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 *ميينة جاب هللا

 الملخص

ة العاملةبشكل كبير في تنتشر العنوسة 
 
وقد تناولت هذه الدراسة العنوسة من حيث . المجتمع الجزائري، ال سيما لدى المرا

ة 
 
سبابها ونتائجها، إضافة إلى عمل المرا

 
ة للعمل سواء لكسب  هومترتباتمدى انتشارها، وا

 
سباب خروج المرا

 
عليها. ومهما كانت ا

م الحاجة لالنتماء وتحقيق الذات، فالشيء المهم هو مدى تفاعلها مع محيط عملها وانعكاسات ذلك على جانبها النفسي. لذلك 
 
المال ا

ة العاملة ا العنوسة والجانبمعرفة العالقة بين حاولت هذه الدراسة 
 
لعانس وما إذا كانت تعاني من ضغوط نفسية في النفسي للمرا

ن تقديرو  النفسي.العمل والمعبر عنها باالحتراق 
 
ثر بمتغيري  كانت النتائج ا

 
ة العاملة العانس لالحتراق النفسي منخفض، وال يتا

 
المرا

قدمية المهنيةالسن 
 
ة .واال

 
ن كون المرا

 
كـثر تعرضا للضغط النفسي ف كما ا

 
وهو ما عبر عنه انخفاض  ،ي العملالعاملة عانسا ال يجعلها ا

 شعورها باالحتراق النفسي. 

ة  ، العمل،العنوسةالمفاتيح: الكلمات 
 
 االحتراق النفسي.العمل، الضغط النفسي في  العاملة،المرا

Résumé 

Cette étude porte sur le phénomène très répandu, dans la société algérienne, à savoir  le phénomène du 

célibat, surtout parmi les femmes travailleuses.Malgré le phénomène endémique dans la société, nous trouvons 

d'autre part la rareté des études psychologiques ont traité -- dans les limites de nos connaissances à eux-.Par 

conséquent, cette étude cherche à savoir la relation entre le célibat et l'aspect psychologique des femmes qui 

travaillent ,et si les femmes travailleuses souffrent de stress psychologique au travail et a exprimé combustion 

psychologique. 

Mots clés : Célibat, le travail, Les femmes travaillant, Le stress au travail, combustion psychologique. 

Summary 

This study deals with the phenomenon of spinsterhood, heavily spread in Algerian society, especially 

among working wome. Despite the rampant phenomenon on the society, rare are the psychological studies that 

dealt with it. Therefore, this study is trying to find out the relationship between spinsterhood and the 

psychological aspect of working women and whether the spinster is suffering from psychological stress at work 

and expressed by her psychological burnout. 

Keywords : Spinsterhood ,The work, working women, Stressat work ,Burnout. 
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 مقدمة

سلوب الذي اختاره هللا 
 
إن الزواج الشـرعي هو اال

ة، للتوالد والتكاثـر، واستمرار الحياة بين الرجل
 
ولم  والمرا

ن يجعل اإلنسان كغيره من 
 
 هللا ا

 
فيدع غرائزه  الكائنات،يشا

ن يحفظ  وعي، حيث إنتنطلق دون 
 
نه ا

 
الزواج من شا

خذت به  كرامته.لإلنسان شرفـه ويصون 
 
مر الذي ا

 
وهو اال

المجتمعات العربية واإلسالمية حيث تبنت الزواج في اإلطار 
 عه هللا سبحانه وتعالى.شر الذي 

ة العربية على عاتقها منذ منتصف 
 
خذت المرا

 
وقد ا

غرار المجتمعات الغربية فكرة التحرر  القرن العشرين على
والمساواة مع الرجل والخروج للعمل بدافع العوامل 
االقتصادية واالجتماعية الصعبة من جهة، وبدافع التحرر 

خرى 
 
ة الغربية من جهة ا

 
ولعل  .وتحقيق الذات والتشبه بالمرا

ولى، ومن بينها 
 
ة بالدرجة اال

 
كل هذا ولد مشاكل مست المرا

ة، حيث تعبر هذه الظاهرة عن وجود خلل ظاهرة العنوس
حاصل في المجتمع وهو عزوف الشباب عن الزواج ووجود 
نسبة معتبرة من النساء الالتي تتوفرن على جميع مؤهالت 
صبحن 

 
الزواج، ولكن تقدم بهن السن المتعارف للزواج فا

 عانسات.

شكالية  اال 

لعل ما ساهم في ظهور العنوسة المناداة بحقوق  
ة، 

 
همهاالمرا

 
ة في الخروج من البيت ومن ا

 
حقها و ،حرية المرا

و 
 
ن تعتبر هذا شيائ محرما ا

 
 معيبا،في الظهور في الشارع دون ا

و خروجا ع
 
لوف.القاعدة  نا

 
ن الكـثير  ومن ذلك والما

 
يظهر ا

مين 
 
من الفتيات خاصة المتعلمات واللواتي استطعن تا

حياتهن بتوفير منصب عمل ومسكن، اكـتسبن حرية التصرف 
حيانا في الحياة فجعلتهن يفضلن االستغناء عن الزوج
 
، مما ا

سبب ظهور حاالت متعددة من العنوسة االختيارية، 
قل لدى الفتاة التي حصلت على  هالمشكل نفسو

 
يطرح بحدة ا

ن  ،قسط بسيط من التعليم
 
والتي كانت في الماضي تحلم في ا
ن الزواج سنة هللا، لكن ت

 
غير تصبح زوجة، وربة بيت وتدرك ا

ن 
 
دوار بعد ا

 
يامنا جعلها تعيش حالة صراع لال

 
المفاهيم في ا

م
 
صبحت ال تفكر في دورها التقليدي زوجة وا

 
، بل في دورها اا

ن تتزوج من رجل يستولي على راتبها. 
 
يضا تخشى ا

 
ة عاملة ا

 
 امرا

رقام الرسمية المعلنة من الديوان لقد 
 
كشفت اال

ربعة ماليين فتاة
 
لم تتزوج بعد  الوطني لإلحصاء عن وجود ا

ن عدد العزاب قد 
 
على الرغم من تجاوزهن الرابعة والثالثين، وا

مليون نسمة. ووفقًا  33مليونًا من عدد السكان البالغ  10تخطى

مم 
 
لدراسة مشتركة بين خبراء من منظمة التنمية التابعة لال

المتحدة وباحثين جزائريين فإن نسبة تفشي العنوسة بين 
وضاع االقتصادية  ٪31,3لى فتيات الجزائر وصلت إ

 
نتيجة اال

السيئة التي يعاني منها االقتصاد الجزائري جراء االضطرابات 
ت شرارتها عام 

 
منية التي بدا

 
ونتج عنها ارتفاع معدالت  1441اال

وروبا بحثًا عن 
 
البطالة وهجرة الكـثير من الجزائريين إلى ا

 2.. فمع بداية التسعينات كان عدد العوانس في حدود .عمل
 11ماليين عانس، ليصل الرقم مع حلول العام الجديد إلى نحو 

لف عانس سنويا 211مليون بمعدل 
 
 1ا

سباب 
 
وعلى الرغم من تفاقم الظاهرة ومهما كانت اال

ة 
 
دت إلى عنوسة المرا

 
ة العاملة-التي ا

 
فإن مجرد -ال سيما المرا

ة العانس يجعلنا نتحدث عما 
 
الحديث عن العنوسة وعن المرا

ثير للعنوسة على سالمتها وصحتها النفسية  إذا كان
 
هناك تا

والفسيولوجية. وذلك من خالل التطرق إلى معرفة عالقة 
ة العاملة العانس، 

 
العنوسة ببعض الجوانب النفسية للمرا

خاصة مدى تقديرها لالحتراق النفسي الناجم عن الضغوط 
ننا نجد نقصا خاصة و. النفسية التي قد تتعرض لها في العمل

 
ا

ة 
 
كبيرا في الدراسات النفسية التي تمس الجوانب النفسية للمرا

و غير العاملة، ومن هذا المنطلق 
 
العانس سواء العاملة ا

ة العاملة 
 
حاولت الدراسة التركيز على ظاهرة العنوسة لدى المرا

ي العنوسة -وما إذا كان لها 
 
ثير على بعض الجوانب  -ا

 
تا
االحتراق النفسي الذي قد النفسية لها، وتتناول الدراسة متغير 

ة 
 
ة العاملة العانس للكشف عما إذا كانت المرا

 
تعاني منه المرا

ر عنها  العاملة العانس تعاني من ضغوط نفسية في العمل يعب 
تية:

 
 باالحتراق النفسي في محاولة لوضع إجابة للتساؤالت اال

  ة العاملة العانس لالحتراق
 
ما هي درجة تقدير المرا

 النفسي؟
  لدى االحتراق النفسي في درجة فروق  توجدهل

ة العانس العاملة 
 
 ؟متغير السنبحسب المرا

  هل توجد فروق في درجة االحتراق النفسي لدى
ة العانس العاملة بحسب متغير 

 
قدمية المرا

 
 المهنية؟اال

تي:ولقد تم افتراض ما 
 
 يا

ة العاملة العانس لالحتراق النفسي  -1
 
درجة تقدير المرا

 مرتفعة.
االحتراق في درجة توجد فروق ذات داللة إحصائية  -2
 السن.متغير  حسب النفسي

توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة االحتراق  -3
قدمية النفسي حسب متغير 

 
 المهنية.اال
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وال:
 
 العنوسة ا

يقال"عنست الجارية تعنس  تعريف العنوسة:-1
هلها بعد إدراكها حتى خرجت 

 
عناسا وعنوسا: طال مكـثها في ا

بكار ولم تتزوج قط. فإن تزوجت مرة فال يقال 
 
من عداد اال

سن ولم يتزوج.
 
كما يقصد بالعنوسة 2عنست، وعنس الرجل ا

تجاوز الفتاة سن الزواج العرفية، وهي ليست محدودة بسن 
عرف ونظرة المجتمع، فما تعتبره معينة، فالتحديد راجع لل

بعض البيائت عنوسة ال تراه بعضها كذلك. وفي الجزائر مثال 
كـثر بينما 

 
تعتبر الفتاة عانسا في المدن من بلغت الثالثين فا

في القرى والمداشر تعتبر عانسا من بلغت الثالثة والعشرين 
رياف غالبا ما يكون بين السادسة 

 
كـثر، فسن الزواج في اال

 
فا

 3.والتاسعة عشرعشر 

العرف السائد في المجتمع يعرف العانس مـن الرجـال و
نه الذي لم يتزوج ولم يعقد عقدة النكاح، 

 
يقال عن ووالنساء با

نهمـــا فاتهمـــا قطـــار الحيـــاة ولـــم يـــدخال 
 
و الفتـــاة العـــانس با

 
الفتـــى ا

والعــانس فــرد يعــيش وضــعا  4.الــدنيا إذ يعتبــر الــزواج هــو الــدنيا
ا، لــم يــرد فــي شــريعتنا مــا يــدعو لذمــه نــغيــر طبيعــي فــي مجتمع

ـ فكـار المتحج 
 
رة ورفضه وتهميشه، بخالف التقاليد الجاهلية واال

التــي جعلــت العــانس رمــزا للعيــب والعــار حتــى كــاد هــذا المعنــى 
 التصاقا.يلتصق بها 
نواع العنوسة: يمكن-2
 
تقسيم العنوسة من خالل  ا

 نوعين:ب فيها إلى المتسب  
ويقصد بها العنوسة التي تكون قسرية:  ة: عنوس2-1

مفروضة على الفتاة كما على الشاب من طرف المجتمع ذلك 
وثقافية،  اقتصادية واجتماعيةمن خالل عدة جوانب 

زمة السكن والبطالة..وغيرها
 
 .. كغالء المهور وا

إن وهنا يمكن القول : عنوسة اختيارية: 2-2
وطها فيها هي الفتاة نفسها وذلك بسبب كـثرة شر  المتسبب

و في رفضها تماما للزواج وتفضيل  حول زوج
 
المستقبل،ا
م الفتاة من النوع الذي ال يحب تحك   االستقاللية، وقد تكون

ذلك الرجل الذي ال يعرف  وترى فيه دائما تهالرجل وسيطر 
 للحوار.سوى العنف وسيلة 

خر نجد خوف
 
لرجال من القيد لدى ا اومن جانب ا

سري واالرتباط بمسؤولية ال
 
والد،واعتقادهم بعدم و زوجةاال

 
اال

سرة مخافة مطالبها الكـثيرة ومسؤوليتها 
 
قدرتهم على تكوين ا

كبر
 
سرة،  ،اال

 
ن يتقيد با

 
لذلك يفضل الشاب العزوبية على ا

 .كما يتصور يكسب حريته  حتى

سباب العنوسة-3
 
: تتضمن عنوسة الفتيات وعزوف ا

سبابا كـثيرة ومتعددة تدخل فيها 
 
جوانب الشباب عن الزواج ا

خرى اجتماعية وثقافية 
 
ولى، وا

 
اقتصادية بالدرجة اال

تي:
 
سباب العنوسة إلى ما يا

 
 وبيولوجية. ويمكن إرجاع ا

سبا3-1
 
المغاالة في المهور، كاقتصادية  ب: ا

لى ضافة ا   وتكاليف الزواج الباهظة، وانتشار البطال ة، باال 
زمة السكن.

 
 ا

سب  اب اجتماعية :3-2
 
ومنها: هجرة الشباب،  ا

سري، إضافة إلى 
 
والمستوى االجتماعي، والخوف من القيد اال

خر تشويه صورة 
 
ة، ومن جانب ا

 
العادات والتقاليد وعمل المرا

د الزوجات.  تعد 
سباب ثقاف ي ة3-3

 
ومنها: إتمام الفتاة لدراستها،  : ا

ة عما كان عليه من قبل.
 
 باإلضافة إلى تغير نمط تفكير المرا

سباب بيولوجية: 3-4
 
: وتتضمن العيوب الخلقية التي ا

صابتها فيما بعد، فإن 
 
و ا

 
تكون في الفتاة سواء ولدت بها ا

الجمال هو معيار ثابت لدى كل من يتقدم لخطبة فتاة، وإنه 
ن يشيع هذا في مجتمعاتنا العربية المسلمة، 

 
مر مؤسف ا

 
ال

ول معيار. يقول صلى هللا عليه وسلم:"
 
ن كان الدين ا

 
 بعد ا

ربع: لمالها، ولحسبهــا، ولجمالهــا، ولدينهــا، 
 
ة ال

 
تنكح المرا

 5رواه البخاري ومسلم.فاظفــر بــذات الديـن تربــت يداك "
ثار النفسية واالجتماعية للعنوسة: -4

 
لى اال بالنظر ا 

العنوسة في مجتمعاتنا ال سيما في مجتمعنا الجزائري  تفشي
ثار  ذلكفإن ل

 
خرى اجتماعية تنعكس سواء على  اا

 
نفسية وا

و على المجتمع ومن 
 
 ذلك:العانس في حد ذاتها ا

ثار النفسي    ة4-1
 
 : اال

 تحضي بهاالنفسية التي ال  إن من الحاجات -
ن  العانس، الحاجة إلى

 
منا، ذلك ا

 
إعفاف النفس إعفافا ا

الغريزة الجنسية عند المسلم مقيدة بقيد التعقل والتدين 
والخلق الفاضل، وهذه الغريزة في الوقت نفسه والمروءة 

قوى الغرائز. وقد قال بعض علماء النفس: إن الدافع الجنسي 
 
ا

ثرا في سلوكه وصحته 
 
كبرها ا

 
قوى الدوافع لدى اإلنسان وا

 
من ا

مر 
 
خالقي على هذه الغريزة ا

 
النفسية. لذلك فإن فرض القيد اال

ن تقتضيه مصلحة
 
 تقتضيه مصلحة اإلنسان ذاته قبل ا

 2.مجتمعه وحكم دينه الحنيف
ن تتسبب فيه 

 
خطر ما يمكن للعنوسة ا

 
وبالتالي من ا

خالقي، وتظهر انعكاساته على العانس وعلى 
 
هو االنحالل اال

المجتمع. ومن ذلك انتشار البغاء والزنا وتجارة الجسد 
مراض الجنسية، وكـثرة 

 
واالسترزاق بالجنس، ونتائج ذلك اال

سلح اإلجهاض، واللقطاء، والفقر، وقد تجد العانس التي لم تت
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باإليمان القوي نفسها مدفوعة إلى الزنا تحت ضغط الغريزة 
الجنسية واإلثارة المنتشرة في كل مكان. وقد تقع العانس في 
الخطيئة بسبب تصديق الوعود الكاذبة، وبعد الخطيئة 

 االحتراف لالسترزاق
 
 7.العابرة يبدا

ة وتتميز به  -
 
هم ما تمتلكه المرا

 
رغبة  هوإن من ا

ن 
 
ة في ا

 
ًماكل امرا

 
ن ،تكون ا

 
ؤثر ي كبت هذه المشاعر وال شك ا

ن يعلى الفتاة و
 
مومتها خاصة وا

 
جعلها تكبت مشاعر ا

مجتمعاتنا العربية ترفض إشباع هذه الغريزة عن طريق التبني 
طفال الغير ليست محبذة 

 
ن فكرة ا

 
 .8ال

إلى جانب زيادة نسبة القلق واالكـتائب والخوف من 
ثاره الس

 
خر الزواج ا

 
ن يكون لتا

 
لبية على قدراتها اإلنجابية، ا

ة تقل فرصها في اإلنجاب مع مرور العمر. هذا إضافة إلى 
 
فالمرا

الضغوط االجتماعية التي تتعرض لها العانس من المحيط 
سباب 

 
االجتماعي الذي تعيش فيه مثل كـثرة التساؤالت حول ا

خرين
 
 2.عدم زواجها، ونظرة الشفقة في عيون اال

ل القمع الذي تتعرض القمع الذكوري للعانس ولع -
ثيره عليها 

 
و اإلخوة، له تا

 
باء ا

 
ة سواء كان من خالل اال

 
له المرا

 ال سيما العانس الماكـثة في البيت. 
إن المجتمع العربي رغم مسحة الحداثة التي تبدو  -

ركانه ال يزال ينظر بنوع من السلبية للفتاة العازبة، 
 
في جميع ا

ة التي تعيش بمفر 
 
دها مهما حاولت إثبات وال يرتاح كـثيرا للمرا

ج هو غطاء ا حسن سلوكها. فالفكرة التقليدية التي تعتبر الزو 
وساط عديدة، 

 
ة وحاميها ال تزال سائدة في ا

 
ال يزال والمرا
لو كانت في ويرى في بقاء الفتاة دون زوج "عورة"حتى  همبعض

ت تتجاوز 
 
ة التي بدا

 
ن المرا

 
على المناصب والوظائـف، كما ا

 
ا

قل حظا في سن الثالثين 
 
سباب ليست مسؤولة عنها تصبح ا

 
ال

جيل الزواج 
 
وجود الزوج المناسب وحتى غير المناسب. إن تا

خرة من العمر يترتب عليه مشكالت كـثيرة ال تشعر 
 
لمرحلة متا
ن تقدم  بها الفتاة

 
وان، فالفتاة بعد ا

 
هلها إال بعد فوات اال

 
وال ا

عائلة بها العمر تضطرها ظروف المجتمع القاسية وضغوط ال
وخوفها من شبح العنوسة إلى قبول الزواج حتى ولو كان 

ن يكونالرجل ال يناسب عمرها وال طموحها 
 
و  كا

 
رمل، ا

 
ا

و امطلق
 
و تكون ، ا

 
و مرضها ا

 
ولى ا

 
زوجة ثانية تعويضا لعقم اال

و واجباتها كزوجة، وحين تستحيل 
 
داء مهامها ا

 
عجزها عن ا

دراجها العاطو المعيشة معه لعدم التكافؤ االجتماعي
 
في تعود ا

فظع "
 
بيها وهذه المرة باسم جديد والفتة ا

 
ةإلى بيت ا

 
 امرا

مطلقة" ليعود المجتمع إلى حساب عدد خطواتها ومراقبة 
عذار مطالبتها بتصرفاتها، و

 
تقديم التبريرات والشروحات واال

 11.كلما فكرت في تجاوز عتبات البيت

ثا4-2
 
 االجتماعية ر: اال

نظرة هي لفتاة العانس إلى اإن نظرة المجتمع  -
نها عبء ثقيل على المجتمع، وغير ذلك من 

 
و كا

 
شفقة، ا

سليمان النظرات السلبية، وحسب الدراسة التي قام بها 
نه  ٪84فإن  حول تفشي ظاهرة العنوسة خوالدي

 
يعتقدن ا

ينظرن إلى الفتاة كـقنبلة  ٪69ينظر للعانس نظرة شفقة و
سرة والمجتمع.

 
  موقوتة داخل اال

 
نه يولد وهذا اال

 
مر ال بد وا

خرى سلبية لدى الفتاة نفسها خاصة إذا لم تجد 
 
انعكاسات ا

البيئة المناسبة التي تحتضنها، فذلك سيؤثر على نفسيتها 
 11والصعوبات النفسية. ويولد لديها المشاكل

انتشار الزواج السري وهو الزواج الذي يوصي فيه  -
و  الزوج زوجته والشهود بكـتمانه عن الناس خوفا من

 
هله، ا

 
ا

و خوفا على مركزه وسمعته، 
 
ولى، ا

 
و من زوجته اال

 
هلها، ا

 
من ا

وغالبا ما يتم عرفيا دون توثيق لدى المصالح اإلدارية والخاسر 
نها ال تحمل دليل زواجها ال 

 
ة، ال

 
كبر في زواج السر هي المرا

 
اال

 من المجتمع وشهادته وال من اإلدارة ووثائـقها.
ن خالل م تفكك بعض العالقات الزوجية -

زواج. ومعظم هذه الالعالقات السرية غير 
 
شرعية التي يقيمها اال

الحاالت يكون السبب فيها العانس التي لم تتح لها فرصة 
 إلى قبول الزواج حتى من رجل 

 
الزواج المعلن عنه، فتلجا

ن تتزوج، ف ،متزوج، وحتى وإن كان ذلك في السر
 
المهم ا

ولى طلب
 
ق الزوجة الثانية طال توإذا بلغ الخبر الزوجة اال

ونعلم بالطبع ما يترتب على ذلك، هذا إذا كان  ،طالقها هي
ما 

 
ة العانس  نشرعية، فإالالعالقات غير في الزواج شرعيا ا

 
المرا

خرى و تلم تنجح في الزواج الشرعي سعإذا 
 
 لوإلى طرق ا

و 
 
كانت محرمة مما يوقعها في الخطيئة سواء مع رجل متزوج ا

و لالنتقام من بغرض تح إمامع عازب، 
 
قيق رغبتها الجنسية ا

مر سيان بالنسبة 
 
لرجل إلى االمجتمع بصورة غير مباشرة )و اال

ن يكون هو سبب إغرائها(.
 
كل  ولكن ليست 12فيمكن ا
، فهناك العفيفات اللواتي رضين بما قسم هللا سواءالعوانس 

 .لهن
ن عزوف الشباب عن إإذ  اسم العائلة عدم استمرار -

الزواج يؤدي حتما إلى عدم استمرار نسل العائلة وعدم استمرار 
طفال الذين يكونون ثمرة للزواج ويحملون اسم 

 
ن اال

 
اسمها، ال

حد العائلة، غير موجودين لعدم تمكن الرجل من الزواج 
 
ال

سباب التي ذكرناها ا
 
نفا.ال

 
 13ا
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ة العاملة
 
 ثانيا: المرا

ة والعم   ل:-1
 
إن الفوارق الواضحة بين الرجل  الم را

ة تجاه فوقية الرجل، دفعا 
 
ة والشعور بالدونية عند المرا

 
والمرا

زمنة الحديثة إلى المطالبة بما تعتبره حقوقها وفي 
 
ة في اال

 
المرا

ولعل من نتائج هذه المطالبة  .طليعتها المساواة بالرجل
ة للعمل، غازية بذلك مجال العمل 

 
بالحقوق خروج المرا

دة في ذلك مختلف المناصب، وال نستثني في ذلك ومتقل
ن معدل 

 
ة العربية فهي كغيرها من نساء العالم. وال شك ا

 
المرا

خذ في التزايد لدى العديد من 
 
ة لميدان العمل ا

 
دخول المرا

البلدان العربية، سعيا إلى توسيع دورها في عملية التنمية 
ولويات حياة ا

 
صبح العمل اليوم من ا

 
ة، بوجه عام حيث ا

 
لمرا

ة 
 
خاصة بعد التخرج من الجامعة، وقد تغير هدف خروج المرا

نه 
 
ة تنظر إلى العمل على ا

 
صبحت المرا

 
للعمل بتغير الزمن، فا

وسيلة لتحقيق الذات، وكسب المال، وتوسيع نطاق 
 14.العالقات االجتماعية

ة خارج البيت: مجاالت-2
 
مما ال شك فيه  عمل المرا

ن التكوين النفسي والجسمي، 
 
ة يختلف كـثيرا ا

 
والعاطفي للمرا

وهو الشيء الذي يجعل الكـثير من  ،عن تكوين الرجل
ة، 

 
عمال ال تتالءم مع طبيعة تكوين المرا

 
يختص بها فاال

نوع العمل ال يناسب بنية جسمها،  إما لكونالرجل، وذلك 
ة من دورة شهرية وحمل ووالدةوإما ل

 
 لظروف التي تمر بها المرا

 11.ن حالة نفسيةوتربية وما يصحب ذلك م

ة بالعمل خارج 
 
ن تكون مساهمة المرا

 
لهذا ال بد ا

فتحديدها يكون في تضييق مجاالتها  البيت محدودة،
ة ومـن هـذه المجـاالت 

 
والحرص على مالءمتهـــا لطبيعــة المـرا

تطبيـب النسـاء، والتعليـم، واإلشراف االجتماعي وهـذا ليـس 
ة وال تقييدا لحريتها، وال تقليال لدورها في 

 
حجرا على المرا

ة  الحياة. واقتصار عمل
 
خرى يرج علىالمرا

 
 إلى:ع مجاالت دون ا

نثى خلقت للحمل والوالدة  -
 
مالءمة طبيعتها كا

نها ذات طاقات معينة.
 
جيال كما ا

 
 والتفرغ لتربية اال

ن  - نجاب، وذل  ال  ة على الزواج واال 
حمل المرا 

و العزوف عنه،  خير الزواج ا  عملها المطلق يشجعها على تا 
و تقليله. نجاب ا  لى عدم اال   وحتى المتزوجة تعمد ا 

ة في كل تحقيق االستقرار  -
 
سري فإن عمل المرا

 
اال

الميادين يجعلها تختلط بالرجال ويجعل زوجها يختلي بغيرها 
وقد يجد الواحد منها من حسن المعاملة والمالطفة ما ال يجده 

 في زوجه، فينهار بذلك ما بين الزوجين.

ة:-3
 
تنقسم وجهة  وجهة النظر االجتماعية لعمل المرا

ة إلى 
 
 ثالثة اتجاهات:نظر المجتمع نحو عمل المرا

ول: -
 
ن  اال

 
ة حيث يرون ا

 
المؤيدون لعمل المرا

عملها ضرورة اجتماعية واقتصادية بحتة في هذا العصر الذي 
ة نصف المجتمع وال 

 
يتميز بالتقدم الحضاري السريع، فالمرا

ها في البيت ؤيمكن حصر عملها في الغسيل والطهي... وبقا
 ل تعطيالو ،لقدراتها وطاقاتها يعني تعطيال

 
مة نفسها عن ال

 النهوض بمستوى العمل واإلنتاج.
ة  الثاني: -

 
ن  الذين يرونالمعارضون لعمل المرا

 
ا

ساسي ووظيفتها الحقيقية في الحياة تتلخص في 
 
ة اال

 
عمل المرا

ة للعمل خارج بيتها يحقق لها  تفرغها لبيتها.
 
فخروج المرا
في الوقت نفسه يحمل بين  ولكنهولمجتمعها منافع اقتصادية 

ضررا اجتماعيا يفوق تلك المنفعة لما يسببه من انحالل  طياته
ثبتت الدراسات الطبية والنفسية 

 
سري، إذ ا

 
خالقي وتفكك ا

 
ا

طفال ال تستطيع القيام بدورها في التربية، وال 
 
ن روضات اال

 
ا

م.إعطاء الطفل الحنان الذي تغذيه به 
 
 اال

يين فالتوازن  الثالث: -
 
الموازنة والتوسط بين الرا

ة، فالعمل ليس 
 
شيء ضروري وال بد منه في قضية عمل المرا

ة خصوصا إذا لم تكن بحاجة ملحة إلى اضرورة بالنسبة 
 
لمرا

ة اليوم لها  إليه
 
و المعنوية فامرا

 
سواء من الناحية المادية ا

حدهمـا 
 
مكونها عمالن: ا

 
خر ا ا

 
موظفة، كونها وزوجة، واال

ن تقوم بالتوفيق بين هذين العملين الثنائيين، وع
 
ليها ا

ة ولكن في المجاالت التي تتناسب 
 
فالعمل حق ضروري للمرا

نوثتها
 
 12.مع ا

ثار-4
 
ة  اال

 
 للعملالمترتبة على خروج المرا

يجابي  ة: و4-1 ثار اال 
 
ثار اإليجابية في : اال

 
تظهر هذه اال

 عدة جوانب هي:
 ة يوفر دخال  من الناحية االقتصادية

 
عمل المرا

ة الشعور بالمسؤولية وااللتزام والجدية، 
 
سرة وينمي في المرا

 
لال

سرة في حدود الدخل وتوزيع 
 
إضافة إلى تحملها إدارة ميزانية اال

 منظم.الميزانية بشكل 
  ة العاملة االجتماعية من الناحية

 
تخلص المرا

ت، خارج المنزل من الفراغ الذي تعاني منه معظم ربات البيو
ة وقتها بين مسؤوليتها في البيت وبين عملها 

 
حيث تنظم المرا

كـثر.وهذا يجعلها تحس بقيمة الوقت وتنظيمه 
 
 ا

  ة العاملةمن الناحية النفسية
 
خارج بيتها  فالمرا

كـثر ثقة بالنفس بما يتيح لها العمل من االختالط واكـتساب 
 
ا
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  خبرات
 
قدر على تحمل اال

 
 عباء الملقاة علىومهارات تجعلها ا

 عاتقها.
  بناء العلمي

 
كدت الدراسات مدى طموح اال

 
حيث ا

م وتقلدها الوظائـف العالية في المجتمع في 
 
ثير تعليم اال

 
تا

بناء االعتماد 
 
بنائها، إضافة إلى اضطرار اال

 
الطموح العلمي ال

نفسهم وتحمل بعض المسؤوليات مما يهيئ لهم فرص
 
 اعلى ا

فضل للنمو 
 
 السليم.ا

ثار السلبية: و4-2
 
تية:: اال

 
 يمكن إدراجها في النقاط اال

  جريت في المعهد
 
كدت الدراسات الحديثة التي ا

 
ا

ن مستوى التوتر الذي تعاني منه 
 
مريكي للتوتر بنيويورك ا

 
اال

ة العاملة مرتفع، حيث 
 
ة تبذل مجهودا كبيرا في إالمرا

 
ن المرا
عصابها

 
ن عملها ال وخاصة  ،عملها على حساب صحتها وا

 
ا

بيت، بل تمارس مهمتها فيه كربة بيت ينتهي بعودتها إلى ال
طفال.خاصة إذا كانت متزوجة ولها 
 
 ا

  س
 
الم الرا

 
ثبتت التقارير الطبية ارتفاع نسبة ا

 
ا

ضعاف لدى العامالت عنه لدى ربات البيوت، كما 
 
سبعة ا

وان يشكل 
 
و والدته قبل اال

 
ن موت الجنين ا

 
كدت التقارير ا

 
ا

كبر عند العامالت إذ يرجع السبب الرئ
 
يسي في ذلك إلى نسبة ا

 العامل النفسي.
  شد ما

 
طفال من ا

 
ة للعمل يحرم اال

 
خروج المرا

مان، ال سيما 
 
يحتاجون إليه وهو الرعاية والحب والشعور باال

في مرحلة الطفولة المبكرة، إضافة إلى تعرضهم لمشكالت 
ن حرمان 

 
ثبتت الدراسات طويلة المدى ا

 
نفسية حيث ا

طفال من حنان الوالدين في مراح
 
ل الطفولة تكون له اال

ثارها في مرحلة الطفولة 
 
انعكاسـات عاطفيـة ونفسية ال تتوقف ا

عمارهم الالحقة بما يحدث 
 
بل تمتد مع عدد منهم في مراحل ا

نمـاط سلوكهم وتعاملهم مع 
 
ثير على شخصياتهم وا

 
معه من تا
خرين.

 
 اال

 ثار
 
السلبية كذلك ازدياد نسبة الطالق،  ومن اال

بب رفض الزواج حتى الحصول على وربما حتى العنوسة بس
 الوظيفة.
  ن توسيع

 
ة للرجل في العمل، إذ ا

 
مزاحمة المرا

ة يؤدي إلى بطالة الرجل، وما ينجر عن 
 
دائرة توظيف المرا

 11.البطالة من انحرافات قد تصل حد الجرائم في المجتمع
ة-1

 
 الجزائرالعاملة في  المرا

ن 
 
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي ا

ي  212.121عدد العامالت في الوظيف العمومي بلغ 
 
ة عاملة ا

 
امرا

من العدد اإلجمالي للعاملين في هذا  %31،0ما يعادل نسبة 
ن من بين العدد اإلجمالي للعامالت 

 
وضح الوزير ا

 
القطاع. وا

 %11,3موظفات بصفة دائمة، و %00في الوظيف العمومي 
غلبية في سلك التعليم 

 
ة العاملة تمثل اال

 
ن المرا

 
متعاقدات. وا

ة الموظفة بـ 
 
طواره بحيث قدرت نسبة المرا

 
في  %42بكل ا

في قطاع الصحة العمومية  %21قطاع التربية الوطنية، و
في قطاع الداخلية والجماعات المحلية. وفي هذا السياق  %13و

ن الدولة الجزائرية ما فت
 
برز الوزير ا

 
ئت "تولي اهتماما خاصا ا

ة الجزائرية بما يمكنها من المساهمة الفعالة 
 
لترقية دور المرا

شار 
 
والفعلية في التنمية االقتصادية واالجتماعية للبالد"، وا

ة 
 
إلى السياسات الوطنية المتخذة التي حققت من خاللها المرا

ضاف-الجزائرية 
 
مكـتسبات في عدة مجاالت من بينها « -مثلما ا

صبحت عنصرا فعاال في دفع السياس
 
ية واالقتصادية حتى ا

عجلة التنمية، لتواجدها في شتى مواقع اإلنتاج واإلبداع 
ن الجزائر "في 

 
كد الوزير ا

 
والخدمة وفي دوائر اتخاذ القرار".كما ا

ة"، 
 
قرت قانون عمل عادل ومنصف للمرا

 
طليعة الدول التي ا

ساس
 
شكال التمييز على ا

 
نه يمنع كل شكل من ا

 
 حيث ا

ي تمييز. حيث 
 
الجنس، ويضمن تكافؤ الفرص للجميع دون ا

ة في مجال 
 
ركز الوزير على ضرورة تشجيع مشاركة المرا

االستثمار بهدف تجسيد إشراكها في إنشاء الثروات مبرزا في 
ة في مخطط ترقية التشغيل ومحاربة 

 
الوقت ذاته، مكانة المرا

لمناصب البطالة الذي يعتمد على تنمية االستثمار المنشئ 
  10الشغل.

 النفسي  قلثا: االحتراثا
ق  دم ك  اري ج  رنس ع  دة  تعري  ف االحت  راق النفس  ي:-1

 هي: تعريفات للحتراق النفسي
 
 
و  -ا

 
االحتراق النفسي هو االستنفاذ العاطفي ا

 االنفعالي نتيجة الحمل الوظيفي الزائد.
النفسي هو فقدان االهتمام بالناس الذين  االحتراق -ب

 العمل.يتعاملون معه كردود فعل لضغوط 
االحتراق النفسي هو االنسحاب النفسي من العمل  -ت

 العمل.بسبب ضغط 
حيث  لالغتراب.النفسي كمفهوم مرادف  االحتراق -ث

نه الشعور باالنفصال عن الذات 
 
يعرف االغتراب النفسي على ا

و العالم ال
 
و المجتمع ا

 
و هللا. وقد استخدما

 
مفهوم  –موضوعي ا

لوصف الكـثير من االضطرابات النفس جسمية،  –االغتراب
حاالت القلق، واإلحساس بفقدان الهوية، واختالل و

الشخصية، والشعور بالعجز، والالجدوى، والالمباالة، 
واإلحساس بعدم الثقة، والشعور بالتشاؤم، والشعور بالتحلل 

و االنسحاب من االجتماعيةمن القيم ورفض المعايير 
 
، ا

و اجتماعية، 
 
المجتمع وااللتصاق بالذات في كنف عزلة نفسية ا
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و هو خبرة يرى فيها اإلنسان نفسه كما لو كانت غريبة 
 
ا

 19ومنفصلة عنه.
ن االحتــراق النفســي مصــطلح دارج نوعــا مــا يشــيع 

 
كمــا ا

اســـتخدامه بشـــكل فضـــفاض يشـــير إلـــى اإلنهـــاك الشـــديد الـــذي 
يضــا  يصـيب الفـرد،

 
نتيجــة انهماكـه فــي العمـل غالبـا. كمــا يشـير ا

ة الضـــغوط والتـــوترات التـــي تفـــوق 
 
ـــى انهيـــار الفـــرد تحـــت وطـــا إل

و الظــــروف التــــي 
 
ســــرة، ا

 
و فــــي اال

 
احتمالــــه ســــواء فــــي العمــــل، ا

لـــة حـــرق محركهـــا " مـــن كـثــــرة 
 
ن الفـــرد هنـــا "ا

 
يتعـــرض لهـــا، وكـــا

و من تعرضها لشيء طارئ.
 
 االستعمال ا

 فسيمراحل االحتراق الن-2

عمليــة تتكــون مــن  النفســي االحتــراقظــاهرة عــد يمكــن  
 ثالث مراحل هي:

ولى:  -
 
 وجود ضغط عمل.اال

 .التعب واإلجهـادالثانية:  -
هي مجموعة من المتغيرات في االتجاهات الثالثة:  -

لية 
 
والسلوك المهني، كالميل إلى معاملة العميل بطريقة ا

على ذلك واالنشغال بإشباع الحاجات الشخصية وما يترتب 
  من تقليل االلتزام بالمسؤولية المهنية.

عراض-3
 
 النفسي االحتراق ا

عراض  Pawell  w 1994 يرى 
 
ن ا

 
النفسي  االحتراقا

 تظهر في:
 اإلحساس بالفشل والغضب والعناد. -
 اإلحساس بالتعب معظم اليوم. -
 فقدان اإلحساس اإليجابي نحو العمل. -
 الغياب المتكرر. -
التغيير والسلبية بصورة عامة عدم المرونة ومقاومة  -

خرين.
 
 في معاملة اال

 النفسي والضغط النفسي االحتراق-1

كد
 
على العالقة التبادلية بـين الضـغط  Pawell 1994 ا

 النفسي. النفسي ومشاعر االحتراق
ثارهـــا الســـلبية 

 
وتكمـــن خطـــورة اســـتمرار الضـــغوط فـــي ا

برزها حالة 
 
ثارتتمثل والنفسي  االحتراقالتي من ا

 
 في: تلك اال

 الدافعية.حاالت التشاؤم والالمباالة وقلة  -
 فقدان القدرة على االبتكار. -
لية تفتقر إلى االندماج -

 
 القيام بالواجبات بصورة ا

 الوجداني.

ثير الضــغوط الشــديدة 
 
ن يتســع تــا

 
هــذا ومــن المحتمــل ا

ن ب
 
ال يحــدث  ذلــكمــا قــد يــؤدي إلــى ســوء التوافــق الفــردي، إال ا

مـــــر الـــــذي
 
فـــــراد، اال

 
قـــــد يجعلنـــــا نعطـــــي دورا هامـــــا  عنـــــد كـــــل اال

لشخصـــــية الفـــــرد وجوانبـــــه الوجدانيـــــة، واالنفعاليـــــة والصـــــحية 
والشخصــــــية، وتوافقــــــه النفســــــي فــــــي التغلــــــب علــــــى الضــــــغوط 

 21.النفسية

 دراسات سابقة عن االحتراق النفسي-2

فــي حــدود علــم  –نظــرا لعــدم تــوفر الدراســات الســابقة  
فيمـــا يخـــص العالقـــة بـــين االحتـــراق النفســـي وضـــغوط -الباحثـــة

ة العانس، سيتم عـرض بعـض المتغيـرات التـي 
 
العمل لدى المرا

خر باالحتراق النفسي ومنها: 
 
و با

 
 لها عالقة بشكل ا

هـدفت إلـى الكشــف  1992*دراس ة الطحاين ة وعيس ى 
اضــية عــن مســتويات االحتــراق النفســي لــدى معلمــي التربيــة الري

ثــــر كــــل مــــن متغيــــرات الجــــنس والعمــــر والمؤهــــل 
 
ردن وا

 
فــــي اال

و خاصـــة(، والخبــــرة وعــــدد 
 
العلمـــي ونــــوع المدرســـة )حكوميــــة ا

ســــــبوعية وعــــــدد الطــــــالب المشــــــاركين والمنطقــــــة 
 
الحصــــــص اال

الجغرافيــــــة والــــــدخل الشــــــهري والمالعــــــب والســــــلوك القيــــــادي 
معلمـــــا ومعلمـــــة،  444للمـــــدير. وتكونـــــت عينـــــة الدراســـــة مـــــن 

ردن 
 
ن معلمــي التربيــة الرياضــية فــي اال

 
ظهــرت نتــائج الدراســة ا

 
وا

ظهــــرت 
 
يعــــانون مــــن االحتــــراق النفســــي بدرجــــة متوســــطة كمــــا ا

وجود فروق دالة في درجة االحتراق النفسي تعـزى إلـى المؤهـل 
العلمــي ونــوع المدرســة وعــدد الطــالب وعــدد الحصــص والــدخل 

 21.نالشهري والسلوك القيادي للمديري

إلـــى  تبدراســـة هـــدف (1991)هي   بس وم   البين،  مق   ا*
وضـغوط العمـل وظـاهرة  الكشف عن العالقة بين مركـز الضـبط

االحتـــراق النفســـي لـــدى معلمـــي ومـــديري المـــدارس الحكوميـــة، 
 9معلمـــــًا مــــــن  242مـــــديرًا و 65عينـــــة الدراســـــة مـــــن  وتكونـــــت

ســـفرت
 
لبامـــا، وا

 
ـــة ا نتـــائج الدراســـة عـــن وجـــود  مـــدارس فـــي والي

 ارتبــاط موجبـة دالــة بـين ضــغوط العمـل ومجــالي اإلنهــاك عالقـة
وجـــــود عالقـــــة ســـــالبة دالـــــة بـــــين و االنفعـــــالي وتبلـــــد المشـــــاعر، 

وجــود العمــل. و الشخصــية فــي  ضــغوط العمــل وبعــد االنجــازات

 عالقـــة بـــين االحتـــراق النفســـي عنـــد المعلمـــين وكـــل مـــن حجـــم
 العــبء المهنــي الكبيــر والعالقــة المباشــرة مــع الطــالب والراتــب

ن  الشـــــهري والتعويضـــــات، كمـــــا
 
شـــــارت نتـــــائج الدراســـــة إلـــــى ا

 
ا

كبـــر مـــن 
 
المعلمـــين ذوي الضـــبط الخـــارجي يواجهـــون ضـــغوطا ا

 22الضبط الداخلي. ذوي
هـــــدفت إلـــــى التعـــــرف علـــــى  1991*دراس     ة فري     دمان 

ســــباب التــــي تــــؤدي إلــــى شــــعور المعلــــم بــــاالحتراق واإلنهــــاك 
 
اال
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مظـاهر ونظـام النفسي تجاه مهنة التدريس، وكذلك الفـروق فـي 
المدرســــــة التــــــي يتصــــــف مدرســــــوها بمســــــتوى احتــــــراق عــــــال، 
والمدرســــــة التــــــي يتصــــــف مدرســــــوها بمســــــتوى مــــــنخفض مــــــن 
لالحتـــراق النفســـي. وكـــذلك التعـــرف إلـــى الفـــروق فـــي الجوانـــب 
الديمغرافية المتمثلة في الجنس والعمر والمؤهـل والخبـرة لـدى 
المعلمـــــــــين ذوي االحتـــــــــراق النفســـــــــي المرتفـــــــــع والمـــــــــنخفض، 

معلم، اختيروا  112معلمة و 1485وتكونت عينة الدراسة من 
ســـفرت نتـــائج  34مدرســـة بمتوســـط عمـــر زمـــن  78مـــن 

 
ســـنة، وا

الدراســـة عـــن وجـــود مجموعـــة مـــن المعلمـــين ذوي المســـتويات 
المرتفعـة مـن االحتـراق النفسـي، ومجموعـة مـن المعلمـين ذوي 
المستويات المنخفضة من االحتراق النفسي كما بينـت الدراسـة 
ن مستوى الـتعلم لـدى مجموعـة المعلمـين المرتفعـة المسـتوى 

 
ا

لتـدريب إلـى المسـتوى الجـامعي في االحتراق النفسي لـم يصـل ا
ـــــديهم وغـــــالبيتهم يحملـــــون مـــــؤهالت متوســـــطة، كمـــــا بينـــــت  ل
الدراسة وجود عوامل تتمثل في مؤهالت المعلم والعالقـة بينـه 
وبين اإلدارة المدرسية والنظام والنظافة في المدرسة تفرق بين 
ن االحتــــراق 

 
مــــدارس االحتــــراق النفســــي المرتفــــع والمــــنخفض وا

 لم يشعره باإلحباط.النفسي لدى المع
النفســي يحــدث  وعلــى ذلــك يمكــن القــول إن االحتــراق 

عنـــــدما ال يكـــــون هنـــــاك توافـــــق بـــــين طبيعـــــة العمـــــل وطبيعـــــة 
داء ذلــك العمــل. وكلمــا زاد التبــاين فــالــذي ينخــرط  اإلنســان

 
ي ا

ــــــذي يواجهــــــه  بــــــين هــــــاتين البيئتــــــين زاد االحتــــــراق النفســــــي ال
و اواء كـان معلمـس الموظف في مكان عمله

 
و  امـدير  ا

 
موظفـا فـي ا

خر. حيث 
 
عباء كـثيرة مناطة به،مجال ا

 
ن لديه ا

 
وعليـه  يشعر با

جهـــــدا كبيـــــرا فـــــي العمـــــل  باإلضـــــافة إلـــــى كونـــــه يبـــــذلا تحقيقهـــــ
عمال  إضافيةساعات و

 
و  إبداعيةوا

 
معنـوي، دون مقابل مادي ا

خـر ع فيكـون
 
يعيشــه.  واالحتـراق الـذي المعانـاة لـىذلـك مؤشـرا ا

عـــراض االح
 
ن ا

 
تـــراق النفســـي تـــزداد فـــي المهـــن التـــي كمـــا نجـــد ا

فـــراد،يكـــون فيهـــا التعامـــل مباشـــرة مـــع 
 
والتـــي تتطلـــب عـــادة  اال

رائهــم
 
و اســتيعابا دقيقــا ال

 
والتــي  واتجاهــاتهم، مواجهــة مباشــرة ا

عمال المشتغلين بتلك المهن
 
ساسيا في تقييم ا

 
 .تعد محكا ا

 رابعا: الضغط النفسي في العمل

إن الضغوط  2111هانسون يقول الضغوط:  تعريف-1
وليدة بيئتها يحكمها قانون المكان والزمان وما يدور في 
إطاريهما من تطور، ونشاط ونظم وقيم وعادات وتقاليد 
وتحديات، فهي تصحبك تبعا للمكان الذي تعيش فيه 
وتالزمك حسب العمل الذي تقوم به. فالضغوط بجميع 

نواعها ناجمة عن التقدم الحضاري المتسارع الذي يم
 
يز الحياة ا

 23اليومية التي يعيشها الكـثيرون.
و  Murayويرى  

 
ن الضغط خاصية لموضوع بيئي ا

 
ا

و تعوق جهود الفرد للوصول إلى هدف معين، 
 
شخصي تسير ا

و الموضوعات التي لها دالالت 
 
شخاص ا

 
وترتبط الضغوط باال

 24مباشرة، تتعلق بمحاوالت الفرد إلشباع متطلبات حاجاته.
نه و Dobsonيوضح نفسي: الضغط ال تعريف-2

 
خرون ا

 
ا

من الصعب تقديم تعريف مناسب ومستقل للضغط النفسي، 
ن تعريفات العلماء جاءت مختلفة تبعا لمقاربتهم 

 
لذلك نجد ا
 المعرفية.

و العبارات التي تشير إليه  Rivolierويقول
 
إن الضغط ا

كاإلجهاد، والتوتر النفسي، واالحتراق النفسي، مصطلحات 
و من  صعبة التحديد

 
نها تحتوي على مجموعة من التغيرات ا

 
ال

المسببات التي تعيق الجهاز النفسي والعقلي وحتى 
الفسيولوجي. لذلك فهو يشير إلى ثالث دالالت لغوية متداخلة 

 وهي:
ول:

 
و المادي،  اال

 
معنى يشبه معنى الضغط الفيزيقي ا

و 
 
شياء ا

 
نه يشر إلى القوة االندفاعية التي تمارس على اال

 
كما ا

فراد.
 
 اال

و الثاني:
 
يضا منبها سيكوإجتماعيا ا

 
يعتبر الضغط ا

ن يكون مطابقا للعالقة:
 
 سيكولوجيا شريطة ا

 استجابة )ظهور نتائج الضغط (   >------  منبه )ضغط(
و المنبه( كما  الثالث:

 
الضغط هو نتاج الفعل المؤثر )ا

 يلي:
و مؤثر (     >---------------(    فع    ل) ضغ   ط

 
 منبه) ا

و اإلجهاد، كلها 
 
و التوتـر النفسي ا

 
والضغط النفسي ا

مصطلحات تحد من سعادة الفرد وراحة باله، وتؤدي إلى 
 إصابته بكـثير من االضطرابات النفسية وحتى الجسمية.

نه حالة ديناميكية  2112الهاشمي لوكيا ويعرفه 
 
على ا

لبات، التي تقوم على إدراك الفرد للفرص والمحددات والمتط
هداف 

 
ن هذه اال

 
ي ا

 
هداف هامة لكنها غير مؤكدة. ا

 
تقود إلى ا

و معنوية هامة بالنسبة للفرد الذي يشعر 
 
ذات قيمة مادية و/ ا

كد من تحقيقها
 
و عدم التا

 
سالي جونسون وترى  25.بالمخاطرة ا

نها  2112
 
و لخبرة على ا

 
ن الضغط النفسي، إدراكنا لحدث ما ا

 
ا

و غير 
 
و مهددة ا

 
ن صعبة ا

 
و متحدية، إنه يحرضنا على ا

 
سارة ا

حسن 
 
ن نقوم بتغيير الموقف لما هو ا

 
فعالنا وا

 
نكون مدركين ا

و نذعن له ونستسلم.
 
 26ا
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 لها علقة بالضغط النفسي مفاهيم-3

هناك عدة مفاهيم مرتبطة بالضغط النفسي ولها عالقة 
خر منها:

 
و با

 
 به بشكل ا
تجربة انفعالية مؤلمة تتولد  القلق هو: ق: القل    3-1

عضاء الباطنية للبدن، وهو حالة شعورية 
 
عن اإلثارات في اال

ن يميزها الشخص تمييزا ذاتيا، فقد ال يكون الشخص 
 
يمكن ا

ن يغفل الشعور 
 
على دراية بسبب قلقه ولكنه ال يمكن ا

و غير مرتبط  ان هذا القلق قد يكون مرتبطإبالقلق.حيث 
 
ا

ا يشعر الفرد بضربات قلب سريعة، وعادة م 72بشيء معين.
رق، وضيق تنفس،و

 
شعور بالتعب وصعوبة في التركيز، وا

 والتوتر.
حب اط: : 3-2 يعرف اإلحباط في معجم مصطلحات اال 

نه ذلك الظرف الذي يمنع فيه على 
 
التحليل النفسي على ا

و هو يحرم نفسه من هذا 
 
الشخص إشباع مطلب نزوي، ا

شكال خ وهو شكل اإلشباع.
 
مل، نصادفها غالبا من ا

 
يبات اال

 82.في حياتنا اليوميـة

نه 1993كاري جرنس عرفهيالنفسي:  ق: االحترا3-3
 
 با

كد ، النفسي من العمل بسبب ضغط العمل االنسحاب
 
ولقد ا

Pawell W1994  على العالقة التبادلية بين الضغط النفسي
عراض االحتراقومشاعر 

 
ن ا

 
وضح ا

 
النفسي تظهر  االحتراق، وا

في اإلحساس بالفشل والغضب والعناد واإلحساس بالتعب 
معظم اليوم، وفقدان اإلحساس اإليجابي نحو العمل والغياب 

 92المتكرر.
 2112يرى الهاشمي لوكيا  النفسي:الضغط  مصادر-4

حداث الهامة في حياة
 
ن اال

 
تلعب دورا خاصا في الضغط  الفرد ا

همها تلك التي تتضمن تغيرات مفاجئة في حياة 
 
النفسي، وا

و في العالقات 
 
الفرد كالتغير في المكانة االجتماعية، ا

ن التعرض لعدة مواقف 
 
خرين، كما ا

 
اإلنسانية والمهنية مع اال

و مجهدة في ظروف زمنية متقاربة قد يؤدي إلى ضغط 
 
ضاغطة ا

 عموما  نفسي. وعلى ذلك فإن
 
فراد ينشا

 
الضغط النفسي لدى اال

و متخيلة لحاجات الفرد 
 
حداث تتضمن إعاقة واقعية ا

 
نتيجة ا

شكاال 
 
خذ هذه اإلعاقة ا

 
هدافه، وتا

 
 منها:وا

حب              اط:  -  عن إعاقة إشباع حاجة ما. جالناتاال 
الذي يعود إلى وجود حاجات الص               راع:  -

 متضاربة لدى الفرد.
ويرجع هذا الشعور إلى توقع الشعور بالتهديد:  -

و الفشل في التعامل مع موقف ما في المستقبل، 
 
العجز ا

مر 
 
مرا واقعيا، وإنما هو ا

 
نه لم يصبح ا

 
ويختلف عن اإلحباط با

شد خطرا إذا تعلق 
 
و متوقع مستقبال، ويكون التهديد ا

 
متخيل ا

 بتقدير الفرد ذاته.
من مثيرات مناسبة  فعندما تخلو الحياةالم      لل:  -

 يشعر اإلنسان بالضغط النفسي.
ن االضطهاد  Carbarianoيرى إذ االضطهاد:  -

 
ا

فراد،
 
ثرا لدى اال

 
شد مصادر الضغط النفسي ا

 
 النفسي هو ا

مور سلبية على الحياة النفسية للفرد وهي و
 
نه يتضمن ا

 
ذلك ال
 خمسة:

الرفض والتقييم السلبي مما يؤدي إلى تقييم سلبي  -
 للذات.

 اهــل.التج -
و صعبة  -

 
التعجيز ويحدث عبر مطالبة غير ثابتة ا

 المدى.اإلنجاز تؤدي إلى حالة قلق بعيدة 
خرين. -

 
فراد ا

 
ي منع الفرد من االتصال با

 
 العزل: ا

عمال غير  -
 
اإلفساد ويحدث عن اشتراك الفرد في ا

 31.اجتماعية تسبب له إرهاقا نفسيا

 النفسي في العمل الضغط-1

هداف التنظيم يفرض على كل فرد فاعل  
 
إن تحقيق ا

ن يتقبل الصراعات )التنظيمية(، وخاصة عند الدفاع عن 
 
ا

و المصالح العليا للتنظيم، 
 
و المشتركة ا

 
المصالح الشخصية ا

فهذا النوع من الصراع يحمل طابعا "ديناميكيا" ويقضي على 
فراد

 
ن حدة الصراع هذا بين اال

 
قد  العالقات الساكنة. غير ا

تؤدي إلى اختالل في وظيفة التنظيم، لذلك يجب السماح به 
ن يسهم إيجابا 

 
في حدود معقولة. فالضغط النفسي يستطيع ا

مر 
 
في شخصية الفاعلين في التنظيم خاصة إذا ما تعلق اال

خرين لحل المشاكل 
 
بالتعلم والفهم وحتى بتقمص معرفة اال

و التنظيمية.
 
 31الشخصية ا
نها: المثيرات  ضغوط العديليويعرف  

 
العمل با

النفسية والفسيولوجية التي تضغط على الفرد وتجعله يصعب 
دائه لمهامه بفاعلية، 

 
عليه التكيف مع المواقف وتحول دون ا

نها متطلبات العمل التي قد تفوق قدرات  كراسي وقد عرفها 
 
با

 .32وطاقات الموظف

هم المصادر التي  ضغوط العمل: مصادر-2
 
من ا

 دة الشعور بالتوتر ومن ثم ضغوط العمل:تؤدي إلى زيا

: هي العوامل التنظيمية التي المصادر التنظيمية :6-1
و 
 
حداث ا

 
تسبب نوعا من عدم الراحة والتكيف مع اال

المتغيرات البيئية في العمل، وتختلف هذه العوامل في درجة 
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ثيرها على الفرد، حيث إن طبيعة الفرد هي التي 
 
حدتها وتا

هم هذه العوامل نجد: عبء العمل، تحدد درجة 
 
ثير. ومن ا

 
التا

وصراع الدور، وغموض الدور، واتخاذ القرار، وبيئة العمل 
 المادية، والمساندة االجتماعية، والمستقبل الوظيفي.

: هناك العديد من المصادر المصادر الفردية :6-2
الفردية التي تمثل مصدرا لضغوط العمـل، مثل القدرات 

تي نمط والحاجات ومعد
 
ل التغيير في حياة الفرد وغيرها، ويا

وضحت العديد 
 
هم هذه المصادر الفردية. ولقد ا

 
الشخصية من ا

ن كل إنسان يمتلك خصائص سلوكية، يمكن 
 
من الدراسات ا

ن سيطرة 
 
( والسلوك )ب(، بيد ا

 
تقسيمها إلى السلوك )ا

و )ب( هي التي تحدد العديد من 
 
( ا

 
خصائص السلوك )ا
للفرد وسلوكه، وهو ما يؤثر على قدرة  الخصائص الشخصية

الفرد على تحمل ضغوط العمل. إن اإلداري الذي تنطبق عليه 
( تتمثل فيه النزعة للقلق من 

 
خصائص ونمط السلوك )ا

خرين 
 
االهتمام الزائد بما يدور حوله، وحب المنافسة مع اال

كـثر 
 
ن يقوم با

 
عماله في الوقت المحدد، ويستطيع ا

 
عادة ينجز ا
في الوقت الواحد، وقليال ما يشتكي من اإلرهاق وال من عمل 

خرين فهو عادة ما يقاطع حديثهم ويكمل 
 
يحسن االستماع لال

كـثر 
 
نه ا

 
كـثر عدوانية،كما ا

 
ن يكون ا

 
لهم جملهم، ويميل إلى ا

مراض نفسية وجسدية، وال يكون قادرا على 
 
عرضة لإلصابة با

ن النوع
 
(  تحمل الضغوط، وقد يرجع السبب في ذلك إلى ا

 
)ا

ن 
 
نفسهم بسرعة بالمتطلبات الزائدة. في حين ا

 
يحرقون ا

اإلداري الذي تنطبق عليه خصائص السلوك )ب( يتميز بالثقة 
ن هناك وقتا 

 
والهدوء، والعمل باعتدال، فهو يشعر دائما ا

عمال
 
 .33إلنجاز اال

 العملالمترتبة على الضغوط النفسية في  النتائج-1

 للضغوطالجانب السلبي : 1-1

ارتفاع ومثل ارتفاع ضغط الدم،  فسيولوجيا: -
مراض الشرايين،ونسبة السكر في الدم، 

 
قرحة المعدة، و ا

 والزكام. البردوالصداع، و
التوتر، ومثل الشعور بالقلق،  نفسي  ا: -

رق، و، واإلحباط، واالكـتائبالالمباالة، و
 
عدم الرضا واال

حالم المزعجة، والوظيفي، 
 
 العصبي.التوتر واال

مستوى  ضالغياب، وانخفاككـثرة  :سلوكي ا -
داء، 

 
قلة واالرتباك، وسرعة الغضب، والعدوانية،  الميولواال

 اإلدمان على التدخين، واإلصابة بحوادث العمل.والتركيز، 
ن يجر الضغط النفسي إلى تفشي الخرافة، 

 
ويمكن ا

الم التي تعانيها 
 
خاصة في الطبقات الفقيرة كوسيلة لتخفيف اال

ت الحياة المختلفة، ولكن هذا ال ينفي إيمان والتصدي لمشكال
خر الحلول نظرا 

 
الطبقة المتعلمة بها، ولكنها تجعلها ا

للضغوط الحياتيـة واالجتماعية الشديدة التي تتعرض لها هذه 
الفائت. حيث إن العجز عن التصدي العقالني الموضوعي 
زمات الحياتية يدفع المرء إلى النكوص إلى 

 
للمشكالت واال

وى الخرافي، والحلول السحرية والغيبية. وهذه بدورها المست
لية التحليل 

 
صل في النفسية، على إضعاف ا

 
تعمل حين تتا

مور من خالل مزج الواقع 
 
العقلي والنظرة النقدية إلى اال

بالخيال، والتغاضي عن الحقائق المادية بإرجاعها إلى قوى 
ز غيبية )الجن، الحسد، السحر،( وكلما زاد القهر والعج

 34تفشت الخرافة.
تشير العديد من الدراسات إلى وجود  اقتصاديا: -

خسائر اقتصادية كبيرة ناجمة عن تعرض العاملين للضغوط، 
فمثال تقدر التكاليف التي تسببها ضغوط العمل إلى االقتصاد 

مريكي مبالغ تتراوح بين 
 
بليون دوالر سنويا،  311و 111اال

 بليون جنيه إسترليني 9وتصل التكاليف في بريطانيا إلى 
 سنويا.

يجابي للضغوط:7-2 ن  : الجانب اال 
 
ويقصد بذلك ا

تكون الضغوط عامال محفزا للفرد في مجال عمله، إذ من 
ن 

 
ن تكون مفيدة ونافعة. بحيث يستطيع الفرد ا

 
الممكن ا

يحول حدثا ضاغطا إلى حافز يستنزف جهد وطاقات الفرد 
من الحماس، فهي  اإلبداعية، ويؤدي في النهاية إلى حالة

تمثل ذلك الجزء من اإلثارة لحياة العامل كي يشعر الفرد 
 بالتجديد والمتعة والتغيير والتحدي.

ة في  بعض-8
 
سباب الضغط النفسي عند المرا

 
ا

 العمل

عب   اء ف   ي العم   ل:  ة: ك ث   ر 8-1
 
إذ قـــد يكـــون تعامـــل اال

ة مــع رئيســها فــي العمــل مصــدر متاعــب لهــا، خصوصــا إذا 
 
المــرا

لذلك فإن هذا الـرئيس قـد  الرئيس يخشى مناقشتها له.كان هذا 
ة فــــي العمــــل، وقــــد 

 
عبــــاء الملقــــاة علــــى المــــرا

 
يزيــــد مــــن حجــــم اال

ــــات وخصــــومات مــــن المرتــــب. ومعظــــم  مــــر إلــــى عقوب
 
يتطــــور اال

وفــــي  النســــاء يتعــــاملن مــــع هــــذه المشــــكلة بالصــــبر واالحتمــــال.
بويــــة مــــع 

 
حيــــان قــــد يتصــــرف الــــرئيس الرجــــل بصــــورة ا

 
بعــــض اال

ة
 
نها تحـاول  المرا

 
مما قد يؤدي بها إلى ضغوط نفسية شديدة، ال

ة فــي هــذه 
 
ن تكــون عنــد حســن ظنــه بهــا. ولهــذا فــإن المــرا

 
دائمــا ا

ن تثبـت جـدارتها، ممـا قـد يـؤدي بهـا إلـى 
 
الحاالت تحاول دائما ا

 13العمل لساعات طويلة دون راحة.
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ن اإلصابة بالجوانب 
 
كدت الدراسات ا

 
هذا وقد ا

كبر من السلبية لضغوط العمل 
 
ة بدرجة ا

 
تظهر عند المرا

الرجل، خاصة القيادات اإلدارية النسائية، وتجدر اإلشارة هنا 
كبر من الرجل، ال يعني 

 
ة للضغوط بشكل ا

 
ن تعرض المرا

 
ا

ثبتت 
 
نثوية، فلقد ا

 
ضعفا في قدرتها القيادية بسبب طبيعتها اال

فضل من الرجل خاصة 
 
ة لديها قدرة قيادية ا

 
ن المرا

 
بحاث ا

 
اال

ارة االتصال والتخطيط. ولكن ربما يرجع لما تقوم به في مه
مر الذي 

 
عباء ومهام المنزل خاصة، اال

 
عمال واال

 
النساء من اال

حيان على التوفيق بين 
 
يؤدي إلى عدم القدرة في بعض اال

ة تعاني من صراع الدور 
 
صبحت المرا

 
العمل والمنزل. وعليه ا

مر الذي ترتب عليه زيادة في ضغو
 
ط العمل وعبء العمل، اال

كـثر من الذكور، وهو ما يزيد من معدالت اإلصابة 
 
لدى اإلناث ا

 36باالضطرابات النفسية والجسمية لدى اإلناث مقارنة بالذكور.

ة العاملة  التحرش الجنسي: 6-2
 
:فقد تتعرض المرا

ساليب 
 
ثناء العمل، حيث إن اال

 
لتلميحات وتحرشات جنسية ا

في التحرش  من الوسائل المعتمدة %21اللفظية تمثل 
الجنسي بالنساء في العمل، حيث يعتمد المتحرش جنسيا 
عباء المهنية على الضحية، ورفع 

 
الضغط المتمثل في زيادة اال

خيرا التهديد 
 
وتيرة االنتقادات، مع إبراز العيوب المهنيـة وا

ن الجاني عموما مسؤول يعتدي على 
 
بالطرد من العمل ال

مر الذي ي
 
و مرؤوساته، اال

 
نه مرؤوسته ا

 
عد في غاية الفظاعة بما ا

تهديد فعلي بدخول نفق البطالة مع ما يتبعها من مشاكل 
ة تعاني ضغطا 

 
اقتصادية اجتماعية الشيء الذي يجعل المرا

نفسيا كبيرا بسبب هذا التحرش مما قد يفقدها توازنها ويدخلها 
دوامة من الشك، والخجل، والشعور بالذنب، والميل إلى 

ثير القلق واالضطرابات االعتزال وتدهور صح
 
تها تحت تا

الهضمية، وكذا االنهيارات العصبية التي تدفع في كـثير من 
ن الجناة كـثيرا ما 

 
الحاالت إلى محاوالت االنتحار ال سيما وا

سنة من العمر ويحتلون مناصب 21و 41يكونون رجاال بين 
مسؤولية تمنحهم سلطـة ونفوذا على الضحايا الالتي يكن 

 37.سنة 41و21ين عموما نساء ب

ة للضغط النفسي: : 6-3
 
سالي ترى استجابة المرا

ة  2112جونسون 
 
ن االستجابة للضغط تختلف بين المرا

 
ا

ة عادة ما تتفاعل مع الموقف الضاغط، وهذه 
 
والرجل، فالمرا

و سلبية، فتلك االستجابة 
 
ن تكون إيجابية ا

 
االستجابة يمكن ا

حيانا تجعل تلك 
 
تسمح بالتعبير عن االنفعاالت، ولكنها ا

سوء 
 
و الخبرة شيائ ا

 
االنفعاالت تتصاعد وتجعل من التجربة ا

سا على عقب ويناقشن مم
 
ا هي عليه. والنساء يقلبن المشكلة را

نفسهن، وهذا غالبا ما ينتج عنه إطالة لعدم شعورهن 
 
ويلمن ا

ن المشكلة، على عكس الرجال الذين يقللون من 
 
باالرتياح بشا

و 
 
خرى كالخروج للتنزه ا

 
شياء ا

 
نفسهم با

 
ضغطهم بشغل ا

ون إلى إخماد مشاهدة مباراة رياضية مثال. وبالتالي فهم يميل
الضغط النفسي الذي يشعرون به، من خالل صرفهم االنتباه 

نفسهم لكي يتمكنوا من التغلب على قلقهم.
 
 عن ا

خر نجد ميل النساء إلى التقمص 
 
ومن جانب ا

و المشاركة الوجدانية التي تزيد من الضغط. فنحن 
 
العاطفي ا

ثر عاطفيا ليس فقط من خالل ضغطنا النفسي، وإنما 
 
عادة نتا

ن النساء يتعرضن إلى 
 
خرين. كما ا

 
يضا من خالل ضغط اال

 
ا

ضغط نفسي مضاعف في البيت وفي العمل، بخالف الرجال 
فعند قياس هرمون الضغط النفسي في مكان العمل، تميل 
ن تكون متعادلة 

 
ة إلى ا

 
المستويات عند الرجل وعند المرا

 كالهما إلى البيت تنخ
 
فض تقريبا، وفي نهاية النهار عندما يلجا

سرة تكون 
 
ن اال

 
مستويات هذا الهرمون بالنسبة للرجل إذ ا

ة 
 
السبب في ذلك، بينما نجده يبقى بنفس المستوى عند المرا

و قد يرتفع مما كان عليه بعودتها إلى المنزل، نظرا لكـثرة 
 
ا

طفال وزوج ومتطلبات 
 
المسؤوليات التي تنتظرها هناك من ا
في جامعة ماالركي وليام المنزل ككل. وطبقا لدراسة قام بها 

شخاص الذين 
 
وهايو، فإن النساء ال يتحملن النزاع مع اال

 
والية ا

سى يشوه كل شيء في حياتهن، وترتفع 
 
ن اال

 
يحببن، وا

مستويات هرمونات الضغط النفسي بعد جدال، وتبقى على 
ما الرجال وبعد 

 
ربع وعشرين ساعة ا

 
ذلك الحال لمدة ا

ت هرمون التنفيس عن غضبهم، فيمكنهم خفض مستويا
 36الضغط النفسي عندهم في غضون دقائق.

 ومناقشتها خامسا: تحليل نتائج الدراسة

جراءات الدراسة: -1 هم  منهج وا 
 
يعتبر المنهج ا

جل تحقيق الغاية المرجوة من 
 
خطوة يتبعها الباحث من ا

من خالل الموضوع المتناول بالدراسة والهدف  بحثه، وذلك
وما دام الموضوع الذي تم تناوله في هذه الدراسة هو  منه.

ة العاملة العانس، فإن المنهج 
 
االحتراق النفسي لدى المرا

يعمد الباحث إلى جمع  حيث" التحليليالمتبع هو المنهج 
و 
 
البيانات ميدانيا بوسائل متعددة ومتنوعة بغرض الوصف ا

و الكشف"
 
ساسا على وصف الظا39التحليل ا

 
هرة الذي يعتمد ا

 فيها.وتفسيرها دون التدخل بإحداث تغييرات 
 الدراسة حدود -2

 : الحدود المكانية والزمانية للدراسة2-1
تمت الدراسة على مستوى مدينة سطيف، لقد 

وبالضبط على مستوى بعض إداراتها المتمثلة في: مديرية 
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دوية. 
 
التعمير والبناء، ودار الثقافة، ودار البلدية وشركة ا

فراد العينة 
 
واستغرقت المدة التي تم فيها توزيع المقياس على ا

ي من شهر جانفي إلى غاية شهر 4واسترجاعها قرابة 
 
شهر، ا

 
ا

فريل 
 
 .2112ا

 : المجال البشري 2-2
ة عاملة غير متزوجة  34تشتمل عينة الدراسة على 

 
امرا

سنة فما فوق، موزعات بحسب الجدول التالي: 31سنهن من 

فراد العينة حسب السن( يمثل 11جدول رقم )
 
 توزيع ا

 سنة 43 سنة 41 سنة 41 سنة 39 سنة 38 سنة 37 سنة 32 سنة 31 سنة 31 السن
فراد

 
 1 1 1 3 3 1 4 3 17 عدداال

 : من إعداد شخصيالمصدر
خـــذت هـــذه العينـــة بطريقـــة قصـــدية، 

 
فـــي  وروعـــيوقـــد ا

 التالية:العينة المواصفات 
ي نساء عامالت ولسن ماكـثات بالبيت، العمل:  -

 
ا

خيرة 
 
–وتم اختيارها من اإلدارات بالضبط كون هذه اال

 اإلدارات بها عدد معتبر من عينة البحث.
ي العامالت اللواتي سنهن السن -

 
سنة فما  31: ا

فوق. ويرجع السبب في اختيار هذا السن بالذات كونه السن 
لسائد في المجتمع الذي تعتبر فيه الفتاة عانسا حسب العرف ا

ن بعض المجتمعات تعد على الذي تنتمي إليه، 
 
الرغم من ا

قل من 
 
 ذلك.الفتاة عانسا با

ة على : الجنس -
 
ن العنوسة تخص المرا

 
الرغم من ا

الرجل ال يعتبر عانسا وإنما هو عازف  فإنكما تخص الرجل، 
خر، ومتى كان قادرا على الزواج وعزم 

 
و ال

 
عن الزواج لسبب ا

ة فهي ال تحض ذلك.عليه كان له 
 
ما المرا

 
به  ىبنفس ما يحض ىا

و تجاوز 
 
العشرين بقليل حكم  تالرجل فإذا بلغت الثالثين ا

عليها بالعنوسة، لذلك كانت الدراسة حول فئة النساء دون 
 جال.الر 

ة عاملة غير  34ولقد اشتملت عينة البحث على 
 
امرا

عمارهن 
 
ن كان  31متزوجة تبلغ ا

 
سنة فما فوق)عوانس(، بعد ا

فراد العينة 
 
، بحيث تم توزيع مقياس االحتراق 111عدد ا

ة، وبعد استرجاعها تم استبعاد الحاالت  111النفسي على 
 
امرا

عدم اإلجابة على التي لم تتوفر فيها الشروط الالزمة للدراسة، ك
و ملئ صفحة المعلومات الشخصية 

 
بعض بنود المقياس، ا

وعدم اإلجابة على بنود المقياس، وهناك استمارات لم يتم 
ن هناك إدارات رفضت 

 
خر، كما ا

 
و ال

 
استرجاعها لسبب ا

التعامل معنا بسبب عدم تعاملها مع الجامعة مما جعل عينة 
خير استقر عد

 
فراد العينة البحث ليست كبيرة، وفي اال

 
د ا

ة عاملة عانس34النهائي على 
 
 .امرا

دوات -3
 
 القياسا

و  
 
وفي سبيل التحقق من فرضيات الدراسة بقبولها ا

رفضها تمت االستعانة بـمقياس االحتراق النفسي من إعداد 
 .2112زينب محمود شقير

صلية(:3-1
 
عداد المقياس )النسخة اال  : خطوات ا 

يهدف هذا المقياس إلى التعرف على قدرة الفرد على تقدير 
االحتراق النفسي لديه، وفي سبيل إعداد هذا المقياس تم 
مكن الحصول عليه من كـتابات في مجال 

 
االطالع على ما ا

االحتراق النفسي، وبعض الدراسات السابقة المصرية والعربية 
جنبية التي تناولت هذا المفهوم. وقد الحظت

 
ثناء  واال

 
الباحثة ا

ثناء المسح 
 
جنبية التي حصلت عليها ا

 
مراجعتها للدراسات اال

نها جميعا قد استخدمت مقياس 
 
الشامل للدراسات السابقة ا

 لالحتراق النفسي.موسلش 
تم إعداد فقرات : وصف المقياس وتصميمه: 3-2

مقياس االحتراق النفسي بما يتالءم مع عينة الدراسة. ويتكون 
ربعة 25ورته النهائية من المقياس في ص

 
عبارة يقابلها ا

اختيارات: تنطبق تماما، تنطبق إلى حد ما، ال تنطبق، 
 إطالقا.

وبعد اإلنهاء من إعداد المقياس وعباراته تم عرضه على 
ساتذة علم النفس والصحة 

 
مجموعة من المحكمين من ا
وقد تم تعديل الصياغة في  (،النفسية )سعوديين ومصريين

 المقياس.بعض عبارات 
 درجات. 3–فرد اإلجابة لكل عبارة مـن صفر يعطى ال -
 65 –تتراوح الدرجة الكلية للمقياس ما بين صفر  -

 درجة.
وارتفاع الدرجة على المقياس تعبر عن ارتفاع معدل 
االحتراق النفسي، وانخفاضها تعبر عن انخفاض تقدير الفرد 

 لديه.لالحتراق النفسي 
اشــــتملت عينــــة التقنــــين علــــى  : تقن    ين المقي    اس:3-3

طالــب وطالبــة  211طالــب وطالبــة بالثــانوي و 211منهــا  411
طالبة منها  311جامعيين وذلك في البيئة المصرية إضافة إلى 
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 طالبــة مــن الجامعــة وذلــك فــي 151طالبـة مــن الثانويــة، و 151
 السعودية.البيئة 

 على:اعتمدت الباحثة  حيثالمقياس: : صدق 3-4
 المحكمين.صدق  -
 التالزمي.الصدق  -
 التمييــز.صدق  -
الباحثــــة بحســـاب ثبــــات  تقامـــالمقي    اس: : ثب   ات 3-1

 المقياس عن طريق:
 طريقة إعـادة التطبيق. -
 طريقة التجزئة النصفية. -
تــــم اســــتخراج الدرجــــة التائيــــة : مع    ايير المقي    اس:3-2

المكافئــــة لكــــل درجــــة مــــن الــــدرجات الخــــام للمقيــــاس، وذلــــك 
فراد عينة 

 
 التقنين.باستخدام المتوسط الحسابي لدرجات ا

نظـــــرا للضـــــرورة التـــــي اســـــتدعاها *النس     خة المعدل     ة: 
كــــون بنــــود المقيــــاس لموضـــوع البحــــث، تــــم تعــــديل المقيــــاس 

 التاســــع:مـــثال البنــــد وردت فيهـــا كلمــــة دراســــة بـــدال مــــن العمــــل 
شــعر بالغثيــان والــدوار عنــد بــدء الدراســة ممــا يــؤدي إلــى خفــض 

 
ا

شعـــر  حرارتـي.
 
صــبح: ا

 
فقــد تـم اســتبدال كلمـة الدراســة بالعمـل فا

حرارتـي. بالغثيـان والدوار عند بدء العمل ممـا يـؤدي إلـى خفـض 
فـــراد العينـــة التـــي طبـــق عليهـــا المقيـــاس عـــامالت  وذلـــك

 
لكـــون ا

خــر علــى المقيـــاس 
 
ي تغييـــر ا

 
ولســن متمدرســات، ودون إجــراء ا

و عـــدد 
 
و النقصـــان ا

 
ـــادة ا ســـواء فـــي عـــدد البنـــود مـــن ناحيـــة الزي

خر، وفي سبيل تكييف المقياس مع  االستجابات.
 
ومن جانب ا

ة مــن عينــة ا 31البيئــة الجزائريــة، تــم توزيعــه علــى 
 
لبحــث، امــرا

ثبـات المقيـاس باسـتعمال طريقـة التجزئـة النصـفية  وتم حسـاب
وحســـاب معامـــل االرتبـــاط لــــسبيرمان وبـــراون حيـــث بلـــغ ثبـــات 

، وصدقه يساوي إلى الجذر التربيعي 1.89النسخة المعدلة ر= 
، وهمـــا مرتفعـــان ممـــا يـــدل علـــى صـــدق 1.94=√1.89للثبـــات 

النسـخة  ن  إل يمكننـا القـو المعدلـة، وعلـى ذلـكوثبـات النسـخة 
 .يمكن تطبيقها على البيئة الجزائرية

 نتائج الدراسة ومناقشتها –3
تم اللجوء إلى استخدام  لإلجابة على تساؤالت الدراسة

ل عليها عدة طرق إحصائية بهدف معالجة البيانات المتحص  
اختبار )ت( للعينة الواحدة،  منها:خالل الدراسة الميدانية 

معامل الرتب لسبيرمان براون، واختبار )ت( للفروق بين 
 نتائج اإلجابة على التساؤل: المتوسطات. وكانت

ة العاملة العانس للحتراق : 3-1
 
درجة تقدير المرا

 :يلي مرتفعة. كماالنفسي 
  تم اللجوء إلى مقارنة المتوسط الحسابي

ق مقياس االحتراق النفسي المتحصل عليه من خالل تطبي
كبربالدرجة الوسيطية للمقياس 
 
 75درجة على المقياس هي  )ا

( والجدول التالي يوضح 37.5= 2/ 75والدرجة الوسيطية: 
 عليها:النتائج المتحصل 

ة العاملة العانس للحتراق النفسي ( يمث  12جدول رقم)
 
 لديهال درجة تقدير المرا

 الفرق  الدرجة الوسيطية المتوسط الحسابي العدد ن المتغير
النفسي االحتراق  34 22.17 37.5 15.33 

 شخصي.من اعداد المصدر: 
ن المتوسط الحسابي للعينة على مقياس 

 
ن الدرجة  22.17النفسي بلغ االحتراقومن خالل نتائج الجدول نجد ا

 
في حين ا

ن درجة تقدير  37.5 بـ:الوسيطية للمقياس مقدرة 
 
قل من الدرجة  االحتراقومنه يمكن مالحظة ا

 
ة العاملة العانس ا

 
النفسي لدى المرا

ة العاملة  االحتراقدرجة تقدير  ذلك فإنوب اكبير  اويعتبر فرق 15.33الوسيطية للمقياس بفارق قدره 
 
 منخفض.النفسي لدى المرا

حصائية  د: توج3-2  السن.النفسي حسب متغير  درجة االحتراق فيفروق ذات داللة ا 
 السن.لمعرفة داللة الفروق بين النساء العامالت العوانس حسب متغير هذا التساؤل تم استخدام اختبار )ت(  ولإلجابة على

 السن.النفسي حسب متغير  االحتراق درجة( يمثل الفروق في 13جدول رقم)

المتوسط  العدد ن السن المتغير
ةالنسبة الموئي الحسابي حصائية قيمة ت مج ف2   الداللة اال 

االحتراق 
 النفسي

31-35  24 66.23  58.71%  48.4394  
99.1  

د غير دالة إحصائيا عن
15.1مستوى داللة  فما فوق 35   11 6.18  41.29%  93.1596  

 .شخصي إعدادمن المصدر: 
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ن المتوسط الحسابي للنساء العامالت العوانس بين سن 
 
، بينما 23.66سنة بلغ  35سنة و31من خالل الجدول نجد ا

نها  ت، وبحساب قيمة 5.16بفرق قدره  18.6سنة فما فوق بلغ  35المتوسط الحسابي للنساء العامالت العوانس من سن 
 
وجد ا

ن قيمة2ختبار )ت( بدرجة حرية )ن ـالوعند الكشف في جدول الداللة اإلحصائية ل 1.99تساوي 
 
المحسوبة غير دالة ت  (، تبين ا

ة العاملة العانس حسب متغير  االحتراقهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة إحصائيا، و
 
النفسي لدى المرا

 النفسي حسب متغير السن. االحتراقنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة إالفرضية القائلة  هو ما يردالسن. و

حصائية في :ت3-3 قدمية المهنية. االحتراق درجةوجد فروق ذات داللة ا 
 
 النفسي حسب اال

تي:موضحة في الجدول الالنتائج ت وختبارالولمعرفة داللة هذه الفروق نستعمل ا 
 
 اال

قدمية المهنية االحتراق درجة( يمثل الفروق في 14جدول رقم )
 
 النفسي حسب اال

حصائيةالداللة  قيمة ت 2مج ف المتوسط الحسابي العدد ن مدة العمل المتغير  اال 
 االحتراق
 النفسي

قل من 
 
غير دالة إحصائيا عند مستوى  1.43 3561.94 23.5 19 سنوات 5ا

كـثر من  1.15الداللة 
 
  2375.57 21.86 15 سنوات 5ا
 .شخصي إعدادمن المصدر: 

ن المتوسط الحسابي للنساء 
 
من خالل الجدول نجد ا

قل من 
 
سنوات  5العامالت العوانس اللواتي لهن مدة عمل ا

كبر  23.15بلغ 
 
بينما المتوسط الحسابي للواتي لهن مدة عمل ا

ي بفرق قدره  21.86سنوات بلغ  5من 
 
بحساب قيمة و2.19ا

نها تساوي  ت
 
وعند الكشف في جدول الداللة  1.43وجد ا

ن قيمة2رية )ن ـ اإلحصائية الختبار )ت( بدرجة ح
 
 (، تبين ا

المحسوبة غير دالة إحصائيا وهذا يدل على عدم وجود ت 
النفسي حسب  درجة االحتراقفروق ذات داللة إحصائية في 

قدمية المهنية.
 
نه توجد فروق  وهو ما يرد اال

 
الفرضية القائلة ا

النفسي حسب  درجة االحتراقائية في ذات داللة إحص
قدمية 

 
 المهنية.اال

وبالتالي فقد بينت النتائج المتحصل عليها من  
 يلي:الدراسة ما 
  ة العاملة العانس لالحتراق النفسي

 
تقدير المرا

قدمية 
 
ثر كذلك بمتغيري السن واال

 
منخفض نسبيا، وال يتا

 درجةالمهنية، إذ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في 
قدمية المهنية.

 
وال  االحتراق النفسي حسب متغيري السن واال

كـثر تعرضا للضغط  كون
 
ة العاملة عانسا هذا ال يجعلها ا

 
المرا

عبر عنه انخفاض شعورها باالحتراق  النفسي في العمل وهو ما
 النفسي.

 من خلل نتائج الدراسة

ن  
 
ثار السلبية  االحتراقبما ا

 
هم اال

 
النفسي من ا
ة فإللضغوط النفسية السيما في العمل، 

 
ن المرا

 
ننا نجد ا

 ،العاملة العانس ال تعاني من ضغوط نفسية كبيرة في العمل
كدته النتائج المتحصل عليها على مقياس 

 
 االحتراقوهو ما ا

ة العاملة العانس له
 
 –النفسي، حيث كانت درجة تقدير المرا

نها ال تعاني من منخفضة-فسيالن االحتراق
 
، وهذا ال يعني ا

ضغوط في العمل نهائيا وإنما الضغوط التي تتعرض لها في 
العمل ليست بالدرجة التي تؤثر عليها وعلى سالمتها النفسية، 

ثبتت النتائج المتحصل  جانب.هذا من 
 
خر ا

 
ومن جانب ا
ن 

 
ة العاملة  االحتراقعليها من هذه الدراسة ا

 
النفسي للمرا

ن يوجد ال
 
ي ا

 
قدميتها في العمل ا

 
ثر بسنها وال با

 
عانس ال يتا

عمار المختلفة وسنوات العمل 
 
فراد العينة ذي اال

 
تقارب بين ا

 لديهن.المختلفة كذلك في تقدير درجة اإلحتراق النفسي 
 خاتمة

 واالحتراقمن الضغط النفسي في العمل  ن كالإ
ليس من  إذ بالعنوسة النفسي قد ال تكون لهما عالقة مباشرة

ة العاملة العانس فتجعلها 
 
ن تؤثر العنوسة على المرا

 
الضروري ا

كـثر تقديرا 
 
كـثر تعرضا للضغوط النفسية في العمل وبالتالي ا

 
ا

النفسي  لالحتراقالنفسي لديها، وإنما قد يكون  لالحتراق
خرى 

 
سباب ا

 
ة العاملة العانس ومن خالل .المرتفع ا

 
ن المرا

 
كما ا
النفسي  االحتراقد تطبيق مقياس النتائج المتحصل عليها بع

ن لها تقدير 
 
نسبيا لالحتراق  امنخفض اعلى عينة البحث يبدو ا

ثر بشكل كبير  النفسي، بمعنى
 
ة العاملة العانس ال تتا

 
ن المرا

 
ا
  .بضغوط العمل

خير وجب اإلشارة إلى قلة المراجع المتناولة  
 
وفي اال

-إليهافي حدود علمنا -قلة الدراسات النفسيةللعنوسة وبالتالي 
نها ظاهرة متفشية  المتخصصة

 
المتناولة للعنوسة بالرغم من ا

في المجتمع الجزائري وبشكل كبير، مما صعب في إثراء 
خر صعوبة  جانب، ومنالجانب النظري للدراسة من 

 
جانب ا

السابقة.تفسير ومناقشة نتائج الدراسة في ضوء الدراسات 
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