0.25 4.52 18.51 3.86 18.62 تبلد المشاعر
 غير دال 0.43- 7.18 32.99 6.70 32.68 نقص الشعور باإلنجاز

 غير دال 1.37- 18.27 89.24 17.34 86.72 المقياس الكلي
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 وجود تباين بين عينتي البحث من العاملين في مجال الرعاية الصــــــــــــــحية )أ( المحور األول:
والعاملين في مجال األمن في مدى الشـــــعور باالحتراق النفســـــي أثناء جائحة كورونا المســـــببة 

 . 19-لفيروس كوفيد
وقد اتفقت نتائج هذا المحور مع عديد من الدراســـــــــــــــات التي أجريت في هذا اإلطار ومنها 

 ,Zhang, et al, 2020 ; Takaher&Matso, et al, 2020 ; Zerbini) دراسات:
et al, 2020)ارتفاع معدل االحتراق النفســــــــي بين وآخرون  دراســــــــة "زهانج ، حيث أفادت "

وكذلك دراسة  19 -العاملين في المجال الطبي مقارنة بالمهن الغير طبية خالل جائحة كوفيد
رتفاع معدل االحتراق النفســـــــــــي لدى " التي أســـــــــــفرت عن ا2020"تاكاهير وماتســـــــــــو وآخرون 

العاملين في الرعاية الصـــــــحية على أبعاده الثالثة اإلنهاك العاطفي وتبدد الشـــــــخصـــــــية وتدني 
" في ألمانيا إلى أن، 2020 وآخرون  ربينياإلنجاز. بل ذهبت بعض الدراســـات مثل دراســـة "ز 

العــاملين في األجنحــة من عــانوا إجهــادًا أكثر  19-العــاملين الصــــــــــــــحيين في أجنحــة كوفيــد
عزى ذلك للتعامل المباشر مع المصابين والشعور بالمسئولية تجاههم والتعامل مع األخرى و ي

الفيروس وحاالت الوفاة واتخاذ بعض القرارات المصــيرية تجاه المرضــى وغيرها من الضــغوط 
 الشديدة.

ق النفســــي ب االحتراوُتعضــــد تلك النتائج ما اســــتقر عليه الباحثين في مجال البحث عن أســــبا
حيث أشـــــاروا إلى دور بيئة العمل في الشـــــعور باالحتراق النفســـــي فالبيئة التي تســـــمح بتنظيم 
مستويات من الضغوط واإلحباط لفترات طويلة من الزمن تؤدي بالنهاية إلى االحتراق النفسي 

باشـر مع ملموظفيها خاصـة العاملين في مجال الخدمات اإلنسـانية والتي يكون فيها التواصـل 
العمالء، كما أن غموض الدور الناتج عن عدم وضـــــــــوح المســـــــــؤوليات والمهام، وعدم اإللمام 
بإجراءات العمل وحدود الســــــلطات والمســــــؤوليات إضــــــافة لعدم تلقي الموظف للتغذية الراجعة 
على أداء عمله لتقليل الغموض في الدور، والذي يؤدي بالتالي إلى زيادة التوتر وعدم الثقة 

نفس وانخفاض الرضــــــا الوظيفي، وأيضــــــا من العوامل الوظيفة المســــــببة لالحتراق النفســــــي بال
عـبء العمـل نوعيـًا وكميـًا، فـالفرد الـذي يتحمـل زيـادة كبيرة في عـبء العمـل يقع تحـت وطـأة 

ويرتبط عبء العمل النوعي بصــعوبة العمل ومســتوى التعقيد  ، مســتويات عالية من الضــغوط
هارات المطلوبة إلنجاز مســـــــــتوى أداء معين أكبر من قدراته أي أن حيث يشـــــــــعر الفرد أن الم

الفرد يفتقر إلى القدرة والمهارة الالزمة ألداء العمل. وبمراجعة تلك األســــباب المؤدية لالحتراق 
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النفسي خاصة المتعلقة بالوظيفة تكاد تكون واضحة ومشابهه للظروف الوظيفية للعاملين في 
فنرى غموض الدور في عدم وضـــــــوح التوجيهات  19 -ة كوفيدالصـــــــفوف األمامية خالل أزم

وفقدان القدرة بالتحكم في الظروف المحيطة، ومواجهة ظروف اســــــــــــــتثنائية من خالل فيروس 
 مستجد لم يمر عليهم من قبل وبالتالي عدم القدرة على التصرف حياله.

نجاز ألعلى وزن ُبعد اإلجهاد االنفعالي ونقص الشــــــــــــــعور باإل احتالل الثاني:)ب( المحور 
نســـــبي بين أبعاد االحتراق النفســـــي لدى عينة الدراســـــة، وبدرجة أكبر لدى العاملين في مجال 

 Pappas، وجاء ذلك مؤيدا لدراسة )الرعاية الصحية، وبشكل أكبر لدى اإلناث عن الذكور
et al,2020)  ،من أن اإلناث لديهن قلق واكتئاب أعلى مقارنة بالذكور أثناء أزمة كورونا

 . ( Azoulay et al,2020وهو أيضا ما أظهرته نتائج دراسة )
وكال الُبعدين )اإلجهاد االنفعالي، ونقص الشـــــعور باإلنجاز( يوضـــــح مدى الشـــــعور اإلرهاق  

فراد في ضـــــوء الفروق الفردية بين األوفقدان الطاقة والوهن والنضـــــوب، وهو ما يمكن تفســـــيره 
القدرة على االستجابة للمواقف الضاغطة فما يكون مصدر ضغط لفرد ما يمكن أن في مدى 

ال يراه البعض مصـــــدر ضـــــغط، كذلك تســـــهم الخصـــــائص الشـــــخصـــــية في التعرض لالحتراق 
اف ز فالنســــاء أكثر عرضــــة لإلصــــابة بحكم تعدد المهام المنوطة بهم وألنهم معرضــــون لالســــتن

الوجداني بشــــــكل كبير، وهذا ما أشــــــار إليه البحث الحالي حيث حقق اإلناث نســــــبة أكبر من 
 وقد يكون ذلك ناتجاً  الذكور في مدى الشـــــــــعور باإلجهاد االنفعالي ونقص الشـــــــــعور اإلنجاز،

عن الشــــــعور العالي بالمســــــئولية إلنقاذ المصــــــابين وتوفير الرعاية الصــــــحية الالزمة. وهو ما 
وتم عزو ذلك إلى أســـــباب  (Ruchira, et al, 2020)اســـــة "روشـــــيرا وآخرون" يتوافق ودر 

بيولوجية مرتبطة بتقلبات مســـتوى الهرمون واالختالفات الفطرية في القوة والشـــخصـــية إضـــافة 
 لتعدد األدوار التي تمارسه األنثى في األسرة والعمل.

ق ر باالحتراق النفســـــي، وفوجود فروق بين أفراد العينة في مدى الشـــــعو  )ج( المحور الثالث:
 متغير العمر والتعليم والحالة االجتماعية.

فيمــا يتعلق بــالفئــة العمريــة أظهرت النتــائج أن الفئــات العمريــة األصــــــــــــــغر ارتبطــت أكثر     
فعامل الســــــن من المتغيرات الشــــــخصــــــية باإلجهاد االنفعالي أكثر من الفئات العمرية األكبر، 

أن االحتراق النفسي  2003األكثر ثباتا في عالقته باالحتراق النفسي حيث يرى آدم العتيبي، 
  أكثر انتشارًا بين الشباب األصغر سنًا قياسا بالذين تزيد أعمارهم عن الثالثين أو أربعين سنه 
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هاك فعالة ســـــــاعدتهم على مواجهة اإلنويعزى ذلك لخبرة األكبر ســـــــنا وتطبيقهم اســـــــتراتيجيات 
العاطفي والجســـــدي. ويعتبر األفراد المتزوجون أقل عرضـــــة لإلصـــــابة باالحتراق النفســـــي من 
األفراد الغير متزوجين فاألطفال واألســـــرة يكونوا مصـــــدرًا للمشـــــاعر الحية ويمثلوا حاجز يحول 

ًا في ســـن متقدمة وأكثر نضـــجدون فقدان المشـــاعر، وأولئك الذين لديهم أســـر غالبًا ما يكونوا 
ولديهم أهداف وطموحات أكثر عقالنية من األصـــــــغر ســـــــنًا. أما فيما يتعلق بالوظيفة فســـــــابقًا 
كان االحتراق النفســــــــي يظهر بشــــــــكل واضــــــــح لدى األفراد الذين يعملون في الخدمات الطبية 

عت ولكن اتسـومهن الخدمات اإلنسـانية والمعلمين والمتعاملين مع ذوي االحتياجات الخاصـة، 
الدائرة ليصــــــل إلى غالبية الوظائف التي يكون فيها تعامل مباشــــــر مع العمالء بل تعدى ذلك 
ليصل االحتراق النفسي إلى بعض األوجه التي ليس لها عالقة بالمهنة مثل االحتراق النفسي 
في الزواج واالحتراق النفســــــــــــــي بين المراهقين، وأصــــــــــــــبح االحتراق خطر يمس كافة مجاالت 

 ياة.الح
وتعتبر المساندة الذاتية من قبل الفرد نفسه أو المساندة االجتماعية سواء من قبل األسرة      

بل المواجهة التي تقي الفرد مما يتعرض له من ضـــــــغوط  أو المجتمع أو الزمالء من أقوى ســـــــُ
ها هأثناء العمل، فتلعب المســـــــــاندة االجتماعية دورًا هامًا في خفض اآلثار الســـــــــلبية التي يواج

مادي  فالمســـاندة دعم ،الفرد في حياته اليومية كما تســـاعده على الشـــعور باإلنجاز الشـــخصـــي
وعاطفي ومعرفي يســـــتمده الفرد من األســـــرة والزمالء في العمل أو األصـــــدقاء وتســـــاعده على 

اســــة وأظهرت الدر التخلص من ضــــغوطات الحياة وتســــاهم في الحفاظ على صــــحته النفســــية. 
بلد والحاصلين على الدراسات العليا في بعد ت العامةصلين على الثانوية وجود فروق بين الحا

 لىإغموض الدور في العمل باإلضــــافة  إلىالمشــــاعر حيث أن نقص التعليم والتدريب يؤدي 
عدم تبلد المشــــــــــاعر و  إلىعدم المعرفة باســــــــــتراتيجيات تخفيف الضــــــــــغوط مما يؤدي بالنهاية 

 عمالء.الشعور بالمسئولية والتعاطف لدى ال
 :التوصيات

قد ألقت بظاللها على العاملين في الصفوف  19-مما سبق يتضح أن جائحة كوفيد      
 المقترحات:األمامية وهذا ما ظهر من خالل نتائج هذه الدراسة حيث يمكن صياغة بعض 

إلعداد ضمن اتيقتصر التدريب المهني على اإلعداد الفني ومهارات العمل بل يجب أن ي أال -
 ظروف طارئة. أيالنفسي لمواجهة 
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 تطوير بروتوكوالت الوقاية مستقباًل وتدريب العاملين في الصفوف األمامية لمواجهة األوبئة. -
 والثقافية. االجتماعيةوضع استراتيجيات مختلفة لمرحلة الجائحة مع السياقات  -
حيث سيما جمعية علم النفس بوالم في مواجهة األحداث الطارئة تفعيل دور جمعيات النفع العا -

سية االستشارات النفمزيد من في نشر الوعي النفسي من خالل تقديم  أكبر يكون لها دور
 والرسائل التوعوية للتعامل مع األحداث الطارئة.

اندة للعاملين وتقديم الدعم والمس االرتياحلين على اإلدارة الجيدة وخلق جو من ئو تدريب المس -
 القرار. باتخاذ وإشراكهم
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Abstract1 

      This research aims to detect the differences in emotional 

exhaustion between health-care workers(HCW) and law 

enforcement workers(LEW) facing Covid-19 pandemic. This research 

implement the psychological combustion scale(PCS) and its sub-

dimensions using several variables including type, age group, academic 

qualification, experience, and social status on a total sample of 488 

persons. After verifyingits cyclometric properties, the psychological 

combustion measure shows that there are statistically significant 

differences between HCW and LEW in emotional stress, lack of sense 

of achievement and the overall degree of psychological combustion, 

directed towards HCW. The results also showed statistically significant 

differences between males and females in emotional stress, lack of 

sense of achievement, and the overall degree of psychological 

combustion all directed towards female workers. Additionally, results 

show there are statistically significant differences in the sub-

dimensions between age groups, academic qualifications and marital 

status where the differences are apparent in people under 30 years, with 

high school diploma or less and/or married.  

                                                 
1key words:Burnout– Covid-19– EmotionalExhaustion- Depersonalization- Low Personal 

Accomplishment 


