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 الملخص

 

( تعبلاالكتئاب ,ا ,ان صحة الموظفين النفسية تتمثل في تهيئة الظروف المناسبة في العمل مع تجنب )الضغط النفسي , القلق 

ة فين النفسية الموظوالرضا الوظيفي بين الموظفين , ومما يجدر ذكره هنا ان صح االلتزاموبالتالي ستؤدي الى ارتفاع نسبة 

اد النفسي ر االجهسيحاول هذا البحث طرح شرح مفصل لمصاد . عامة وبالتالي جودة انتاجهممرتبطة ارتباطا وثيقا بصحتهم ال

ج لبحث المنههذا ا للعاملين وتم اخذ حالة دراسة القطاع الطبي النه اكثر قطاع يتعرض فيه الموظفون لضغوط نفسية, سيتبنى

يتان التان دراسعرض ح وقد تم ين الرضا الوظيفي واالجهادللوصول الى النتائج منها ايجاد العالقة العكسية بالوصفي التحليلي 

انت في جدة وك لثانيةامتعلقتان في هذا الموضوع االولى في قطاع غزة وكانت العينة المنتخبة هب الممرضين والحالة الدراسية 

 العينة المنتخبة هي االطباء.

 

 اع الطبي.: االجهاد النفسي, ضغط العمل , العاملين في القطكلمات مفتاحية
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 المقدمة

 

ن تخلو من التوتر اساعات يوميا وهذه المدة ال يمكن  8يقضي العامل من الوقت في اغلب دول العالم في ميدان العمل بمعدل 

صية وين شختلعب المهنة دور رئيسي في تك والمشاكل المختلفة, وكلما زادت مسؤوليات المرء كلما كان عرضة للتوتر.

تي من راض الاالنسان وطريقة تفكيره وحتى نوع االمراض الجسدية والنفسية التي من الممكن التعرض لها , وتسمى االم

ل المجانم ها عمالالممكن ان يتعرض لها العمال من جراء ممارسة مهنة معينة "االمراض المهنية" مثل االنراض التي يتعرض 

 (2001سبب الغبار والكيماويات التي يتعرضون لها خالل عملهم. )العيسوي , ب

 

 االجهاد النفسي 

 

 قيام بمهمةطلب لليتم تعريف االجهاد النفسي في العمل على انه اي استجابة ضارة تحدث للموظفين عندما يكون هناك ضغط يت

ج السلبية في الصح النفسية , يرتبط اجهاد العمل بقوة مع النتائ(2001, )أبو نجيلة ما ال تتطابق مع القدرة الفعلية للقيام بها 

نعدام االمن ( عندما يكون اجهاد العمل مرتفعا مع اVermeulen & Mustard, 2000للموظفين , فعلى سبيل المثال ذكر )

 الوظيفي بشكل كبير فان ذلك يعمل على ازدياي تعرض الموظفين للقلق واالكتئاب.

 

 (, مظاهر االجهاد النفسي.1الشكل)

 

لتعامل مع لجهيزا تتشير االبحاث الحديثة بانه عندما يشعر الموظفون بأنهم معدومون في مكان العمل , فانهم يصبحون أكثر 

نهم يرون وحي بأضغوط العمل اليومية , وان الموظفون الذين يعملون بدوام جزئي فانهم يعانون من ضغوط نفسية أقل مما ي

 .أقل في مكان العملتهديديات 

 

الضغط النفسي

التعب

االكتئاب 

لقلقا
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سلبية, في اعر المن المعروف ان اجهاد العمل مرتبط بقدر اقل من الرضا الوظيفي , وهو مرتبط ايضا بلشعور بالضيق والمش

 عمل.ياءا من القل استاحين ان االجهاد المتصل بالتحدي )أي التوتر المرتبط بالنجاح والمشاعر االيجابية( فهنا يكون الموظف 

 ( 2001, )أبو نجيلة

 

 

 (, العالقة العكسية بين االجهاد والرضا الوظيفي.2الشكل)

 

 

 التاأثيرات الجسمية

 

رعاية تكاليف ال تحملونيأما عن التأثيرات الجسمية للعمال نتيجة االجهاد والتوتر , فان العمال الذين يفيدون بانهم متوترون 

% الى 60ن ( الى اNIOSHمين, وصرح المعهد الوطني للسالمة والصحة المهنتيين )ي% اعلى من الموظفين السل46الصحية 

 % من زيارات الموظفين للطبيب يكون سببها االجهاد بالعمل. 90

لفة منها: رة ومكاذا تركت هذه االعراض بدون عالج لفترة طويلة من الزمن فهذا قد يزيد من مخاطر نمو امراض مزمنة وخطي

 ده كلفالسكري والسرطان, والتي تؤدي الى تحمل تكاليف رعاية صحية كبيرة , فمرض السكري وح امراض القلب, مرض

  (NIOSH, 1999) مليار دوالر نفقات طبية غير مباشرة. 58قطاع االعمال 

 .االجهاد يمكن ايضا ان يقلل من نظام المناعة ويلعب دورا في حساسية الشخص في التقاط االمراض كالبرد واالنفلونزا

(APA, 2008) 

 

 التأثيرات النفسية 

 

الرضا عن  ر, عدميشمل االجهاد تأثرات على المستوى النفسي للعامل فنجد العمال يعانون من ضعف التركيز , المزاج القصي

ة العقلية ي الصحالعمل وانخفاض المعنويات. ويمكن ان يعاني العمال من مستويات اعلى من التأثيرات قد تصل الى مشاكل ف

ية لصحة العقلطنية لضافة الى االكتئاب السريري. وهنا نذكر ان تكلفة المعاهد الوتتراوح بين القلق وتعاطي المخدرات باال

 )Strine, 2001)  (Pfeifer, 2008) مليار سنويا. 23قدرت ان االكتئاب كلف 

الرضا 
الوظيفي 

اجهاد العمل 
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 مسببات االجهاد النفسي

% 43بنسبة   الوظيفي هي الرواتب المنخفضة ( فان اهم العوامل التي تتلخص باالجهاد2008) APAوفقا لما جاء بتقرير 

 %34% واالمان الوظيفي 40% ,عدم وجود فرصة للنمو 43واعباء العمل الثقيلة بنسبة 

 

 

 (, مسببات االجهاد النفسي في العمل 3الشكل)

 

ة لوب االدار, واس الوظيفي منها عندم المشاركة في صنع القرار باالضافة الى مما سبق فايضا هناك مسببات اضافية لالجهاد

ات محادث الغير فعالة والغير سارة التي تتضمن سمات مزعجة مث الضوضاء واكبر مثال على ذلك الضوضاء الناتجة عن

نخفض ملمكتب االزمالء في المكاتب المفتوحة التي تسبب التشويش وااللهاء , وأظهرت دراسة في جامعة كورنيل ان ضجيج 

طات فالعمل ان العمل لساعات طويلة ايضا هي نوع اخر من الضغو( 2001)أبو نجيلة , المستوى زادت مستويات التوتر .

 .االضافي يمكن ان يؤدي الى ضعف االداء العقلي وزيادة المرض واالصابات في مكان العمل

 طرق التعامل مع مصادر االجهاد النفسي 

 للمشكلةالبدء بتقييم حقيقي 

داء, شاكل األان تقوم الشركات بتقييم نطاق العمل من خالل التظر الى معدالت التغيب والمرض وم 1999 (NIOSH)يقترح 

عين او في مي قسم بمكن للجان ان تحدد عوامل االجهاد المحددة واذا ما كانت تتركز ف وايضا من خالل استطالعات الموظفبن

 كل ارجاء الشركة, ومن المهم ان ندخل الموظفين في هذه العملية ونسألهم عن اراءهم.

 

 

• اعباء العمل 
الثقيلة 

43%

• االمان 
الوظيفي 

34 %

• الرواتب 
المنخفضة 

43%

• عدم وجود 
فرصة للنمو 

40%
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 تحديد ادوار الوظيفة

 

 لتوتر منهاحد من االشركة للمساعدة من الاقترحت جمعية النفس االمريكية مجموعة من الطرق التي من شأنها ان تغير ثقافة 

ال فرصة ح العمتوفير وظائف ذات معنى التي تتيح للعمال استخدام مهاراتهم, وتحديد أدوار ومسؤوليات العمال بدقة, من

ن يرة , وتحسل الشكللمشاركة في القرارات التي من شأنها ان تكون مرتبطة بشكل مباشر مع مسؤولياتهم الموكلة اليهم من قب

عي بين الجتماامهارات التواصل بين العمال التي من شأنها تطوير افاق العمل في المستقبل واخيرا توفير فرص للتفاعل 

 العمال.

 

 تحقيق التوازن بين الحياة والعمل

 

اعمة يمكن ددمات خويتم ذلك عن طريق وضع جداول العمل التي تتوافق مع المتطلبات في الحياة خارج العمل فيما ذلك تقديم 

 ان تساعد في تقليل التوتر وفيما يلي بعض هذه االستراتيجيات :

 

 غوط ضلل من الوقت المرن: السماح للعمال ببدء أو إنهاء يوم العمل في وقت سابق أو في وقت الحق يمكن أن تق

 العمل / الحياة ، وخاصة بالنسبة للوالدين العاملين.

 ى رفع ؤدي إلكل موظف من الحصول على إجازة دون فقدان اإلنتاجية العمل من المنزل. العمل من المنزل ي تمكين

 والرضا الوظيفي وانخفاض ضغط الموظفين. الروح المعنوية

 

 لسريعةساعات غداء أطول. قد يساعد تمديد ساعة الغداء في تثبيط نشاطك يتناول وجبات خفيفة والوجبات ا. 

 

 ل الفواتيرة في حالدعوة للرعاية الصحية. تقديم خبير يمكنه شخصيا معالجة مشكالت الرعاية الصحية ، مثل المساعد 

 ى عملهم.ركز علالطبية والتفاعل مع التأمين ومقدمي الخدمات ، يمكن أن تساعد الموظفين تقليل القلق والبقاء ت

 

 

 تقديم مجموعة من االنشطة الصحية 

 

أن تساعد أساليب التمرين واالسترخاء على تخفيف الضغط استجابة في الجسم وتحسين الرفاهية. وتظهر دراسة واحدة  يمكن

ذلك النشاط البدني في العمل يمكن أن يزيد اإلنتاجية , وفقا لدراسة أجريت من قبل النظام الصحي المعمداني في والية 
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وظفين بوزن صحي وخفض ضغط الدم وجداول نوم افضل وبالتالي زيادة ميسيسيبي, فان ذلك مممكن ان يساهم في ايجاد م

  الطاقة وتحسين مهارات ادارة االجهاد.

 

 تطوير البيئة الداخلية للشركة 

 

ادئة هتوفير غرف وواء ، قد يشمل الحد من اإلجهاد البيئي إعادة تأهيل مكان العمل ليشمل اإلضاءة الطبيعية ، وتحسين تدفق اله

سقوف دام الجلسات اليوغا والحد من مستويات الضوضاء. عندما يتم تخفيض مستويات الضوضاء من خالل استخ للتدليك أو

 .المصممة بشكل جيد واألثاث أو أجهزة إخفاء الصوت ، يركز الموظفون

 

 (, اساليب تطوير البية الداخلية للشركة للحد من االجهاد النفسي.4الشكل)

 

 

 في القطاع الطبياالجهاد النفسي للعاملين 

 

 الحالة الدراسية االولى

  

 ت الحكومية بقطاع(, عن الصحة النفسية للعاملين في مجال التمريض في المستشفيا2008في دراسة اجرتها الباحثة العمرين )

ي ات التغزة ,والتي هدفت بشكل اساسي الى التعرف على مستويات الصحة النفسية للممرضين والممرشات ضمن المتغير

مهني األداء ال قة بينتمثبت بعدد سنوات الخبرة ومكان العنل والمؤهل العلمي والجنس ,والهدف االخر كان عن معرفة نوع العال

 والصحة النفسية, 

 

صحة ن وزارة العتمد مماعتمدت الباحثة على االدوات البحثية المتمثلة باالستبانة التي صممتها شخصيا , باالضافة الى نموذج 

تباين ر تحديد الاختبا ر سنوي يختص بتقويم األداء , لتحليل النتائج تم استخدام المعالجات االحصائية المتعددة مثلوهو تقري

 االحادي واختبار بيرسون للعالقات والتكرارات والوزن النسبي .

 

اعادة تأهيل االضاءة الطبيعية 

تحسين تدفق الهواء 

استخدام السقوف المصصمة بشكل جيد

الحد من مستويات الضوضاء 
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ختيار اناث وتم ا 92ذكور و  109,  201تمثلت عينة الدراسة بمجموعة من الذكور واالناث الممرضين وكان عددهم 

 (2008)العمرين , .المستشفيات المركزية في القطاع

 

 

 

 من اهم النتائج التي وصلت لها الباحثة : 

 مهني الذي ني والهناك تبايانات واضحة في البعد الشخصي واالجتماعي والدرجة الكلية للمقياس على عكس البعد الدي

 خصوصا عند الممرضات دون الممرضين . كان خاليا من التبايانات

 

  0.05ستوى مالممرضين كانت نفسياتهم افضل من الممرضات وذلك من خالل الفروقات ذات الداللة االحصائية عند 

. 

 

  أما بما يخص المؤهل الدراسي فال يوجد فروقات ذات داللة احصائية في مستوى الصحة النفسية. 

 

  لة ذات دال في القطاع الحكومي فجاءت النتيجة لصالحة وقد تم مالحظة فروقأما الدخل المرتفع عند العاملين

 احصائية في المستوي المتعلق بالصحة النفسية وعالقته بها .

 

 

 (, أهم المؤثرات على الستوى النفسي للعاملين الممرضين .5الشكل)

 

 

 

المستوى  
النفسي 

النوع 

الدخل
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 الحالة الدراسية الثانية :

 

مساعدة لطبية الامثل الطب والمهن  التي من الممكن ان يسببها نوع معين من المهن مراض هنالك أمثلة أخرى كثيرة من األ

مرتبطة رابات الأنواع االمراض واالضطوالمهن العسكرية والحرفيين والعمال اليدويين وغيرهم , حيث يدرس الطب المهني  

سب حدوثها نيف من ية الممكنة أو طرق التخفبمهنة معينة , محاوال فهم االليات االمراضية والمسببات المرضية وطرق الوقا

االلمام  لضروريامن خالل اجراء تعديالت نفسية أو تقنية وقائية أو غير ذلك وفي الممارسة الطبية اليومية نجد أنه من 

 .بمعلومات عامة عن المريض تشمل النقاط السابقة اضافة للمعلومات الخاصة بالمرض

 

ة بالمرض الخاص جد أنه من الضروري االلمام بمعلومات عامة عن المريض تشمل المعلوماتوفي الممارسة الطبية اليومية ن 

المهتمين  تعاون مما يساهم في تفهم الحالة المرضية بشكل ناجح ومما يساعد في وضع التشخيص الصحيح السريع , وال بد من

اعي فس الصننفسيين والمختصين في علم النوالمسؤولين في هذا الميدان مع االختصاصيين من أطباء نفسيين وأخصائيين 

القيام المناسبة ووالزمة المهني اضافة لغيرهم من الخبراء والمستشارين من أجل تقديم الخدمات النفسية العالجية واالرشادية ال

 باجراء الدراسات واألبحاث والندوات وتبادل المعلومات والخبرات في هذا الميدان الهام.

 

ي من العاملين ( أخصائي نفس48( طبيبا و )٥٠وقد تكونت عينة الدراسة النهائية من)  (2009الشمري )  في دراسة اجراها

يانات حليل بجدة، واستخدمت االستبانة لقياس مصادر ضغوط العمل ، وتم ت ببعض المستشفيات الحكومية والخاصة يمدينة

، كما ل االرتباطلتحلي الدراسة باستخدام المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ومعامل الفا كرونهاع، ومعامل بيرسون

ب على الطبي سلبيا فة ان كان التخصص يؤثرتم استخدام اختيار )كرونباخ( لمعرفة داللة الفروق بين متوسطات  الدراسة لمعر

 النفسي او األخصائي النفسي الذي يتعامل مباشرة مع المرضى على مر السنين.

 

شفى ن بمستاستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي المسحي وتم رصد مستوى ضغوط العمل لدى األطباء النفسيي

اة دام أدمستشفيات الخاصة والتعرف على وجهات نظرهم من خالل استخالصحة النفسية , ومستشفى األمل بجدة وبعض ال

 االستبانة .

 

نب منها دة جواعوتم استعراض مفاهيم المصطلحات الطبية التي تم استخدامها في الجزء النظري من هذه الدراسة وتناولت  

ة العالقوضغوط العمل حيث تم استعراض نموذج كاري كوبر و روي باين لتصنيف مصادر ضغوط العمل  واالداء الوظيفي 

 الموضوع . ة بهذام استعراض عدد من الدراسات المحلية واالجنية المتعلقبينه وبين الرضا عن الوظيفة  والمرض المهني وت

 ة: ئلة التاليل االستتضمن هذه الدراسة عددا من التساؤالت ذات العالقة المباشرة باالهداف لوصف وفهم موضوع البحث من خال
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 النفسين .هل لبيئة العمل أثرا في تشكيل الضغوط النفسية لدى األطباء والمعالجين  -1

رضية ملمستشفيات اي هذه فوجاء الجواب عن هذا السؤال بعد تحليل االستبانة الخاصة بالعينة المنتخبة بأن بيئة العمل الداخلية 

 نة بما يخصد العيحيث أن غالبية العبارات الخاصة بهذا المحور أعطيت الدرجة )مرضي(.ونجد ايضا ان االتجاة العام ألفرا

 نظيمية مرضية حييث ان غالبية العبارات الخاصة بهذا المحور أعطيت الدرجة )مرضي(.رأيهم بالبيئة الت

 

 هل يختلف مستوى ضغوط العمل لدى األطياء والمعالجين النفسيين محل الدراسة وفقا للجنس؟ -2

ناك فروق في هليس  ( مما يعني انه3.15وجد الباحث انه ليس هناك فروق في استجابات افراد العينة عند مستوى معنوية )

 استجابات العينة في مستويات ضغوط العمل تبعا للجنس.

 

 ة ؟هل يختلف مستوى ضغوط العمل لدى االطباء والمعالجين النفسيين محل الدراسة وفقا للحالة االجتماعي -3

لحالة عمل تبعا لوط اليات ضغلم يجد الباحث من خالل تحليل اجابات افراد العينة ايه فروق في استجابات افراد العينة في مستو

 االجتماعية.

 

 هل يختلف مستوى ضغوط العمل لدى األطباء والمعالجين النفسيينمحل الدراسة وفق التخصص؟  -4

 هناك  فروق في استجابات أفراد العينة في مستويات ضغوط العمل تبعا للتخصص.

 

من له مخصوصا فسية على الطبيب والمعالج النفسي , وهل توجد فروق ذات داللة احصائية فر درجة التعرض للضغوط الن -5

 عالقة يومية مباشرة مع المرضى على مر السنين؟

 

خصوصا نفسي ومن خالل تحليل اجابات افراد العينة تم مالحظة وجود أثر سلبي للتخصص النفسي على الطبيب والمعالج ال

 ممن له عالقة يومية مباشرة مع المرضى على مر السنين.

 

صابة طبية , واالطاء الوجاءت اجابات العينة المنتخبة المتعلقة باالستبانة بأن الشعور بالتعب واالنهاك , والقلق تجاه االخ

علقة سئلة المتجاه االبالعدوى تعد من المصادر المسببة لضغوط العمل لدى عينة الدراسة وايضا كانت استدابات أفراد العينة ت

حيث ان  خلية مرضيةمل الدااألطباء المعالجين ومنه نجد ان االتجاه العام ألفراد العينة ان بيئة العببيئة العمل الداخلية لدى 

ل بيئة العم ما يخصفغالبية العبارات الخاصة بهذا المحور أعطيت الدرجة )مرضي( , أما بما يتعلق باستجابات افراد العينة 

ئم من نفسي الماللجو الابما يعود ذلك الى ان بيئة المستشفيات توفر لهم الداخلية ألخصائيي وأطباء الصحة النفسية مرضية , ور

. ت واالهدافجراءاالتجهيزات الطبية والمكتبية ومستوى النظافة واالضاءة والتهوية وسهولة الوصول الى االقسام ووضوح اال

 (2009ي ,. )الشمرتبعا للجنس مستويات ضغوط العملي استجابات أفراد العينة في فوتمت مالحظة انه ليس هناك فروق 
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% 56.1سبة وخلصت نتائج الدراسة إلى أن غالبية أفراد العينة يشعرون بالتعب واالنهاك خالل ساعات العمل وذلك بن

 ة التعامل المباشر مع% , وكذلك شعورهم بالقلق تجاه االصابة بالعدوى نتيج62.6ويشعرون بالقلق تجاه األخطاء الطبية بنسبة 

له عالقة  %, كما أنه يوجد أثر سلبي لتخصص النفسي على الطبيب وعلى المعالج النفسي وخصوصا ممن52المرضى بنسبة 

اللة دومستوى  3.4ط بمتوس  T% على اختبار 69.8يومية مباشرة مع المرضى النفسيين على مر السنين وذلك بنسبة 

(0.001 . ) 

 

لية في الداخ وفي ضوء ما توصلت اليه الدراسة من نتائج قدم الباحث عددا من التوصيات كاالهتمام بتحسين بيئة العمل

ية كتبات داخلنشاء مالمستشفيات الحكومية والخاصة , بما يحد من التعرض للروتين وحدوث الضغوط النفسية والتوتر , وذلك با

بة الى االصا ي تؤدير شبكة االنترنت للرجوع للمصادر العلمية وقت الحاجة , واالهتمام بمعالجة االسباب المهنية التوتوفي

العمل لنفسيين, ولجين ابالعدوى من خالل ممارسة العملية العالجية للمرضى النفسيين والتي قد تنعكس على أداء األطباء والمعا

لة قدراسة بشري للتوجه الى التخصصات النفسية والعصبية , حيث أثبتت نتائج العلى جذب الخريجات في مجال الطب ال

 % من الذكور.70% مقابل 30العنصر األنثوي في هذا المجال بنسبة 
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 النتائج والتوصيات 

 

لبية واخر سمشاعر هناك نوعين من االجهاد الوظيفي واحد سلبي مرتبط بقدر اقل من الرضا الوظيفي وبالتالي شعور بالضيق و

 متصل بالتحدي وهو مرتبط بالمشاعر االيجابية والنجاح وفيها يكون الموظف اقل استياءا من العمل .

 .ي مان الوظيفنمو واالعدم وجود فرصة للوة واعباء العمل الثقيلة هي الرواتب المنخفضتتعدد مسببات االجهاد في العمل فمنها 

ار تحديد ادو الى فةباالضاأن البدء بتقييم المشكلة هي اولى الخطوات لفنون التعامل مع مصادر االجهاد النفسي في الشركات 

را باشرة واخيمطريقة للعمال بالمشاركة بصنع القرار خصوصا بالقرارات التي تتصل بالمهام الموكلة اليهم ب الوظيفة والسماح

 تحقيق التوازن بين الحياة والعمل .

اختيار ب العناية ون مثالان تحسين البيئة الداخلية للشركة من شأنه ان يققل من نسبة االجهاد النفسي الذي قد يتعرض له الموظف

 اه .كل ادنضاء وتحسين االضاءة وتدفق الهواء , ويمكننا تلخيص كل ذلك بالشث وشكل االسقف والتقليل من الضواالثا

 

 طرق التعامل مع االجهاد النفسي للعاملين .الشكل )(, 

 

 

 

 

 

البدء بتقييم المشكلة الفعلية 

تحديد ادوار الوظيفة والسماح للعمال بالمشاركة 

تقديم مجموعة من االنشطة الصحية 

تحسين البيئة الداخلية للشركة 
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