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 وتقدير شكر
  

وخــاتم النبيــين ســيدنا محمــد  المرســلين إمــاموالصــالة والســالم علــى  رب العــالمين، هللالحمــد 
  .يوم الدين إلىه اصلى اهللا علية وسلم وعلى اله وصحبه ومن اتبع هد

 عنـدهمـن  بتوفيـق وأعـاننيعلي بنعمته وكلل جهـدي  من أن هحمده حمدا كثيرا واشكر فضلأ
  .هفاللهم اجعل منة علما ينتفع ب... واضع إلنجاز هذا العمل المت

  بعد ،،، أما
كـل مـن مـد لـي  إلـىبعـد اهللا تعـالى  – واالمتنـانبخالص الشكر  أتقدم أنفيقتضيني واجب الوفاء    

ـــبالشكخــص أالرســالة و  ههــذ إتمــاموســاهم فــي  إرشــاده أونصــحه  أو بعلمــهيــد العــون  ــتار ـــ  ذاألس

 السـابق الصـحة النفسـية وعميـد كليـة التربيـة سـتاذأمحمد السيد عبد الـرحمن  /الدآتور
علـى  بوقتهوال  بعلمهعطاءه وتعامله الراقي والمتواضع فلم يبخل علي  وجزيل أخالقةبالزقازيق لكرم 

  .عني خير الجزاء  اهللاكثرة مشاغلة فجزاه 
 فوقيه حسن عبـد الحميـد/ ةالدآتور ةاألستاذخص بالشكر والتقـدير أكما 

ــوان  الرســالةعظــيم األثــر فــي انجــاز هــذه  وٕارشــاداتها المســتمرةإلشــرافها وتوجيهاتهــا التــي كــان  رض
 فجزاهـا اهللا خيـر الجـزاء األخـتونعـم  األسـتاذةوكان علمها الغزير خير معين في بحثي وكانـت نعـم 

.  
أمـــا لجنـــة الحكـــم والمناقشـــة فمـــن عظـــيم الشـــرف للبحـــث والباحثـــة أن تكـــون العالمـــة الجليلـــة 

أسـتاذ علـم الـنفس وعميـد كليـة الدراسـات  هبوشهبإبراهيم أهناء /رةالدآتو ةاألستاذ
جامعـــة األزهـــر رئيســـا للجنـــة الحكـــم فلهـــا جزيـــل الشـــكر لتفضـــلها بالموافقـــة علـــى -اإلنســـانية ســـابقا

وكـذلك تحملهـا مشـقة السـفر  وعلمهـا هـذا البحـث بخبرتهـا وٕاثـراءفـي لجنـة الحكـم والمناقشـة  االشـتراك
  .وبارك اهللا لها في علمها وصحتها رامفلها مني كل تقدير واحت

أسـتاذ  عبدالباسط متولي خضر /األستاذ الدآتوركما أتقدم بخالص الشكر من 
جامعــة الزقــازيق لتشــريفه –الصــحة النفســية ووكيــل كليــة التربيــة لشــئون تنميــة المجتمــع وخدمــة البيئــة 

حثــة مـــن كـــرم األخـــالق وحـــذو بالموافقــة علـــى االشـــتراك فـــي لجنــة الحكـــم والمناقشـــة ولمـــا وجدتـــه البا
  . وقد شرفت بالتتلمذ على يديه خالل فترة دراستي فجزاه اهللا خير الجزاء العلماء
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 أسـتاذ هللا عادل عبد/األستاذ الدآتور ىإلـبالشـكر والتقـدير  أتقدم أنكما يطيب لي 
جيع و للباحثــة مــن تشــ هقدمــمــا النفســية ورئــيس قســم الصــحة النفســية فــي كليــة التربيــة علــى  الصــحة

  .ال اهللا أن يكون في ميزان أعمالهدعم مستمر أس
ــةللم نوالعرفــا بالشــكروأتقــدم  ــئولين بالمؤسس ــات  س ــة للتأمين العام

العـــاملين  صـــالحلنتائجـــه  عـــودإلتاحـــة الفرصـــة لـــي إلنجـــاز هـــذا البحـــث آملـــة أن ت االجتماعيـــة
  .والمتقاعدين الكويتيين

 وحيدة ابـراهيم الميـان/األستاذةة بفائق الشكر من الصديقة العزيـز  مأتقد كما     
لزميالتـي فـي وكـذلك الشـكر موصـول  مؤازرتها لي خالل مراحل إعداد هذا البحـثلمساندتها و 

فكـانوا  طـوال فتـرة دراسـتي لمسـاندتهم لـي ودعمهـممن معيـدات وطالبـات  قسم الصحة النفسية
  .اهللا خير الجزاء نفجزاه  وتشرفت بزمالتهننعم األخوات 

 ةبـالحبي أسرتيألفراد بأسمى معـاني الحـب والعرفـان بالجميـل  أتقدم أنتني وال يفو      
  .على اجتياز ما واجهني من مصاعب وأعانونيالتي تحملت معي عناء البحث والسفر 

  .الذين كانوا خير سند بدعمهم وتشجيعهم وأخواتي يإلخوانشكرا ف
   .ظهم اهللا وبارك فيهمخذي كثيرا من وقتهم حفأالذين تحملوا غيابي و  ألوالديوشكرا 

كلمات  تفيهفلن  األحمد أحمد فعبدا للطي/ األستاذورفيق دربي الزوج الغالي  أما
فكان خير معين طوال سنوات الدراسة في الـدبلومات وفـي إعـداد هـذا البحـث وهـو أدرى  حقهالشكر 

   .وعوناً  سنداً  لي اهللا وأبقاه اً فجزاه اهللا خير ... في سبيل انجازه بالجهد الذي بذلته
خــر آلوجهــه الكــريم و  تقــديم هــذا العمــل خالصــاً  ام أدعــو اهللا أن أكــون قــد وفقــت فــيوفــي الختــ

  .الحمد هللا رب العالميندعوانا أن 
  

  
  

  الباحثة                                            
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 المحتويات تفهرس

  
  رقم الصفحة  الموضوع

  الفصل األول
  الدراسة إلىمدخل 

  
  .مقدمة -
 .شكلة الدراسةم -

 .أهداف الدراسة -

 .أهمية الدراسة -

 .حات الدراسةمصطل -

 .محددات الدراسة -
 

  الفصل الثاني
  اإلطار النظري

  .االحتراق النفسي: أوال
  .تمهيد -
 .مفهوم االحتراق -

 .أبعاد االحتراق النفسي -
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١  
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  رقم الصفحة  الموضوع
  :المساندة االجتماعية :ثانيا
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 .مفهوم المساندة االجتماعية -
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اندة االجتماعيــــة العالقــــة بــــين االحتــــراق النفســــي والمســــ: رابعــــا
  .والتقاعد المبكر

  .راق النفسي والمساندة االجتماعيةاالحت -
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  رقم الصفحة  الموضوع
  الفصل الثالث
  دراسات سابقة
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  الفصل الخامس 

  ناقشتها نتائج الدراسة وم
  .عرض نتائج الدراسة ومناقشتها
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  رقم الصفحة  الموضوع
  خاتمة الدراسة
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 الجداول تفهرس

رقم 
 الصفحة  محتوى الجدول الجدول

  ٢٠  .ةالجسم المختلف أجهزةالنفسي على كل من  لالحتراقاآلثار الفسيولوجية   ١
 لـــــــــــــــدى بيـــــــــــــــنس وأرينســـــــــــــــونالنفســـــــــــــــي  االحتـــــــــــــــراق وأعـــــــــــــــراضعالمـــــــــــــــات   ٢

 Pines & Aronson, 1988)(. 

٢٢  

  ٥١  .المساندة االجتماعية على المتلقيتأثيرات   ٣
  ١١٥  .االستطالعيةعينة الدراسة  وصيفت  ٤
  ١١٦  .حسب متغيرات الدراسة عينة الدراسة األساسيةأفراد  توزيع  ٥
ن كل بند والدرجة الكلية علـى مقيـاس االتجـاه نحـو التقاعـد االرتباط بيمعامالت   ٦

  . ودالالتها المبكر
١٢٦  

  ١٣٤  . معامالت االرتباط بين االتجاه نحو التقاعد المبكر واالحتراق النفسي  ٧
  ١٣٥  . معامالت االرتباط بين االتجاه نحو التقاعد المبكر والمساندة االجتماعية  ٨
  ١٤٠  . الثاني فرضلل لنتيجة اإلحصاء الوصفي  ٩
تحليل التباين في اتجاهين للفروق بين الذكور واإلناث وشدة االحتراق في نتائج   ١٠

  . على االتجاه نحو التقاعد المبكر تأثيرهما المشترك
١٤٠  

أثيرهمــا فــي ت )مرتفــع /مــنخفض(والمســاندة االجتماعيــة )أنثــى /ذكــر(تــأثير النــوع  ١١
  .الكويتيين عد المبكر لدى العامليننحو التقا المشترك على نوع االتجاه

١٤٣  

والمســــاندة ) إنــــاث/ ذكــــور( نتــــائج تحليــــل التبــــاين لتــــأثير تفاعــــل عــــاملي النــــوع   ١٢
  . العاملين الكويتيين ىالمبكر لداالجتماعية على نوع االتجاه نحو التقاعد 

١٤٤  

ين العـاملباتجـاه  تنبـئالنفسي والمساندة االجتماعية التـي  االحتراقأبعاد كل من   ١٣
  . الكويتيين نحو التقاعد المبكر

١٤٦  

عامـًا علـى  ٣٥عامـًا وأكثـر مـن  ٣٥داللة الفروق بين أصحاب العمـر أقـل مـن   ١٤
  .متغيرات الدراسة

١٥٠  

داللــــة الفــــروق بــــين المتــــزوجين وغيــــر المتــــزوجين علــــى متغيــــرات و  "ت"قيمــــة   ١٥
  .الدراسة

١٥٢  

  ١٥٤  .على متغيرات الدراسة) متوسط/ يعال(ين مستوى التعليم داللة الفروق ب  ١٦
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 األشكال فهرست
 

رقم 
  الصفحة  الشكل موضوع  الشكل

  ٢٩  .تشيرنيس لتفسير االحتراق النفسي نموذج  ١
  ٣٢  .وماسالك لتفسير االحتراق النفسي نموذج ليتر  ٢
  ٣٦  .وزمالءه لتفسير االحتراق النفسي نموذج بيكر  ٣
  ٣٧  .تفسير االحتراق النفسيللعالقات البنائية ل بالن نموذج  ٤
  ٣٨  .مد وحمدي لتفسير االحتراق النفسينموذج مح  ٥
  ٥٣  .بالن لتفسير المساندة االجتماعيةنموذج األثر الرئيسي لكا  ٦
  ٧٩  .عمل المساندة االجتماعيةالعالقات السببية بين الضغط والمرض ونقاط   ٧
  
  
  

 المالحق تفهرس
 

  الصفحة  ملحقالرقم 
  ٢٠٤  .حتراق النفسيمقياس اال  ١
  ٢٠٧  .مقياس المساندة االجتماعية  ٢
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 ةـدمـمق

تسعى المنظمات العالمية لإلفادة من الموارد البشرية أقصى إفادة حيث أنها الثـروة التـي 
ذلــك عبــر تهيئــة اإلمكانــات والتســهيالت أســعارها، و  فــي احتكارهــا أو الــتحكميــتم  ال تنضــب وال

وٕاقصـــاء أيـــة معوقـــات أو ضـــغوط قـــد تحـــول دون قيامهـــا بـــدورها علـــى أكمـــل وجـــه وخاصــــة 
وضغوط العمل هي المتغيـرات التـي تسـبب شـعورا بالضـيق والتـوتر  ،الضغوط المتعلقة بالعمل

  .األمر الذي من شانه إحداث تأثير سلبي على العاملين 
الحق سبحانه وتعالى في بيـان أهميـة العمـل واإلنتـاج وطلـب الـرزق  عبادة فيقول  العملو 

 تعـالى يقول،) ١٥-الملك" (فَاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمن رِّْزِقِه َوِإلَْيِه النُُّشوُر : " في كتابة الكريم
تَـغُـــوا ِمـــن َفْضـــِل اللَّـــِه فـــإذا قضـــيت الصـــالة  " ، ويؤكـــد )١٠-الجمعـــة" (فَانَتِشـــُروا ِفـــي اْألَْرِض َوابـْ

إن اهللا يحـب إذا عمــل (  هرسـولنا الكـريم عليـة الصـالة والســالم علـى أهميـة العمـل فــي حديثـ
وفــي هــذه األدلــة  )إن الــنفس إذا حــرزت قوتهــا اســتقرت(ويقــول  )أحــدكم عمــال أن يتقنــه

ان البحوث النفسية بان سـعادة اإلنسـالدراسات و  أثبتته على مابيان واضح لسبق ديننا الحنيف 
وان شـعور الفـرد بالسـعادة فـي  هفي حياته بصفة عامة مرتبطة ارتباطا وثيقا بسعادته فـي عملـ

يدفعـه إلـى زيـادة إنتاجـه واسـتمرار نمـوه وتقدمـه، وقـد أثـر عـن عمـر بـن الخطـاب رضـي  هعمل
ال تقعدن عن الـرزق وتقـول اللهـم ارزقنـي فقـد علمـتم إن السـماء ال ( اهللا عنة انه قال 
بــل حتــى فــي الموروثــات الشــعبية إشــارة ألهميــة العمــل فقــد تناولــت   ) فضــةتمطــر ذهبــا وال
الطريفــة التأكيــد علــى دور العمــل فــي إثــراء حيــاة األفــراد فيقــول المثــل الشــعبية بعــض األمثــال 

اليـــد البطالـــة (، وفـــي األمثـــال المصـــرية يقـــال )ةاإلنســـان بـــال همـــة يبقـــى زوال رمـــ( الســـوداني 
ويــذهب الــدكتور ســعد جــالل إلــى إن بعــض  ).قعــدة الراجــل بالــدارجنــازة بطــار وال ( و) نجســة

ألفاظ الشتائم والسباب تكشف عن عدم احترام من ال يعمل وما يناقض ذلك مـن مـدح وٕاعـالء 
  ).٤٤:١٩٩٢ سعد جالل،(من شأن من يعمل ويكدح 

فالعمــل شــأنه شــأن كثيــر مــن متغيــرات الحيــاة التــي تــأثرت بالتقــدم التكنولــوجي حيــث أنــه 
ى الـرغم مـن قلـة الجهـد البـدني للوظيفـة إال أن الجهـد الـذهني والضـغوط النفسـية فـي ازديـاد عل

  . وهذه ضريبة التقدم المدفوعة من حساب صحة الفرد ،مضطرد
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وهــذا ال  ،العمــل قيمــة نفســية واجتماعيــة فــي حيــاة الفــرد والمجتمــع علــى حــد ســواء ويعــد
ولكنــة فــي حقيقتــه تفاعــل بــين  ،يجــة مــايعنــي مجــرد بــذل جهــد عقلــي أو مــادي للوصــول إلــى نت

الفرد والبيئة يحاول الفرد من خالله أن يحقق أهدافه وان يشبع رغباتـه وحاجاتـه وأن يجعـل مـا 
ويســاعد العمــل الفــرد علــى دعــم وتوطيــد منزلتــه واحتــرام ، يــؤمن بــه مــن قــيم ومثــل حقيقــة واقعــة

التعامـل بشـكل فعـال مـع بيئتـه الذات كما يسهم فـي بنـاء الكيـان الشخصـي وتأكيـد قدرتـه علـى 
  . ) ٤٤:١٩٩٥ ،ماهراحمد (

الحاجة للعمل فهي من الحاجات األساسية للفرد حيث احتلت القمة في هرم ماسـلو  أماو 
للحاجات اإلنسانية ويعبر عنها بالحاجة لتقدير الذات وتعرف الحاجات بأنها الشعور بـالنقص 

ك معين يحـاول مـن خاللـه سـد هـذا الـنقص لشيء معين وهذا النقص يدفع الفرد الن يتبع سلو 
والعمل ال يهدف لكونه مجرد وسيلة لكسب الرزق إنما وسيله إلرضـاء ، أو إشباع هذه الحاجة

كثير من الدوافع والحاجات النفسية للفرد كالحاجة لألمن والحاجة للتقدير االجتماعي والحاجـة 
   . )١٣٢:٢٠٠١، شريت اشرف محمد(للتعبير عن الذات وتوكيدها 

هــي التــي تمثــل  إن دوافــع الصــحة النفســية وتقــدير الــذات واإلشــباع الــذي يحققــه العمــل
تعرض الموظف إلى بعض الظروف التي ال يستطيع التحكم فيها تشـعره ف ،الدافعية في العمل

بالمســتوى الــذي يتوقعــه رؤســاؤه وتضــعه تحــت  هبعــدم القــدرة علــى القيــام بالمهــام المطلوبــة منــ
مــن االســتمتاع بحياتــه علــى الوجــه  هحرمــييســهم فــي إنهــاك طاقاتــه و ضــغط نفســي وعصــبي 

األكمل، ويعمل على إضعاف ثقته في نفسـه وتنميـة مفـاهيم سـلبية نحـو الـذات ونحـو اآلخـرين 
أو  هغير كفء وقد ينتابه صراع نفسي يشغل تفكيره ما بين االستمرار في عملـ بأنهواالعتقاد 

  ). ٢:٢٠٠٧ ،منصور إيمان عطية(اعتزال العمل 
ومع استمرار الضغوط النفسية التي تقع علـى الفـرد تـؤدي بـه إلـى اإلجهـاد وتمسـي عبئـا 

وٕاذا لـــم يســـتطع الفـــرد التعامـــل أو التكيـــف معهـــا يحـــدث اإلنهـــاك النفســـي وٕاذا اســـتمرت  ،ثقـــيال
يمثل الجانـب معاناته انقلب اإلنهاك إلى االحتراق النفسي ومما الشك فيه أن االحتراق النفسي 

مثــل انخفــاض  نفسـيلخطــورة األضــرار الناجمـة عــن االحتــراق ال "ماسـالك "وتشــير، سـلبي للضــغوطال
 نفســـيازديـــاد الصـــراعات الشخصـــية بـــين العـــاملين بـــل اعتبـــرت أن االحتـــراق الو  الكفـــاءة واإلنتاجيـــة

مــرض عقلــي الرتباطــه بحــاالت االنهيــار العصــبي والتخلــف العقلــي والشــعور بــالقلق واألرق والكآبــة 
مـن انـه إذا ) APA(الجمعيـة النفسـية األمريكيـة  هوهـذا أيضـا مـا أكـدت عليـ. دان االحترام للـذاتوفق
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مــا ســمح لالحتــراق بــالتطور فأنــة يــؤدي لالكتئــاب والقلــق وبعــض األمــراض النفســية والعضــوية مثــل 
  .الذبحة الصدرية وغيرهاو  السكتة الدماغيةو االنتحار 

م االحتراق النفسي يؤدي لعدم الرغبة في االستمرار وفي نهاية األمر فان هذه الضغوط ومن ث
بالعمل وتركة ما لم تكن هنالك مساندة فعالة من قبل الفرد نفسه أوال ثم من قبل األقارب واألصدقاء 

حيـــث أظهـــرت نتـــائج اســـتطالع قامـــت بـــه مجلـــة الـــزمن علـــى المجتمـــع الكـــويتي إن  وزمـــالء العمـــل
  ).١٩٩٨: ١٨  العتيبي،آدم (لموظفين من العمل التقاعد المبكر يعد مؤشرا على إحباط ا

ــــة انخفــــاض أداء العمــــل واحــــدة مــــن أهــــم نتــــائج االحتــــراق النفســــي  هالبســــلبن(كمــــا أن عملي
  )٩٤:٢٠٠٧،  Halbesleben &Bowler     ،وبولر

ــــر عرضــــة تــــرك العمــــل و  إن ــــد يجعــــل المتقاعــــد أكث النفســــية  لالضــــطراباتالتقاعــــد المبكــــر ق
فراغ إلـى الفـراغ إضـافة لإلحسـاس بانعـدام القيمـة وعـدم القـدرة آلمباشرة من ال واالجتماعية فهو ينتقل

إلـى أن يـدخل الفـرد فـي المبكـر وقد تؤدي المظاهر المرتبطة بالتقاعـد  ،على اإلنتاج وانتقاص الذات
مـــن المشـــكالت النفســـية واالجتماعيـــة والتـــي تـــنعكس علـــى حالتـــه الصـــحية فيبـــدأ فـــي مواجهـــة  دوامـــة

لم يكن يشعر بها من قبل وفي بعض الحاالت قـد تـؤدي لالخـتالل العقلـي والكآبـة،  أمراض عضوية
نــدرة الفــرص التــي يمكــن للمتقاعــد أن يوظــف بهــا  المبكــر ويزيــد مــن حــدة التــأثيرات الســلبية للتقاعــد

طاقاته ويشبع من خالل ما يمارسه من نشاطات الحاجات األساسية التي كان العمل السابق يوفرهـا 
اقم مشاكل المتقاعد نتيجة لعدة عوامل مثل الفشل في النشاط الخاص أو عـدم كفايـة الراتـب له، وتتف

  .في الوفاء بمتطلبات الحياة أو عدم وجود الدعم النفسي 
يحققونـه يؤثر على الطريقة التي يقضي من خاللها األفراد أوقاتهم والدخل الذي مبكرا التقاعد و 

ا أن يــؤثر علــى الصــحة البدنيــة والصــحة العقليــة والتقــدير الــذاتي والتفاعــل االجتمــاعي ومــن الممكــن أيضــ
  ).٢٠٠٦ Daniel Lynchلينش،دانييل (والرضا عن الحياة 

عـن اآلثـار النفسـية واالجتماعيـة المترتبـة علـى  )٤٣:١٩٩٨ (آدم العتيبي وقد كشفت دراسة 
ور بالضــغوط والمصــاعب ازديــاد الشــع :التقاعــد المبكــر فــي دولــة الكويــت حيــث جــاء ترتيبهــا كالتــالي

الشــعور بافتقــاد الــدعم النفســي واالجتمــاعي، الشــعور بنــوع مــن الالمبــاالة  والســلبية، وزيــادة  بالحيــاة،
ـــالقلق وعـــدم االســـتقرار النفســـي، وال شـــك أن التقاعـــد المبكـــر يـــؤثر ســـلبا علـــى القـــدرات  اإلحســـاس ب

  .الشخصية وطاقة العمل وتقلص العالقات االجتماعية
ت الخطيـرة فـي تنـاول هـذه الظـاهرة هـو مـا كشـفت عنـة بعـض الدراسـات المحليـة ومن المؤشرا

أمـر سـلبي أو  أنـهعلـى  المبكـر على المجتمع الكويتي حيث أثبتت أن الكويتيون ال ينظـرون للتقاعـد
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سـالم ( إيجابيـة نظـرة عقاب أو نهاية للحياة المهنيـة كمـا لـم تعـد النظـرة لـديهم اتجـاه العمـل الحكـومي
، كمــا كشــفت دراســة الشــالل عــن ارتفــاع نســبة المتفقــين مــع اآلراء المؤيــدة )١٦٥:١٩٩٣ الطحــيح،

إليجابيات التقاعد المبكر وهو أمر مثيـر للدهشـة وقـد يكـون بمثابـة إرهاصـات اجتماعيـة مؤيـدة لعـدم 
  .)١٩٩٦: ١٦٦ الشالل،خالد (االستمرار في الوظيفة 

همت في تفـاقم ظـاهرة التقاعـد المبكـر مثـل وتؤكد الدالئل ونتائج الدراسات أن هناك عوامل سا
عـــدم الرضـــا الـــوظيفي واإلحبـــاط الـــوظيفي والـــذي يـــؤدي النخفـــاض الدافعيـــة لإلنجـــاز وهـــي المحـــرك 
الرئيسـي السـتمرارية الفـرد فـي العمـل حيـث إن الضــغوط الناجمـة عـن المهنـة تجبـر الفـرد علـى البعــد 

  . )٢٠٠١: ٣٧٧ محمد السيد عبد الرحمن،(والتقاعد 
خــالل مــا كتــب عــن ظــاهرة التقاعــد المبكــر الشــك أن معظــم الدراســات اتفقــت علــى أنهــا مــن 

تشكل ظاهرة غير صحية في مجتمع يحتاج للتنمية البشرية مثل المجتمع الكويتي لذا كـان البـد مـن 
خر فـي التعـرف علـى الـدوافع التجـاه العـاملين الكـويتيين آالتصدي لهذه الظاهرة واإلسهام بشـكل أو بـ

لتقاعد المبكر ومـدى ارتبـاط الضـغوط الوظيفيـة واالحتـراق النفسـي بهـذه الظـاهرة وأهميـة الـدور ا نحو
الذي تلعبه المساندة االجتماعية سواء من األقارب أو األصـدقاء أو زمـالء العمـل فـي الحـد مـن هـذه 

  . الظاهرة
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 مشكـلة الدراسة
 

  :الحظت الباحثة اآلتي اطرأت مشكلة البحث الحالي عندم 
قبال كثير من الكفاءات الكويتية الشـابة المؤهلـة علـى التقاعـد المبكـر فـي وقـت تشـتد إ  )١

 .التنمية الشاملة ءات الوطنية المدربة في المساهمةالكفا هذه إلىحاجة البالد 

إلـــى أن مـــا يقـــارب ) ١٥٤:١٩٩٢ الطحـــيح، ســـالم(دراســـة بعـــض الدراســـات كتشـــير   )٢
% ٦٢عـام بـل إن  ٥١ل أعمـارهم عـن من المتقاعدين من الخدمة الحكومية تقـ% ٨٥

أي أن نوعيــة المتقاعــدين مــن مرحلــة  ،مــن جملــة المتقاعــدين مبكــرا هــم مــن الجــامعيين
عمريـــه تمثـــل قمـــة العطـــاء بفعـــل النضـــوج الشخصـــي والمهنـــي ممـــا يعنـــي تراجـــع دور 

وتشـــكل تهديـــدا ألداء العنصـــر الـــوطني فـــي العمالـــة وانخفـــاض مســـاهمته فـــي التنميـــة 
 . يالجهاز اإلدار 

النفســـي  االحتـــراقهنـــاك عالقـــة طرديـــة بـــين  أن إلـــىتشـــير بعـــض الدراســـات والبحـــوث  )٣
 Weisberg&Sagic(ك وساج والرغبة في ترك العمل كدراسة ويسبرج

  ).٣٧١:٢٠٠٣ ( ودراسة ادم العتيبي)    1999:337
المســـــاندة  إدراكســـــالبة بـــــين  ارتباطيـــــهكشـــــفت بعـــــض الدراســـــات عـــــن وجـــــود عالقـــــة  )٤

عبـــدالرحمن ســـليمان  شـــعور بالوحـــدة النفســـية لـــدى المتقاعـــدين كدراســـةوال االجتماعيـــة
  ) .١٢٣:٢٠٠١(عبدالرحمن محمد ودراسة مروة ) ١٢٨:١٩٩٦( وهشام عبداهللا

إن غالبيـــة الدراســـات العربيـــة واألجنبيـــة تناولـــت اإلحتـــراق النفســـي للعـــاملين فـــي مجـــال  )٥
 .ة األخرىالخدمات اإلنسانية والقليل تطرق لألعمال اإلداري

ـــدرة البحـــوث والدراســـات التـــي تناولـــت ظـــاهرة التقاعـــد المبكـــر للشـــباب بصـــفة عامـــة  )٦ ن
  .بصفة خاصة االجتماعيةالنفسي والمساندة  باالحتراقالظاهرة  هذهوعالقة 

  
 أهداف الدراسة
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  :تهدف الدراسة الحالية إلى التحقق من النقاط التالية
المبكــر  عيــة باالتجــاه نحــو التقاعــدعالقــة كــل مــن االحتــراق النفســي والمســاندة االجتما  -١

  .الكويتيين من الجنسين لدى العاملين
وبعــــــض المتغيــــــرات عــــــن أبعــــــاد االحتــــــراق النفســــــي والمســــــاندة االجتماعيــــــة  الكشــــــف  -٢

 .التي تسهم في التقاعد المبكر لدى العاملين الكويتيينالديموغرافيه 

فــي ضــوء شــدة االحتــراق  مبكــراً  المتجهــة نحــو التقاعــد عــن ديناميــة الشخصــية الكشــف  -٣
 .العاملين الكويتيينالنفسي لدى 

 أهمية الدراسة

  :راسة الحالية في النقاط التاليةتتمثل أهمية الد
حجم الظاهرة وخطورتها على المجتمع الكـويتي واآلثـار النفسـية السـلبية المترتبـة عليهـا   -١

  .الكويت عائق في سبيل التنمية االجتماعية واالقتصادية في دولة تشكل حيث
ــــــديم إطــــــار نظــــــري عــــــن مفهــــــوم    -٢ ــــــراقتق ــــــه و  أســــــبابهو  أعراضــــــهالنفســــــي و  االحت              مراحل

    .وكيفية التعامل معه لهالمفسرة والنماذج 
     ومصــــادرها ووظائفهــــا والنمــــاذج المفســــرة  وأنواعهــــا االجتماعيــــةكــــذلك مفهــــوم المســــاندة       

واآلثـــار  لـــهوالنمـــاذج المفســـرة  أســـبابهالمبكـــر و مفهـــوم التقاعـــد  إلـــىإلضـــافة اهـــذا ب. لهـــا
يثــري  أنحيــث يمكــن  ،، والعالقــة بــين المفــاهيم الثالثــةمعــهالناجمــة عنــة وكيفيــة التوافــق 

  . هذا اإلطار التراث السيكولوجي بالمكتبة السيكولوجية العربية 
ف إلــى لالتجــاه نحــو التقاعــد المبكــر يمكــن أن تضــا قــدمت الدراســة مقياســا أو اســتبانه  -٣

 .مكتبة القياس السيكولوجي العربية

ـــول الموضـــوعية   -٤ ـــى اتخـــاذ الحل ـــد تســـاعد صـــانعي القـــرار عل وضـــع المقترحـــات التـــي ق
 .المناسبة

 .لدراسات الحقة في هذا المجالنواة أن تكون هذه الدراسة   -٦

 :مصطلحات الدراسة اإلجرائية

  :ة في الدراسةض المفاهيم المستخدمتتناول الباحثة فيما يلي توضيح لبع
  االحتراق النفسي - ١
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وهــى صــاحبة  لالحتــراق النفســي )١٩٨٢(Maslach  ماســالك تعريــف تتبنــى الباحثــة
هـو  Maslach Burnout Inventory (MBI)المقيـاس الشـهير الـذي أطلـق علـى اسـمها

اإلنهـاك مـن  أعـراض نـهبأ(أكثر التعاريف قبوال وأوسعها انتشارا حيث تعرف االحتراق النفسي 
ـــذين ألوتـــدنى اإلنجـــاز الشخصـــي ويحـــدث عـــادة ل اإلنســـانيعـــاطفي وفقـــدان الشـــعور ال فـــراد ال

  ).يعملون في خدمة اآلخرين
  اإلجرائيالتعريف 

باإلنهاك العاطفي وتبلد الشعور وتدني االنجاز الشخصـي أثنـاء تأديـة الفرد  درجة شعور
جاباته علـى عبـارات ل اسـتمهام عملة ويقاس بالدرجة التي يحصـل عليهـا المسـتجيب مـن خـال

  .المقياس
  المساندة االجتماعية - ٢

تتفـــق غالبيـــة التعريفـــات الخاصـــة بالمســـاندة االجتماعيـــة بأنهـــا دعـــم مـــن قبـــل اآلخـــرين 
عبـد المحيطين بالفرد ماديا أو معنويًا بهدف إعانته على مواجهة ضغوط الحياة ويعرف على 

دي والعــاطفي الــذي يســتمده الفــرد مــن المســاندة االجتماعيــة بالــدعم المــا )١٢:٢٠٠٥(الســالم 
يواجههــا فــي حياتــه  التــيجماعــة األســرة أو األصــدقاء أو زمــالء العمــل فــي المواقــف الصــعبة 

وتســاعده علــى خفــض اآلثــار النفســية الســالبة الناشــئة عــن تلــك المواقــف وتســاهم فــي الحفــاظ 
  .على صحته النفسية والعقلية

  التعريف اإلجرائي 
افر المشـــاركة العاطفيـــة والمســـاعدة الماليـــة والعمليـــة مـــن جانـــب درجـــة شـــعور الفـــرد بتـــو 

وكــذلك وجــود مــن يزودونــه ) رؤســاء العمــل –زمــالء العمــل  –األصــدقاء  –األســرة واألقــارب (
بالنصــيحة واإلرشــاد مــن هــؤالء األفــراد ويكــون معهــم عالقــات اجتماعيــة، وتســاوي هــذه الدرجــة 

  .المستخدم في الدراسة الحاليةاالجتماعية  مجموع استجابات الفرد على مقياس المساندة
  االتجاه – ٣

االتجــاه هــو مجموعــة مــن األفكــار والمشــاعر واإلدراكــات والمعتقــدات نحــو موضــوع مــا 
توجـــه ســـلوك الفـــرد وتحـــدد موقفـــه مـــن ذلـــك الموضـــوع واالتجـــاه ايجـــابي أو ســـلبي نحـــو ذلـــك 

  .نحوه هنظر  هةالموضوع  يتبناه الفرد ويقتنع بوج
  إلجرائيالتعريف ا



مدخل إلى الدراسة          األول الفصل 
     

-٩-  

. بقبــول أو رفــض موضــوع معــين –ثابــت نســبيا  –االتجــاه اســتعداد مــتعلم لالســتجابة 
ويقـــاس إجرائيـــا بالدرجـــة التـــي يحصـــل عليهـــا المســـتجيب مـــن خـــالل اســـتجاباته علـــى عبـــارات 

  .المستخدم في الدراسة الحالية المقياس
  التقاعد المبكر  - ٤

 هعلــى أنــ ١٩٧٦ بونــدريــف الــذي قدمــه مــن التعريفــات واســعة االنتشــار للتقاعــد هــو التع
ويمكــن تصــنيف " االنحــدار مــن الوظيفــة حتــى إذا كــان الفــرد ينتقــل إلــى نــوع أخــر مــن العمــل"

عنــدما يقــرر  اإلراديويظهــر التقاعــد  إراديأو تقاعــد ال  إراديالتقاعــد مــن قــوة العمــل كتقاعــد 
   ).٥:٢٠٠٦ Daniel Lynchلينش،دانييل ( األفراد أن يتوقفوا عن العمل بمحض إرادتهم

  التعريف اإلجرائي  
علـى إنـه قـرار الفـرد بـالتوقف عـن  إجرائيـاً  التقاعـد المبكـر )١٩٩٦( الشالل خالد يعـرف

كـذلك  إلرادياويعـرف التقاعـد  ،اإلجبـاريوذلك قبـل الوصـول إلـى سـن التقاعـد  العمل اختيارياً 
أن يضـطره نظـام العمـل  دون التقاعـديبإقدام الفرد على ترك العمـل والحصـول علـى المعـاش 

  .إلى ذلك
والباحثة سوف تتعامل مع التقاعد اإلرادي وغير اإلجباري في ضوء الضغوط المختلفـة  

  .المولدة لالحتراق النفسي
  ديناميات الشخصية – ٥

، تفهـم الموضـوع اختبـار يقيسـه الباحثة بديناميـة الشخصـية فـي هـذا البحـث هـو مـا تعني
اإلطـار النظـري والفكــري  إلــى االسـتناداسـية للتحليـل النفســي مـع وذلـك باسـتخدام المفــاهيم األس

   .، باستخدام طريقة موري في تفسير القصص أإلسقاطيه االختباراتلتفسير 
    محددات الدراسة

  :الدراسة الحالية بالحدود التاليةيتحدد مجال 
 .اإلكلينيكي والمنهج السيكومتريتستخدم الدراسة الحالية المنهج  :الحدود المنهجية -أ

 يوليــو م حتـى شـهر٢٠٠٨ مـارسشـهر  مـنالدراسـة الميدانيــة  إجـراءتـم  :الحـدود الزمنيـة -ب
  .عينة البحث أفرادالدراسة على  أدواتمن نفس العام حيث جرى تطبيق 
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، وربمـا يكـون هنـاك تـأثير للظـروف تقـع عينـة الدراسـة فـي دولـة الكويـت :الحدود المكانيـة-جـ
راســة، ومــن ثــم يجــب تــوخي الحــذر عنــد تعمــيم نتــائج هــذه الدراســة علــى البيئيــة علــى نتــائج الد

 .مجتمعات أخرى

موظـف وموظفـة مـن  )٢٠٧(جريـت الدراسـة الحاليـة علـى عينـة قوامهـا أ :الحدود البشـرية-د
وانحـراف معيـاري  )٣٧,٧( بمتوسـط عمـر زمنـي في القطاع الحكـومي بدولـة الكويـت العاملين

)٧,٨(. 

 :المستخدمة وهي باألدواتتتحدد نتائج الدراسة الحالية  :اإلجرائيةالحدود -هـ

 إعـداد ماسـالك وآخـرون( مقيـاس االحتـراق النفسـيMaslach et al., 1996     
  ).٢٠٠٣تعريب ادم العتيبي 

  ١٩٨٢، إعــــــــداد فــــــــوكس( ةالمســــــــاندة االجتماعيــــــــمقيــــــــاس Vaux،  تعريــــــــب             
     .)١٩٩٦ عبد الحميد، عزت

  الباحثة دإعدا(المبكر مقياس االتجاه للتقاعد(.  
  مقياس تفهم الموضوع للكبارT.A.T )١٩٧٥موراي  إعداد(.  

  :المتمثلة في اإلحصائية باألساليبكذلك تتحدد نتائج الدراسة 
  المعيارية واالنحرافاتالمتوسطات.  
  رسونلبي االرتباطمعامالت. 

 تحليل التباين. 

  شيفية لحساب داللة تحليل التبايناختبار. 

  ت ااختبارT.TEST) (لداللة الفروق بين المتوسطات. 

  االنحدارمعامل.  



اإلطار                  الثانيالفصل 
 النظري
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري
  

  

 تمهيد.  
 االحتراق النفسي: أوال.  
 االجتماعية ةالمساند: ثانيا.  
 التقاعد المبكر: ثالثا.  
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 االحتراق النفسي: أوال

  تمهيد
 فريسـة للضـغوط المحيطـة جعلتهالمعاصر  اإلنسانعلى التي تزايدت  المتطلبات أنالشك    
وأصـبحت  ،وهذه الضغوط لعبت دورا كبيرا في نشأة األعراض السيكومترية من كل جانب، هب

عــن  اإلنســان وعجــز .الجســدية معــاو  بمثابــة خطــر داهــم يتهــدد صــحة الفــرد وســالمته النفســية
مـا يسـمى بـاالحتراق  إلـى هؤدي بـسـتمرارها يـإضـافة ال التعامل معهـا أوالضغوط  هذهمواجهة 
 ،بشــكل طبيعــي وظائفــه أداءعــن  وتعوقــه وتصــرفاتهيظهــر علــى ســلوك الفــرد  والــذي النفســي

وكنتيجـــة لفـــرض الضـــغوط والمواقـــف الضـــاغطة نفســـها أصـــبحت جـــزءا ال يتجـــزءا مـــن حيـــاة 
را األسـباب التـي جعلـت االهتمـام بهـا علـى مسـتوى البحـث والدراسـة أمـ أحـدوربما ذلـك  الناس،
  .مبررا

  مفهوم االحتراق
مصـطلح مـألوف فـي مجتمعنـا المعاصـر فقـد أصـبح  Burnoutإن مصطلح االحتراق 

يســــتخدم بشــــكل كبيــــر لإلشــــارة إلــــى ردود الفعــــل الســــلبية الســــتمرارية العمــــل التــــي يصــــاحبها 
ويعـد اإلعيـاء العـاطفي صـفة أساسـيه فـي هـذا االحتـراق النفسـي  ضغوطات ومطالب عاطفية،

ن الشخصية لخبرات االحتـراق النفسـي االحترافيـة والتغيـرات االتجاهيـة بشـكل غيـر وتؤثر المح
  . محدد على أداء الفرد في العمل وكفاءة الخدمات المقدمة للعمالء 

ــا و  هنــاك العديــد مــن التعريفــات التــي وضــعت للداللــة علــى مفهــوم االحتــراق حتــى وقتن
فـــي اســـتيعاب ظـــاهرة االحتـــراق  ســـهمأالتعريفـــات قـــد  هـــذهكـــال مـــن  أنوعلـــى الـــرغم مـــن . هـــذا

واحـد يعتبـر مـن اكبـر العواقـب التـي تعـوق  رأىعدم الوضـوح واالجتمـاع علـى  إال أن ،النفسي
 نيراشــــا دانيــــرام( كافــــة المســــتويات النظريــــة والعمليــــة تقــــدم االختبــــارات التجريبيــــة علــــى

Dhaniram,2003:60  Nirasha(.  
الرحالــة "نفســي فــي كتابــه االحتــراق ال شكســبير أول مــن نــوه عــن مصــطلحكــان  تاريخيــاً 

  ).,Ronald Rush 17 :2003رونالد راش ، (١٥٩٩الذي نشر في عام " الغاضب
أن يحـرق المـرء "عثر في العامية االنجليزية على المقابل للتعبيـر  هبارتربدج بأن ويذكر   

  ".ويموت مبكراً  أن يعمل بشكل قاسى جداً "وهو " نفسه
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التعبيـر  )Schaufely&Enzmann) 2,:1998 زمـانشوفلي وان منكل  كما ذكر
المــوت مــن فــرط "والــذي يحمــل نفــس المعنــى تقريبــا  )هاراثــاني وكوشــي( هابــاني الــذي وصــفالي

  ".العمل
 مفهـوم االحتـراق النفسـي مـن المفـاهيم الحديثـة نسـبياً  أنعلـى أخـرى دراسات   أكدت و

 ١٩٧٤عـام  فيالمصطلح من استخدم هذا  أول Freudenberger"فرودنبرج"حيث اعتبر 
بمرور الوقت تحـدث تغيـرات مزاجيـة  أنهحيث الحظ  ،علم النفس فيمن خالل عملة كطبيب 

علـيهم التجـارب لـذا  أجـرىالشخصـية، لمـن  فـيالتوجهات والدوافع وتغيـرات  فيجادة وتغيرات 
ملين اســتجابة جســمية وانفعاليــة لضــغوط العمــل لــدى العــا باعتبــارهلالحتــراق النفســي  أشــارفقــد 
  .صعبة أهدافلتحقيق  السعي في أنفسهمالذين يرهقون  اإلنسانيةالمهن  في

الـدليل التشخيصـي  مثـل التصنيف التشخيصية المقبولة والمعترف بها رسمياً  أنظمة إن
 العاشـــر والتصـــنيف الـــدولي DSM-IV)اإلصـــدار الرابـــع(العقليـــة  لالضـــطراباتواإلحصـــائي 

 تشخيصـيق النفسي كتصنيف لم تتضمن االحترا )ICD-10(لالضطرابات السلوكية والعقلية 
باضـطرابات  التصـنيفات الخاصـة تنـدرج مـن ضـمن يعتبر االحتراق النفسـي عالمـة إنمامحدد 

ين ومع ذلك تجرى التصنيفات التشخيصـية العديـدة لتضـم Adjustment Disorderالتوافق 
  ).,Schaufegy&Enzmann 1998:54( ةاالحتراق النفسي كعالمة مميز 

 والـذي باإلنهـاكالشعور العـام  بأنه االحتراق النفسي (Moos,1981)موسوقد عرف 
  .ربما يتطور عندما يعايش الفرد الكثير من الضغوط والقليل من الرضا

أن مفهـوم ) Perlman&Hartman,1981:11( برلمـان وهارتمـان ويزعم كل مـن
ن تفاعــل معقــد بــين احتياجــات الناتجــة عــ االحتــراق النفســي إنمــا هــو رد فعــل للضــغوط النفســية

  .د المتاحة وكذلك المطالب المتنوعة التي تتطلبها البيئة التي يعيشها هذا الفردر الفرد والموا
 وأوســعهاالتعــاريف قبــوال  أكثــرمــن  Maslach,1982:32)(  ماســالكويعــد تعريــف 

، وفقـدان يالعـاطف اإلنهاك بأعراضشعور الفرد  أنه على انتشارا حيث تشير لالحتراق النفسي
خدمــة  فــيالــذين يعملــون  لألفــراد، ويحــدث عــادة الشخصــيوتــدنى االنجــاز  اإلنســانيالشــعور 
  .اآلخرين
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ــ واهنــة تنــتج عــن مواقــع العمــل الضــاغطة وتــؤدي  ةويعــرف االحتــراق النفســي بأنــه حال
بـــالفرد إلـــى اســـتنفاذ مخـــزون الطاقـــة لديـــه، والمقاومـــة المنخفضـــة للمـــرض، وعـــدم الرضـــا عـــن 

  ).Cooper, 1982كوبر(لتغيب المستمر عن العمل وعدم الفاعلية فيه وا العمل،
  ) ,Beemsterboer& Baum 1984 :97( بيمســــتربور وبــــوم مــــنويعــــرف كــــل 

 أثنـاء أو األفـرادنفـس  فـيالحتراق النفسي كحالة من النضوب المستمر للقيم المثاليـة والطاقـة ا
  . حيطة بهم بها نتيجة ظروف العمل المن يقومو  التيالمهام  تأدية

 فــيظــاهرة تتمثــل  بأنــةاالحتــراق النفســي  )٩:١٩٨٦( وآخــرونعســكر علــي ويعــرف 
العالقـات واالتجاهـات والسـلوك الخاصـة بـالفرد كـرد فعـل لضـغوط العمـل  فـيالتغيرات السلبية 

الدافعيـة  فـيالعمـل بطريقـة روتينيـة والـنقص  وأداءمظاهرها فقدان االهتمام بالعميل،  أهمومن 
  .البتكاريهار وفقدان يلتغيومقاومة ا

عـرض أو مجموعـة  فان االحتراق النفسي يعتبر) Rogers,1987:92(لروجرز ووفقا
من العالمات واألعراض التـي تظهـر معـا والتـي تعبـر عـن المشـاعر ويـتم تحديـدها مـن خـالل 
تأثيرهـــا الوجـــداني والنفســـي والفســـيولوجي علـــى األفـــراد، وهـــذه التـــأثيرات تشـــتمل علـــى نضـــوب 

  .اقة واستنفاذ القدرات الجسدية والنفسية واالستنزاف الوجداني الط
بالعمليـة )  Matteson& Ivencevich, 1987 ( ماتسـون وافينسـفيتش ويعرفـه

د الســيكولوجية التــي تســبب ضــغط العمــل فــي حــدوثها والتــي تــؤدى لالســتنزاف العــاطفي، وتبــد
  .الشخصية، وتدنى االنجاز الشخصي

ة االحتـراق فيعرفـان عمليـ )Pines& Aronson, 1988:11( بيـنس وارنسـونأمـا 
العــاطفي التــي تنشــا مــن االنهمــاك لفتــرات ي و اإلنهــاك الجســدي والعقلــالنفســي بأنهــا حالــه مــن 

  .طويلة في المهام اإلنسانية
يعرفـان االحتـراق   ),Koesk& koesk 244:1989 ( كوسكراندي و  كوسك جرايو       

ومن المحتمل أن ينتج  ،وتر ناتج عن االنهماك مع العمالءالنفسي بأنه استنزاف وجداني أو ت
هذا التوتر من مصادر إرهاق متعددة في بيئة العمل وتباعا يولد نتائج سلبية مثل عدم الرضا 

  .الوظيفي والنية في ترك العمل
ــ )Farber, 1991:235( فــاربر كمــا يعــرف مــن األعــراض  هاالحتــراق النفســي بزمل

، )المخرجــات(والعائــد ) المــدخالت(د ن إدراك الفــرد للتبــاين بــين الجهــمــ أالمرتبطــة بالعمــل تنشــ
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خاصـــة، وتـــؤدي الحاجـــات المـــع العمـــالء ذوي  ةويحـــدث غالبـــا لألفـــراد الـــذين يتعـــاملون مباشـــر 
  . والبدني يبالفرد إلى االنسحاب والالمباالة بالعمالء واإلرهاق العاطف

ه المــــــرور بخبــــــرات االحتــــــراق بأنــــــ )Friedman,1995:641(فريــــــدمان ويعــــــرف 
  .نحو واجبات الفرد ةكبير  ةوتتمركز هذه األحاسيس بصور  ةوأحاسيس سالب

االحتــراق نــاتج عــن تبــاين مطالــب الوظيفــة والمــوارد  أن )Corey, 1996( كــوري ويــرى   
  .)Catherine Gachutha, 2006:16( مادية أوسواء كانت وجدانية 

استجابة للتوتر النفسي ومؤشر  أنهباالحتراق  )٦٠:١٩٩٧( السرطاوىزيدان ويعرف 
  . باألفراد ةيتصل مباشر  الذيالعمل  أوضاعبالضغوط الناتجة عن  اإلحساسعلى 

 بأنـه سـلوكياً  للمعلـم فقد عرف االحتراق النفسي (Haberman, 2000) هابرمان أما
ـــة  ـــم التـــيالحال ـــه إال أجـــراً ويتقاضـــى  يعمـــل يظـــل فيهـــا المعل ـــهالواقـــع يتوقـــف عـــن  فـــي أن  أدائ

 هأنويعتقد  بالكفاءة، إحساس وال بالمهمة انفعاليدوره دون التزام  بأداءفيقوم  كمحترف بالمهنة
  أواالهتمـام بهـم  فـيال يرى سبب لالستمرار  أنه، كما طالبهحياة  فيفرق هام  أيلن يحدث 

  .)١٦:٢٠٠٧منصور، عطية يمانإ( جهد جاد معهم أيبذل 
ـــة  ويعرفـــه ـــدني واالنفعـــالي بحا )٣٧:٢٠٠٦( يوســـف ســـيد جمع ـــة مـــن اإلنهـــاك الب ل

طويــل المــدى فــي مواقــف مشــحونة انفعاليــا وضــاغطة مصــحوبة  كوالعقلــي تنــتج عــن االنهمــا
  .بتوقعات شخصية مرتفعة تتعلق بأداء األفراد

 يبـــدأاالحتــراق النفســي يحـــدث عنــدما  نإ ),Peter Sacco 2007(بيتـــر ســاكو ويــرى 
والعـاطفي  الجسدي اإلنهاك فين المتعة والدافعية متمثلة االلتزامات المرتفعة بفقدا يذو  األفراد

  :ما يحدث تحت الظروف التالية والنفسي  وهذا غالباً 
  .طويلةومركز لفترات  عالييكون الشخص تحت ضغط  -١
 .اإلضافيةوللمسئوليات  لآلخرينيقول ال  أنمن المستحيل  هأنيجد الفرد  -٢

 خـــــــــــــــــــدمتهم هليـــــــــــــــــــيتوجـــــــــــــــــــب ع هوأنـــــــــــــــــــ لآلخـــــــــــــــــــرينمـــــــــــــــــــدين  هأنـــــــــــــــــــيشـــــــــــــــــــعر  -٣
)www.americanchronical.com.(  

ــانج يعــرفكمــا   هأنــعلــى  قاالحتــرا  )Cheung& Tang) 73: 2007   شــينج وت
  .المزمن والناتج عن الوظيفة والشخصي العاطفيممتدة لعوامل الضغط  استجابة
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االحتـراق  تـم تعريـف Merriam- Websters Collegiate Dictionaryوفـى قـاموس 
بـــدني واســـتنزاف للطاقـــة العاطفيـــة وللدافعيـــة المســـتمر والنـــاتج عـــن التعـــرض  كإنهـــاكالنفســـي 

  ).www.careerplaning.com( .ولإلحباط األمدلضغوط طويلة 
كمـا  األخـرتتنوع ويختلـف بعضـها عـن مـدلول التعريفات السابقة وغيرها من التعريفات  إن

عاب ظـــاهرة االحتـــراق باســـتي بـــأخرى أوبطريقـــة  أســـهمقـــد  اتالتعريفـــ هـــذهكـــل تعريـــف مـــن  أن
بعــــض التعريفــــات قــــد تكــــون محــــددة  أن )(Maslach,1982:31 ماســــالكوتؤكــــد  ،النفســــي

عامــة  الظــروف النفســية بصــفة إلــىمنبســط، وبعضــها يشــير  األخــرومقيــدة بينمــا نجــد الــبعض 
عـرض بينمـا تنـاول الـبعض أو بعضـها يصـف حالـة  سلوك معين، اآلخرالبعض  بينما يتناول

مؤثرات المسـببات وبعضـها يهـتم بـال إلـى باإلشـارةتسلسل جميع مراحل العمليـة، وبعضـها يهـتم 
حـين يؤكـد الـبعض علـى المتغيـرات  فـيالشـخص  فـيالموجـودة  وبعضها يؤكد على المتغيرات

   .يئةتحدث في الب التي
ـــة ـــرى الباحث  هـــذه وعلـــى الـــرغم مـــن التبـــاين الموجـــود علـــى مســـتوى التعريـــف فـــان أنـــه وت

 لهـذه ةيالرئيسـبعـض السـمات المتشـابهة باعتبارهـا الخصـائص  فـيالمتباينـة تشـترك  اتالتعريف
  :يليتتمثل فيما  والتيالظاهرة 
  والجماعي الفردياالحتراق النفسي يحدث على المستوى.  
 لية تشتمل على المشاعر والنوازع والتوجهاتتجربة نفسية داخ.  
  تهـــتم بدراســـة المشـــكالت وحـــاالت االســـتياء والشـــعور بعـــدم الراحـــة وعـــدم القـــدرة علـــى

  .بمتطلبات الوظيفة اإليفاء
  لتجربة سلبية األفراديتعرض بها.  
  النفسية األمراضالعاديين الذين ليس لهم تاريخ مع  األفرادعلى  األعراضتظهر.  
  لظروف السلبيةا فيتظهر.  
  تبلــد  ،الوجــداني االســتنزاففــي الثالثــة لالحتــراق النفســي المتمثلــة  األبعــاداالتفــاق علــى

 .وانخفاض الشعور باالنجاز الشخصيالشعور 

  
  االحتراق النفسي أبعاد
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 بحيـث ال األبعادظاهرة متعددة  باعتبارهاالحتراق النفسي  إدراك األبحاثلقد دعمت نتائج     
    .قياسهعند  ثابتةقوالب  يف هيمكن وضع

يمكـن  االحتـراق ال أناالحتـراق النفسـي يؤكـد علـى  يتخـذه الـذي األبعادوهذا الشكل متعدد 
       ماســـــالكوقـــــد قامـــــت  عمليـــــة دائمـــــة الحركـــــة، فـــــيولكنـــــة يمـــــر  ثابتـــــةالتعامـــــل معـــــه كحالـــــة 

)Maslach,19982:32(  عليهــا  توأطلقــ أبعــادثالثــة  إلــىاالحتــراق النفســي  أبعــادبتصــنيف
  :متالزمة االحتراق النفسي وهى

 Emotional Exhaustion  االستنزاف الوجداني - ١

كفقـدان  هيمكن وصـف والذيلالحتراق النفسي  األولهو المكون  الوجدانييعتبر االستنزاف 
واإلحسـاس  التام واستنزاف موارد الفرد العاطفيـة والجسـدية واإلجهادللطاقة وحالة من الضعف 

جهـــد وكـــذلك اإلحســـاس بـــالقلق واإلحبـــاط وســـرعه  أقـــلنهـــاك الجســـدي عنـــد بـــذل بالتعـــب واإل
  .االنفعال، وعدم القدرة على اتخاذ أي قرار

  Depersonalizationفرط سلب الشخصية  -٢
 هوعنــدما يــتم تعريفــ لالحتــراق النفســي، الشخصــيتوســعا ويمثــل الســياق  األكثــرالبعــد  وهــو

علـى التوجهـات السـلبية  ينطـويكما  اآلخرين تجاهلفعل رد ا فيالتحول السلبي  إلىيشير  فإنه
امـــل مـــع عنـــد التع اإلنســـانيالقســـوة وفقـــدان الشـــعور  إلـــىمالئمـــة وحـــدة الطبـــع والميـــل ال وغيـــر

لم يعـودوا قـادرين  بأنهمالذين يجربون تبدد الشخصية  األفرادالعمالء والتهكم والسخرية ويتميز 
  . طبيعيل المرتفعة بشك أمانيهممستويات  أداءعلى 
  Reducall Feeling of Personal Accomplishmentاالنجاز الشخصيتدني  -٣

 والفاعليـــة الكفـــاءةوهـــو يعبـــر عـــن التقيـــيم الـــذاتي لالحتـــراق ويمثـــل شـــعور الفـــرد بعـــدم 
 إلــىالعمــل وانحــدار المشــاعر ويميــل الفــرد  فــي اإلنتاجيــةوفقــدان الدافعيــة لالنجــاز وانخفــاض 

علـى مواجهـة  القـدرةة بطريقة سلبية والميل لالكتئاب واالنسـحاب وعـدم تقييم انجازاته الشخصي
  .توالشعور بالفشل وضعف تقدير الذاالتكيف معها  أوالضغوط 
  االحتراق النفسي أعراض

وتتمثـــل  ةوبعضـــها غيـــر ظـــاهر  ةلالحتـــراق النفســـي بعضـــها ظـــاهر  أعـــراضعـــدة ك هنـــا
 العكــس فــرط الشــهية أو الشــهيةقــدان ف نوبــات القلــق، الحــاد، اإلجهــاد فــي الظــاهرة األعــراض

 فـي اإلفـراط ،األسنانسحق  فيتتمثل  ظهوراً  األقل واألعراض) للسمات الشخصية للفرد تبعاً (
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 هـــذهوعـــدم القـــدرة علــى التركيـــز، وجميـــع  اإلنتاجيـــةقلــة  النســـيان، ، الكـــوابيس،األرقالتــدخين، 
  .على الصحةوخطيرة جادة  أثاراً تترك  أنيمكن  األعراض

   فـــان الســـماح لالحتـــراق النفســـي بـــالتطور APA)(األمريكيـــة للجمعيـــة النفســـية  وطبقـــا
  . واإلدمانمشاكل التعاطي  إلى إضافة عضويه عده وأمراضاً  القلق، ،االكتئابينتج عنة 

الضـطرابات عضـوية  امتداد االحتراق النفسي لفتـرات طويلـة دون تـدخل يـؤدي أنكما 
  .الدماغية والذبحة الصدرية السكتة عنيفة مثل االنتحار، ةونفسي

نعـرف الكثيـر  ال أننـانـدرك  أن األهميـةمـن  أنه من )Farber, 1983 (فاربرويحذر 
كافـة  أووالمدة التي يستنفدها لكل عـرض  األعراض هذهاالحتراق النفسي وتتابع  أعراضعن 

مــدى عـن  أوبمــرور الوقـت  نفسـهكـان االحتــراق النفسـي يـزول مــن تلقـاء  إذاوعمـا  ،األعـراض
علــى كــل فــرد، حيــث تســلط النمــاذج الحديثــة للضــغوط واالحتــراق النفســي الضــوء علــى  تــأثيره
التــي تقــع المســببات المختلفــة للضــغوط  وٕادراكالضــغوط  لهــذهالتقــدير المعرفــي الفــردي  أهميــة

  .هذا االختالف في التجارب يؤدي لالختالف في النتائج  أنحيث على كاهل كل فرد 
 إلـى ياالحتـراق واضـحة، وقـد تعـز  أعـراضتكـون  أال األحيانن كثير م فيوقد يحدث 

 أنالفحــص الــدقيق يكشــف عــن  أنوالــى تغيــرات حياتيــة مختلفــة غيــر  أخــرىضــغوط موقفيــة 
  ).٣٨:٢٠٠٦جمعة سيد يوسف ،(حتراقلال أعراضهناك ثالثة 

  Physical Exhaustionالجسدي  اإلنهاك - ١
والنــوم وانخفــاض  األكــلعــادات  فــيت والتغيــر يتميــز هــذا الجانــب بــالوهن وتــوتر العضــال    

  . بدون سبب ظاهر قموالس ةعام صحية ةوعكب الشعور أيمستوى الطاقة بشكل عام 
  Emotional Exhaustionاالنفعالي  اإلنهاك - ٢

ويعبــر عنــه  ،العمــل تجــاهوالعجــز واالكتئــاب والحــزن والتبلــد  واليــأس باإلحبــاطوهــو شــعور     
 ،د نفــذ، ويظهــرون شــعور متكــرر باالســتثارة والغضــب دون ســبب محــددصــبرهم قــ بــأن األفــراد

  .بالنسبة لهم مهمة سبقكانت فيما  والتيجانب من الحياة المهنية  أيوكذلك عدم المباالة ب
  
 Mental Exhaustionالعقلي  اإلنهاك - ٣

وعـــن مهنـــتهم وحيـــاتهم بشـــكل عـــام  أنفســـهممـــن عـــدم الرضـــا عـــن  األفـــراد احيـــث يشـــكو 
  .والدونيةالفاعلية وعدم   الكفاءةبعدم ويشعرون 



اإلطار                  الثانيالفصل 
 النظري

-١٩- 

 &Schaufeli)     انزمانشوفلي و كل من   وضعه لألعراض خرآويوجد تصنيف 

Enzmann, 1998:25)  هـي خمسـة نمـاذج  إلـىالنفسـية لالحتـراق  األعراضحيث صنفت
 ،دافعيـــة أعـــراض وأخيـــراً ســـلوكية  وأعـــراضبدنيـــة  وأعـــراضإدراكيـــة  وأعـــراضعـــرض تأثيريـــة أ

  :فيما بينهم وهي للتداخل والتقارب فقط نظراً  أعراضثالثة  إلىللباحثة تصنيفهم  وأمكن
  النفسية األعراض: أوالً 

ــــل  ــــزوغ التشــــاؤم والحــــزن  فــــيوتتمث ــــى المســــتوى الشخصــــي ،واإلحبــــاطب يصــــنف  وعل
 ،وغير وجداني هادئ أنهعلى  تصنيفهجانب  إلىالشخص كسريع الغضب ومفرط الحساسية 

 إشــارة وهــذهيســمح بانفجــار الغضــب  والــذيمــع العمــالء  يقلــل التعــاطف وانخفــاض الوجدانيــة
  .الوظيفيالعمل وقلة الرضا  بيئة في الراحةلتزايد الشعور بعدم 

 مــن االحتــراق النفســي بــالعجز ييعــان الــذييشــعر الشــخص  أنمــن المحتمــل  أنــهكمــا 
النســيان ويقــدم  ويصــبح الفــرد كثيــرعلــى مشــاعره  ال  يســيطروالضــعف وقــد يعتقــد انــه  واليــأس

 ،الكئيبـــة األحـــداثمســـاحة قليلـــة لتفســـير  تاركـــاً  األساســـية األخطـــاءعلـــى اقتـــراف العديـــد مـــن 
 يفـالعمـل  فـي نظرائـهوتتزايـد عزلـة الفـرد بـين  تعقيـداً  أكثـر هوتصبح عملية صناعة القـرار لديـ

  .عدم التعامل مع الواقع إلىيتزايد الميل  الذيالوقت 
  والفسيولوجيةالجسمية  األعراض: ثانياً 
عديــدة  أشــكال يأخــذالبــدني والــذي  اإلجهــادالفــرد مــن  يواجهــه الــذييزيــد االحتــراق النفســي    

 ,Schaufeli& Enzmann)وفلي وانزمان شالبدني كما حددها  اإلجهاد ىوتتضمن شكاو 

 العضـــلية واآلالم العصـــبيةالتقلصـــات  ،اإلرهـــاق الـــدوار، ،الغثيـــان كـــال مـــن الصـــداع، (1998
مـــن الظهـــر وكـــذلك جفـــاف الـــزور وخفقـــان القلـــب الســـريع  األســـفلوالجـــزء  الرقبـــة فـــيخاصـــة 

  .والتعرق الكثيف
وزيــادة القابليــة  واألنفلــونزانــزالت البــرد  إلــىذوي االحتــراق النفســي  األفــرادلميــل  إضــافة

االلتهابـات  أوالسكر  التي كانت موجودة مسبقا مثل الربو، األمراضوعودة  الفيروسيةللعدوى 
ــــىصــــلية المف ــــىالمســــتويات  أنجانــــب  إل  .مــــن الكولســــترول تــــرتبط بــــاالحتراق النفســــي األعل

الجســـم  أجهـــزةلالحتـــراق النفســـي علـــى كـــل مـــن  الفســـيولوجية اآلثـــاروالجـــدول التـــالي يوضـــح 
  .لفةالمخت

  المختلفة النفسي على كل من أجهزة  الجسم لالحتراقالفسيولوجية  اآلثار) ١( جدول
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  تي يسببها االحتراق النفسياآلثار ال  أجهزة الجسم
  .أمراض الشريان التاجي، اضطرابات القلب، زيادة ضغط الدم  .جهاز األوعية الدموية والقلب

  .أمراض التهاب األنسجة –الروماتيزم   .الجهاز الحركي
  .الربو  .الجهاز التنفسي
 آالمتوتر العضالت، ضيق تجويف الصدر، تقلصات في البلعوم،   .الجهاز العضلي

  .الظهر، توتر في الرقبة
  .نقص المقاومة، أمراض التسمم  .جهاز المناعة

  .األعصاباإلكزيمات، حب الشباب، التهاب   .الجلد
  .األمراض المزمنة الحادة، اإلسهال ، اإلمساك ، التهاب القولون  .الجهاز الهضمي
  .البرود الجنسي، العجز الجنسي  الجهاز التناسلي
  .البولغزارة   .الجهاز البولي

 (Beech,et.al , 1982:12)  
  

  السلوكية األعراض: ثالثاً 
 التـيفان عملية المسـاعدة  األخرى األماكنالعمل وفى بعض  فينتيجة لتزايد الصراع 

،  وعلـى انهزاميـة وأكثـرمنعـزلين اجتماعيـا  األفـراديقدمها الفرد تصبح عدوانية ومن ثـم يصـبح 
  هخارجــ أوالعمــل  فــيالــوظيفي ســواء  األداء فــير االنحــدا الصــعيد التنظيمــي فــيمكن مالحظــة

فمـن السـهل مالحظـة ضـعف  أداءهعلى وجود تغيرات جذريـة فـي جـودة العمـل و  األدلةوتشير 
العمـل والمغـادرة المبكـرة  فـي تبـاطؤوال األخطـاءوارتكاب الكثير مـن  اإلنتاجيةوانخفاض  األداء

للتغيـرات  إضافة ،العمل في والزمالءء التفاعل مع العماللمكان العمل وتكرار التغيب وتجنب 
 اآلخـرين وتجـاهالعمـالء  تجـاهالغضـب والعـداء  أنمـاطوطريقة التفاعـل وزيـادة  وأسلوبنبرة  في

، كمـــا أن تـــدهور العالقـــات األســـرية واالجتماعيـــة يعـــد مـــن وانتقـــال صـــراع العمـــل إلـــى المنـــزل
  .)Cordes& Dougherty, 1993;643( الدالالت على اإلصابة باالحتراق النفسي

  أنهـــمفقـــدوا المشـــاعر الحقيقيـــة التـــي تـــم وصـــفها علـــى  أنهـــمكمـــا لـــو  األفـــراديبـــدوا كمـــا 
 هنسـحابيالكال مـن الحمـاس والنشـاط واالهتمـام والمثاليـة، ويتصـف الفـرد با واد فقدون جدموظف

 بــل قــد تنتقــل عــدوى االحتــراق الخلــق وعــدم تقــديم المســاعدة والــدعم والرعايــة للعمــالء، ضــيقو 
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عـدوى فريـق "عمالئهـم ويطلـق عليهـا  إلىمن الموظفين  أوزمالئهم  إلىالنفسي من الموظفين 
  .) Edelwich& Brodsky, 1980:25 اديلويتش وبرودسكي ("العمل

 ألعـراضالمراحـل التاليـة )Spaniol& Cuperto, 1987 ( سـبانيول وكوبرتـو ويقتـرح   
  :االحتراق النفسي

  .النفسيةلمرحلة على العالمات العارضة والعابرة للضغوط ا هذهتشتمل : األولىالمرحلة 
تســتمر لفتــرات أو تكــرار  أكثــر وأعــراضالمرحلــة علــى عالمــات  هــذهتنطــوي : الثانيــةالمرحلــة 

  .طويلة ويصعب التخلص منها
 المرحلــة ال هــذهمرحلــة خطيــرة وفــى  إلــىتصــل المشــكالت البدنيــة والنفســية : الثالثــة المرحلــة

  .المشاكل هذهيمكن التغلب على 
 وأعـراضيعتمد علـى وجـود دالالت  آخر تصنيفاً  )Maslach,1982( ماسالكوتقدم 

  .لالحتراق النفسي وضعته الذيالنفسي تتماشى مع المفهوم  قلالحترامحددة 
  .المرحلة باالستنزاف البدني والوجداني هذهتتصف  :األولالطور 

 هــذهء والعمــالء ونحــو الــنفس وتتصــف نحــو الــزمال الســلبيةتــزداد التوجهــات  :الطــور الثــاني
  .المهارات الوظيفية فيالمواقف وانخفاض  منواالنسحاب  بالعزلةالمرحلة 

 أمـربـدون تـدخل  األمـرمـن هـذا  والتعـافي النفسـي،الطور بـاالحتراق يتسم هذا : الطور الثالث
  .غير محتمل
مـن ) Kalimo& Mejman, 1987:27 (كـاليمو ومجمـان كـال مـن  خلـص وقـد

يمكــن  االحتــراق النفســي والتــي أعــراض بعــض تــزامن إلــىمراجعتهمــا الشــاملة للدراســات  خــالل
 الموقــــف الســــلبي تجــــاه العمــــالء، ،مثــــل المعنويــــات المنخفضــــة إضــــافية أعراضــــا تتضــــمن أن

، الســلوك المعلــن فــي االمعبــر عنهــالعمــل والثقــة المفرطــة  فــي المتشــابهة لألشــخاص واألنمــاط
 االنهزاميةجانب السلوكيات  إلى )دوران العمل( للوظيفةت المتكررة والتغيرا والتغيب المستمر،

  .مثل تعاطي المخدرات األخرى
تصـنيف لـبعض  )Pines& Aronson, 1988( نس وأرنسونيبوقد وضع كل من 

   :في الجدول التالي ةالنفسي والمتمثل لالحتراق العالمات واألعراض
  )Pines& Aronson, 1988(االحتراق النفسي  وأعراضعالمات ) ٢( جدول

  سلوك العامل  النفسية األعراض  األعراض البدنية
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  اإلجهاد
  ارق-اضطرابات النوم

  صعوبة في االستيقاظ
  في المعدة المآ

  توتر مسبب للصداع
  صداع نصفي

  اضطرابات هضمية
  مستمرة بالبرد إصابة

  لألنفلونزانوبات متكررة 
  لم في الظهرأ

  غثيان
  تقلص في العضالت

  نهجان
  كتوع

  نقص في الوزن
  زيادة في الوزن

  األكتافانحناء 
  الضعف العام

  الطعام أسلوبتغيير في 
  

  :الشعور
  الغضب 
  االكتئاب - اإلحباط
  ثبط العزيمة – الملل
  الالمباالة  -األمل خيبة 
  القلق - الذنب
  التهميش - الشك

  انفصام في الشخصية
  الثبات - التشاؤم
  مزاج سيئ – االستياء
  :التوجهات

  خريةالس
  الالمباالة
  االستسالم

  فقدان الثقة بالنفس
  : أخرى

  التخلي عن العاطفة
  واالنتباهصعوبة في التركيز 
  األخالقيانحدار في الجانب 

  عدم التقدير المناسب للنفس

  العمالء تجاهالخلو من المشاعر 
  بيدهوقوع العمالء ضحايا 

  اآلخرين أخطاءالبحث عن 
  اآلخريناللوم على  إلقاء

  الموقف الدفاعياتخاذ 
  التواصل السلبي مع العمالء

  االزدراء مع العمالء أساليب إتباع
  اآلخرين أواالبتعاد عن العمالء 

  االنسحاب
  العزلة 
  عن العمالء اإلشاعاتنشر 

  االحتكاك بالعمالء 
  االلتزام بالكتب

  النظر كثيرا في الساعة

  
  النفسي عدوى االحتراق

 )(Edelwich& Brodsky, 1980:25 إديلـــويتش وبرودســـكي مـــنكـــل  هشـــب
 فهــيالمستشــفيات  فــيبالعــدوى البكتيريــة  اإلنســانيةمؤسســات الخــدمات  فــياالحتــراق النفســي 

العمـالء  إلـىومـن المـوظفين  اآلخـر إلـىحـد المـوظفين أالموظفين ومن  إلىمن العمالء  تنتقل
  ".عدوى الفريق"عليها  أطلقوقد 
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 إلــــى )Burke,1989 Greenglass&( وبـــورك جالسجـــرين مـــن لكـــ يشـــيركمـــا 
غيـر مكـان  فـي األفـراد إلـىالسلبية لالحتراق النفسي مـن مكـان العمـل  التأثيراتانتقال  إمكانية
فالشخص المشحون بالضغوط  .واالجتماعية األسريةعلى العالقات  التأثيرجانب  إلى ،العمل

   . فراد أسرتهأالعمل ولبقية  يف زمالءهبقية  إلىبالتوتر  اإلحساسوالتوتر ينقل هذا 
اثبـت مـن خاللهـا  التـي دراسـته فـيفاعلية عـدوى االحتـراق النفسـي  وآخرون بيكروأكد 

ينتقـل مـن الـزوج  الشخصـيوتبلد الشعور  الوجدانياالستنزاف  فياالحتراق النفسي متمثال  أن
النتائج انه لم تكن عدوى فحسـب ولكـن امتـدت لدرجـة يتسـاوى  أكدتالزوجة والعكس كما  إلى
لعمـل قـد ا يفـعلى النقيض فـان الخبـرات االيجابيـة  أنه، كما درجة االحتراق فيالزوجين  فيها

  .)٥٤:٢٠٠٧منصور،  عطية إيمان( األسرة أعضاء إلىتنتقل 
  النفسي االحتراق أسباب

عـدم اتفـاق علـى  أيضـاً هناك عدم اتفاق على تعريف االحتراق النفسـي فهنـاك  أنفكما 
تــــدور حــــول ظــــروف العمــــل كانــــت لمركزيــــة لالحتــــراق النفســــي البــــؤرة افــــإن  بدايــــة، مســــبباته

اليــوم فقــد  أمــا ،حــدةالعوامــل كــل علــى  أوالظــروف  هــذهدراســة  والظــروف الشخصــية، وقــد تــم
ـــهالبـــاحثين  أدرك ـــارهالنفســـي  ينظـــر لالحتـــراق أنينبغـــي  أن مـــزيج مـــن متطلبـــات العمـــل  باعتب

وفيمـا يلـي  .)Varga et al., 1996 : 210 فارجـا وآخـرون (والتفاعـل الشخصـي للمـوارد 
  :التي تسبب االحتراق النفسي ةالرئيسعض العناصر ب
  شخصيه أسباب – ١

 التـأثير فـيالفـروق الفرديـة عامـل مهـم  أنحيـث  فـي قـدراتهم وحاجـاتهم، األفراديختلف 
يختلفــون فــي درجــة االســتجابة لموقــف معــين  فــاألفرادعلــى اســتجابة الفــرد للمواقــف الضــاغطة 

وتســـهم بعـــض  الـــبعض مصـــدر ضـــغط، يـــراهأن ال صـــدر ضـــغط لفـــرد مـــا يمكـــن فمـــا يكـــون م
بــــاالحتراق النفســــي، ونعــــرض هنــــا لــــبعض المتغيــــرات  اإلصــــابة فــــي الشخصــــيةالخصــــائص 
  :على عملية االحتراق وتأثيرهاالديموغرافية 

 واإلصــابةبــين النــوع  واضــحةالــبعض يعتقــد بعــدم وجــود عالقــة  أنعلــى الــرغم مــن : النــوع -ا
يعـانون  النسـاء والرجـال غالبـا مـا أنتوضح  األخرىبعض الدراسات  أن إال اق النفسيباالحتر 

 )Cordes& Dougherty, 1993كـوردس ودورثـي( مـن مسـتويات مختلفـة مـن االحتـراق
معرضـين  وألنهـمبهـم  المنوطـة األخـرىبحكـم المهـام  بـاالحتراق لإلصـابةعرضـة  أكثرفالنساء 
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علــــى  القــــدرةعرضــــة لعــــدم  أكثــــرالرجــــال  أنينمــــا نجــــد ب ،لالســــتنزاف الوجــــداني بشــــكل كبيــــر
  .الذين يعملون معهم  األفرادتشخيص االتجاه المناسب تجاه 

ــا فــي ثباتــاً  الشخصــيةالمتغيــرات  أكثــريعتبــر متغيــر الســن مــن : الســن -ب الحتراق عالقتــه ب
الدراســــات انتشــــار االحتــــراق بــــين بعــــض تؤكــــد حيــــث  )٣٥٦:٢٠٠٣،العتيبــــىآدم ( النفســــي
     سـنه األربعـين وأعـن الثالثـين  أعمـارهمقياسـا بـالموظفين الـذين تزيـد األصـغر سـنا ب الشبا

فعالـه سـاعدتهم علـى مواجهـة  اسـتراتيجياتسـنا وتطبـيقهم  األكبـر نالمـوظفيويعزى ذلك لخبـرة 
  . العاطفي اإلنهاك

 فــراداأل مــنبــاالحتراق  لإلصــابة قــل عرضــةأالمتزوجــون  األفــراد إن: االجتماعيــة الحالــة -ج
ويمثلـــوا  الحيـــةيكونـــوا مصـــدر للمشـــاعر  األســـرةو  فاألطفـــال) ١٩٨٢ماســـالك( غيـــر المتـــزوجين

 ةعمـر متقدمـ فـييكونـوا  سـر غالبـا مـاأالذين لديهم  وأولئك ،حاجزا يحول دون فقدان المشاعر
 ,Lemkau et al., 1994 ,1981 ( ةعقالنيـ أكثـروطموحـات  أهـدافاً ولـديهم  نضجاً  وأكثر

Farber,1983, Maslach& Jackson, 1982 . (   
 فـــيالـــذين يعملـــون  أولئـــكعلـــى  تقليـــديلقـــد انحصـــر االحتـــراق النفســـي بشـــكل  :الوظيفـــة -د

ـــــم المهـــــن والخـــــدمات  ـــــة ومـــــن ث  يوالمعلمـــــين والمتعـــــاملين مـــــع ذو  اإلنســـــانيةالخـــــدمات الطبي
 أخــرىوظــائف  إلــىاليــوم اتســعت دائرتــه ليصــل  األمــرالحتياجــات الخاصــة ورغــم ذلــك فــان ا

ال  التـي األخـرى األوجـهكالطيارين والمتعاملين مباشرة مع العمـالء وقـد يمـس االحتـراق بعـض 
 لقــد بــل بــاءآلااالحتــراق بــين  ةالــزواج وظــاهر  فــياالحتــراق النفســي  ةبالعمــل مثــل ظــاهر  تتعلــق
 ,Pines & Aronson( بيـنس وارنسـونكل من  تراق المراهقين ويقولدراسات الح أعدت

تمـس كافـة  أصـبحتة االحتـراق النفسـي ليسـت مجـرد خطـر مهنـي بـل ظاهر  إن )1988:208
  .مجاالت الحياة

نمـط الشخصـية يـؤثر علـى كـال مـن  أن إلـىتشـير العديـد مـن الدراسـات  :الشخصيةنمط  -ـه
 لعرضــــها فــــاألفراد عــــن االحتــــراق النفســــي واســــتعداد المــــرء لمكافحــــة هــــذا المــــرض، اإلفصــــاح
 ويتـأذون اإلنسـانيوالتوجـه  والنموذجيـةالحساسـية المفرطـة باالحتراق النفسي يتسـموا ب لإلصابة

يكــون  وغالبــا مــا ،اإلنســانيةويصــعب علــيهم وضــع حــدود للعالقــات  اآلخــرينكثيــرا مــن معانــاة 
ومــن ثــم يخضــعون بصــوره  ،علــى المواقــف والســيطرةغيــر قــادرين علــى الــتحكم  األفــرادهــؤالء 
  .الوجدانيعرضه لالستنزاف  أكثر او يصبح أنومن السهل ، مطالب هذا الموقف إلىسلبيه 
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ــــــراق النفســــــي بــــــنمط كمــــــا       )أ( الشخصــــــيةتشــــــير العديــــــد مــــــن الدراســــــات الرتبــــــاط االحت
  ).١٩٩٦روبنز ،٢٠٠٥العجمى ،٢٠٠٣العتيبى(
  وظيفية أسباب – ٢

الضـغوط واإلحبــاط والقهـر لفتــرات  مـن العمـل المختلفــة تسـمح بتنظـيم مســتويات بيئـة إن      
وخاصة في المهن اإلنسانية ألن  النفسي االحتراق إلىالنهاية  فين مما يؤدي من الزم طويلة
تصـــال مباشـــر وتكـــرار فـــي التفاعـــل المركـــز مـــع العمـــالء حيـــث أن جـــوهر هـــذه المهـــن اهنـــاك 

وتتمثـل العوامـل  االحتكاك الدائم مع العمالء ومشاكلهم وهـذا هـو المصـدر الرئيسـي لالحتـراق،
  : يليفيما  الوظيفية
  ض الدورغمو  -أ

عــدم وضــوح  أوينــتج عــن عــدم وضــوح التوجيهــات التــي يتلقاهــا الموظــف مــن رؤســاءه 
فتقــاد الغمــوض الــدور  كمــا يعــزىلبطاقــة الوصــف الــوظيفي  مهــام الموظــف طبقــاً و  مســئوليات

العمــــل وحــــدود  بــــإجراءاتالفــــرد للمعلومــــات الالزمــــة ألداء العمــــل مثــــل المعلومــــات الخاصــــة 
العمل لتقليـل الغمـوض  أداءتغذية راجعه على لعدم تلقي الموظف  إضافة مسؤولياتهو  سلطاته

فــي زيــادة التــوتر وانخفــاض الرضــا الــوظيفي وعــدم  غمــوض الــدور ســبباً  ويعتبــر ،هالخــاص بــ
  .مما يؤدي للتفكير في ترك العملبالنفس  الثقة

  صراع الدور -ب
ميـل وتوقعـات عـدم التوافـق بـين توقعـات الع أوعـدم اإلنسـجام  فيويتمثل صراع الدور 

مـــع  أوالـــرئيس المباشـــر وكـــذلك تعـــارض دور الفـــرد الـــوظيفي مـــع مفاهيمـــه وقيمـــه الشخصـــية 
السـفر مسـافات أو تتطلب الوظيفة العمل لساعات طويلة  كأن معا االثنين أوظروفه الخاصة 

  .بعيدة مما يتعارض مع متطلبات دوره في األسرة
  عبء العمل - ـج     
العــبء الكمــي يعنــي حجــم العمــل اليــومي ). كمــي ونــوعي(مــل ك نوعــان مــن عــبء العهنــا   

 زيـادةالفـرد الـذي يتحمـل  أن )٦٩:٢٠٠٠( المشـعان عويد ويـذكر بالنقصان أو بالزيادةسواء 
عليا من الضغوط مما يترتب عليه زيـادة فـي  مستويات وطأةكبيرة في عبء العمل يقع تحت 
نـوعي فتعنـي صـعوبة العمـل ومسـتوى عـبء العمـل الأمـا . ضربات القلـب وارتفـاع ضـغط الـدم



اإلطار                  الثانيالفصل 
 النظري

-٢٦- 

كبــر مــن قدراتــه أمعــين  أداءالمهــارات المطلوبــة النجــاز مســتوى  أنيشــعر الفــرد تعقيــده، حيــث 
  .العمل ألداء الالزمةالقدرة والمهارة  إلىالفرد يفتقر  أن أي

بالعــبء الزائــد عــن العمــل حيــث  المتعلقــةتلــك  هــيمصــادر الضــغوط شــيوعا  أكثــر إن
  .لحالة االجتماعية للفردتؤثر على ا أنها

  بيئة العمل –د 
ـــةتتســـبب فـــي االحتـــراق النفســـي مثـــل  أخـــرىهنـــاك عوامـــل     ، مصـــادر التـــدريب علـــى العزل

مـن الـزمالء، نقـص  أوسـواء مـن المشـرفين  االجتماعيةالعمل، قصور المساندة  بيئةالوظيفة، 
الشــعور بالفشــل وعــدم  الطمــوح الــوظيفي، كــل هـذه العوامــل تخلــق نقــص االســتقاللية، الحـوافز،
  .بالتناقض شيوعا والمرتبط بضغوط العمل هو الشعور األكثر واإلحساسالجدوى، 

  النفسي االحتراقمراحل 
االحتراق النفسي يعد جزءا من عملية اإلجهاد لذا يعتبر عملية متصلة وليس  أنحيث 
الســلبية  وضــاعاألالتعامــل مــع  فــيمــن المحــاوالت الفاشــلة  متــأخرةفهــو مرحلــة ، حــدثا منفصــل

  .لإلجهاد
ثــم  اإلجهــادبحالــة مــن  تبــدأاالحتــراق النفســي هــو عمليــة  أنطة نســتطيع القــول اوببســ

  .تتطور بمرور الوقت
 أربع )Dhaniram ,2003:73 Nirasha نيراشا دانيرام( في )Bailey (بايلي ويقترح 

  -:كالتالي هيلالحتراق النفسي  مراحل
  
  

   Idealistic enthusiasmالحماسة  :األولىالمرحلة 
هــذا الكــم الهائــل  ويبــدأ األهــدافمرتفعــه لتحقيــق  عاليــة وحماســه بطاقــة المرحلــةوتتميــز هــذه   

  . من العمل األولى السنةالذوبان بنهاية  فيمن الطاقة 
  Stagnationالركود : المرحلة الثانية     

ــــة  هــــذهوفــــى    ــــدأالمرحل ــــى الموظــــف  يب ــــالظهور عل ــــاطؤ ب ــــدأالتب ــــيالنشــــاط  مســــتويات وتب  ف
  .بالكاملن االحتياجات الشخصية لم تستوفى أو  باإلحباطالشعور  ويبدأاالنخفاض 

  Frustration اإلحباط: المرحلة الثالثة     
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 التي األهدافغير قادر على تحقيق  أنهالفرد باكتشاف  يبدأوباستمرار المرحلتين السابقتين   
ويصــبح الموظــف غيــر قــادر علــى  حبــاطباإلتحقيقهــا ومــن ثــم يــزداد الشــعور  فــي حكــان يطمــ
  .مزعج  كشيء إليهموينظر  أعداء إلى عمالءهبل يتحول  عمالءهبمطالب  اإليفاء

  Apathy الالمباالة: ةالمرحلة الرابع
بنـاء الـدرع  فـيالشـخص  ويبـدأعالمة على عـدم القـدرة علـى التفاعـل  الالمباالةتعتبر و 
  .رحلة بالسخرية والتهكم الم هذهويتخذ وضعية دفاعية وتتسم  الدفاعي

 حتراق النفســي ومــع هــذا البــاال لإلنــذارالمراحــل بمثابــة مرشــد  أوتعتبــر تلــك الخطــوات 
   .النفسي االحتراق فيتتابع المكونات الموجودة  وأ يزال هناك عدم اتفاق على عدد

  صفات المحترق نفسياً 
ضـــعيف  شـــخص شـــيءأي المحتـــرق نفســـيا هـــو قبـــل  أنتتفـــق غالبيـــة الدراســـات علـــى 

مــع  عالقــات فــيويتســم بــالقلق والخــوف مــن االنخــراط  اآلخــرينمــع  تعاملــه فــيوغيــر حــازم 
  .اإلنسانيةحدود للعالقات  وضع فيويعاني من صعوبات  اآلخرين

قـف ومـن ثـم الـتحكم والسـيطرة علـى المو  وهذا الشخص غالبا ما يكون غيـر قـادر علـى
، كمـا معـهوالتفاعـل  سـيطرتهفـرض  فضـال عـن مطالب هذا الموقف إلىيخضع بصورة سلبية 

 يصـبح فإنـه يصـبح محمـال بالمشـاكل النفسـية ومـن ثـم  أنمـن السـهل علـى هـذا الشـخص  هأن
بــــاالحتراق النفســــي هــــو  لإلصــــابةوالشــــخص المعــــرض  ،الوجــــدانيعرضــــة لالســــتنزاف  أكثــــر

مــن جــراء  لإلحبــاطيغضــب وشــديد التعــرض  شــخص غيــر صــبور وغيــر متســامح وســرعان مــا
 مواقف عدائية يأ فيالتحكم  في، كما يجد صعوبة هوتحول دون تقدم أمامه تقفعقبات  أي
  .)Dhaniram  ,2003  Nirashaنيراشا دانيرام(

 فــيتجــوب  التــييعكــس الجوانــب الســلبية  الشــخص المحتــرق نفســيا إنوتــرى الباحثــة 
الشـكوك  وفى سـبيل مواجهـة ،إنسانيةالتعامل معهم بصورة غير  في ويبدأداخلة على العمالء 

الحصـول  محاولتهتكوين نوع من الرضا عن النفس من خالل  فيالداخلية يقوم هذا الشخص 
الصــعوبات وال يشــعر بالفاعليــة  أمــامبســهولة  همتــهضــافة لفتــور إ، نحــوه اآلخــرينعلــى امتنــان 

  .اآلخرينمع  تعامله أثناء
بــالنفس والطمــوح  لالحتــراق النفســي هــم أفــراد تعــوزهم الثقــة هلعرضــاوأخيــرا فــان اإلفــراد 

  .ويتصفوا بالتحفظ وٕاتباع األساليب التقليدية
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  النماذج المفسرة لالحتراق النفسي
نماذج االحتـراق النفسـي تخـدم الوظـائف الهامـة لبنيـة البحـث عـن االحتـراق النفسـي  إن

    .باالحتراق النفسي لإلصابة ألعرضه فرادألاحول  تآالمتنبللمتغيرات لدراسة  أسسووضع 
كمرشـــد لوضـــع  لالحتـــراق النفســـي مفيـــداً  األساســـيةالتركيـــز علـــى النظريـــات  يعـــد كمـــا

وقـــد ســـعى الكثيـــر مـــن البـــاحثين لتنظيـــر االحتـــراق النفســـي مـــن خـــالل  للحالـــةالحلـــول الفعالـــة 
  :النماذج هذهبعض من  يليوفيما  تفسره التيالنماذج 

 Chirniss,s Model of Burnout 1980نموذج شيرنيس - ١

 ممتــدةبمســتويات متزايــدة ومفرطــة  تبــدأعمليــة  هبأنــحتــراق النفســي اال شــيرنيسيعــرف 
خلـق نــوع مـن التــوتر فــي  إلــىالضــغط الموجـود فــي العمـل يــؤدي  أنمـن التــوتر المهنـي حيــث 

وتكتمـل العمليـة عنـدما يقـوم العامـل باتخـاذ وضـع ) إجهـاد حـدة، تـوتر، مشـاعر،(نفس العامل 
عـن بيئـة العمـل ليصـبح  نفسـياً  هنفسـ عـزلذلك بو مع ضغوط العمل  المواكبةدفاعي من خالل 

  ).CHirniss, 1994 سشيرني( متشائمفاتر المشاعر و 
تتعلق بكيفية تنمية  التي األولىواحدة من النظريات  شيرنيسقد طور ومن هذا المنظور ف

فعلــى ســبيل المثــال . تعمــل كمصــدر للتــوتر األفــرادبيئــة العمــل وصــفات  إن، ويقتــرح االحتــراق
العالقــات مــع  فــيوالقصــور  األهــدافانجــاز أو المهــام  إتمــام فــي البيروقراطــيدخل يــؤدى التــ
 .وجود شكوك لدى الشخص حول كفاءته إلىالزمالء 

التعـايش مـع مسـببات الضـغط وفـق العديـد مـن الطـرق مثـل تقليـل التكيـف و  األفراديحاول و 
 ،نحـو الوظيفيـة اتجاهـهقل مثالية في أيصبح  قل لنتائج العمل،أ ةمسؤوليتولي  العمل، أهداف

  .حتى عن الوظيفة نفسها أوكما يصبح مستقال عن العمالء 
تســاهم فــي ظهــور االحتــراق   اإلدارةالمواقــف الســلبية الســتراتيجيات  أن شــيرينس ويــدعي

  .النفسيلالحتراق  شيرينسيوضح تفسير ) ١(النفسي والشكل 
  

 خصائص بيئة العمل  
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  النفسي الحتراقسيرالتف نموذج تشيرينس)  ١(  شكل
(Greenglass& Burke 1989 ; Cherniss , 1980) 

  

ـــالتحقق مـــن نمـــوذج شـــيرينس ـــاحثين ب ـــام بعـــض الب ـــد ق ـــال وق ـــ (أمث ورك وجـــرين جـــالس ب
  .النتائج دعما لهذا النموذج أظهرت حيث )١٩٨٩

  Ecological Model 1982النموذج البيئي لالحتراق النفسي  -٢ 
ـــم  ـــنفس البيئـــييهـــتم عل لظـــروف المحيطـــة اســـة العالقـــات بـــين الكائنـــات الحيـــة وابدر  ال
والمســببات الرئيســية لظــاهرة  األســسيوضــح هــذا المنظــور انــه يلــزم لــتفهم ، و واألنظمــة البيئيــة

تركـــز علـــى الشـــخص وعلـــى ظروفـــه البيئيـــة التـــي يعـــيش فيهـــا والصـــدى  أناالحتـــراق النفســـي 
عندما ال يستطيع الشـخص التعامـل  ويحدث االحتراق النفسي األخرالمتبادل لكل منهما على 

ومــن ثــم يعتقــد بتــدهور  باالكتئــاب، اإلصــابة إلــىبحكمــة مــع الضــغوط النفســية، والــذي يفضــي 
  ).النفسية والبدنية ةالصح تدهورمثل (مهاراته الشخصية 

)  األحـــوالعـــدم القـــدرة علـــى التعامـــل مـــع الظـــروف وتـــدهور (والمتغيـــرات البيئيـــة مثـــل 
ممـا يــؤدي فـي النهايــة ) األســرةمثـل ( األخــرىالظــروف البيئيـة  تـأثيرى علــ أيضـاً والتـي تشــتمل 

  .باالحتراق النفسي اإلصابة إلى

 التوجيه في العمل 
 عبء العمل 
 االستثارة 
 االتصال بالعمالء 
 االستقاللية 
 األھداف المؤسسية 
 اإلشراف/القيادة 

 لعزله االجتماعيةا 

 اتجاھات التغير مصادر الضغوط

صالشخ

 الشك في القدرات  
 المتاعب مع العمالء  
 التدخل البيروقراطي  
      قصور االستثارة    

  واالنجاز
  قصور مسانده

 الزمالء

  المھنيةالتوجيھات 
 الدعم  من خارج العمل/الطلب 

 أھداف العمل  
 مسؤولية ال

  الشخصية عن النتائج
 الخيال/ الواقعية  
 فصال العاطفياالن  
 االغتراب الوظيفي  
 المنفعة الذاتية 
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 ).Dhaniram ,2003 Nirashaنيراشــا دانيــرام(فــي  )(Carrolle&Whiteويصــور 
  :أساسيينبيئة العمل الخاصة بالفرد ووقت الفراغ الذي تشتمل على مكونين 

 علـى كيفيـة  التـأثير يمكنـه شيءي نالحظ  أ أنفمن المهم  - الشخص
 أنفــي االعتبــار كمــا  األمــرنضــع هــذا  أنالعمــل ومــن ثــم ال بــد  أداء

ـــة  فتـــرة التـــدريب  وٕاتمـــامالذهنيـــة والبدنيـــة ومســـتوى التعلـــيم  الصـــحةحال
 . األفرادواهتمامات الشخص من المتغيرات التي تؤثر على 

 التالية ربعةاأل األحوالوالتي يمكن حصرها في  - المكونات البيئية: 

ؤدي مــن خاللهــا البيئيــة التــي يــ األنظمــةصــغر أ إلــىوالتــي تشــير  الدقيقــة األنظمــة -
  ) .التجمع أماكنمثل المكتب، المنزل، (المرء مهام عمله 

لمنظمـات  أوسـعالمستوى التـالي ولكـن بصـورة  إلىوالتي تشير  المتوسطة األنظمة -
  .الدقيقة األنظمةمل على نه تشتأأي  العمل وطبيعة الظروف المحيطة بها

  .)ومكاتب المنظمة أقساممثل كافة ( كبرأنظام  -
 مـن بيئة العمل ولكـن إلى تنتمي العناصر التي ال إلىوالتي تشير  الكبرى األنظمة -

رجعـــي علـــى العامـــل بـــل وعلـــى  تـــأثيروالتـــي يكـــون لهـــا  اتســـاعاً  أكثـــر خـــالل منظـــور
مثـل المجتمـع المحـيط، (التـي تعمـل فيهـا الهيئـة  أوالتـي تـتم داخـل المنظمـة  العمليات

  ).واألسرةالمشرعين، الوكاالت والهيئات التنظيمية 
ويعكـــــس هـــــذا النمـــــوذج التفـــــاعالت الديناميكيـــــة المعقـــــدة وتصـــــادم المتغيـــــرات البيئيـــــة 

  .لشخصية مما يؤدى لالحتراق النفسيوا
ق النفسـي كمـا لظـاهرة االحتـرا النموذج ينصـب علـى الحالـة الفرديـة التركيز في هذا إن

  .الطريقةرة االحتراق النفسي بنفس بيمرا بخ أنيمكن لشخصين  ال هأنيوضح النموذج 
        يكـــون التـــدخل ذو  أن يتطلـــب البيئـــي لالحتـــراق النفســـيومـــن هـــذا المنظـــور فـــان النمـــوذج 

  .ا البيئية والشخصيةمعالجة القضاي إلىويهدف  متعددة أوجه
  Leiter & Maslach, Model 1988نموذج ليتر وماسالك  –٣

عن تطور االحتراق حيث وضـع المقتـرح  جوليمبيوسكىويمثل هذا النموذج البديل لمفهوم 
 كـل مــن وتــزعم ،الحقـاً  بتعديلـه ليتــروقامـت  ١٩٨٨ليتــر وماسـالك فــى مــن قبـل  أولـيبشـكل 

حيـث . االحتـراق النفسـي االستنزاف الوجداني هو عنصر حتمي فـي عمليـة أن ليتر وماسالك
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 إلــىمــن الوظــائف التــي لــديها اتصــال مباشــر مــع العمــالء  تــأتيدي مســببات الضــغط التــي تــؤ 
تبـدد الشخصـية كعامـل للتعـايش والتعامـل مـع مشـاعر  يقنـعاستنزاف وجـداني وهـذا االسـتنزاف 

 ويعـــد تبـــدد الشخصـــية كاســـتجابة تعـــايش جوهريـــة والتـــي يـــتم اســـتدعائها عنـــدما ال االســـتنزاف
   .التوتر خرىاألالتعايش  أشكالتخفف 

لعمليـــة  ةمشـــابهقائمـــة علـــى قواعـــد  ) ١٩٩٣ ( نســـخة معدلـــة للنمـــوذج ليتـــر وقـــد وضـــعت
تتـابع ممـزوج ونمـوذج "يـة وهـي وير عملية تط هأناالحتراق حيث يعرض االحتراق النفسي على 

بشـــكل  الوجـــدانياالنجـــاز الشخصـــي المتـــدني واالســـتنزاف  والـــذي يـــتم تطـــوير" تنميـــة متـــوازي
مـع االسـتنزاف الوجـداني وتبـدد الشخصـية  الشخصـييتم تفسير عالقة االنجاز  وربما .متوازي
عمــــل مثــــل الــــدعم ال فــــي للشــــخصوذلــــك بواســــطة مواءمــــة المصــــادر المتاحــــة  أفضــــلبشــــكل 

تكــوين العالقــات بــين  إعــادةالنتــائج يــتم  هــذهوانعكاســا علــى  ،اتالمهــار واالنتفــاع ب االجتمــاعي
صـــور تبـــدد الشخصـــية كوظيفـــة مباشـــرة لالســـتنزاف  وقـــد، ة العوامـــليـــاالنجـــاز الشخصـــي وبق

 الوجـدانيقد يتطور بصـورة مسـتقلة عـن االسـتنزاف  الشخصيتدنى االنجاز  أن كماالوجداني 
  .وتبدد الشخصية
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  الحتراقلتفسير ا نموذج ليتر وماسالك)  ٢ (ويصور الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  ية االحتراق النفسيلتفسير عمل نموذج ليتر وماسالك) ٢(  شكل
( Leiter & Maslach 1988) 

  

 إعـــادةوخاصـــة  ليتـــر وماســـالك جلنمـــوذ التجريبـــيلقـــد قـــدمت الدراســـات الحديثـــة الـــدعم 
يكـون محـل  أناالسـتنزاف الوجـداني البـد  أنحيث دعمـت فكـرة  ليترقامت بها  التيالصياغة 

، ومـــن خاصـــة بالوظيفـــةالمتطلبـــات الحـــادة والزائـــدة والضـــغوط ال فـــياعتبـــار كمصـــدر رئيســـي 
دائمــا  أنهــمحيــث  األفــرادبواســطة  تــأقلماســتجابة  أنــهيظهــر تبــدد الشخصــية علــى  أنالممكــن 
  .التكيف تعايش مع هذا االستنزاف باستخدام استراتيجياتال فييرغبون 

 Conservation Of Resources Theory1989 لبفـلهو نظريـة حفـظ المـوارد  – ٤

(COR)  
كخــوف  :لتهديــد المصــادر علــى ســبيل المثــال تــوتر يحــدث نتيجــةال أنيــرى هــذا النمــوذج 

نتيجــة  أو) الوظيفــةكضــياع ( نفســهنتيجــة خســارة المصــدر  أوالفــرد مــن انــه سيخســر وظيفتــه 
علـــى  القـــدرةكعـــدم (بعـــد اســـتثمارات هامــه للمصـــادر  تـــأتي إضــافيةمـــن مصـــادر  المنفعـــةقلــة 

وفـي مجـال ) ةعلـى شـهادة جامعيـ بعد استثمار الوقت والجهد للحصول وظيفةالحصول على 
والتــــي قــــد تــــدفع   الســــابقة الثالثــــة األســــبابالتــــوتر يحــــدث نتيجــــة واحــــد مــــن  أنالعمــــل نجــــد 

، بالعمالء المتصلةالضغوط الشخصية 
 المشرفينأوالزمالء

 صراع الدور االستنزاف الوجداني

 تبدد الشخصية

 تدني االنجاز الشخصي
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الـــذي يتطلبـــه العمـــل  الجهـــد أنوخاصـــة بســـبب  الضـــيق والتـــوتر طيلـــة الوقـــت، إلـــىالموظــف 
شـــاطه يجــدد ن أنيســتطيع فيـــه الفــرد  الــذي ال األكبـــريســتهلك قــدرات الفـــرد ومصــادره بالقــدر 

  .وطاقاته
 ومن األمـور األساسـية التـي ممكـن أن تـؤدي لفقـدان المـوارد فـي العمـل هـي صـراع الـدور

العــبء الــوظيفي أو المــوارد الغيــر مناســبة والتــي ال تــتالءم مــع الوظيفــة التــي  ،غمــوض الــدور
ي اآلخــرين الموجــودين فــيقــوم الفــرد بأدائهــا أو المطالــب الغيــر منتهيــة مــن العمــالء أو األفــراد 

  .بيئة العمل
نمـوذج حفـظ المصــادر يـرتبط بوجــود عالقـات بــين الـدعم االجتمــاعي  أن هوبفــلويـرى    

تعــزز  أوقــد توســع دائــرة المصــادر وتحــل محــل  االجتماعيــةالمســاندة  أن ويقــول ،واالحتــراق
 )٧٤(تحتـــوي علـــى  ةقائمـــ هوبفـــلوقـــد طـــور  ،أثرهـــاقـــد تضـــاءلت وضـــعف  أخـــرىمصـــادر 

 االجتماعيــــةالمصــــادر ومــــن بــــين هــــذه المصــــادر، المصــــادر مصــــدر مــــرتبط بنمــــوذج حفــــظ 
مــن الــزمالء، والفهــم المتبــادل بــين المــرؤوس والــرئيس فــي  والمســاندةبالعمــل كالــدعم  المرتبطــة

هنــاك مصــادر اجتماعيــة غيــر مرتبطــة بالعمــل ، لكنهــا تــؤثر علــى المســاندة  أنالعمــل، كمــا 
 أومع الزوج األلفة الواجبات المنزلية، و  داءأبالعمل ومنها المساعدة في  المرتبطة االجتماعية

  .)Hopfoll,1989: 524-513هوبفل (الطيبةالشريك والعالقة 
يقــود  الــذي اإلجهــادالمــوارد بغــرض تجنــب  لهــذهالنمــوذج يؤكــد علــى الحاجــة  هــذا إن

وتتضـمن  .عمل متكامل لبناء فكرة عامة للمـوارد بإطاريزود  هأنجانب  إلىلالحتراق النفسي 
العمـــل هـــذا علـــى الشـــروط المرتبطـــة بالعمـــل مثـــل االســـتقاللية والســـيطرة  إطـــاررد داخـــل المـــوا

 المكافـــآتصـــنع القـــرار الهامـــة ونظـــم  لعمليـــاتالشخصـــية علـــى الوظيفـــة والـــدعم واالنضـــمام 
   .كاستراتيجياتوالصفات الشخصية  األسريةالحياة  وأوضاع المناسبة

ن خاللهـــا ينمـــو ويـــزداد االحتـــراق مـــ التـــيالنظريـــة علـــى الظـــروف العامـــة  هـــذهوتركـــز 
النظرية على زيادة القاعدة المعرفيـة الخاصـة بـاالحتراق بصـورة بـارزة  هذهكما تعمل  ،النفسي
المختلفــة مــن الطاقــة  شــكالألواوالموقــف والمالمــح الشخصــية  لألشــياء الفعلــيالفقــد  أنحيــث 

وتبــــدد  الوجــــداني االســــتنزاف أوالســــلوك  أواالتجــــاه  فــــيتغيــــر  إلــــىيــــؤدى  أنمــــن الممكــــن 
   .الشخصيالشخصية وتدنى االنجاز 
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  النموذج التفاعلي لالحتراق النفسي – ٥

   االحتـــراق النفســـي يطـــرأ نتيجـــة أنيصـــور هـــذا النمـــوذج الضـــغوط المتداخلـــة مؤكـــدا علـــى 
تفاعل معقد بين احتياجات الفرد وبين الموارد المتاحة وكذلك المطالب المتنوعـة التـي تتطلبهـا 

    )  Perlman& Hartman  ١٩٨١:١١ برلمان وهارتمان (.الفردالتي يعيشها هذا البيئة 
والتـي قـد تعـود  هحيث يحـدد المتغيـرات الشخصـية والتنظيميـ إدراكيوهذا النموذج ذو بعد  
    .االحتراق النفسي إلى

ووفقـــا لهـــذا النمـــوذج فـــان الخصـــائص الفرديـــة والعوامـــل البيئيـــة واالجتماعيـــة وظـــروف    
ويشـتمل هـذا . لـه والتصـديباالحتراق النفسي  اإلصابة إلدراكالهامة  األمورتعتبر من  العمل

  :مراحل أربعالنموذج على 
. االحتــراق النفســي إلــىقــد يفضــي  الــذيالموقــف  أبعــادتتضــمن تحديــد  األولــىالمرحلــة  -

ومـــدى اســـتيعابها  وقدراتـــهعلـــى مهـــارات الشـــخص  عتمـــادااو وتنشـــا الضـــغوط النفســـية مـــن 
حالـــة عـــدم  فـــيباالكتئـــاب محتملـــة  اإلصـــابةبالمطالـــب الحقيقيـــة والفرديـــة، وتكـــون  فـــاءلإلي

  .القدرة على التوفيق بين العمل والمتطلبات الشخصية 
باالكتئــاب وتعتمــد علــى شخصــية  اإلصــابة إدراكعلــى مــدى  المرحلــة الثانيــةوتشــتمل   -

 .ى المتغيرات الوظيفية والتنظيميةنفسه باإلضافة إلالمرء 

الـــثالث فئـــات الرئيســـية التـــي قـــد يكـــون لهـــا صـــدى نفســـي أو  المرحلـــة الثالثـــة وتضـــم - 
 .سلوكيإدراكي أو 

ــة الرابعــةوتصــور  -  الضــغوط النفســية فــاالحتراق باعتبــاره ينــتج مــن وآثــار نتــائج  المرحل
  .ذا فقد تم تصنيفه في هذه المرحلةخالل اإلصابة المزمنة بالضغوط النفسية والوجدانية ل

  Smithالوجداني لسميث  –نموذج المعرفي ال -٦
ومكون فسيولوجي، ومكـون  ،يتكون هذا النموذج من مكون موقفي، مكون التقدير المعرفي

  .سيلكي تصف خبرة الفرد مع االحتراق النف األربعةسلوكي، وتتفاعل هذه المكونات 
يـــه، وهنـــاك بيئـــة الفـــرد التـــي تحـــدد المتطلبـــات المفروضـــة عل فـــي المـــوقفيويتمثـــل المكـــون 

العديـــد مـــن العوامــــل البيئيـــة والتـــي تعــــد مـــن مصـــادر الضــــغوط مثـــل المســـتويات المنخفضــــة 
وقفي يـؤثر بدرجـة كبيـرة مـالمكـون ال أنورغم ، زيادة العبء الوظيفي متطلبات العمل، للنجاح،



اإلطار                  الثانيالفصل 
 النظري

-٣٥- 

التي تحـدد هي  الضغوط فان التقييم المعرفي للموقف وقدرة الفرد على التوافق مع الموقف في
تحــدث ) التقــدير المعرفــي(، وفــى هــذا المكــون الثــاني وى الضــغوط التــي يشــعر بهــا الفــردمســت

متطلبــات  أناالســتجابة غيــر المناســبة للضــغوط نتيجــة التشــوه المعرفــي، فعنــدما يــدرك الفــرد 
من الزمن ينتج عن ذلـك بعـض  طويلةلالستجابة لهذه المتطلبات ولفترة  إمكانياته العمل تفوق

  .وفقدان معنى النشاطة التي ترتبط باالحتراق النفسي مثل تدني االنجاز المدركات السلبي
الجسـم  فـإن من التهديـد وعاً هناك ن بأنمه المعرفي للموقف يشعر الفرد على ضوء تقي وٕاذا

اســــتجابات فســــيولوجية تســــاعد الفــــرد علــــى تنــــاول الموقــــف، وتشــــمل االســــتجابات يســــتجيب 
لفتـرات  األعـراضالمـرض وعنـد اسـتمرار هـذه و القلـق و تر التـو و  الفـرد للتهديـد إلدراكالمصـاحبة 

  .على الفرد وهذا يمثل المكون الفسيولوجي لالحتراق النفسي منهكاً ا تأثير طويلة يكون لها 
الفسـيولوجية يقـوم الفـرد باسـتجابات على التقييم المعرفـي للموقـف واالسـتجابات  بناءً  وأخيرا

ـــــة أداء المهمـــــة وســـــلوكيات التوافـــــق، ويعـــــد جمـــــود الســـــلوك واالغتـــــراب  ســـــلوكية تشـــــمل كيفي
واالنسحاب من النشـاط مـن أكثـر االسـتجابات السـلوكية شـيوعا، ويتضـح مـن هـذا النمـوذج أن 

  . ربعة يتأثر بشخصية الفرد ودوافعهكل مكون من المكونات األ
  )  ,Robert& Richard,1991روبرت ريتشارد(

  )Bakker et al., 2001( وآخروننموذج بيكر  - ٧
كمصادر لالحتراق متمثلـة  ومتطلباته ومصادرهيهدف هذا النموذج لدراسة ظروف العمل و 

ويتمثــل النمــوذج فــي الشــكل  فــي بعــدين همــا االســتنزاف االنفعــالي وضــعف االرتبــاط بالعمــل،
  :التالي
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  )Bakker,et al, 2001(سي نموذج بيكر وآخرون لتفسير االحتراق النف) ٣(شكل
  والنموذج عبارة عن مرحلتين

طبيعـة (توضـح مصـادر االحتـراق النفسـي والمتمثلـة فـي متطلبـات العمـل  :األولىالمرحلة 
) العمــل، ضــغط الوقــت، االتصــال بـــالعمالء، بيئــة العمــل، عــبء العمـــل

تـــؤدي بـــه متطلبـــات العمـــل مـــن اســـتنزاف انفعـــالي وكـــذلك مصـــادر  ومـــا
ــــراق النف ــــة فــــي مصــــادر العمــــل االحت الحــــوافز،  ،التعليقــــات(ســــي المتمثل

ه تــــؤدي بــــ ومــــا) العمــــل، أمــــن العمــــل، مســــاندة المشــــرفالســــلطة داخــــل 
  .مصادر العمل من عدم ارتباط بالعمل 

المهـــام  أنشـــعور العامـــل ( توضـــح تبعـــات االســـتنزاف االنفعـــالي مثـــل :المرحلـــة الثانيـــة
فــــاء العــــاطفي، طلــــب أوقــــات أطــــول لالســــتراحة، الج، أصــــعب أصــــبحت

إضــافة لتبعــات عــدم االرتبــاط بالعمــل مثــل ) الشــعور باإلجهــاد ألقــل جهــد
القيــام بالعمــل بصــورة ميكانيكيــة تتســم بالتحــدي، ظهــور اضــطرابات فــي (

  .أكثر انشغاال العالقات االجتماعية داخل العمل، شعور العامل بأنه
  
  

 االنفعالي االستنزاف

 بالعمل االرتباطضعف 

لطبيعة العم

 ضغط الوقت

بمستلمي  االتصال
 الخدمة

 طبيعة بيئة العمل

 أعباء العمل

 التعليقات

 حوافز

 السلطة داخل العمل

 عملأمن ال

 مساندة المشرف

 الراحة أوقاتتزداد 

اإل عالينفالجفاء

اإلجھاد ألقل مجھود

أصعب المھام

 األداء يتسم بالميكانيكية

التحدي

 اضطراب العالقات االجتماعية

الدائم االنشغال
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    )٢٠٠٣(نموذج العالقات البنائية  -٨
ويهـدف لدراسـة العالقـات ) Plana et al., 2003( وآخـرون النبـوضـع هـذا النمـوذج  

تــدني  –تبلــد الشــعور الشخصــي  –االســتنزاف االنفعــالي (االحتــراق النفســي  أبعــادبــين  البنائيــة
  .القة بين مكونات االحتراق النفسيوكذلك الع واستراتيجيات المواجهة،) جاز الشخصياالن

  
  
  
  

  السلطة \التجنب              المساندة االنفعالية             المساندة االجتماعية             السيطرة  إستراتيجية             
  
  
  
  
  

  االنجاز الشخصي                                              االستنزاف االنفعالي             
  
  
                                   

  تبلد الشعور الشخصي                                              
  
  

  الحتراق النفسيلتفسير عملية ا )Plana ,et.al,2003( آخروننموذج بالن و )  ٤(شكل 

  
تخفيــــف االســــتنزاف االنفعــــالي بينمــــا  إلــــىاالنجــــاز الشخصــــي يميــــل  أنوضــــح النمــــوذج ي

اســتراتيجيات  أنكمـا . نجـاز الشخصـيولكـن غيـر هـام علـى اال تـأثير لـهاالسـتنزاف االنفعـالي 
التجنب والمساندة االنفعالية والمساندة االجتماعية والسـلطة فـي اتخـاذ " المواجهة والمتمثلة في 

 أسبابتمثل  أنهاتمثل استراتيجيات مواجهة مباشرة كما " مهارات وقدر الفرد القرار الستعمال 
بينمــا تبلــد الشــعور الشخصــي يمثــل . يلكــل مــن تــدني االنجــاز الشخصــي واالســتنزاف االنفعــال

مواجهـــة غيـــر مباشـــرة تـــدل علـــى ســـوء الصـــحة النفســـية ويظهـــر كنتيجـــة لمشـــاعر  إســـتراتيجية
  .ت االنجاز الشخصياالستنزاف االنفعالي وانخفاض مستويا
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 النفسي ومساندة المشرف االحتراقنموذج  -٩ 

                                                            Muhammad& Hamdy, 2005  
 االحتـــراقالتفـــاعالت بـــين  )٢٠٠٥( محمـــد وحمـــديالـــذي وضـــعة  ويمثـــل هـــذا النمـــوذج  

 ،وااللتـــزام الـــوظيفي، العمـــل المتمثلـــة فـــي الرضـــا الـــوظيفيالنفســـي ومســـاندة المشـــرف ونتـــائج 
  :العمل، حيث جاء النموذج كالتاليوالتوتر المصاحب لنية ترك 

  

 النفسي ومساندة المشرف االحتراق محمد وحمدي لتفسير نموذج)  ٥(شكل 
)Muhammad&Hamdy,2005(  

  
نفســي ال االحتــراقويفســر النمــوذج أن المــوظفين الــذين يواجهــون مســتويات مرتفعــة مــن   

وتكــون لــديهم  ،تــزام وظيفــي وخبــرة تنظيميــة منخفضــة، واليكــون لــديهم رضــا وظيفــي مــنخفض
التـي يتلقاهـا المـوظفين مـن مشـرفهم فـي  االجتماعيـةالمساندة  أنكما ، لترك العمل لىأعرغبة 

المهني والرغبـة فـي  وااللتزام النفسي على الرضا الوظيفي االحتراقخبرة  تأثيرالعمل تقلل من 
  .ترك العمل

  
 الســمات النفســيةمجــرد التركيــز علــى  تطــورت مــنوهكــذا فــان نمــاذج االحتــراق النفســي قــد 

ط الظــروف المحيطــة بصــورة منفصــلة إلــى المــزج بــين كافــة المفــاهيم التــي تركــز علــى وضــغو 
  .لألفراددور العالج واالستعداد الداخلي 

 المساندة االجتماعية

 االلتزام التنظيمي

 نية ترك العمل اق النفسياالحتر

 الرضا الوظيفي
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  التعامل مع االحتراق النفسي
يســهل  دمــن المشــاكل ذات البعــد الواحــ أواليســيرة  األمــوراالحتــراق النفســي لــيس مــن  إن
الـــنفس  فـــيولـــه جـــذور  وتعقيـــداً  تركيبـــاً  كثـــرأ األمـــر إنووضـــع الحلـــول لهـــا بـــل  أســـبابهارصـــد 

 والعالقات الشخصية ومـرتبط بالمشـاكل الوظيفيـة والتاريخيـة والتنظيميـة والنفسـية، وعمليـة منـع
 األفـرادتقديم برامج تعمل على تعزيـز  إلى أساساً تهدف  أنالظاهرة يمكن  هذه حدوث او تفاقم

اعتبرنــا  وٕاذاتحتــاج لــذلك  التــي األنظمــةهيكلــة بعــض  وٕاعــادة االســتراتيجياتعلــى التعامــل مــع 
االحتـراق النفسـي هـو دافـع مـن الشخصـية  بـأنيكـون  األمـرفـان  حيادي أمرطبيعة العمل  أن

 االســتراتيجياتوقــد تعــددت . األمــورالتفاعــل مــع  فــي وأســاليبهاالشخصــية  هــذه وأنمــاطالفرديــة 
  .عامل مع االحتراق النفسيالمقترحة للت
التعامـــل مـــع  فــيدقــة وجديـــة  أكثـــرلكـــي نكــون  أنــه )Paine, 1982:19( بـــاين فيقتــرح

 أربـع فـيونلخصـها  أصـعدةعلـى عـدة  استراتيجياتنضع  أنمشكالت االحتراق النفسي يجب 
  :للتدخل هامةمواقع 
 تعزيـــز ودعـــم القـــوى والقـــدرات الفرديـــة للتعامـــل مـــع  إلـــىالتـــدخالت تهـــدف  هـــذه :الفـــرد

  .عن العمل الناشئةالضغوط 
  تعزيـز ودعـم العالقـات  إلـىهـذا المسـتوى  فـيوتهـدف المحـاوالت  :شخصيةالالعالقات

 أووكــذلك آليــات العمــل الجمــاعي ســواء لتخفيــف وطــأة الضــغوط النفســية  األفــرادبــين 
 .الضغوط هذهلدعم القدرات الفردية للتعامل مع 

 الحـد  إلـىهيكلة ظروف بيئة العمـل ممـا يهـدف  إعادة ىوهذا يشتمل عل :العمل أماكن
 .التخلص منها تماماً  أوالضغوط النفسية من 

 إلــىتهــدف  التــي واإلجــراءاتالسياســات  فــي تعلــى التغيــراوهــذا يشــتمل  :المنظمــات 
 .باالحتراق النفسي  باإلصابةتتسبب  التي التفاعل مع العوامل التنظيمية

 

كيفيــة التفاعــل مــع الضــغوط النفســية ومــع االحتــراق  فــيالخــاص  رأيــه لــهكــل شــخص  نإ
  .)Ellis, 1996:324 ( معتقداتهكل حسب  النفسي
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لمواجهــة االحتــراق النفســي  اســتراتيجياتعــدة  إلــى )Kagan, 1991( جــانيك أشــاركمــا 
  :منها
مـــن الممكـــن  لإلنهـــاكعنـــدما يكـــون الموقـــف المســـبب  :تحـــدي إلـــىتحويـــل الخـــوف  – ١

تحــــدي  وكأنــــهطريقــــه لمواجهتــــه هــــي معاملــــة الموقــــف  أفضــــلن إ و  ضــــبطه والــــتحكم فيــــه،
  .والتحكم به السيطرةوالتركيز على طرق 

يغير الفرد تقييمه للموقف لكي يرى هذا  بأنوذلك  :قل تهديداً أجعل الموقف المهدد  – ٢
  .لإلحباط ةعرض أقلتفاؤال حتى يكون  أكثريكون  آخروبمعنى  جديدةالموقف بصوره 

 فإنـهحكم فيـه عنـدما يتعـرض الفـرد لموقـف ال يمكـن ضـبطه والـت :تغيير أهداف الفرد – ٣
  .جديدة تالءم هذا الموقف يجب عليه أن يتبنى أهدافاً 

علـــى تغييـــر اســـتجاباته الفـــرد والتـــي تســـاعد  :القيـــام بـــبعض التمرينـــات الرياضـــية – ٤
  .ير نمط الحياة والبعد عن المشاكلالفسيولوجية وتساعده على االسترخاء وتغي

ألسلوب يعد الفرد لمواجهـة المواقـف وهذا ا :االستعداد لالحتراق النفسي قبل حدوثه  – ٤
 رحــاب(المســببة لالحتــراق النفســي والطــرق الممكنــة لمعالجــة الموقــف بطريقــة أكثــر فاعليــة 

  ).٣٠:٢٠٠٦ حسانين، احمد
  التفاعل الداخلية استراتيجيات

تـزرع  ألنهـاوذلـك  تـأثيراً االسـتراتيجيات  أكثر هيتعتبر استراتيجيات التفاعل الداخلية للفرد 
 &Pines)بينــوس وارنســون( علــى مكافحــة االحتــراق النفســي وقدرتــهنفــس الفــرد  فــي الثقــة

Aronson, 1988:137-144  .  
والحيــاة االجتماعيــة  االجتمــاعيمثــل الــدعم  األخــرىبعــض المســاعدات  إلــىويحتــاج الفــرد 
الـــــدعم  أنظمـــــة أنحيـــــث  .األســـــريةفيمـــــا يخـــــتص بـــــالروابط أو العمـــــل  فـــــيالمشـــــتركة ســـــواء 

المصــاب بــاالحتراق النفســي  للشــخصتقــديم العــون والمســاعدة فــي  األثــربلــغ أهــا االجتمــاعي ل
  .تامةبصورة  المصابالمناسبة التي تعوق استحواذ هذا المرض على  اآللياتوطرح 

 األســـــــرةالعالقـــــــات مـــــــع  فـــــــي الثغـــــــرات إن )Hobfull,1993:312( هوبفـــــــل ويوضـــــــح
  .فسيةوط النللضغ هام الرئيسية ومصدر األسبابتعتبر من  واألصدقاء

 أو األسـرة أفـرادسـواء مـن  االجتمـاعيالـدعم  أهميةنتائج العديد من الدراسات  أظهرتوقد 
ومكافحة االحتراق النفسـي  أكثرمساعدة العاملين للتفاعل  فيالعمل  فيالزمالء  أو األصدقاء
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محــور المســاندة االجتماعيــة مــن دراســتنا  فــيمــن التفصــيل  بشــيءســوف نتعــرض لهــا  والتــي
  .هذه

  استراتيجيات التفاعل التنظيمية
 فــيومراعــاة التنــوع  المســتمرةاالســتراتيجيات تقــديم التعليمــات والتــدريبات  هــذهوتشــمل 

علــــى الوقــــت وتقــــديم الــــدعم االجتمــــاعي والجمــــاعي  والتأكيــــدالمهــــام وتحديــــد ســــاعات العمــــل 
          .حقيقهايمكن ت أهدافالعمل وتقديم ظروف عمل مالئمة ومناسبة وتحديد  أعباءوتخفيف 

  )Ratcliff, 1988: 153كراتكليف(
  االستراتيجيات السلوكية 

النفسـي للحـد مـن  السـلوكي اإلدراكانـه يمكـن التركيـز علـى  )(Farber,1983فاربر ذكـر
الحيويـة وممارسـة اليوغـا  هسترجاعيإلالضغوط النفسية مثل التدريب على االسترخاء والتغذية ا

   زاتجاإلاوالتمتع بقدر كافي من 
العمل  إجازات بتأثير دراسته الخاصة في) Bachler,1995:46-38 ( باتشلر ثبتأوقد 

خاصة تعطـيهم االسـتعداد  إجازةمن الحصول على  لألفرادبد ألاالحتراق النفسي  لتخفيض انه
  .أفضلالخدمة بصورة  متلقيللتنافس وتساعدهم على التعامل مع 

 أن إلـى )Colangelo& Salinas, 2004( وسـاليناس النجلـوو ككمـا توصـلت دراسـة 
النشــاطات البدنيــة والرياضــية يشــعرون بمســتويات مــن االحتــراق  فــيالمعلمــين الــذين يشــاركون 

  .األنشطة هذهقل من نظرائهم الذين ال يمارسون أالنفسي 
   االحتـراق النفسـي أعـراضتخفـيض  فـياستخدام تقنيـات العـالج بالموسـيقى  ألهمية إضافة

  .)Cheek, et al, 2003:211 شيك وآخرون(
يمكن للفرد اتخاذهـا للتعامـل مـع االحتـراق النفسـي ومحاولـة  التيوهناك عدد من الخطوات 

  :التغلب علية منها
االستجابة للضـغوط، وبنـاء عليـة سـوف يـتعلم  وأسلوبالعمل على فهم العمل الشخصي  – ١

  .ييرهالتغ له والسعي بالنسبةالسلوك الغير فعالة  أنماطالفرد تحديد 
 وٕاال وقدراتــهالفــرد  ألداءبحيــث تكــون مالئمــة  واألولويــات واألهــداففحــص القــيم  إعــادة – ٢

  .واالرتباك لإلحباطسوف يتعرض 
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علـى  الحيـاة االجتماعيـة وهكـذا ويـتم التركيـز المنـزل، العمـل،: مجاالت إلىم الحياة يتقس – ٣
مـن  ينتهي أنبعد  واألسرةالعمل  فييركز على العمل  أنبمعنى  يعيشهكل مجال عندما 

  .خرآتؤثر على مجال  أنيسمح لضغوط مجال  العمل وهكذا بحيث ال
والـزمالء  األصـدقاء إلـىبحاجـة  إنسـان االجتماعيـة فكـلالعمل علـى بنـاء نظـام للمسـاندة  – ٤

   .)٤١:٢٠٠٥يوسف، سيد جمعه(ألجله ويهتمون  ويقدرونه إليهيصغون  أناسوالى 
 ماعيةالمساندة االجت: ثانياً 

  تمهيد
بفــردين وتتســع دوائرهــا حتــى تصــل  تبــدأ، ةمــن نقطــة بســيط تبــدأالعالقــات االجتماعيــة  إن
تكون بالغة القوة، وقد تبدو قوية فـي ظاهرهـا  أوجمع، وقد تكون العالقات ضعيفة أالعالم  إلى

تظهــر  إليهــايظهــر وهنهــا، كمــا تبــدو ضــئيلة ولكنهــا عنــد الحاجــة  إليهــاتــدعو الحاجــة  اوعنــدم
   .)٣:١٩٩٤ نلرحما عبد السيد محمد ،الشناوي محروس محمد(متانتها 

مــــن  أول Coppوكــــوب ، Caplan، وكــــابالن Casselيعتبــــر علمــــاء االجتمــــاع كاســــل 
مجـــال هـــذا ، وشـــكلوا تالســـبعينا فـــيللعمـــل فـــي مجـــال المســـاندة االجتماعيـــة  األســـاسوضـــع 

 والتـيعمليـة المسـاندة االجتماعيـة  تتضـمنها التي واألنشطةالعالقات  أنواعالموضوع واقترحوا 
جســدية  أوقــد تكــون نفســية  والتــيالتــوتر  أوالضــارة للضــغط  التــأثيراتتخفــف  أننها أمــن شــ

  .)٢٠٠٦ ،الشناويمحمد محروس (
صحة الفرد النفسية والجسـمية بـل وفـى المـرض  في هاماً  تلعب المساندة االجتماعية دوراً و 

لمراهقــــة والرشــــد ثــــم ا إلــــىالحيــــاة مــــن الطفولــــة وفــــى كــــل مراحــــل  ،أيضــــاً الجســــمي والنفســــي 
  .الشيخوخة

تتشــكل مــن خــالل  أنثــى أم مــن هويــة الفــرد ســواء كــان ذكــراً  كبيــراً  جــزءاً  إلــى أن باإلضــافة
 الـــذي األمـــنكمـــا تعـــد المســـاندة االجتماعيـــة مصـــدر هـــام مـــن مصـــادر . اآلخـــرينمـــع  عالقتـــه
 ماعنــد –وتعــالى  ســبحانه – اهللا لــىإ لجوئــهبعــد  فيــهيعــيش  الــذيعالمــة  فــي اإلنســان يحتاجــه
 إيمــان(مــدد وعـون خــارجي  إلــىيحتــاج  وأنــه ن طاقتــه اسـتنفذت،إ و  ،يهــددههنــاك مــا  أنيشـعر 

  .)٧٣:٢٠٠١محمد السيد ، 
  مفهوم المساندة االجتماعية
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مع تنـاول  اإلنسانيةفي العلوم  بداية ظهور اصطالح المساندة االجتماعية يعتبر حديثاً  إن
صـاغوا اصـطالح  ثاالجتماعيـة، حيـتبـادلهم للعالقـات  إطار فيلهذا المفهوم  علوم االجتماع

والـــذي يعتبـــر البدايـــة الحقيقيـــة لظهـــور  )Social network( االجتماعيـــةشـــبكة العالقـــات 
  .االجتماعيةمصطلح المساندة 

فــي المعنــى النهايــة تتفــق  فــيللمســاندة االجتماعيــة ولكنهــا  واألبعــاد يفالتعــار وقــد تعــددت 
  :يلي نعرض لبعض التعاريف التي تداولها الباحثون على اختالف رؤاهم  ام، وفيماالع

المساندة االجتماعيـة بالنظـام الـذي يتضـمن مجموعـة  (Caplan, 1981)كابالن فيعرف 
وتتسم بأنهـا طويلـة المـدى، ويمكـن االعتمـاد  من الروابط والتفاعالت االجتماعية مع اآلخرين،

محمـــد إيمـــان (بالســـند العـــاطفي ســـاس الفـــرد بالحاجـــة إليهـــا لتمـــده عليهـــا والثقـــة بهـــا وفـــق إح
 .)٢٠٠١،السيد

وهــــو صــــاحب المقيــــاس الشــــهير للمســــاندة  )Sarason, 1983(سارســــون  ويعرفهــــا
 فــي أنــهيثــق بهــم ويعتمــد علــيهم ويعتقــد  أنيمكــن للفــرد  أشــخاصتــوافر  أو االجتماعيــة بوجــود

  .يعتنوا به ويحبونه ويقدرونه أنوسعهم 
 اآلخــرينكــل مــا يتلقــاه الفــرد مــن دعــم  بأنهــاالمســاندة االجتماعيــة  فيعــرف "المغيصــيب" أمــا

انفعاليــة  ةوقــد يكــون هــذا الــدعم علــى شــكل مســاند) الــخ...ةجهــات مجتمعيــ ،أصــدقاء ،أقــارب(
 أواستشــارات ( وقــد تكــون مســاعدة بالمعلومــات) الــخ...احتــرام ،تقــدير تجــارب، ،ثقــة ،رعايــة(

مـــن خـــالل التـــدعيم  المســـاندةوقـــد تـــتم ) اليوميـــة الحيـــاةاجهـــة مشـــاكل مهـــارات تعينـــه علـــى مو 
  .)(www.moseneen.net )المساعدة المادية أوالعمل  في المساعدة( األدائي

الفعليـة  اإلمكانيـات أنهـاالمساندة االجتماعيـة علـى ) (Lepore,1994:249ليبور وعرف
يمكــن اســتخدامها للمســاعدة  والتــيد االجتماعيــة للفــر  ةالبيئــ فــيالمدركــة للمصــادر المتاحــة  أو

الضـيق، ويتـزود الفـرد بالمســاندة االجتماعيـة مـن خـالل شــبكة  أوقــات فـيوخاصـة االجتماعيـة 
 أوالــذين لهــم اتصــال اجتمــاعي منــتظم بشــكل  األشــخاصكــل تضــم  التــياالجتماعيــة  عالقاتــه

  .مع الفرد خرآب
ة المقدمــة للمــريض بأنهــا كــل للمســاندة االجتماعيــ تعريفــاً  )١٩٩٦(محمــد بيــومي كمــا قــدم 

، عنويــة ومســاعدته علــى مجابهــة المــرضالم هدعــم مــادي أو معنــوي للمــريض بقصــد رفــع روحــ
  .عضوية والنفسية الناجمة عن المرضوتخفيف آالمه ال
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للمسـاندة االجتماعيـة  اإلشـارةوفى دليل مصطلحات علم االجتماع والخدمة االجتماعية تـم 
عالقــات الرســمية والغيــر رســمية التــي تعمــل علــى تــوفير الــدعم وال األنشــطةمجموعــة مــن  بأنهــا

مظـــاهر المســـاندة  أهـــمصـــعبة، ومـــن  وأوضـــاعاً  الـــذين يواجهـــون ظروفـــاً  لألشـــخاصوالمســـاندة 
 أيضـاً االجتماعية توفير التعليم والدخل والرعاية الصـحية والتعـاطف والهويـة االجتماعيـة وهـي 

مـن البيئـة التـي يعـيش  اإلنسانية التي يحصل عليها المؤازرة والدعم والتعاطف والمعونة النفس
فيها سواء كانت مؤازرة رسمية تقدم مـن خـالل المؤسسـات االجتماعيـة الرسـمية والغيـر رسـمية 

  .team.com-www.social)(والزمالء  واألقرباء األسرة أفراديقدمها 
درجــة شــعور الفــرد  هــيالمســاندة االجتماعيــة  أن )١٧:١٩٩٦( حميــدعــزت عبــد الويــرى 

 ،ألقـاربا ،األسـرةمثل  اآلخرينبتوافر المشاركة العاطفية والمساندة المالية والعملية من جانب 
مــن  واإلرشــادبالنصــيحة  يزودونــهوكــذلك وجــود مــن  رؤســاء العمــل، زمــالء العمــل، ،ألصــدقاءا

  .ويكون معهم عالقات عميقة األفرادهؤالء 
 أنهــــاعلــــى المســــاندة االجتماعيــــة  )١٧:٢٠٠١(هيــــام محفــــوظ عبــــد المتعــــال وتعــــرف 
 وعاطفيــــاً  وماديــــاً  صــــحياً  رعايتــــهعمــــل علــــى تو  اآلخــــرينيتلقاهــــا الفــــرد مــــن  التــــيالمســــاعدات 

 نفسـهالسـعادة مـع  لـهبما يحقق  قدراتهستغالل او  ،ذاته تحقيقلكي يكون قادر على  واجتماعياً 
  .واآلخرين
والمعرفي الـذي يسـتمده  العاطفي، بالدعم المادي، )١٣:٢٠٠٥( السالمعبد يعل  ويعرفه

أو األصـدقاء فــي المواقــف الصـعبة التــي يواجههــا  أو زمــالء العمــل، الفـرد مــن جماعــة األسـرة،
لحفـاظ وتسـاهم فـي ا في حياته، وتساعده على خفض اآلثار السلبية الناشئة من تلك المواقف،

  .على صحته النفسية والعقلية
مسـاعدة  أوأي عـون  بأنهـاالمساندة االجتماعية عنـد الكـرب  شحاتة ملمنععبدا يعرفكما 
ــــدمها  ــــى شــــكوى  وتشــــعرهللمكــــروب  اآلخــــرونيق ــــة كالتعليقــــات عل ــــت لفظي بالراحــــة ســــواء كان

مــن  سومــا تعكــ واإليمــاءات الوجــهالتعليقــات وتعبيــرات  هــذهغيــر لفظيــة كنبــرة  أو المكــروبين،
 مــــدة الزيــــارة( كزيارتــــه أدائيــــةكانــــت المســــاعدة أو  مــــع المكــــروب،تجــــاوب انفعــــالي وتعــــاطف 

وتـــؤثر فاعليـــة المســـاندة علـــى  عـــن الفجيعـــة، حـــل المشـــكالت الناتجـــة يفـــ واإلســـهام) ومعـــدلها
المكـــروب لهـــا ومـــدى  إدراكوكـــذلك علـــى  طبيعتهـــا ومقـــدارها وتوقيـــت تقـــديمها وهويـــة مقـــدمها،

  ).٢١٩٣ العدد :الوفاق(التي يجتازها  األسىتناسبها مع توقعاته ومالءمتها لمرحلة 
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فيعــرف المسـاندة االجتماعيــة بدرجــة شــعور الفــرد  )٢٠٠٦(الشــناوي  محــروس دمحمــ أمـا
األســرة، (بمــدى تــوافر المســاعدة والمشــاركة والتشــجيع والنصــح واإلرشــاد مــن جانــب اآلخــرين 

عميقــة، وٕاشــباعه  وتكــوين معهــم عالقــات اجتماعيــة ،)والمعلمــين األقــران، األصــدقاء والــزمالء،
  .جاته األساسية خالل التفاعل معهملحا

المســـاندة االجتماعيـــة، تعريفـــات عـــدة متنوعـــة ومختلفـــة لمفهـــوم  البـــاحثينقـــدم الكثيـــر مـــن 
فقــــد ركــــز الــــبعض علــــى العالقــــات  والنوعيــــة، مــــن حيــــث العموميــــة، وتتبــــاين هــــذه التعريفــــات

هـــذه  فـــيعلـــى جوانـــب محـــددة  راآلخـــوركـــز الـــبعض  الـــبعض، مبعضـــه األفـــرادالمتبادلـــة بـــين 
  .)٩:٢٠٠٥ ،مالسال عبد يعل(العالقات باعتبارها تمثل جوهر المساندة االجتماعية 

 زمـــالء العمـــل، ،ءاألســـرة، األصـــدقا( كمـــا ركـــز بعـــض البـــاحثين علـــى مصـــادر المســـاندة 
  .)رعاية نصح وٕارشاد، مادية، ية،عاطف(والبعض ركز على أنواع المساندة ) رؤساء العمل

الفـــرد مـــن أشـــخاص  هســـاندة االجتماعيـــة بـــرأي الباحثـــة هـــي العـــون الـــذي يحصـــل عليـــوالم
 –ؤســــاء الر ( أو العمــــل )األقــــارب -الوالــــدين(مــــؤثرين فــــي حياتــــه ســــواء علــــى صــــعيد األســــرة 

علــى  تــأثير فعــالويكــون لهــذا العــون  ) مؤسســات المجتمــع -األصــدقاء(أو المجتمــع  )الــزمالء
  .اتخاذ قراراتهعمه في ودساهم في توجيه سلوكه يالفرد و 
  المساندة االجتماعية أنواع

للتوجهات النظريـة للبـاحثين  وضعت للمساندة االجتماعية تبعاً  التيتعددت التصنيفات 
 ,Cohen& Wills(كـــوهين وويلـــز  وضـــعة الـــذيغلبهـــا تتفـــق والتصـــنيف أ فـــيولكنهـــا 

  :فئات أربع إلىقسم المساندة  والذي )1985:336-357
   Esteem Supportقدير مساندة الت – ١

مقـــدر ومقبـــول ويكـــون  أنـــهوتكـــون علـــى هيئـــة معلومـــات تقـــدم للشـــخص للتعبيـــر عـــن 
   .شخصية أخطاء أوصعوبات  أيةبغض النظر عن  لذاتهالتقدير 

  Informational Supportالمساندة بالمعلومات   – ٢
 حـــداثاألللتعامـــل مـــع  واإلرشـــادعد فـــي تقـــديم النصـــح اوهـــذا النـــوع مـــن المســـاندة يســـ

  .الضاغطة
  Social Companionshipاالجتماعية الصحبة  – ٣
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لقضـــاء بعـــض الوقـــت معهـــم فـــي  بــاآلخرينالحاجـــة لالنتمـــاء واالتصـــال  إشـــباعوتعنــي 
  .الفردترويحية لتخفيف الضغوط التي يتعرض لها  أنشطة

   Instrumental Supportاإلجرائية المساندة  – ٤
 والتـيالماديـة والخـدمات الالزمـة  واإلمكانـاتمـادي المساندة تقديم العون ال هذهوتشمل 

بعـض  إتاحـة أو اإلجرائيـةتساعد على تخفيف الضغوط عن طريـق الحـل المباشـر للمشـكالت 
  .الراحة أومثل االسترخاء  لألنشطة مةدالوقت للفرد متلقي الخ
يـة للمسـاندة االجتماع أبعـاد أوستة صيغ  ) (Barrera& Ainlayكما قدم باريرا واينالي

  :هي
  الماليةالمساعدة.  
  السلوكيةالمساعدة. 

  الوديالتفاعل. 

 اإلرشاد. 

 التغذية المرتدة. 

  ٢٢:١٩٩٦ عزت عبدالحميد،(التفاعل االجتماعي( . 

المسـاندة االجتماعيـة تتكـون مـن عنصـرين  أن )Sarason,1983:129( سارسونويرى 
ركــة للمسـاندة والرضــا المد الـوفرة :وهمــا –بغــض النظـر عــن كيفيـة تكــوين مفهومهمـا  أساسـيين

  .عن المساندة
المســاندة االجتماعيــة ) Bolger& Amarel, 2007:458( بــولجر واماريــلويصـنف 

تلك المساندة التـي تقـدم  هيالمساندة المرئية  أنحيث  مساندة مرئية ومساندة غير مرئية، إلى
ة غيــر المرئيــة هــي المســاند أمــا ،بالحاجــة لهــا ويكــون مطلعــا عليهــا شــعوره مباشــرة للفــرد عنــد

 ال أنهــا إمــا" بــين الخطــوط " والشــركاء وتحــدث  األصــدقاءمــن  نســتقبلهاالمســاندة الفعالــة التــي 
  .كدعميتم تفسيرها  ال أوتالحظ 

ـــة ذكـــرتو  : تســـعة أبعـــاد للمســـاندة االجتماعيـــة وهـــي )٢٧:٢٠٠٨(رضـــوان  حســـن فوقي
المســـاعدات  المســـاندة التقويميـــة، المســـاندة المعرفيـــة، المســـاندة األدائيـــة، المســـاندة العاطفيـــة،
 ،يـــة للمســـاندةالتقـــديرات الذات حـــل المشـــكالت، اإلرشـــاد والتوجيـــه المعرفـــي، الماليـــة الملموســـة،
  .المشاركة السلوكية
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غيـر المدركـة  علـى أهميـة المسـاندة) Bolger et al., 2000( آخـرونبـولجر و كمـا أكـد 
قــد تكــون  المدركــةذلــك إلــى أن المســاندة  وقــد فســروا المدركــةمــن المســاندة  ةوأنهــا أكثــر فاعليــ

ــ ــ ةنفعيــة كمــا يمكــن أن تتضــمن تكلف أي قــد يشــعر المتلقــي أن مقــدم المســاندة ينتظــر  ةوجداني
لمسـاندة عـن كيفيـة رد هـذا الـدين لـذا تشـكل ا مقابل لهذه المساندة ويعتبرها كدين عليـة ويبحـث

  . المدركة عبء على متلقيها
  مصادر المساندة االجتماعية

 ال اإلنســانيجعــل  الــذي األمــرمصــادر المســاندة للفــرد تعــزز الصــورة االيجابيــة للــذات  إن
   .الشخصي وأدائه إلنجازهالفرد  إدراكذلك يؤدي لتحسين  أنكما  اآلخرينيتجنب  أوينسحب 

تتعــدد مصــادر المســاندة وتتنــوع فــي فاعليتهــا حســب الظــروف المختلفــة ومصــادر المســاندة 
  -: فيشبكات المساندة وتتمثل  أوما يسمى بالشبكات االجتماعية  االجتماعية للفرد تكون

وهــى  –لزوجــان، الطوائــف الدينيــة ا مــالء العمــل،ز  لجيــران،ا ،ألصــدقاءا ،األقــارب، األســرة
المســاعدة  أوجــل المســاندة أويعتمــدون عليهــا مــن  األفــراد إليهــاالشــبكات الواقعيــة التــي ينتمــي 

  .)٢٠٠٨وان فوقية رض ،١٩٩٦ ،عزت عبد الحميد(
وهنـــاك مصـــادر رســـمية تتمثـــل فـــي المؤسســـات االجتماعيـــة ومصـــادر غيـــر رســـمية تشـــمل 

  .، والزمالءواألقرباء ،واألصدقاء، األسرة
مكـان  فـي أو) األقـران، الجيـران، األقربـاء، األسـرة(كما يمكن تلقي الدعم من خـارج العمـل 

  .)الزمالء، المشرفين(العمل 
هنـاك مصـادر اجتماعيـة مرتبطـة بالعمـل  أنكمـا  أنـه )Hobfull, 1988( هوبفـلويـرى 

هنـاك  أيضـاً  ،العمـل فـيوالـرئيس  سالمـرؤو كالدعم والمساندة من الزمالء والفهـم المتبـادل بـين 
المساندة والدعم االجتماعي المـرتبط  على مصادر اجتماعية غير مرتبطة بالعمل ولكنها تؤثر

الشــريك ، والعالقــة  أومــع الزوجــة  األلفــةزليــة، الواجبــات المن أداءفــي  المســاعدةبالعمــل ومنهــا 
  .األبناءالطيبة مع 

قـــد  األســـرة وأفـــراد واألصـــدقاء فـــاألزواج ،الـــدعم اويختلـــف الـــدعم المقـــدم تبعـــا لمصـــدر هـــذ
يســتطيعون تقــديم مســاعده لحــل  قــد ال أنهــم إال) دعــم عــاطفي(يتعــاطفون مــع مطالــب العمــل 

 أووعلــى العكــس مــن ذلــك فــزمالء العمــل ) ائــيأددعــم (المشــكالت المرتبطــة بهــذه المطالــب 
تقليـــل حجـــم  إلـــىالمشـــرفين يكونـــون فـــي مكانـــة تمكـــنهم مـــن تقـــديم المقترحـــات التـــي قـــد تـــؤدي 
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عمـل بـدال مـن  كـأداء(قـد تقلـل مـن مطالـب العمـل  أخـرىفـي حـاالت  أوالمطالب فـي العمـل، 
  ).Halbesleben,: 2006 Jonathen:1135جوناثن هالبسلبن ( ) الشخص
فـي  )(Duncan& Duncan, 2005:4 ودنكـان وتيـري دنكـان سـوزان كـل مـن شيروي

لمراهقـــة عمـــر ا فـــيالفـــرد  أنكمصـــدر للمســـاندة االجتماعيـــة حيـــث  األقـــران ألهميـــةدراســـتهما 
، وهـذا مـا أفـراد أسـرتهمـن وقـت مـع  يقضيهمقارنة بما  يقضي وقت كبير ومتزايد مع أصدقاءه

ما تؤكده دراسات علم نفـس النمـو والدراسـات  أيضاً د وهذا على الفر  األقرانجماعة  تأثيريؤكد 
مصــدر مهــم للــدعم االجتمــاعي  األقــران أوفتعتبــر جماعــة الرفــاق  الخاصــة بالســلوك الصــحي

  .األدائيالدعم و  يوالدعم العاطفي كالتشجيع والدعم المعرفي والمعلومات
علــى االنعــزال  راً تكــون مؤشــ أنوالــوظيفي مــن الممكــن  الوجــدانيغيــاب مصــادر الــدعم  إن

 أثنـــاء أوقـــاتلثقافيـــة والقانونيـــة ومـــن ثـــم تـــوافر القليـــل مـــن الـــدعم او عـــن الشـــبكات االجتماعيـــة 
  .\  Aranda et al., 2001:39)أراندا وآخرون(التوتر والحاجة 

  وظائف المساندة االجتماعية
بــــــالتوافق  اإلحســــــاستنميــــــة  االجتماعيــــــةمــــــن بــــــين الوظــــــائف العديــــــدة للمســــــاندة  إن

 ،بتقــدير الــذات اإلحســاستعزيــز  وتنميــة قــدرة الفــرد علــى مواجهــة مطالــب الحيــاة، جتمــاعي،اال
 تلعبــهلمــا  إضــافة االجتمــاعي، اإلحســاس بــاألمنتعميــق و  زيــادة الشــعور باالنتمــاء للجماعــة،

 بـاألمراض اإلصـابةتقليـل نسـبة  نطـاق العمـل مـن توافـق العمـال مـع بيئـة العمـل، فيالمساندة 
العمــل، كمــا تســاعد علــى التوافــق المهنــي والرضــا عــن العمــل وبــذلك فهــي  توٕاصــاباالمهنيــة 

  .النفسية والعقلية للعامل  الصحةتحافظ على 
وضـــعه  الـــذيتقســـيم لوظـــائف المســـاندة االجتماعيـــة هـــو ذلـــك التقســـيم  أوضـــحويعتبـــر 

يقســـم وظـــائف  والـــذي )Shumaker& Brownell, 1984:23 ( شـــوماكر وبرونـــل
وظـائف مسـاندة الحفـاظ علـى الصـحة الجسـمية قسمين رئيسيين همـا  إلىة المساندة االجتماعي

الحيــــاة  ألحــــداثالنفســــية الســــلبية  اآلثــــارالوقايــــة مــــن  أووالنفســــية والعقليــــة ووظــــائف تخفيــــف 
   .الضاغطة

  : الصحة الجسمية والنفسية والعقليةوظائف مساندة الحفاظ على : أوال
كليــة للصــحة الشــاملة للجســم والعقــل وتعزيــز الوظــائف للحفــاظ علــى الوحــدة ال هــذهوتهــدف 

  :ما يلي إلىالمتلقي بالراحة النفسية والشعور بالسعادة وتنقسم هذه الوظائف  إحساسودعم 
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 Gratification Of Affiliative Needs حاجات االنتماء إشباع )١

 أنمـــاطوتنمـــي  بـــاآلخرينتشـــبع حاجـــات الفـــرد لالتصـــال  أنفالمســـاندة االجتماعيـــة يمكـــن 
الضــارة للعزلــة  التــأثيراتوعلــى ذلــك تخفــف مــن  األصــدقاءفاعــل االجتمــاعي االيجــابي بــين الت

التـــي تشـــبع حاجـــات  االنتمـــاء والوحـــدة، ويســـتطيع الفـــرد مـــن خاللهـــا الحصـــول علـــى مشـــاعر
  -الفهــم –الحــب  –تعبيــرات الرعايــة "االنتمــاء لديــه، وتشــمل المــوارد المرتبطــة بهــذه الوظيفــة 

  . "باالنتماءشعور قوي  –المودة  –االهتمام 
 Self-Identity Maintenance andالمحافظــــة علــــى الهويــــة الذاتيــــة وتقويتهــــا  )٢

Enhancement  
، فمـــن خـــالل التفاعـــل مـــع ذاتـــه بتأكيـــدالفـــرد  إحســـاسالمســـاندة االجتماعيـــة تحـــافظ علـــى 

هم اتنظـــم معتقـــد األفـــراديقـــيم  تنمـــو الشخصـــية ويـــزداد الشـــعور بالهويـــة الذاتيـــة، كمـــا اآلخـــرين
التغذيــة " الوظيفــة تشــمل  بهــذهواتجاهــاتهم والمــوارد المرتبطــة  اآلخــرين بــآراء ابمقارنتهــ وأرائهــم

  ".نماذج السلوك المالئم في مواقف غامضة  –المرتدة المرتبطة بمظاهر الذات 
  Self-Esteem Enhancementتقوية تقدير الذات   )٣

واحترامهــا داخــل نطــاق  لذاتــهالفــرد تعمــل المســاندة االجتماعيــة علــى تــدعيم وتقويــة مفهــوم 
مـدح وتعبيـرات وتثبيـت القيمـة واالستحسـان وال تأكيـد" الجماعة التي ينتمي لها وذلك من خـالل

  ."االحترام للمتلقي
  

  :اة الضاغطةالحي ألحداثالسلبية  اآلثارالوقاية من  أووظائف تخفيف : ثانيا
الحيـــاة  أحـــداثلبية الناجمـــة عــن الســـ اآلثــارالوقايـــة مـــن  أوالوظـــائف بتخفيــف  هـــذهوتقــوم 

ايجابيــة تمنــع هــذه  بأســاليبالضــاغطة مــن خــالل التنميــة الواقعيــة لــدى الفــرد علــى مواجهتهــا 
الوظــائف  هــذهالنفســية، وتنقســم  أوالجســمية  صــحتهعلــى  التــأثيرالنفســية الســلبية مــن  اآلثــار
  :إلى
  Cognitive Appraisalالمعرفي التقييم  )١

تفسـير الفـرد لعوامـل الضـغط المحتملـة  إلـىيشـير  والـذي أوليتقييم  إلىوينقسم هذا التقييم 
وفى هذه المرحلة تعمل المساندة على توسيع تفسير الفرد للحدث وتحسين فهمة بصورة اكبر، 

فسر الحـدث  فإذاوتشمل موارد المساندة معلومات لفظية عن الحدث واالستجابة النموذجية له 
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مـوارد األفـراد لتقيـيم  إلـىيشـير  والـذيوهـو التقيـيم الثـانوي  راألخـتهديـد يظهـر التقيـيم  أنهعلى 
 وأسـاليبوسـلوكية، وتـوفير المعلومـات  انفعاليـةستراتيجيات مواجهـة إ وتوفير المتاحة المواجهة

 .حل المشكلة

  The Specificity Model Of Supportالنموذج النوعي للمساندة  )٢

متلقــي المســاندة بــالموارد المطلوبــة  بإمــدادة هــذا النمــوذج بوظيفــة مباشــر  فــيوتقـوم المســاندة 
  .الضاغطة الحياة أحداثلمواجهة الحاجات النوعية التي تثيرها 

  Cognitive Adaptationالتكيف المعرفي )٣

  :هييمر بثالث مراحل على المستوى المعرفي  فأنةالفرد أي حدث ضاغط  يواجهعندما 
  .البحث عن هوية هذا الحدث -
 .هحدث الضاغط والسيطرة عليمحاولة مواجهة هذا ال -

 .ازن النفسي واالنفعالي لدى الفردتقوية تقدير الذات للمحافظة على التو  -

العمليــات وذلــك بتزويــد  هــذهكــل عمليــة مــن  فــيوالمســاندة االجتماعيــة تلعــب دورا مهمــا  
 ودعمـه ،هوطـرق سـيطرة الفـرد عليـ ،مواجهتـه وأسـاليبالفرد بالمعلومات عـن هـذا الحـدث، 
  .بالمحافظة على تقوية تقدير الذات

       Social Support Versus Coping  ساندة االجتماعية مقابل المواجهالم) ٤
 أن إال ظواهر مترابطة مع بعضها، هيكل من المساندة االجتماعية والمواجهة  أنرغم 

واجهة وهذا توجد مستقلة عن الم أنالمفاهيم الخاصة بهم ليست مترادفة، وان المساندة يمكن 
  .لصحة الجسمية والنفسية والعقليةحاالت وظائف المساندة للحفاظ على ا فيما يظهر 
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ملخصا لتأثيرات المساندة االجتماعية على المتلقي، سواء كانت تأثيرات   )٣( جدول
  )-(أو سلبية ويرمز لها (+) مز إيجابية والتي يرمز لها بالر 

  الموارد             
  

  التأثيرات
  طويلة المدى  ورية مباشرةف

  :الصحة للحفاظ على وظائف مساندة)أ(
  

تعبيـــــــــرات الرعايـــــــــة، الحـــــــــب، الفهـــــــــم ،  -
  .االهتمام ، والمودة 

  .الحماية من الضرر  -
  
  
  .االندماج في األنشطة االجتماعية  -
  
  
  
تأكيد القيمة، المدح، وتعبيرات االحترام  -
.  
  
 . االستماع، وتحسين الكشف عن الذات -

  .اإلحساس بالرعاية وان له قيمه +
.    حالة المزاج النفسي االيجابي+   

  .الشعور باالختناق والسيطرة  -
  .اإلحساس بالتكامل االجتماعي + 
  .زيادة عدد األصدقاء والمساندة + 
الشــــــــعور بالتطــــــــابق القهــــــــري مــــــــع   -

  .معايير الجماعة 
  .المديونية   -
  .الثقة بالنفس + 
 .غ فيها الثقة المبال  -

  .مجال محدود لالختيارات  -
  . االنطالق االنفعالي + 
  .مراعاة الشعور + 

  .االرتباك  -

  .الشعور باألمن الشخصي + 
  .االرتباط والوالء المتزايد + 
  .السعادة االنفعالية + 
  .االعتمادية   -
  

  .األمن + 
  .إضعاف تنمية هوية الفرد   -
نمـــــــوذج ضـــــــعيف للعـــــــادات   -

  .الصحية 
  .دير ذات ايجابي تق+ 
  .سعادة وجدانيه + 
  .التحكم واالستبداد بالرأي  -
  .الغرور   -
  .الهوية الذاتية القوية + 
  .القلق المنخفض + 
  .انخفاض تقدير الذات   -

  :وظائف تخفيف الضغط)ب(
  :معلومات لفظيه تتعلق ب -

قســــــــــــــــــــــــــوة التهديــــــــــــــــــــــــــد، الموضــــــــــــــــــــــــــوعية 
الحقيقية،اســــــــــــــــــــــــــــتراتيجيات المواجهــــــــــــــــــــــــــــة 

  .ت العالجية،والتحويال
  :المساعدة المادية الملموسة -

النقود،المهارات،الخدمات،والمشــــــاركة فــــــي (
  )العمل

  .التفسير الواضح للتهديد + 
  .الثقة + 
  .تخفيف العجز + 
  . الشعور بعدم الكفاية   -
  .قدره كبيره لمواجهة المطالب + 
  .الثقة + 
  .المديونية   -
  .االرتباك   -

  .سيةالصحة ألبدنيه والنف+ 
  .الشعور بالقوة الشخصية + 
  .االكتئاب   -
  .انخفاض تقدير الذات   -
  .الصحة ألبدنيه والنفسية+ 
  .تقدير ذات ايجابي + 
  .استياء   -
  .االعتماد على اآلخرين  -
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فعـــال فـــي العالقـــات  ايجـــابيدور  لمســـاندة االجتماعيـــةأن لمـــن  همتعـــارف عليـــكمـــا هـــو  
 برونيـــــــــلشـــــــــوماكر و  كـــــــــل مـــــــــن صـــــــــاغهســـــــــابق والـــــــــذي الجـــــــــدول ال أن إالاالجتماعيـــــــــة 

)27:Schumaker& Brownell, 1984 ( المسـاندة االجتماعيـة التـي يتلقاهـا  أنيوضـح
 تـأثيرفمـثال  أيضـاً ايجـابي دائمـا فقـد يكـون لهـا دور سـلبي  تأثيرليست ذات  اآلخرينالفرد من 

المودة والحماية من الضـرر المساندة الصحية بتعبيرات الرعاية والمتمثلة في الحب واالهتمام و 
يتمثل في الشعور بالرعاية والقيمة والمزاج النفسي االيجابي في حـين  االيجابي التأثير أننجد 

  .ق والسيطرةالسلبية في الشعور باالختنا التأثيراتتتمثل 
هنــــاك نــــوعين مــــن اســــتجابة المتلقــــي للمســــاندة االجتماعيــــة همــــا اســــتجابة فوريــــة  أنكمــــا 

ايجــابي فــوري وهــو قــدرة  تـأثيرالمسـاعدة الماديــة للمتلقــي لهــا  أنالمــدى فنجــد  واسـتجابة طويلــة
ســلبي علــى المــدى  تــأثيرقــد يكــون لهــا  أنــه إال بــالنفس علــى مواجهــة المطالــب والثقــة المتلقــي

  .اآلخرينالبعيد وهو الشعور باالستياء واالعتماد على 
  النماذج المفسرة للمساندة االجتماعية

   The Main Effect Modelالرئيسي  األثرنموذج  – ١
ـــة أويقـــرر هـــذا النمـــوذج وجـــود  ـــى الصـــحة البدني ـــة عل ـــد للمســـاندة االجتماعي ثـــر عـــام ومفي

ال وذلـك مـن خـالل تزويـد الشـبكات  أمكان هذا الفرد يقع تحت ضغط  إذابصرف النظر عما 
مــــن  فــــأةمكاتتلقـــى  التــــي األدوارمــــن  ةيجابيــــة منتظمــــة ومجموعـــإاالجتماعيـــة للفــــرد بخبـــرات 

باالستقرار كما  واإلحساسويعمل هذا النوع من المساندة على تحسن ظروف الحياة . المجتمع
حدوث االضطرابات  احتمالمن تزيد  أنتعمل على تجنب الخبرات السالبة والتي من الممكن 

 عبـدالرحمن السـيد محمـد(          حال عدم تـوفر المسـاندة االجتماعيـةالنفسية والبدنية في 
٣٢١:٢٠٠١(.  
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صــــوره كــــابالن االجتماعيــــة كمــــا  للمســــاندةيمثــــل نمــــوذج األثــــر الرئيســــي )  ٦(والشــــكل رقــــم
  .وآخرون

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لتفسير المساندة االجتماعية وآخرونالرئيسي كابالن  األثرنموذج ) ٦(شكل 
( Caplan , et al., 1993) 

  
  

  The Buffering Modelمن الضغط ) المخفف(الواقي  األثرنموذج  – ٢
الــذين  لألشــخاص أساســيالمســاندة تــرتبط بالصــحة فقــط بشــكل  أنويفتــرض هــذا النمــوذج 

تعمـــل علـــى حمايـــة  أنهـــاالمســـاندة االجتماعيـــة علـــى  إلـــىضـــغط حيـــث ينظـــر اليقعـــون تحـــت 
ــأثير احتمــال الــذين يتعرضــون لضــغوط مــن األشــخاص ومــن هــذا  ،الضــغوط لهــذهالضــار  الت

  :نقطتين مختلفتين فيالمساندة يتحدد  هم بتقو  الذيالمنظور فان الدور 
) توقــع هــذا الحــادثأو (تتــدخل بــين الحــادث الضــاغط  أنيمكــن للمســاندة  :األولــىالنقطــة 

الشـخص  أي إدراك منع استجابة تقدير الضـغط أوحيث تقوم بتخفيف  وبين رد فعل الضغط،
  .تعامل مع هذا الحدثلل تساعده التي واإلمكاناتيقدموا له الموارد  أنيمكن  اآلخرين أن

وذلـك  )باثولوجية(تتدخل المساندة بين خبرة الضغط وظهور حالة مرضية  :النقطة الثانية
ـــــى  بالتـــــأثير أوســـــتبعاد رد فعـــــل الضـــــغط ا أوعـــــن طريـــــق تقليـــــل   العمليـــــاتالمباشـــــر عل

  .الفيزيولوجية
    Bowlbyنموذج بولبي - ٣

 التشجيع

 السلوكيات الصحيحة تعزيز

 النمذجة

 تأثير الرفاق

 البيئة االجتماعية صحة وطيب الحالال
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مصادر المساندة االجتماعية المتاحة  الستخدام ومساعدتهالفرد  لتوجيهيشير هذا النموذج 
بـالفهم  وتبصـرهالمحيطـة بـه،  البيئـة فـيتلحق به  أنيمكن  التي واألضرارلتجنب المخاطر  له

الســلبية  لآلثــاريتعــرض  حتــى ال األخطــار هــذهيجابيــة الفعالــة لمواجهــة إلا باألســاليبالكامــل 
  .)٢٠٠٥السالم،  دعلى عب( األخطارتحدثها هذه  أنيمكن  التيالجسمية والنفسية 

  The Structural Theoryالنظرية البنائية   – ٤
تــدعيم بنــاء شــبكة العالقــات االجتماعيــة بــالفرد لزيــادة حجمهــا وتعــدد  النظريــة هــذهوتعتمــد 

ــاة  أحــداثمواجهــة  فــي ومســاندتهمصــادرها وتوســيع مجاالتهــا لتوظيفهــا فــي خدمــة الفــرد  الحي
  .المحيطة البيئةبية يواجهها في نفسية سل آثارمن أي  ووقايتهالضاغطة 

  The Functional Theoryالوظيفية النظرية  – ٥
النظريـــة علـــى وظـــائف العالقـــات المتداخلـــة فـــي شـــبكة العالقـــات االجتماعيـــة  هـــذهوتؤكـــد 

مــن خـالل تعزيــز  بيئتـهالظــروف الصـعبة التـي يواجههــا فـي  فـي تسـانده والتــيالمحيطـة بـالفرد 
  .مصادر المساندة االجتماعية للفردالعالقات لزيادة  هذهبكة ش فيالسلوك المتداخل  أنماط
  The General Theory الكلية النظرية – ٦

الكلـــي لمصـــادر المســـاندة االجتماعيـــة المتاحـــة للفـــرد ودرجـــة  بـــاإلدراكتهـــتم هـــذه النظريـــة 
تـؤثر  أنيمكن  التيالنظرية على الخصائص الشخصية  هذهالمصادر وتركز  هذهعن  رضاه
 يواجههـا التـيوالخاضعة للمواقف االجتماعية  ة العالقات االجتماعية المحيطة بالفرد،شبك في

  .اليومية حياته فيالفرد 
   Social Comparison Theoryنظريه المقارنة االجتماعية - ٧

الحيـاة الضـاغطة وشـعورهم  بالحاجـة  ألحـداثعنـد تعرضـهم  األفـراد أنؤكد هذه النظرية ت
ن وو يتســا أو يفضــلونهمالــذين  اآلخــرينلالنــدماج وطلــب المســاندة مــن  يســعون فــإنهمللمســاعدة 

 نـاً الذين مروا بـنفس الخبـرات الضـاغطة حيـث يقـدم لهـم هـذا الـنمط مـن االنـدماج تواز  أومعهم 
أي  الضـاغطة، األحـداثمـع تلـك  التعامـل فـيمـواقفهم  نومعلومات ضرورية تعمل على تحس

ـــا  أن ـــة (يـــرهم غيـــنهم دون عب رادأفـــالمســـاندة تطلـــب مـــن  أوالحاجـــة هن  رضـــوان،حســـن فوقي
٣٣:٢٠٠٨(.  

  Social Exchange Theoryنظريه التبادل االجتماعي  - ٨
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  تنطــوي علــى بعــض الفائــدة وبعــض التكلفــة، بــاآلخركــل عالقــة  أنالنظريــة  هــذهتفتــرض 
مـن العالقـة ويقلـل مـن التكلفـة المبذولـة  يستفيده يعظم ما أنعالقة ما  فيويحاول كل طرف  

مــن العالقــة  لمتحصــلةاحيــث تكــون العالقــة  األشــخاصالتجــاذب يحــدث بــين  أنفيهــا بمعنــى 
العالقـــة فـــي الحفـــاظ عليهـــا  أطـــراف يبذلـــه مـــا أياكبـــر مـــن تكلفـــة العالقـــة  )معنويـــة - ماديـــة(

ننفـر  أو هإليـكنـا نميـل  إذا، ومـا نتجنبـه أن أوكنا سنقترب من شـخص مـا  إذاواستمرارها، فما 
 العالقــة هــذهمقابــل مــا تكلفــة لنــا  همــن عالقتنــا بــ نفيــدهقــف علــى مجمــوع مــا يتو  أمــرمنــة هــو 

  .)١٩٩٤ ممدوحة سالمة،(
  اإلسالم فيالمساندة االجتماعية 

تناولـــت المســـاندة  التـــي األجنبيـــة ســـواء العربيـــة او الدراســـات إليـــةتوصـــلت  مـــا أنالشـــك 
من  أكثر منذة الصالة والسالم االجتماعية من نتائج قد حثنا عليها القران الكريم والرسول علي

كما يدعونا عـز  المساندة والمساعدة لبعضنا البعض، إلىعز وجل  اهللاحيث يدعونا  قرناً  ١٤
تقوية شبكة العالقات االجتماعية من خالل التالحم والتضافر والتسابق لعمل الخيـر  إلىوجل 

ْقــــوَ ((جــــل وعــــال يقــــول تعــــالى   ))ى َوَال تـََعــــاَونُوْا َعَلــــى اِإلْثــــِم َواْلُعــــْدَوانِ َوتـََعــــاَونُوْا َعَلــــى اْلبــــرِّ َوالتـَّ
  .٢٢:المائدة
بنـاء شخصـية الفـرد وتكـوين  فـي أهميتهـاديننا الحنيـف للصـحبة واالنتمـاء ومـدى  أشار لقد
 االنتمـاء للجماعـة والحـرص عليهـا وعـدم الخـروج منهـا، اإلسـالموحبـب  وميوله واتجاهاتهقيمة 

علــى التجمــع  بيتــه، وحــث فـيوفضــلها علــى صــالة الفــرد  ةصــالة الجماعـوجـب علــى الرجــل أو 
 الـذيالمـؤمن " عليـة وسـلم اهللاصـلى  اهللاقـال رسـول وفي ذلك . والتعارف بين الناس واأللفة

علـى  روال يصـبيخـالط النـاس  ال الـذيخيـر مـن المـؤمن  أذاهـميخالط الناس ويصـبر علـى 
تحقـق الجماعـة مـن  لسالم مـاعلية ا وأجمل )١ج-١٤٠:صحيح بخاري( )رواه بخاري( "أذاهم

مثــل " أيضــاً وقــال " بعضــا هالمــؤمن للمــؤمن كالبنيــان يشــد بعضــ"فقــال  ألفرادهـا وأمــنمسـاندة 
سـائر  لـهعضـوا تـداعى  هاشتكى منـ ذاإ توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد فيالمؤمنين 
  .)متفق علية( "بالسهر والحمى األعضاء

تم تصنيفها وهى  التيالمساندة االجتماعية  أبعادالبية غ فيديننا الحنيف  أوامروقد تجلت    
  :كالتالي

  ١٩:الذاريات ))لِّلسَّاِئِل َواْلَمْحُرومِ  ِفي َأْمَواِلِهْم َحقٌّ وَ (( :فيقول تعالى  :الماليةالمساندة 
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ـــٌر لَّ  وان كـــان ((:يقـــول تعـــالىو  ُقوْا َخيـْ ـــَرٍة َوَأن َتَصـــدَّ ـــى َمْيَس ـــَرٌة ِإَل َنِظ ـــَرٍة فـَ ـــُتْم ُذو ُعْس ـــْم ِإن ُكن ُك
  .٢٨٠:البقرة ))تـَْعَلُمونَ 

   .)).......َفُه َلُه َأْضَعافًا َكِثيَرةً مَّن َذا الَِّذي يـُْقِرُض الّلَه قـَْرًضا َحَسًنا فـَُيَضاعِ ((:كما يقول تعالى 
  .٢٤٥ :البقرة                                                                         

دين مــن جانــب مــواضــحة لتقــديم الــدعم المــالي للمحتــاج وعــدم الضــغط علــى ال شــارةإ فــي    
   .هلدي اإلعسارالدائن وان يراعي جانب 

وهـــاهو الفـــاروق عمـــر بـــن الخطـــاب رضـــي اهللا عنـــة يـــوم أن قابـــل كهـــال مـــن أهـــل الكتـــاب 
ر فيقـول فيـه عمـ .لـيس لـي عمـل أعـيش منـة بعـد الكبـر: فإجابـة الـذمي قـائالً  هعـن عملـ فسأله

 هوأمــر لــه برفــع الجزيــة عنــ" نأكــل شــبيبته وننســاه فــي كهولتــه"رضــي اهللا عنــة قولتــه المشــهورة 
  .وبمرتب ثابت من بيت المال

عنـة  اهللا رضـي هريرة أبىعن  وتتجلى في أحاديث الرسول الكريم  :المساندة االجتماعية
ومـن  هفليكـرم ضـيف راألخـمن كـان يـؤمن بـاهللا واليـوم "علية وسلم قال  اهللاصلى  اهللارسول  إن

 أوفليقـل خيـرا  األخـرومـن كـان يـؤمن بـاهللا واليـوم  هفليصـل رحمـ األخـرواليـوم  بـاهللاكان يؤمن 
  .)٥ج -٢٢٧٣:صحيح بخاري()رواة بخاري" (ليصمت
خلــق  اهللا إن"عليــة وســلم  اهللاصــلى  اهللاقــال رســول  :عنــة قــال اهللارضــي  هريــرة أبــي وعــن

 أمــانعــم :قـال هــذا مقـام العائــذ بـك مــن القطيعــة،:فقالــت فـرغ مــنهم قامــت الـرحم إذاالخلـق حتــى 
 )رواه بخــاري( "فــذلك لــك :؟ قالــت بلــى قــالمــن وصــلك واقطــع مــن قطعــك أصــل أنترضــين 

مـــازال جبريـــل يوصـــيني بالجـــار " وقـــال الرســـول عليـــة الســـالم )٥ج -٢٢٣٢:صـــحيح بخـــاري(
الــرحم وتنميــة الــروابط لصــلة  ورســوله اهللاحيــث يــدعونا ) رواه مســلم( "ســيورثه أنــهحتــى ظننــت 

  .المجتمع وأفرادوبين الجيران  األقارببين 
رواه ( "مظلومــاً  أو ظالمــاً  أخـاكانصــر " اهللاى صـل اهللارســول  وفيــه يقـول :والنصــح اإلرشـاد

ــــك بتبصــــير )٢ج-٨٦٣:صــــحيح بخــــاري( )بخــــاري ــــوبهم ومعرفــــة الصــــواب  اآلخــــرين وذل بعي
  .بالمعروف والنهي عن المنكر لألمر اإلسالمكما يدعونا  ،باطلوالرجوع عن ال

  
الــدعم  أنــواعللمهــاجرين بجميــع  األنصــارمــن ذلــك مســاندة  غوال ابلــ :اإلجرائيــةالمســاندة 

ـــَراء اْلُمَهـــاِجرِيَن الَّـــِذيَن ُأْخرُِجـــوا ِمـــن (( وطعـــامهم ومســـاكنهم فقـــال تعـــالى أمـــوالهمومقاســـمتهم  ِلْلُفَق
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ـــَواِلِهْم يـَْبتَـُغـــوَن َفْضـــًال  ـــاِدُقونَ ِديـــارِِهْم َوَأْم ـــَك ُهـــُم الصَّ ـــَن اللَّـــِه َوِرْضـــَوانًا َويَنُصـــُروَن اللَّـــَه َوَرُســـوَلُه ُأْولَِئ  ))مِّ
  .٨:الحشر

كـل سـالمي  "قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم هريرة رضـي اهللا عنـة قـال  أبيوعن 
كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين االثنين صـدقة، وتعـين الرجـل  من الناس عليه صدقة،

 ن الطريـقعليهـا متاعـه صـدقة، وتمـيط األذى عـ عليها صـدقة، وترفـع لـه تحملهدابته  في
  .)٢ج-٩٦٤:صحيح بخاري) (رواه بخاري( ."صدقة
 استشــهادأ نبــ جــاءهوصــايا الرســول عليــة الســالم عنــدما  فــي اإلجرائيــةتتجلــى المســاندة  كمــا

قــد جــاءهم مــا عفــر طعامــا فج آللاصــنعوا "قــال حيــث  هعنــ اهللا رضــيطالــب  أبــىجعفــر بــن 
  )١ج-٥١٤:سنن ابن ماجة) (رواه ابن ماجة( ." يشغلهم

عنــة قــال  اهللا رضــي ذر أبــىعــن والتــي صــورها الرســول فــي أحاديثــه  :المســاندة العاطفيــة
 أخــاكتلقــى  أنولــو  تحقــرن مــن المعــروف شــيئاً  ال"وســلم  عليــه اهللاصــلى  اهللارســول  قــال
عـن  .عنـه اهللا رضـي هريـرة أبـىوعن ) ٤ج-٢٧٤:سنن الترمذي( )الترمذي رواه" (طلق بوجه

عنـه  اهللامن نفـس عـن مـؤمن كربـة مـن كـرب الـدنيا نفـس "وسلم قال عليه  اهللالنبي صلى 
 ، ومـنواآلخـرةالـدنيا  فـي هعليـ اهللايسر على معسر يسـر  كربة من كرب يوم القيامة، ومن

عــون  فــيلعبــد عــون العبــد مــا كــان ا فــي واهللا، واآلخــرةالــدنيا  فــيســتر مســلما ســتره اهللا 
  )رواه مسلم(".أخيه

  لدراســاتااالجتماعيـة لـم تتعـرض لـه  لمسـاندةا أبعـادوهـذا البعـد مـن  :علـى الـنفس اإليثـار
ْبِلِهْم ُيِحبُّوَن َمْن َهـاَجَر ِإلَـْيِهْم َوَال ((حيث قال تعالى  األجنبية يَماَن ِمن قـَ اَر َواْإلِ َوالَِّذيَن تـَبَـوَُّؤوا الدَّ

ـا ُأوتُـوا َويـُـْؤثُِروَن َعلَـى أَنُفِسـِهْم َولَـْو َكـاَن ِبِهـْم َخَصاَصـٌة َوَمـن يُـوَق َيِجـُدوَن ِفـي ُصـدُ  ورِِهْم َحاَجـًة مِّمَّ
   )٩:الحشر)) (ُشحَّ نـَْفِسِه فَُأْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

 ،األســـرةمصـــادر المســـاندة تتمثـــل فـــي  أنمجـــال المســـاندة االجتماعيـــة يجـــد  فـــيوالباحـــث 
 أمرنـامـن ذلـك حيـث  وأكثـربـل  قره ديننـا الحنيـفأ وهذا ما ،وغيرها واألبناء زواجواأل واألقارب

والـدعاء لهمـا  إليهمـا واإلحسـانعالقـة  همـابمـن تكـون لنـا  أولالباري عز وجل بالبر بالوالدين 
  ) ٢٤:اإلسراء)) (َوُقل رَّبِّ اْرَحْمُهَما َكَما رَبـََّياِني َصِغيًرا((

ثـم  األرحـام أولـيثـم العالقـة بـين  ةورحمـ مـودةعالقـة  بأنهاجين يحدد العالقة بين الزو  كما
القيام على رعايتهم ورعاية مصالحهم ثم  فيالضعفاء من المجتمع والمساكين واليتامى وحقهم 
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َواْعبُــُدوْا اللّــَه َوَال ُتْشــرُِكوْا بِــِه َشــْيًئا َوبِاْلَوالِــَدْيِن ِإْحَســانًا (( يقــول تعــالى عــز وجــل األقــربالجــار 
 َوبِـِذي اْلُقْربَـى َواْلَيتَـاَمى َواْلَمَسـاِكيِن َواْلَجـاِر ِذي اْلُقْربَــى َواْلَجـاِر اْلُجنُـِب َوالصَّـاِحِب بِالَجنـِب َوابْــنِ 

   ).٣٦:النساء) ()السَِّبيِل َوَما َمَلَكْت أَْيَماُنُكمْ 
وتقـــديم بالنصـــح  أو بالمشـــورة أوالمســـاندة ســـواء بالكلمـــة الطيبـــة  أنـــواع اإلســـالمكمـــا عـــدد 

 التــي األخــالقتقــديم المــال وهــذه كلهــا مــن مكــارم  أوبقضــاء الحاجــات  أو المفيــدةالمعلومــات 
  .)٤٦:١٩٩٤ الرحمن عبد محمد الشناوي،(اإلسالم حض عليها 
 التقاعد المبكر: ثالثا

  Retirement مفهوم التقاعد
هائيــة لــدورة كمرحلــة ن لــهوينظــر  اإلنســانمراحــل الحيــاة التــي يمــر بهــا  إحــدىالتقاعــد هــو 

م تعد جـزء مـن حيـاة انتهاء العمل ل وأوقاتساعات العمل المنتظمة والروتين  أنالعمل بحيث 
  .الفرد اليومية

 إلــىتعريــف منفــرد علــى الوصــول  يأولــم يشــمل  وهنــاك تعريفــات كثيــرة ومختلفــة للتقاعــد،
  .عدالتقا وطبيعةوالمجتمعات  لألفرادفتختلف التعريفات طبقا  األنظمةحاجات كل 

والـذي يشـير إلـى اعتقـاد (والتعريفات الشخصية الموضوعية للتقاعد تتضمن مكون إدراكي 
القيمـــة التـــي يلحقونهـــا بالتقاعــــد   والـــذي يشـــير إلــــى(، ومكــــون دافعـــي )المتقاعـــد نحـــو التقاعـــد

متضــمنة أي اســتثناءات أو معتقــدات أو معــايير تصــاحب التقاعــد ســواء عرضــوها فــي ضــوء 
  ).والذي يشير إلى كيفية شعور الشخص المتقاعد بالتقاعد(كون تأثيري وم) ايجابي سلبي أو

ـــــات التقاعـــــد) Richardson، 9:1993( ريشاردســـــون ويصـــــنف ـــــى تعريف ـــــات  إل تعريف
  :الدراسة التعريفات االجتماعية هذه فياقتصادية وتعريفات اجتماعية وسنتناول 

  التقاعد كحدث حياتي رئيسي – ١
 إلـىمحـددة ويـؤدي  أيـاميحـدث فـي  تي مهـماتقاعـد هـو حـدث حيـووفقا لهذا التعريف فان ال

، والصـفة وتوجيـهتطلـب تبنـي مواقـف جديـدة ييرات في الظروف الحياتيـة، وبنـاء علـى ذلـك يتغ
جزئـي ويقـع هـذا الحـدث  أوعـن الوظيفـة سـواء بشـكل كلـي  اإلقـالع لهذا الحدث هـو األساسية
  .بدون تمييز عام يالإراد أو إراديربما يكون  والذيمختلفة  ألسباب

  الدور فيالتقاعد كتغير  – ٢
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ــــة مــــع دور  ــــدور المتزامن ــــى التعدديــــة وتغيــــرات ال ل، مــــفــــي الع األفــــراديشــــتمل التقاعــــد عل
وقـــت الفــراغ حيــث يتغيــر كــل هــذا بعـــدة  وأنشــطةوعالقــات زمــالء العمــل،  وعالقــات الــزواج،

بطريقـة  ددور محـد إلـى وغالبـا مـا يعمـل التقاعـد علـى االنتقـال مـن دور محـدد بوضـوح طرق،
  .تملك دور محدد بوضوح للتقاعد ال التيالمجتمعات  فيضعيفة خاصة 

 وانتقـال لـيس هنـاك دور مفقـود ولكـن هنـاك حركـة أنـه) Atchly, 1988( لىياتشـويـزعم 
 ،يــرى التقاعــد كتحــول يشــتمل علــى دور مفقــود أنيمكــن  وهكــذا خــرآ إلــىمــن دور اجتمــاعي 

يــؤثر علــى الشــخص المتقاعــد فحســب  الدور معــاد تعريفــه والــذي ودور متغيــر، و  ودور ممتــد،
  .بل يمتد ليشمل قواعد وديناميات عائلة الشخص المتقاعد

  التقاعد كفقدان حالة – ٣
 إلــى والتــأثيروالســلطة  واألنشــطةمــن العمــل  انســحابيعتبــر التقاعــد وفقــا لهــذا التعريــف 
 حيــث ال األفــرادمــل مــن قيمــة فــي حيــاة الع يمثلــه اجانــب فقــدان المــوارد االجتماعيــة نظــرا لمــ

  .بالحالة االجتماعية وفرص التفاعل االجتماعي أيضايزودهم فقط بمصدر الدخل بل 
والتلميحــــــات فــــــي االستســــــالم  األنشــــــطةويتضــــــمن التقاعــــــد االنســــــحاب مــــــن العمــــــل و 

ن جانــب فقــدا إلــى والتــأثيرمــا يصــاحب التقاعــد فقــدان فــظ للحالــة والســلطة  واالنفصــال، وغالبــاً 
الـذين عرفـوا بواسـطة مهـنهم فيعنـي  باألشـخاصفيمـا يتعلـق  أمـا الموارد االجتماعيـة والزوجيـة،

  .وقلة في مشاعر االستحقاق الذاتي الهوية فقدان الحالة هذهفقدان 
  كأزمةالتقاعد  – ٤

 األحـــداثواحـــدة مــن  أو أساســيةحياتيـــة  كأزمــةيتبنــى العديــد مـــن النــاس فكـــرة التقاعــد 
وتتطلـب تعـديل لفقـدان العمـل، الـدخل تـدني الصـحة العقليـة والنفسـية  فيساهم المرهقة والتي ت

التــي  األســباب هــذهوتخلــق  االجتماعيــة والهويــة واألدواروالســلطة  تغيــرات الحالــة المــنخفض،
  .قلي والنفسيوالقلق اللذان يلعبان دور في التدني الع اإلرهاقيفقدها الدور والهوية تخلق 
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  التقاعد كعملية  – ٥
 هــذهوتشــمل  عمليــة مســتمرة ومتدرجــة تضــم مراحــل مختلفــة، أنــهويعــرف التقاعــد هنــا علــى    

ويطــور التقاعــد المرحلــة الحياتيــة  هــذه أثنــاءعلــى تبنــي مســتمر للتغيــرات التــي تحــدث  العمليــة
وطــوال االســتمرارية بتبنــي نــاجح جــدا لنهايــة  هدرجــة تبنيــ فــيتعــاملهم الخاصــة ويختلــف  آليــات

  .آخرشل جدا لنهاية شخص وتبني فا
    هالتقاعد كحق أو منح – ٦

، والتـــي تصـــنفها الحريـــة ةمكتســـب ةويعـــرف التقاعـــد وفقـــا لهـــذا التعريـــف كحـــق أو منحـــ
  .اإلسهامات في نمو وتطوير المجتمعوالمتعة بعد سنوات من العمل الشاق و 

 )Samuelson, 2000( نولسـوسامولخصـت هـذه الرؤيـة فـي الوصـف الـذي قدمـه 
 ،لعائليةالوقت الذي يخلد فيه الشخص للراحة وتذوق السعادة ا" حديث كمنحة مقرره للتقاعد ال

ويعتمــد ذلــك بــالطبع علــى مــدى تــوفر  ،وقــت الفــراغواالســتمتاع بالهوايــات ممارســة الــرحالت، 
  .)Pamela Kerr,2002( دية واالجتماعية والموارد األخرىالموارد االقتصا

  Early Retirementالتقاعد المبكر  
ــدالفتاحرأفــت يعــرف  ــ )٣٣:١٩٩٢( الســيد عب يجــد  ةمفهــوم التقاعــد المبكــر بأنــه حال

 مسـتغنى عـن خدماتـه، فاقـداً ) في منتصـف العمـر(المرء نفسه وهو في عمر اإلنجاز والعطاء 
  .معه كل رموز أدواره السابقة

قــرار الفــرد بــالتوقف  بأنــه المبكــر اإلراديالتقاعــد  )١٩٩٣( ســالم الطحــيحيعــرف كمــا 
   .اإلجباريسن التقاعد  إلىوذلك قبل الوصول  العمل اختيارياً  عن

اتخاذ قـرار إرادي بتـرك  هفيعرف التقاعد المبكر بأن )Feldman, 1994(فلدمان أما 
  .الوظيفة قبل سن التقاعد المحدد نظاماً 

قـــد يعنـــي الهـــروب مـــن وظيفـــة  المبكـــر أن التقاعـــد )٤٣:١٩٩٥( حمـــد مـــاهرأويـــرى 
  .ن العمل الصعب أو الشاقالفكاك م محبطة أو

بإقــدام الفــرد علــى تــرك العمــل وحصــوله علــى معــاش  )١٩٩٦(الشــالل  خالــد ويعرفــه
    .دي دون أن يضطره نظام العمل لذلكتقاع
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المبكــر يحــدث عنــدما  اإلراديالتقاعــد  أنفيــذكر  )Agarwal, 1999(وال اجــار  أمــا
 إرادةلــك بســبب ظــروف خــارج ويحــدث ذ ،إرادتهــميتوقفــوا عــن العمــل بمحــض  أن األفــراديقــرر 
  .)Daniel Lynch,2006  :4(الفرد

للتقاعـــد  إجرائيـــاً  تعريفـــاً  )١٨:٢٠٠٣ (وزمـــالءه حســـن ابـــراهيم عمـــاد الـــدين ويضــع 
 اإلجبــاريســن التقاعــد  إلــىاختياريــا وذلــك قبــل الوصــول  خدمتــه بإنهــاءهــو قــرار الفــرد "المبكــر

   .هجهة عمل فيسنة  ٢٠تقل عن  مدة خدمه ال أمضىويكون العامل قد 
مـــن  أنـــهال يوجـــد فـــي اإلســـالم مـــا يســـمى بالتقاعـــد حيـــث  أنـــهوالبـــد مـــن اإلشـــارة إلـــى 

علـى العمـل والعطـاء فهـو  األنظمة الغربية التي نقلت إلى مجتمعاتنا، فطالما أن اإلنسان قادراً 
مطالب بذلك كل على قـدر طاقتـه، والتـاريخ اإلسـالمي يشـهد لكثيـر مـن الفتوحـات التـي قادهـا 

جــال كبــار فــي الســن مــنهم مــن كــان فــي التســعين مــن عمــره كمــا تزخــر المكتبــات اإلســالمية ر 
  . تبها مؤلفوها وهم على فراش الموتبكثير من المؤلفات التي ك

  التقاعد المبكر أسباب
 هذهيتم بها ترك العمل حيث تشتمل  األشكالالتقاعد المبكر ضمن مجموعة من  يأتي

العجــز الــدائم و واالختيــاري  اإلجبــاريل والمعــاش والنقــل بنوعيــة علــى االســتقالة والفصــ األشــكال
  .)١١٨:١٩٩٦ ،لخالد الشال (بكر والتجنيد والمعاش الم

هـا مــا هــو وظيفـي ومنهــا اجتمــاعي ومنهــا نتـدفع الفــرد للتقاعــد المبكــر م أســبابوهنـاك عــدة    
اعلـة فيمـا متف أنهـاعلـى  األسـباب لهـذهويجـب النظـر  أخـرى وأسبابنفسي وصحي واقتصادي 

ظــاهرة تكمــن خلفهــا بعــض الجوانــب والخصــائص الشخصــية والبيئيــة  أســبابمجــرد  وأنهــابينهـا 
وسنعرض فيما يلي لبعض .التقاعد المبكر إفراز إلىالتي تتفاعل فيما بينها وتؤدي في النهاية 

  :األسباب هذه
 ،١٩٩١ والهــدهود، الجبــر Farber ,1991( اتدراســال بعــض تتفــق :الوظيفيــة األســباب
 تــأتيالوظيفيــة  األســباب أنعلــى ) ١٩٩٦ والشــالل، ١٩٩٤ الجــواد، عبــد ،١٩٩٣الطحــيح 

  .التقاعد ألسباب األولىفي المرتبة 
سســـة التنظيميـــة وبيئـــة العمـــل مثـــل نظـــام ؤ المرتبطـــة بالم واألســـباب الوظيفيـــة هـــي تلـــك

البعـد عـن و خطـورة العمـل و طـول سـاعات العمـل و التسـلط الـوظيفي للرؤسـاء و والحوافز  األجور
التعقيـــدات و تجميـــد الصـــالحيات و جيـــدة مـــع الـــزمالء  إنســـانيةعـــدم وجـــود عالقـــات و المســـكن 
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 بمهنتــه اقتناعــهالــبعض يلجــا للتقاعــد لعــدم  أنكمــا  عــدم تــوافر خــدمات اجتماعيــة،و  اإلداريــة
 أوفتـور همـة صـاحبها  إلـىفالمهنة المنفـرة سـبيل ، وطموحاتهالمهنية  ميولهوعدم تماشيها مع 

نــه ســبيل أ، كمــا نوعــهســوء  أو اإلنتــاجتخــاذل  إلــىممــا يــؤدي  أو تمرضــه تمارضــه أو هتكاســل
ـــى ـــذنب والتقصـــير بمـــا يـــؤدي  شـــعوره إلـــى أو األمـــلبالفشـــل وخيبـــة  شـــعوره إل ـــىبال ـــزاز  إل اهت

 هضـطر ت قـدهماله في العمل يصيب العامـل أضـرار ومتاعـب كنتيجة إلشخصيته واضطرابها و 
  .)١٣٨:٢٠٠١ت،شري محمد اشرف( إلى ترك العمل

الــوظيفي الضــغوط  اإلشــباعوتتمثــل فــي انخفــاض الــروح المعنويــة عــدم   :النفســية األســباب
انخفــــاض كأضــــرار مــــن  يتبعــــه الوظيفيــــة المتعــــددة والتــــي تتســــبب فــــي االحتــــراق النفســــي ومــــا

الوظيفي وازدياد الصراعات الشخصية بين العاملين بل ويؤثر  األداءالعمل وفى  في اإلنتاجية
  .الشخصية خارج بيئة العمل األفراداة في حي

الصحة النفسية وتقدير  أن إلى (Ilardi et al ., 1993;1800) وقد توصلت دراسة
العمــل ســواء مــن وجهــة نظــر  فــيالعمــل هــي التــي تمثـل الدافعيــة  يحققــهالــذي  واإلشــباعالـذات 

 أنلعامـل يمكـن وبالتـالي فـان انخفـاض الدافعيـة لـدى ا من وجهـة نظـر المشـرفين، أوالعاملين 
    .العمللترك  قوياً  يشكل سبباً 

عـدم الـتمكن  أوالتكنولوجيـا الحديثـة  اسـتيعاب فـي اإلخفـاقالناتج عـن  اإلحباط أنكما 
الــدورات التدريبيــة التــي تنظمهــا المؤسســة وتكــون مــن شــروط الترقــي يــؤدي ذلــك  اجتيــازمــن 

  .ا الوظيفي والتفكير في ترك العمللعدم الرض اإلحباط
فـي المنظمـة يترتـب عليـة مضـايقات تتعـدد  العـاملينسوء العالقات بين  أن إلى إضافة

االغتـراب عـن المنظمـة وعـدم الشـعور باالنتمـاء لهـا  إلـىالذي يحـدو الـبعض  األمر مظاهرها،
  .)١٤٤:١٩٩٦ الشالل،خالد (قد يكون التقاعد المبكر  آخروالبحث عن بديل 

المـردود المـادي الـذي  أوالـوظيفي  لإلشـباعلوظيفة نتيجة لعدم تحقيق ا  :االقتصادية األسباب
العمــل فــي  أولتــرك العمــل والتقاعــد والعمــل لحســابهم الخــاص  يلجئــون نهمإفــ األفــراد لــهيطمــح 

ورد الفعل المباشـر علـى  الواضحة، األهداف القطاع الخاص حيث يمنحهم الشعور باالنجاز،
مـــن القطـــاع  أســـرعبشـــكل  يـــأتي ىأخـــر ملموســـة  مكافـــآت أونقديـــة  مكافـــآتفـــي صـــورة  األداء

  .الحكومي
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لمزايــا التقاعــد المبكــر الماديــة والتــي تســاعد المتقاعــد علــى تلبيــة بعــض المتطلبــات  إضــافة    
   ،خاص استثماريعمل مشروع  أورض أشراء قطعة  أوالضرورية مثل بناء منزل 

 )Mcgoldrick & Cooper1990 ,Roessler, 1989( كـل مـن اتوتـرى دراسـ
 التقاعــد المبكــر فرصــة أنيــرى الــبعض  أنالمنظــور االقتصــادي للتقاعــد المبكــر  اولــتتن التــي

تحقيـق كـذلك لالسـن و  فيعليها عندما يتقدم  لبناء وتكوين قاعدة مالية يمكن االرتكاز للمتقاعد
  .تتطلبها قضايا مهمة في حياة الفرد  التيكبر وسد النفقات أمردود مالي 

 األولــىجــاءت مزايــا التقاعــد فــي المرتبــة ) ١٦٢:١٩٩٣ ( الطحــيح ســالم وفــي دراســة
  .عوامل المؤثرة في قرارات التقاعدفي ال لإلناث بالنسبةبالنسبة للذكور والمرتبة الثانية 

الخدمـــة  أثنـــاءعمـــل  إصـــابةالصـــحية ناتجـــة عـــن  األســـبابوقـــد تكـــون   :الصـــحية األســـباب
للتقاعـد  إحالتـهتـتم  أوالمبكـر التقاعـد  إلـى فيضـطرالوظيفيـة  مهامـه أداءفيصاب بالعجز عن 

 ةالنفس جسـمي، كما قد يصاب العامل باالضطرابات وظيفتهبمقتضيات  القياممن  تمكنهلعدم 
 Taylor( وزمـالءهتـايلور يؤكـد فالناتجة عن الضغوط المرتبطـة بالعمـل واالحتـراق النفسـي 

et al .,1990( ر الرغبـة فـي تـرك لعمل بمتغيمن ضغوط ا ارتباطاً  أكثر النفسي االحتراق أن
  .العمل

ارتفـاع ضـغط و القولـون و قرحـة المعـدة  و فـي الربـو ةالـنفس جسـميوتتمثل االضطرابات 
كمـا ينـتج عـن ، القلب وغيرهـا أمراضو  الصداعو واالضطرابات الجلدية  التهاب المفاصلو  الدم

 اإلحبـــــاطو الضـــــغوط الوظيفيـــــة بعـــــض االضـــــطرابات النفســـــية الضـــــارة بالصـــــحة مثـــــل القلـــــق 
  .وغيرها الكثير األكلاضطرابات النوم واضطرابات و تئاب االكو 

ة فــي تــرك العديــد مــن الدراســات العالقــة بــين االضــطرابات الصــحية والرغبــ أثبتــتوقــد 
  . (Bazzoli, 1985, Rahim& Psenicka, 1996).العمل

عنها لدى الذكور حيث تحتل الظـروف االجتماعيـة  اإلناثتختلف دوافع التقاعد لدى و 
خاصــــة  لإلنــــاثالعوامــــل المــــؤثرة علــــى قــــرار التقاعــــد بالنســــبة  فــــي األولــــىالمرتبــــة  واألســــرية

وتربيــة  األســرة شــئونرعايــة فــي   للمــرأةالمتزوجــات مــنهم حيــث يتفــرغن للقيــام بالــدور التقليــدي 
 اإلداريحالة عدم تكيـف النظـام  فيللتقاعد المبكر  إلحاحاً  أكثرالظروف  هذهوتصبح النشء 
 لألمهــــات أطفــــالعــــدم تــــوفير حضــــانة (مثــــل  الشــــأنالمجتمــــع فــــي هــــذا وســــلوكيات  ألنمــــاط

مـن  األدنـىالعامالت قريبة من مكان العمل، عدم تخفيض ساعات العمل للذين تجاوزوا الحد 
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ان السـكن بعين االعتبـار تـوفير مكـان العمـل قـرب مكـ األخذعدم  الخدمة الستحقاقهم التقاعد،
الوظيفيـة والتفـرغ  األسـباببالنسـبة للـذكور فـان  اأم )٩٥:١٩٩٣ ،العصفورعدنان ( ).الخ.. 

   .في اتخاذ قرار التقاعد األولوية لهللعمل الخاص كان 
  

  النماذج المفسرة للتقاعد
  Disengagment Theory نظرية االنسحاب – ١

البـد مـن  أنه )Cumming&Henry,1960( كمينج وهنري النظرية يقترح هذهفي 
من فئة المتقدمين فـي  األفرادمجتمع  إلىلالنسحاب  ضروري مرأ أنهالتقاعد على  إلىالنظر 

قبـل التقاعـد وهـذا االنسـحاب يكـون شـامل  فيـهالعمر وانسـحاب مـن المجتمـع الـذي كـان يعمـل 
أكثر علـى حيـاتهم  انتباه نويركز المتقاعدو حيث يهجرون أدوارهم األولية وأنشطتهم،  .وحتمي

  .خاصة ويتأملون انجازاتهم السابقةال
ناء على هذا المنظور فان الذين يقبلون عملية االنسـحاب سـوف يسـتطيعون التكيـف وب

يقبلــون عمليــة االنســحاب ســوف يجــدون  بينمــا الــذين ال بصــورة ناجحــةالعمــر  فــيمــع التقــدم 
  .صعوبة في التكيف مع التقدم في العمر

مــن الن ذلــك  إلحــداث التــوازن االنســحاب جيــد بالنســبة للمجتمــع أنهــو  اآلخــر األمــر
تم ممارستها سابقا بواسـطة الشـخص المتقـدم فـي  التييعمل على تحويل الوظائف  أنالممكن 

الصاعد، ومن ثم فان المجتمع يتجنب المشكالت التي تحدث بسـبب  لالجي إلىالسن تدريجيا 
فــي  حياتــهالمــوت المفــاجئ لكبــار الســن حتــى يســتطيع المتقاعــد قضــاء  أوتزايــد عــدم التوافــق 

  .راحة بعد ذلك
  

   Activity Theory نظرية النشاط – ٢
 المحافظــــة علــــى إلــــىيحتــــاجون  األفــــراد أن )Maddox, 1968( مــــادوكسيــــرى 

التوافــــق فــــي تقاعــــدهم وتحقيــــق الرضــــا والشــــعور  أرادوا إذاوتفــــاعالتهم االجتماعيــــة  إنتــــاجيتهم
النشـــاط  أن حيـــث ،نظريـــة النشـــاط هـــي النقـــيض المباشـــر لنظريـــة االنســـحابو  بطيـــب الحـــال،

مــــرتبط  األدواروالمجتمــــع وان النشــــاط العــــالي والحفــــاظ علــــى  لألفــــرادولــــيس االنســــحاب جيــــد 
تكـون عمليـة التسـوية ناجحـة البـد  ولكـي. بالرضا عن النفس واستحسـان الـذاتارتباطا ايجابيا 
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كما تفترض  جديدة أخرىالتي تم افتقادها بسبب التقاعد بادوار  واألنشطة األدوارمن استبدال 
لكـي يحـدث التوافـق بشـكل فعـال مـع الفقـدان الـدائم للعمـل فـان المـرء يمكنـه  أنـهنشاط نظرية ال

   .أن يجد بديال لتلك األهداف الشخصية التي كان العمل يقوم بتحقيقيها
                                                               

 Continuity Theory نظرية االستمرار – ٣

نظريـة النشـاط، فنظريـة ل مكملـة وهـي )Atchly, 1963 (أتشـيلي ريـةالنظ هـذهاقتـرح 
 أنعـدم االتـزان ويقتـرح  إحـداث إلـىيكـون متكـامال بـدون الحاجـة  أنيـر ياالستمرار تسمح للتغ

يجدون سوى القليل من التغير والمزيد من االستمرار فيما بعد  هم الذين ال تكيفاً  األكثر األفراد
علـى  أقـدمحـد الرياضـيين أ أنفلـو فرضـنا  ،األخـرى األنشـطةخـالل مـن  التقاعد من قوة العمل

ـــة االســـتمرار  دورة  أنكـــان يـــرى  إذاالتقاعـــد مـــن المجـــال الرياضـــي فمـــن خـــالل تطبيـــق نظري
يسـتمر فـي دور  أنفمـن الممكـن  حياتهفي  األخرى األدواركبر من أالرياضي مستمرا بصورة 

بالرياضـة وظـل  اً استمر مرتبطـ فإذا) يرياضمدير  أومعلق  أو مدرب(الرياضة وثيق الصلة ب
الرياضة سوف يظل  تجاهن مستوى االلتزام الذاتي والسلوكي إبعد التقاعد ف مستقرا نسبياً  هدخل
  .ومستمراً  ثابتاً 

  
  Social Breakdown Theoryاالجتماعي  نظرية التوقف – ٤

وهـي  )Kuyper& Bengston, 1973( كايبر وبنجسـتونالنظرية  هذهقام بوضع 
 فــي تفكــراً  أكثــر األفــراديصــبح ) التقاعــد(فقــد أي دور به أنــمبنيــة علــى وجهــة النظــر التــي تــرى 

يفقـد  أنومـن ثـم مـن الممكـن  وضـعهااالتجاهات الخارجية لالنسحاب مـن النشـاطات التـي تـم 
  .القلق أوالشخص الروابط االجتماعية ويعانى من التهميش 

احتمالية التوقف االجتماعي  تقليلل على العم )Gordon, 1995(جوردن  يقترح لذا
ســتعادة والحفـــاظ علــى صـــورة الل الفتــرة االنتقاليـــة مــن خـــالل إعــادة البنــاء االجتمـــاعي يســهتو 

مل على الذات االيجابية ويتم ذلك من خالل المشاورة واالشتراك في النشاطات البديلة التي تع
  .تنشيط االعتماد على الذات
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   Compromise/Negotiation Theoryاهمالتف /نظرية التفاوض -٥
وهــي مــزيج مــن عناصــر نظريــة النشــاط  )Atchly(اتشــلي  هــوالنظريــة  هــذهواضــع 

عندما يؤسسـون  باالعتبار األفراد يأخذهاونظرية االنسحاب وتنسب للمفاوضات الداخلية التي 
التـي  دافواألهـالتـي تعلموهـا  األهـدافالشخصـية والتـي تتضـمن  بأهدافهم موروثاتهم الخاصة

  .بأنفسهمالتي استحسنوها وسعوا لتحقيقها  واألهدافتبرز من خالل تجاربهم الشخصية 
 تكــون ، فالمتقاعــدين الــذينللفــرد الشخصــية األهــدافوالتوافــق مــع التقاعــد يعتمــد علــى 

والمناقشـــات مفاوضـــات العديـــد مـــن ال ســـوف يجـــدون مرتبطـــة بشـــكل رئيســـي بالعمـــل أهـــدافهم
، خـــالل فتـــرة تقاعـــدهم أولويـــاتهميعيـــدوا تنظـــيم  أنمـــن الصـــعب علـــيهم  أنـــهويجـــدون  داخليـــةال
ة بالعمــل يخبــرون مفاوضــات داخليــة غيــر مرتبطــ أهــدافهمالعكــس صــحيح للمتقاعــدين الــذين و 
  .ويتوافقون بدرجة جيدة مع التقاعدقل أ

  
    Life Course Perspectiveالحياة أسلوبنظرية  -٦

ــدرإالنظريــة بواســطة  هــذهقترحــت ا التحــوالت فــي  أنوالــذي يــرى ) Elder, 1992(ل
يحملــون  أنهــم، ويعنــي ذلــك األحــداثدوار الحيــاة مثــل التقاعــد تحــدث دائمــا بقرينــة اســتمرار أ

نوعية خبرة التقاعد تعتمد على الصفات الفردية لمسار المتقاعد وهذا يتضمن نمط  بأنالرؤية 
  .حياتهوظيفة المتقاعد خالل 

المتقاعـــدين  إنالحيـــاة، كمثـــال  أســـلوبهـــم فـــي نظريـــة عامـــل م أيضـــاً ويعتبـــر التوقيـــت 
لوقت لانتهاء  أنه أساسالمتعة في دور الوظيفة ويدخلون في دور التقاعد علي  جربونالذين ي

 التقاعــد يمثــل انشــقاق أنقــد يجــدون ) عــن المعتــاد اجتماعيــا متــأخر أو مبكــرســواء فــي وقــت (
 وفـي الوقـت المناسـب، طبيعيـاً للتقاعـد الـذين يجعلـون التحـول  أولئكمن  أكثروضغوط  وتمزق

وتظهــر أهميــة هــذه النظريــة فــي أنهــا تأخــذ باالعتبــار التغيــرات فــي كــل مــن الصــفات الفرديــة 
تطوير ذاتي  الحياة يتضمن أسلوبوالتقاعد من منظور  ،للمتقاعدين والوسط الذي يعيشون به

  .ومكون نفسي واجتماعي
  
  

   Dependency theoryالنظرية االعتمادية  -٧
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الدور  ضغوط  أن )Townsend, 1979(تونسد النظرية والتي صاغها  هذهوضح ت   
المجتمـــــع يخلـــــق الوضـــــع  أنتحـــــدد تجربـــــة المتقاعـــــدين كمـــــا  الـــــذي تلعبـــــه المصـــــادر الماليـــــة

جعلهــــم يعتمــــدون علــــى معــــاش التقاعــــد والمنــــافع عتمــــادي للعديــــد مــــن المتقاعــــدين وذلــــك بالا
المهتمــــين بالتقاعــــد، المعــــاش  عــــدد مــــن األشــــخاصة بواســــط أخــــذتالرؤيــــة  وهــــذه، األخــــرى

كمسـبب للمتقاعـدين  العديد مـن البـرامج التـي تصـمم خصيصـاً و المنخفض، الرعاية المؤسسية، 
ط تعــد لكبــار الســن تهــتم فقــالتــي البــرامج  الكثيــر مــن نأ) Friedan( وأوضــحت، لالعتماديــة

اه زيادة اتج علىالبرامج تعمل  ههذفان  حل مشاكلهم وبالتاليبرعاية المسنين ومساعدتهم في 
   .نحو االعتمادية وزيادة انعزالهم المتقاعدين

  
   Analytic Theoryالنظرية التحليلية  -٨

معقــدة معاشــرة و  ألفــةبقواعــد بشــكل كبيــر  الســلوك الفــردي يتحــدد أنالنظريــة  هــذهتقتــرح 
ـــى عـــدة  تطـــوير تبـــادل األدوار أنوالتـــي تعنـــي  عوامـــل مثـــل خـــالل التقاعـــد ســـوف يعتمـــد عل

شخصـــية المتقاعـــد والقـــيم واالتجاهـــات لألفـــراد الـــذين يـــرتبط بهـــم المتقاعـــد وشـــبكة العالقـــات 
ات والجماعــات الدينيــة والتــي تعمــل كمســاند األســرة واألصــدقاء والمنظمــب المتمثلــةاالجتماعيــة 

  .د وقد تكون مقيد له في نفس الوقتللمتقاع
ين يجــب أن تكشــف لهــم الــنمط االجتمــاعي للمتقاعــد إن البــرامج النفســية والتربويــة كمــا

المصــاحبة  ملمــين بــالتغيرات االجتماعيــة اصــبحو تســاعد المتقاعــدين لي المتعلــق بالتقاعــد حتــى
وفـي نفـس الوقـت فـان  اتالتغييـر هـذه ستراتيجيات التغلب على على تطوير إ وتشجعهم للتقاعد

  .لهم فرةو المتقاعدين يجب أن يكونوا على علم بالمصادر االجتماعية المت
   

  The Third Age Theoryنظرية العمر الثالث  -٩
للتقاعـد الصـحي الـذي يقـود  اً حر  اً اختيار ) Laslett, 1989(النظرية  هذهيقترح واضع 

حيــاة مــن الواقعيــة النفســية واالنجــاز التــام واســتبدال النظــرة الســلبية لحيــاة التقاعــد بوصــف  إلــى
 Working ageالعمـــل ســـنث ينســـب للفتـــرة بـــين للعمـــر الثالـــث كتـــاج للحيـــاة، والعمـــر الثالـــ

والـــذي يســـمى  ةتكاليـــالوالـــذي يتميـــز بازديـــاد ا )الكهولـــة( والعمـــر المتقـــدم جـــدا) العمـــر الثـــاني(
  .العمر الرابع
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 نكـار التقـدم بالسـن إنمـاستخدام فترة العمر الثالث ليست محاولة إلأن ا السليتويشرح 
 واحتـــرام الـــنفس ةميـــة االجتماعيـــة واألهميـــة العامـــعتـــزاز والكرامـــة واإلبـــداع واألهلال هـــي وقفـــة

لبعــــد العمــــر الرابــــع مــــن  مــــن الحيــــاة حتــــى متــــأخرة ةتســــتمر لفتــــر  بالتأكيــــدلكبــــار الســــن والتــــي 
وتشـــجع هـــذه النظريـــة األفـــراد علـــى التعـــرف علـــى الشـــكل االيجـــابي للتقـــدم بالســـن  الشـــيخوخة،

باعتبـار  )Mein et al., 1998( وآخـرونمـين مـن قبـل  هـذه النظريـة ، وقـد انتقـدتوالتقاعد
والـــذين يملكـــون المـــال ويتوقـــون لتوســـيع  المتعلمـــين، ،األصـــحاء لألشـــخاصفقـــط  مناســـبة أنهـــا

من الترحيب بالعمر الثالـث واإلقبـال علـى الحيـاة المتفرغـة  آفاقهم، والعديد من المتقاعدين بدالً 
لمجتمـع ويعتبـر منتقـدي هـذه ل انتمائهم يوالخالية من العمل يشعرون بالذنب لعدم االستمرار ف
  .النظرية أنها ال تزال غير مقبولة من قبل المجتمع

  
   Crisis Theory األزمةنظرية  -١٠

نظريـــة  أكثـــرهـــي  األزمـــةنظريـــة  أن) Richardson, 1993(ريشاردســـون يـــرى 
مرضــي  شــيءالتطــور والتحســن  أزمــة أنتفتــرض  ال ألنهــامناســبة لفهــم التوافــق خــالل التقاعــد 

  .التي تبرز الحالة الفردية للتغيرنظرية نفسية اجتماعية و  وألنها
 الحيـــاةرئيســي فــي دورة  و تحــول انتقــال أنــهالنظريــة ينظــر للتقاعــد علــى  لهــذه وطبقــاً 

 األزمـــة، وتحــدث األنفـــاستقطــع  أزمـــة إلــىيتطـــور  أنومـــن المحتمــل  يكـــون منهكــاً والــذي قــد 
الفــرد بحــل المشــاكل  ينشــغلوعنــدما  ئتــه،وبيعنــدما يكــون هنــاك اخــتالل فــي التــوازن بــين الفــرد 

المعتــادة ليقتــرب مــن تعــديل االخــتالل فــي التــوازن البــدني والنفســي ولكــن غالبــا مــا يخفــق هــذا 
  .االقتراب

للتدخل في حياة المتقاعـدين تؤكـد علـى فرديـة المتقاعـد خاصـة  كأساس األزمةونظرية 
 بـدنياً و  اجتماعيـاً ( للسـنر شـتى مظـاهومختلفـة فـي الكهولـة مغـايرة بشـدة  أنعلى ضوء حقيقـة 

فــــي  ســــيأخذالتقاعــــد مــــع الكهولــــة  أزمــــةتــــداخل  أنكمــــا ) ثقافيــــاً و  نفســــياً و  قتصــــادياً او  معرفيــــاً و 
وحــل المواجهــة  اســتراتيجياتقــوة الــذات الفرديــة ،الشخصــية، (لالزمــة  الفرديــة الهيئــةاالعتبــار 
 ويمكـن اتخـاذ) فيةالقيود الثقاو الطبية المشاكل و  القيود المالية( القيود البيئية وأيضاً ) المشكالت

ـــة للتغلـــب علـــى  ـــتحكم  هـــذهاالســـتراتيجيات الفردي ـــود واســـتعادة ال دانييـــل ( التـــوازن وٕاحـــاللالقي
    ).Pamela Kerr,2002باميال كير، Daniel Lynch،2006لينش
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إنمـا من خالل مناقشة نظريات التقاعد السـابقة ال يمكـن دراسـة التقاعـد بصـورة منعزلـة 
لظــروف البيئيــة التــي تصــور متعلقــة بــالمتغيرات الفرديــة وثقافــة المجتمــع واط بعــدة عوامــل يــرتب

  .التقاعد
  
  الناجمة عن التقاعد المبكر  اآلثار

االجتماعيـة كمـا يعـد  نشـاطاتهلمعظـم  األساسـيالفـرد المحـور  يزاولـه الذييمثل العمل 
العديــد  إلـىان العمـل بالتقاعـد وقـد يـؤدي فقـد قنـوات االتصـال بـين الفـرد ومجتمعــة، أهـمالعمـل 

كثير مـن  فييختلفون  األفراد أنوبما  يواجهها، أنمن المشكالت والتحديات والتي على الفرد 
تباين  إلىن مثل هذا االختالف قد يؤدي إالخصائص االجتماعية واالقتصادية والديموغرافية ف

  .)٤٨:١٩٨٨، العبيديابراهيم ( آخر إلىالتي يتركها التقاعد من فرد  اآلثار
ــوجينويــرى  أن تســوية التقاعــد خبــرة صــعبه علــى كــل المتقاعــدين وينــتج عنهــا  مــاك ل

كل فرد يواجـه فتـره معينـه  إنكما يقترح هاو واوجليفي . درجات متفاوتة من االنهيار الوجداني
 Danielدانيـل ليـنش(من التسـوية الذهنيـة بمـا فـي ذلـك فتـرة اإلنكـار والغضـب أو االكتئـاب 

Lynch, 2006.(  
المواقــف االجتماعيــة وحــدث هــام فــي حيــاة الفــرد يعكــر  أهــمالتقاعــد واحــد مــن  أنوبمــا 

المرتبطة بالمهنـة يخلـق حالـة طارئـة علـى  األدوارفقدان  ألنالسلوكية الراسخة  األنماطمعظم 
نظرنــا  أوالفــرد  تواجــهمشــكلة اجتماعيــة  أنــهنظرنــا للتقاعــد علــى  يتكيــف لهــا، وســواء أنالفــرد 
تــؤثر علــى  أنموقــف اجتمــاعي ضــاغط فــان النتــائج التــي تــتمخض عنــة يمكــن  أنــهعلــى  إليــه

  .إيجاباً  أو الفرد سلباً 
  رواالجتماعية للتقاعد المبك ةاآلثار النفسي
الجميــع نهايــة غيــر ســعيدة لرحلــة  همــا يــرتبط التقاعــد بمشــاعر ســلبية حيــث يعتبــر  غالبــاً 

وفــى  فــي أســرتهعــن الحاجــة  زائــداً  أصــبح هبأنــالفــرد  بإحســاسالعمــل الحافلــة ويــرتبط كــذلك 
العمـل وقـد خسـرها  لـهكـان يتيحهـا  التـيللهيبة والمكانة االجتماعية والسلطة  فقدهمجتمعة بعد 

منعــدم الفاعليــة فــي  أنــهعلــى  لــه األســرة أفــرادنظــرة  اإلحســاسوقــد يعــزز هــذا  ،تقاعــدهبمجــرد 
عـــن ذلـــك  تعبيـــرهم ننظـــر عـــالوبصـــرف  ،أهميـــة أودون عمـــل  أجـــرايتقاضـــى  وأنـــهالمشـــاركة 
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 الشــالل، خالــد( النظــرة هــذهحتــى عــدم تعبيــرهم فــان المتقاعــد قــد يتــوهم  أوضــمنا أو صــراحة 
١٧٥:١٩٩٥(.  

وزيــادة الســلبية للتقاعــد فــي زيــادة عزلــة المتقاعــد االجتماعيــة  اآلثــاركمــا تظهــر بعــض 
للـــدعم النفســـي  دهالفتقـــا إضـــافةوقـــت الفـــراغ وارتفـــاع مســـتوى الملـــل ورتابـــة الحيـــاة وروتينهـــا 

   .واالجتماعي من عالقات العمل
تغيــرات كبيــرة تحــدث فــي شــبكة  أن ) (Tilburg, 1992تيلبــرج دراســة أثبتــتوقــد 

خاصــة زمــالء  أعضــاءهاالعالقــات االجتماعيــة للشــخص بعــد التقاعــد حيــث يفقــد الكثيــر مــن 
  .العمل

فــي  التغيــر إلــى) Konnert&Pynoos,1992ينوس ابــكــونرت و كمــا تشــير دراســة 
 واألنســـاب باألقـــاربشـــبكة الـــدعم االجتمـــاعي للمتقاعـــد بحيـــث يـــتم االســـتعانة  أعضـــاءنوعيـــة 

  .ود من زمالء العمل نتيجة التقاعدالدعم المفق خلفه الذيلسد النقص والجيران 
التــي تجعــل المتقاعــد  األســريةوتقلــص العالقــات االجتماعيــة يــؤدي للتــوتر والخالفــات 

الطـب النفسـي فـي  أسـتاذفى ذلك يقول الدكتور اردمـان بـالمور عرضة لالضطرابات النفسية و 
فـان كميـات الطاقـة الكبيـرة التـي كـان  الفرد عندما يتوقـف عـن العمـل، نأ بأمريكاجامعة روك 

عجـز  فـإذا، تتـوارى أوتنـدثر  ال نفسـهالوقـت  فـيلها مخرجا وهـى  دوال تجيبذلها يوميا تتعطل 
االضـــطرابات العصـــبية  إلـــىطلـــة فـــان ذلـــك ســـيؤدي الطاقـــة المع هـــذه اســـتثمارعـــن  اإلنســـان

  . ملةللخالفات االجتماعية، وتبدو الحياة م وأيضاً والنفسية والعاطفية 
                                                         )ww.balagh.com(.  

أعدها مركز البحـوث والدراسـات فـي االتحـاد العـام لنقابـات عمـال مصـرفي  وفي دراسة
 فــيالمعــاش المبكــر  لسياســةاالقتصــادية المصــاحبة و االجتماعيــة  اآلثــارعــن  )٢٠٠٣(العــام 

يجابيـة وتمثلـت اإل اآلثـارمـن  أكثـركانـت  للتقاعـد السلبية اآلثار أن أظهرت المصريالمجتمع 
وســــوء  األبنــــاءعلــــى زواج  المكافــــأةتــــدني المكانــــة االجتماعيــــة وصــــرف  فــــيالســــلبية  اآلثــــار

مرتبطــة بقيمــة  آثــار اعيــة والشــعور بالعزلــة وظهــور مشــكالت عائليــة ، وهــىالعالقــات االجتم
وانعكــس ذلــك  ،يمــتهم االجتماعيــة بفقــدان وظــائفهمالعمــل فــي المجتمــع حيــث فقــد المتقاعــدون ق

تـــدني المســـتوى  إلـــى األبنـــاءعلـــى زواج  المكافـــأةصـــرف  أدىعلـــى عالقـــاتهم العائليـــة حيـــث 
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االقتصــادية واالضــطرابات النفســية  األزمــاتبســبب  هــرت مشــكالت عائليــةظكمــا  .االقتصــادي
  .البطالة أزمةالناتجة عن 

قــد تــؤدي  والتــيالنفســية للتقاعــد المبكــر الشـعور بالالمبــاالة والســلبية  اآلثــاروكـذلك مــن 
يجبـــــر علـــــى تـــــرك العمـــــل يصـــــاب  الـــــذيالشـــــخص ف وعـــــدم االســـــتقرار النفســـــي، لالغتـــــراب

ـــة والوحـــدة وانشـــغال مـــن باالضـــطرابات النفســـية واالكتئـــاب نتيجـــة ز  ـــادة العزل ـــي ـــا هحول تهم بحي
  .)٩٨:٢٠٠٤، مكلير فهي(فقدان احترام الذات وتقديرها  إلىالخاصة ويؤدى االكتئاب 

للتقاعـــد المبكـــر حيـــث  االيجابيـــةالنفســـية واالجتماعيـــة  اآلثـــاربعـــض  هنـــاك أنوالشـــك 
ع الـنفس وتقيـيم مكانتهـا الـذات، والجلـوس مـ الكتشافقاعد بداية لحياة جديدة ومرحلة يكون الت

الحيـاة  أوجـهالخاصـة وممارسـة  حياتـه إلـىبعد سنوات طويلـة مـن العمـل يتفـرغ فيهـا الشـخص 
مهــارات جديــدة قــد يتفــرغ لهــا،  فيــهعنهــا، فتتكشــف  تعيقــهالمختلفــة التــي كانــت زحمــة العمــل 

جديــدة  اقآفــالترفيــة عــن الــنفس واكتشــاف  أواالنخــراط فــي العمــل التطــوعي  أوللكتابــة  كالميــل
  .www.hayatanfs.com)( في الحياة

  الصحية للتقاعد المبكر اآلثار
سـيجدون ة تقاعدهم جالسين على مقاعدهم دون عمـل ر المتقاعدين الذين يقضون فت إن
 .)٢٠٠٧ ،ادلربــالمور (فــي التــدهور بــدأتن صــحتهم قــد أفــي الضــمور و  بــدأتقــد  أجســادهم
    
ــد(الصــحة الســلبية للتقاعــد المبكــر علــى  اآلثــارت العديــد مــن الدراســات تــثبأو   ،يالعبي
١٩٩٢، ١٩٨٨Ozawa& Law ،Harkappa 1992،  اإلصـابةمثل  )١٩٩٥الشالل 
  .العضلة القلبية فيبمرض  واإلصابةالنشاط   انخفاضسفل الظهر نتيجة ألالمزمنة  باآلالم

عـن مجـال العمـل ومـا ينـتج  اعد نـاتج عـن االبتعـادحالة الصحية للمتقتدهور ال أنكما 
ة فتــزداد الصــحي حالتــهعلــى  وتفكيــره اهتمامــهتركيــز  إلــىمــن فــراغ قــد يــدفع الــبعض  عــن ذلــك

   .لدية المخاوف من الموت
 فـييعملـون موظـف   ٣٥٠٠مـن  أكثـرنتـائج دراسـة طوليـة بريطانيـة علـى  قد أسفرتو 

عامـــا بهـــدف تقـــويم مميـــزات التقاعـــد المبكـــر  ٢٦ تـــم متـــابعتهم لمـــدة ةالبتروكيماويـــالصـــناعات 
عامـا تعرضـوا لخطـر  ٥٥سـن  فـيالمـوظفين الـذين تقاعـدوا  أنعلى الصـحة والعمـر  تأثيراتهو 



اإلطار                  الثانيالفصل 
 النظري

-٧٢- 

 مقارنــةعشــر ســنوات بعــد التقاعــد  أول فــيالضــعف  بحــواليكبــر أوكانــت فرصــتها  أعلــىوفــاة 
  .)BBCArabic.com( في العمل استمروا أوبمن تقاعدوا في سن الخامسة والستين 

وفــي المجتمــع الكــويتي فــان معــدالت الوفيــات بــين المتقاعــدين هــو معــدل الضــعف بــين 
  ).١٨٠:١٩٩٦، الشالل خالد(الموجودين في الخدمة المناظرين لهم في السن 

والخاصة بتحديـد العالقـة بـين التقاعـد ) Casscells et al., 1982( كما تشير دراسة
بــــين  أعلــــىالقلــــب  بــــأمراضاحتمــــال الوفــــاة  أن إلــــىلــــب الق أمــــراضوالوفيــــات الناجمــــة عــــن 

   .المتقاعدينعند من يماثلونهم في السن من غير  هالمتقاعدين من
  
   :عليهمالتقاعد  وتأثيرمن شخصية المتقاعدين  أنماط أربعة وهناك 

  .العمليعملون حبا في  أشخاص :األولالنمط 
ار التقاعـــد مـــن العمـــل كمـــا قـــر  واجـــه إذا باالكتئـــابوهـــذا الـــنمط يحـــب عملـــة ويصـــاب 

  .سوف يصبح غير نافع بأنه لشعورهيصاب بالخوف والهلع 
  .واتهملذيعملون حماية  أشخاص :النمط الثاني

مسـئولية   إلـىفتـرة عزلـة وحاجـة ماسـة  أنـهللتقاعـد علـى  رينظـ لذاتـهومن يعمـل حمايـة 
  .اآلخرين

   .واتهمذليعملون استقالال  أشخاص :النمط الثالث
ويقـرر  التقاعـد،بيـده عـن  قرارهومن ثم يصبح  بنفسه وظيفتهع عادة ما يختار النو  اوهذ

وبالنســـبة  هحريـــة االختيـــار بالنســـبة لعملـــ لـــه نأ أييســـتمر فـــي العمـــل  ال أوهـــل يســـتمر  وهـــ
  .لتقاعده
  .واتهمذليعملون تربية وتهذيب  أشخاص :الرابعالنمط 

وتمتــاز بــالمودة  امــرأةا يكــون عــادة مــ فإنــهوتهــذيبها  نفســهفــي تربيــة  آمــالً  ومــن يعمــل
 وأملــدورها كزوجــة  إدراكهــاللتقاعــد علــى نوعيــة  االيجــابيايجــابي ويتوقــف توافقهــا  تــأثيروذات 

شـيئا  أنـهالتقاعـد علـى  إلـىتنظـر  فإنهـاالحالـة  هـذهلهـذا الـدور وفـي  إشـباعهافضال عن مدى 
   .)١٩٩٩ ،عزت الطويل( مجديا لها
  

  التوافق مع التقاعد
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ولــيس التكيــف  Adjustmentغلون بعلــم الــنفس اســتخدام مفهــوم التوافــق يفضــل المشــت
Adaptation ــــىيشــــير مفهــــوم التكيــــف  إذ الختالفهــــا فــــي المعنــــى بقــــاء الكائنــــات الحيــــة  إل

تلــك العمليــة الديناميكيــة المســتمرة  إلــىبينمــا يشــير مفهــوم التوافــق  ويســتخدم فــي علــم الحيــوان،
لوكه ليحــدث عالقــة أكثــر توافقــا بينــة وبــين البيئــة التــي يهــدف بهــا الشــخص إلــى أن يغيــر ســ

  .وهو يندرج ضمن تخصص علم النفسالمحيطة 
مـن  أزمـة أنـهو يشار للتقاعد علـى  اإلنساندور اجتماعي في حياة  أووالتقاعد مرحلة 

النمـو نظريته المتعلقة بنمو الشخصية بصفة عامة و  ايركسون فيلها  أشار التيالحياة  أزمات
عليهـــا  أطلـــق األزمـــاتالفـــرد يمـــر بسلســـلة مـــن  أن إلـــىحيـــث يشـــير  فة خاصـــةبصـــ الوجـــداني
فـي كـل مرحلـة  هأنـوبـين  حياتـهالهوية ووصف ثمان مراحل  يمر بها الفرد خالل دورة  أزمات

نـــوع مـــن التحـــدي للتوفيـــق بـــين قطبـــين  فـــيتســـيطر عناصـــر معينـــة مـــن الهويـــة تضـــع الفـــرد 
جانــب  إلــىوالتحــدي  األمــلتمثــل فتــرات مــن  ونالحيــاة كمــا يراهــا ايركســ وأزمــاتمتعارضــين، 

كونها فترات من االضطراب والقلق ففي كل مرحلة هناك مشاكل يجب مواجهتها ومهام يجـب 
تضـيف  أنالجوانـب يمكنهـا  هـذهجديـدة، وكـل  وٕامكانيـاتكما يتم اكتشاف احتمـاالت . تنفيذها

  .لدى ايركسون اليأسقابل م فيالتكامل  أزمةالتقاعد تماثل  وأزمة ،ثراء وتطوير للهوية
ـــاً  إلـــىتـــؤدي  شـــدتها أوأي كـــان نوعهـــا  واألزمـــة  اضـــطراب التـــوازن لـــدى الفـــرد عاطفي

تكـون متوقعـة مثـل  إمـا اإلنسـانيمر بهـا  التي األزمات وأ األحداث أنوبما  ،وسلوكياً  ومعرفياً 
، )ارث البيئيـةالكـو و المرض و الطالق و الموت (غير متوقعة مثل  أو) التقاعدو الزواج و المراهقة (

الســتعادة التــوازن مــن خــالل  لــهواالســتعداد  حدوثــهيمكــن التنبــؤ بوقــت  كأزمــةالتقاعــد  فــإنلــذا 
  .تدريجيةبطريقه  لمرحلهاوالتمهيد العملي والنفسي لهذه  ميكانزمات التكيف

وتخطــيط بمــا فــي ذلــك التــاريخ المحــدد الــذي يتوقــع فيــه  إعــدادوالتقاعــد النــاجح يســتلزم 
فـي التقاعـد مـن قـوة  والميزةعلى الخطة التي وضعها،  بناءعديل طريقة حياته توم بيق أنالفرد 

العــاملين يعرفــون التــاريخ التقريبــي للتقاعــد ومــن ثــم يكــون لــديهم الوقــت الكــافي  أنالعمــل هــو 
  .لهذا الحدث لإلعداد

يحتـاج  نه لكي يكـون التقاعـد مـن العمـل ناجحـاً أ )Agarwal, 1999(اجاروال ويرى 
شخصــياتهم  ممــا يســهم فــي تطــوير  النظاميــة الوظيفــةيطــوروا مصــالحهم خــارج  أن إلــى اداألفــر 

 فالضـــغوط االجتماعيــة والتعليميـــة وأيضـــاً  البـــدني وتطــوير طموحـــاتهم الشخصــية، واســتعدادهم
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 Daniel(االقتصادية يجب تحملها من قبل األفراد مـن اجـل مسـاعدتهم فـي اإلعـداد للتقاعـد 

Lynch, 2006:4.(  
قاعــد مثــل الســن والحالــة االقتصــادية عــدة عوامــل تتعلــق باســتجابة الفــرد نحــو الت وهنــاك

حيـاة المتقاعـد نحـو  فـيبعضها قـد تـؤثر  أوكلها  أنها،حيث  واألصدقاءونوعية زمالء العمل، 
التقاعــد نظــرة ايجابيــة فــان  إلــىوالــزمالء تنظــر  األصــدقاءكانــت مجموعــة  فــإذاللحيــاة  نظرتــه

 االغتــراب ويصــبح هــذا الفــرد متوافقــاً  أوشــعور بالفقــدان  أدنــىل بــدون الفــرد ســوف يتــرك العمــ
  .ايجابياً  توافقاً 

 أوالتقاعــد مــن خــالل اســتراتيجيات التقاعــد الجزئــي  أزمــةوفــي الغــرب يــتم التعامــل مــع 
 ساعات العمل  بحيث يكون االنتقال سلسـاً  أوالعمل  أيامالتقاعد التدريجي حيث يخفض عدد 

الفــراغ بانســيابية  إلــىالالعمــل ومــن الالفــراغ  إلــىويكــون االنتقــال مــن العمــل علــى الفــرد  وهينــاً 
وقــد تكــون  ،بعــد التقاعــد تبــدأجديــدة  أخــرىبــل يقومــوا بــالتخطيط لحيــاة  بأزمــات،دون المــرور 

  .قبل التقاعد من فترة ما نجاحاً  أكثر
الـــذين  أندراســـتهما  فـــي) (Price& Grigsby, 1981;177وقـــد وجـــد كـــل مـــن 

 أكثـرلمرحلة ما قبـل التقاعـد باسـتخدام اسـتراتيجيات التعلـيم المسـتمر يكونـوا  أنفسهم يحضرون
بالخيارات المتاحة لهـم  علماً  أكثرويكونوا  أعمارهمبصرف النظر عن  أنفسهمبتطوير  اهتماماً 

االجتماعيــــة، االعتنــــاء  األنشــــطةبعــــد التقاعــــد كمــــا يســــجلون درجــــات مرتفعــــة علــــى مؤشــــرات 
  .مة النفسيةالمواءو  ،بالصحة

 ال يـروج لمثـل هـذا النـوع مـن التقاعـد ويكـون التقاعـد قسـرياً  فانـه العربـيعالمنـا  في أما
  .نفسهبرغبة الفرد  إرادياً  أوللتقاعد  باإلحالة

  
  ):1981Schlossberg s Model(نموذج سكوالسبيرج للتوافق

حـــظ حـــدث يجلـــب التغييـــر وقـــد ال ال أوحـــدث  أياالنتقـــال مـــن  أنيجـــد سكوالســـبيرج 
االنتقـــال النـــاجح يعتمـــد علـــى  أنتقيـــيم نظـــم الـــدعم الداخليـــة والـــدعم المؤسســـي ويقتـــرح  أهميـــة

 الصــفات ،)المــدة أوعلــى ســبيل المثــال التوقيــت ( نفســهتــداخل عوامــل مختلفــة تميــز االنتقــال 
 وهـذه، )مثـل الـدعم االجتمـاعي(االنتقـال  وطبيعـة ،)المـوارد الشخصـية ومـوارد التطبـع( الفردية

  .محتملة والتزاماتموارد  أنهاعلى  إليهاامل الثالثة المختلفة يتم النظر العو 
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 أكثـرعندما تكون المـوارد  أسهلانتقال  لهيتوافر  أنومن ثم فان الشخص من المتوقع 
والمصــدر والمــدة ودرجــة  والتــأثيرتغييــر الــدور  أنمــن االلتزامــات، ويقتــرح سكوالســبيرج كــذلك 

  .مهنيتؤخذ في االعتبار عند االنتقال ال أنجب المؤثرات كلها عوامل مهمة ي
النفسية االجتماعيـة والنـوع والعمـر والحالـة  الصفات الفردية مثل الكفاءة أن إلى إضافة

 إلـــىالقـــيم والخبـــرات الســـابقة مـــع االنتقـــال  واتجـــاهالصـــحية والوضـــع االجتمـــاعي واالقتصـــادي 
الصـــفات تختلـــف بـــاختالف  هـــذهو تـــؤثر علـــى عمليـــة التقاعـــد،  أننها أطبيعـــة مشـــابهة مـــن شـــ

   .)Lynch, 2006 Danielدانييل لينش( تؤثر في درجة تكيفهم وبالتالي األفراد
  

  :للتقاعدللتوافق النفسي  أنماطخمسة  الى) ١٩٩٩(عزت الطويل  ويشير
  جيداً  المتوافقون توافقاً  :أوال

علــى حيــاتهم ينــدموا  أوالــذين لــم يتحســروا  األكفــاء األســوياءوينــدرج تحــت هــذا الــنمط 
تكتـنفهم السـعادة  فيـهوقـانعون بمـا هـم  وظروفهم الحالية رضا حقيقياً  بأحوالهمالماضية راضين 

  .والسرورالتقاعد كل الخير  إلى اإلحالةوالبهجة الغامرة ويجدون في 
  Rocking Chairن على طريقة الكرسي الهزازالمتوافقو: ثانيا

فـف خيمثـل الحريـة والت أنـهبـالعمر المتقـدم علـى كـل مـن يرحـب  تحتـهوهذا النمط ينـدرج       
هـذا الـنمط الرضـا والسـرور  أفـرادوالمسئوليات لينشد الراحة وعدم العمل، كما يجد  األعباءمن 
  .اآلخرينويستمتعون باالعتمادية على  ايجابياً  همن أكثر يكون الواحد فيهم سلبياً  أنفي 

  
  

 Armored Peopleالمتوافقون على طريقة المدرعات : ثالثا

، واليـأس اإلحبـاطبعيـدا عـن  والبـأسقـوة الـدرع  األقويـاء األفـرادويندرج تحت هذا النمط 
يتطـــورون  نهـــمأيســـتخدمون نشـــاطهم كطريقـــة للحمايـــة والوقايـــة مـــن الســـن المتقـــدم،  أفـــراد أنهـــم

ل كنظـام يعمـل بشـ أوحياة راضية سعيدة بعد سن التقاعـد وهـو بمثابـة نسـق  بأسلوبويكبرون 
  .القلق أنواعكميكانزم دفاعي ضد رتيب 
  ضعيفاً  المتوافقون توافقاً : رابعا
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علـى  اآلخـرينللتقاعد ويلومون  إحالتهمعند  بسيطاً  وهم هؤالء الذين يجدون رضا ذاتياً 
  .المهنيةحياتهم  إثناء أصابهم إخفاق أوأي فشل 
   Self Blamers Peopleالمتوافقون على طريقة الذات اللوامة : خامسا

علـى كـل  أنفسـهمويتحسـرون علـى مـا فـات ويلومـون  أنفسـهمالـذين يلومـون  األفرادوهم 
 ،ضحية للظروف السيئة التي تعرضوا لها وأنهميرام في حياتهم  حدث ولم يكن على ماشيء 

 ( تئــاب واالنخفــاضاالك إلــىفيشــعرون بعــدم الكفايــة ويفقــدون الشــعور بقيمــتهم ممــا يــؤدي بهــم 
(www.elazayem.com.  

 Spiegel& Shultz, 2003( ناك العديد مـن الدراسـات التـي تناولـت التكيـف مـع التقاعـدوه   

Wells& Kending, 1999, Rosenkoller& Garris, 2000, Cherry, Zairt, Krauss, 

Price& Grigsby, 1981 (  التحضـير لمرحلـة مـا بعـد التقاعـد حتـى  أهميـةعلى  أكدتوالتي
م المحتمــل حــدوثها ولتحقيــق توافــق نفســي واجتمــاعي ســلي يتجنــب الفــرد االضــطرابات النفســية

  .والولوج بسالسة لمرحلة التقاعد
 فـيتناولـت البحـث  Davies, 2003 (Michael( فيـزيد مايكـلقـام بهـا  دارسهوفي 

عــن  اإلجابــة الــذين يهــاجرون بعــد تقاعــدهم وذلــك مــن خــالل  لألفــرادعمليــة التكيــف النفســي 
كانـت مسـتويات الصـحة النفسـية  إذايتعلـق بتحديـد مـا  األولل السـؤا ةهميـألسؤالين في غايـة ا

يهــاجرون، والســؤال الثــاني يتعلــق  الــذين يهــاجرون بعــد التقاعــد اقــل مــن هــؤالء الــذين ال لألفــراد
فـي  االيجابيـة النفسـية بالصـحةنموذج لوصف العوامل التي تساعد علـى التنبـؤ  أفضلبتحديد 
العامـة والبنـاء النفسـي السـليم والرضـا  الصـحةمقيـاس  أن وقد وجـدوابعد التقاعد  الهجرةمرحله 

وبقــوا يتلقــون  ينتقلــوا أوالــذين تقاعــدوا ولــم يهــاجروا  األفــرادالمهــاجرة مــن  للمجموعــةكــان اقــل 
  .وأصدقائهمالدعم من أسرهم 

وذلـك مـن خـالل التكيـف  للعينـةالنفسـية  الصـحةاثـر مباشـر علـى  للبيئـة أنوجدوا  كما
الـذين لـديهم مسـتوى  األفرادخطرا هم  األكثر األفراد أن إلى إضافة ،البيئةي والرضا الحياتي ف

ذوي المسـتويات  األفـراد كمثـال ،الحياةونمط  القتصاديةا الحالةمنخفض من الرضا بالصحة، 
 الــــذين ال واألفــــرادعــــن الــــبالد والمواقــــع  القليلــــة المكانيــــةوذوي الخبــــرات  المنخفضــــةالتعليميــــة 

الجديـدة التـي يـذهبون لهـا  واألماكنفي البالد  األصدقاءالكافي وال دعم  رياألسيجدون الدعم 
   .واإلذعان كأساليب للتكيفالتجنب  إلىالء ؤ لذلك يلجا ه
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بـــاس بهـــا مـــن  نســـبة الأنـــه وعلـــى الـــرغم مـــن أن ) ١٩٩٩(لطفـــي الشـــربيني ويـــرى 
 يمكنـــهبعضـــهم ال  إال أنبســـرعة مـــع الوضـــع الجديـــد بعـــد التقاعـــد  التـــأقلمالمتقاعـــدين يمكـــنهم 
 األولـى األيـامكما تعودوا من قبل خالل عملهم  إلىمن يواصلون الذهاب لذلك، وهناك نماذج 

التفكير فـي  فيقد توقفوا عن العمل، لذا يكمن الحل  أنهميصدقوا  أنيرفضون  وكأنهمللتقاعد 
لتقاعـد فـان د اه بعالشخص ليقوم ب يمارسهكان  الذيالعمل الرسمي  يشبهمحاولة القيام بعمل 

ـــم أي مهـــارة  هوايـــة واالســـتمتاع بهـــا  أولـــم يتيســـر ذلـــك ممكـــن التفكيـــر فـــي مجـــال جديـــد وتعل
)(www.elazeyem.com.  

  
   العالقة بين االحتراق النفسي والمساندة االجتماعية والتقاعد المبكر: رابعا

  اعيةاالحتراق النفسي والمساندة االجتم
مــن الــزمالء  أو واألصــدقاء األســرةالمســاندة االجتماعيــة ســواء مــن  الــدعم و غيــاب إن

العديد من الدراسات الدور الوقائي  أثبتتحيث  العمل ترتبط باالحتراق النفسي، فيوالمشرفين 
  .االحتراق النفسي أعراضوكذلك العالجي للمساندة االجتماعية في التخفيف من 

يقـــيم الفـــرد  فعنـــدما، اإلجهـــادالتعامـــل مـــع  أســـاليبحـــد جتماعيـــة أوتعتبـــر المســـاندة اال
ـــة حميمـــة وصـــادقة مـــع  ـــهفـــي موقـــع العمـــل  اآلخـــرينعالقـــات اجتماعي يحظـــى بالمســـاندة  فإن

مــن القــدرة علــى التحمــل والتغلــب علــى  يمكنــهالحــاد وهــذا  اإلجهــاداالجتماعيــة كلمــا مــر بخبــرة 
 بأنـهعالقـات اجتماعيـة  تربطـه الـذياد الفـرد اعتقـ إلـىذلـك ويرجع  هفي العمل وخارج اإلجهاد

  ).٢٠٠١ شريت، محمد أشرف(ذلك  إلى سوف يتلقى الدعم والمساعدة كلما دعت الضرورة
 Bellman et al., 2003, Prins et al., 2007(مـن كـل  اتدراسـ أكـدتوقـد 

,Halbesleben et al., 2006(  يفـالمسـاندة االجتماعيـة  تلعبـهعلـى الـدور الوسـيط الـذي 
  .االحتراق النفسي أعراضتخفيف 

الـدور الوقـائي للمسـاندة االجتماعيـة  )Manlove, 1994( مـانلوفدراسـة  أثبتـتكما 
المسـاندة االجتماعيـة  أننتـائج الدراسـة عـن  أسـفرتمن خطـر حـدوث االحتـراق النفسـي حيـث 

نفسـي صـراع الـدور وغمـوض الـدور علـى المظـاهر الثالثـة لالحتـراق ال لتـأثيراتتعمل كحاجز 
   ).نقص الشعور باالنجاز تبلد الشعور الشخصي، االستنزاف االنفعالي،(المتمثلة في 
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ـــأثيركميـــة المســـاندة ونوعهـــا ومصـــدرها لهـــا  أن إلـــى إضـــافة خـــاص علـــى االحتـــراق  ت
مرتفعــة  بمســتوياتالمســتويات المنخفضــة مــن المســاندة االجتماعيــة ارتبطــت  أنالنفســي حيــث 

  ).Pomaki& Anagnostopoulou, 2003(من االحتراق النفسي 
قـوي فـي  تـأثيرا المساندة االجتماعية من قبل الزمالء والمشـرفين فـي العمـل لهـ أنكما 

كيكــــــــــــول وبوســــــــــــيج كــــــــــــل مــــــــــــن  دراســــــــــــة أثبتــــــــــــتتخفــــــــــــيض ضــــــــــــغوط العمــــــــــــل فقــــــــــــد 
Kickul&Posig,2001) ( الموظف مـن رئيسـة  يتلقاهزيادة درجة الدعم الوظيفي الذي  أن

 جـراي كوســك ورانـدي كوســك دراسـة أيــدتهاوقـد لصـراع الـدور،  إدراكــهانخفـاض فـي  يصـاحبه
)Koesk& koesk, 1989(  الشعور بالضـغوط الوظيفيـة عنـد الممرضـات  أنكشفت  التيو

  .في غياب الدعم الوظيفي هأشديكون على 
 أسـاليب" فـي دراسـتهما )١٩٩٨(عبـد الفضـيل  ومديحـهنجاة موسـى كل من  وأشارت

بكــل مــن الضــغوط النفســية واالحتــراق النفســي لــدى عينــة مــن  مواجهــة المشــكالت فــي عالقتهــا
موجبــة بــين االحتــراق النفســي وانخفــاض  هارتباطيــتوجــد عالقــة  أنــه" معلمــي المــدارس الثانويــة

  .اإلدارةالمساندة التي يتلقاها المعلم من 
العالقـة بـين الضـغوط "بعنـوان  )٢٩٥:٢٠٠٦ ( محمـد حسين دراسة على أثبتـتكما 
الــدعم الــوظيفي الــذي  إن" ودور الــدعم الــوظيفي فــي هــذه العالقــة باإلجهــادشــعور الوظيفيــة وال

الـوظيفي  واإلجهـاد يقوم بدور وسيط في العالقة بين صراع الدور أن شأنهالموظف من  يتلقاه
انخفــاض فــي  يصــاحبهالموظــف مــن رئيســة  يتلقــاهذي زيــادة مســتوى الــدعم الــوظيفي الــ أنكمــا 

  .الوظيفي واإلجهادالوظيفية  درجة شعور الموظف بالضغوط
ورئيسـة فـي العمـل يسـهم  زمـالءهالموظـف مـن  يتلقـاهمن هنا فان الدعم الوظيفي الذي 

 هــــذهبنجــــاح مــــع  والتــــأقلمعلــــى تحمــــل الضــــغوط الوظيفيــــة التــــي يتعــــرض لهــــا  مســــاعدتهفــــي 
  .الوظيفي باإلجهادخفض درجة الشعور  شانهمن  الذي األمرالضغوط وهو 

تس يـش وجلـجمثبـت أهام بـاالحتراق النفسـي فقـد  منبأدة االجتماعية كما تعتبر المسان
)Gmelch&Gates,1998(  في دراستهما التي كانت تهدف لدراسـة الخصـائص التنظيميـة

المســـاندة االجتماعيـــة  أن ،فـــي حـــدوث االحتـــراق النفســـي إســـهاماً  األكثـــروالســـمات الشخصـــية 
  .عام خاصة مساندة المشرف بوجه هام بصراع الدور وغموض الدور والضغوط منبأكانت 
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 أكدتــهمــن خــالل مــا ) Cheuk& Wong, 1995( شــيوك وونــجكمــا اتفــق معهمــا 
كان الهدف منهـا دراسـة مـدى  والتي "الضغوط والمساندة االجتماعية واحتراق المعلم"دراستهما 

حيـــث  ،مضـــادة للضـــغوط علـــى االحتـــراق تـــأثيراتالمســـاندة االجتماعيـــة كحـــاجز يمثـــل  تـــأثير
لعمـــل المســـاندة  إضـــافةهـــام بـــاالحتراق النفســـي  منبـــأالمســـاندة االجتماعيـــة  أنالنتـــائج  تـــتأثب

  .السلبية لالحتراق النفسي اآلثاركحاجز هام للتخفيف من 
  

االجتماعية في التخفيف من الضغوط  ةلمساندايوضح الدور الذي تلعبه ) ٧(والشكل رقم 
  )Cohen&Wills,1985(كوهين ووليس كما صوره

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

  

  
سببية بين الضغط و المرض و نقاط عمل المساندة االجتماعية ال لعالقةا) ٧( شكل رقم 

)Cohen&Wills,1985(  
  

المساندة االجتماعية قد ينتج عنھا إعادة 
التقدير أو كف االستجابات غير التوافقية 

ت التوافقية المضادة أو تسھيل االستجابا

المساندة االجتماعية قد 
تقدير الضغطتمنع

 حادث ضاغط أو
 ممكن الحدوث

  

 عملية التقدير
ى أحداث مقدره عل
 أنھا ضاغطة

 استجابة
فسيولوجية 
 انفعاليه أو
 سلوك تكيفي

 المرض أو سلوك
 المرض
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  والتقاعد المبكراالحتراق النفسي 
 ٕاحبــــاطو قلــــق و  تــــوتر ( النفســــية األعــــراضالضــــغوط النفســــية عبــــارة عــــن مجموعــــة مــــن     
اضـطرابات  ،القولون العصبي حة المعدة،مثل قر  ةنفس جسمي أمراض( والجسمية...) صراعو 

والتي تنـتج عـن اخـتالل التـوازن بـين مـا هـو مطلـوب مـن الفـرد ....)  األكلاضطرابات  ،النوم
علــى  اإلنســانتفــوق طاقــة  المتطلبــاتكانــت  فــإذا وبــين طاقــة الفــرد علــى اســتيعاب المطلــوب،

الضــــغوط  أعــــراضد وباســــتمرار هــــذا الوضــــع تتزايــــ فريســــة للضــــغوط، اإلنســــانتحقيقهــــا وقــــع 
والجانــب  الثالثــة الجانــب الفــردي، بجوانبــهاالحتــراق النفســي  إلــىوعواقبهــا مؤديــة فــي النهايــة 

 األكثــرالجانــب  أنــهعلــى  هإليــينظــر  األخيــرالجانــب  إال أنوالجانــب الــوظيفي،  االجتمــاعي،
قــوم بــه مــن فيمــا ي اندماجــهدرجــة  وبالتــالي ،هفــي ايجابيــة وســلبية المهنــي فــي عملـ وزنــاً و  أهميـة
العمل في حياة الفـرد فـي الوقـت الحاضـر، حيـث  أهمية إلى األولىوهذا يعزى بالدرجة  .عمل

 ،عبـاساحمـد و  عسـكرعلـي ( مختلـف الحاجـات البشـرية وٕاشـباعيكون العمل مصدرا لتحقيـق 
٦٨:١٩٨٨.(   

 اإلنهـاكهـي  أبعـادنفسية حددتها ماسـالك بثالثـة  أعراضواالحتراق النفسي عبارة عن 
إضـــافة  بعـــدم الفاعليـــة وتـــدني االنجـــاز، واإلحســـاساطفي والشـــعور بـــالنفور مـــن الوظيفـــة العـــ

الـــوظيفي وازديـــاد  األداءوانخفـــاض  اإلنتاجيـــةتتعلـــق بالوظيفـــة مثـــل انخفـــاض  لألضـــرار التـــي
فـي تـرك العمـل والتقاعـد  والرغبـةالصراعات الشخصية بين العاملين وارتفاع مستويات الغياب 

  .المبكر
العديــد مــن الدراســات العالقــة الطرديــة بــين االحتــراق النفســي والرغبــة فــي  أظهــرتوقــد 
 &Weisberg& Sagic,1999, Blankert, 1997, Carlson( تـــرك العمـــل

Thompson, 1999(.  
 وعالقتـــهحـــول االحتـــراق الـــوظيفي  )٣٧١:٢٠٠٣( العتيبـــي آدم دراســـة أشـــارتوقـــد 

 اإلنهــاك ببعديــهبــين االحتــراق النفســي  هنــاك عالقــة ايجابيــة أن إلــىبالرغبــة فــي تــرك العمــل 
والرغبــة فــي تــرك العمــل، بينمــا العالقــة ســالبة بــين البعــد  اإلنســانيالعــاطفي وفقــدان التعامــل 

جـــاز الشخصـــي والرغبـــة فـــي تـــرك الثالـــث لالحتـــراق النفســـي المتمثـــل فـــي تـــدني الشـــعور باالن
  .العمل
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تقاعـــد  أســـبابعـــن  )٣٩٠:١٩٩١( دالهـــدهو  ودالل زينـــب الجبـــر دراســـة أثبتـــتكمـــا 
 تـأثيراً  أكثـرالكويتية لطلب التقاعد المبكر وهي  المرأةالظروف المهنية تدفع  أنالكويتية  المرأة

  .ية وغيرهاوالمتطلبات االجتماع لألسرةمن الظروف الذاتية واالجتماعية كالزواج والتفرغ 
 &Maslach( وماســالك وجاكســون )Burke, 1984( بــورككمــا وجــد كــل مــن 

(Jackson, 1982  كــانوا  أعلــىحتــراق االــذين يقــررون مســتويات  األفــراد أنفــي دراســاتهم
  .هروبا من وظائفهم أكثر

العالقة بين الرضـا المهنـي "دراسته في  )١٦٩:١٩٩٦(الشالل خالد  قد وافقهم الرأيو 
رضــا عــن مهنــتهم  األقــل أنوالتــي أثبتــت " المبكــر لــدى المــوظفين الكــويتيين  اإلراديوالتقاعــد 

  .للتقاعد المبكر تأييدا أكثروا كان
 جودمـاندراسـة  أثبتتـهللتقاعد وترك العمل وهـذا مـا  كما يعتبر االحتراق النفسي مؤشراً 

العــــاطفي وتــــدني االنجــــاز يعــــدان  اإلنهــــاك أنمــــن  )Goodman&Boss,1998( وبــــوس
 هـاكاإلن أنفـي  )٣٧٢:٢٠٠٣(العتيبي آدم  أيـدهوقد  .ترك العملبمؤشرين للتنبؤ في الرغبة 

  .للتنبؤ بالرغبة في ترك العمل  قوياً  العاطفي كان مؤشراً 
الخاصـة بـالتعرف علـى العالقـة بـين  )Risto Sutinen et al., 2005(دراسـة  أمـا

 والتـــيالمستشـــفيات  فـــيالعـــاملين  األطبـــاءنحـــو التقاعـــد لـــدى  واالتجـــاهالضـــغوط  فـــي العمـــل 
التفكيــر فــي  أن أثبتــتا فقــد هولنــدفــي  مستشــفياتمــن ثالثــة  طبيبــاً  ٤٤٧اســتخدمت عينــة مــن 

فـي قـدرتهم علـى  الذين سجلوا انخفاضـاً  األطباءلدى  أكثر التقاعد وتفضيل التقاعد كان شائعاً 
  .الغير عادل واإلشراف، المساند ضعف فريق العمل التحكم في ظروف العمل،

 ربـــين ضـــغوط العمـــل والتقاعـــد المبكـــ ةالرتباطيـــاأثبتـــت العالقـــة  التـــيومـــن الدراســـات 
 Phyllis Gabriel& Marjo( غـــابلایر وليماتـــاينينقـــدمتها كـــل مـــن الدراســـة التـــي 

Limatainen( منظمــــة العمــــل الدوليــــة  نظمتــــهالــــذي  فــــي مــــؤتمر الصــــحة العقليــــة والعمــــل
وقـد شـملت الدراسـة خمـس دول هـي  ٢٠٠٠فـي أكتـوبر  بالتعاون مع منظمـة الصـحة العالميـة
الخطر يهـدد  أنوبريطانيا وفنلندا وبولندا وقد بينت الدراسة  الواليات المتحدة األمريكية وألمانيا

الدول مـن  هذهالصحة العقلية في عالم العمل حيث يعاني موظف من كل عشرة موظفين في 
ــدم  أوالتــوتر العصــبي  تــرك العمــل  أولــدخول المستشــفى  مــاإ يعرضــهالقلــق ممــا  أوضــغط ال

   ).www.ilo.org(للتزايد الكبير في حاالت التقاعد المبكر إضافة
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  التقاعد المبكر والمساندة االجتماعية
بعـد مـا لـم  ٕانتاجيتـهالنمطية للمتقاعد يبدو فيها كشخص انتهـت صـالحيته و  ةلصور ا إن

علـى  األحيانقاعد يؤشر في كثير من تال أنالتي كان يعمل بها بل  اإلدارةفي  منصباً  لهيعد 
 اإلنتاجيــةوقــت المســتغل فــي مــا يفيــد وفــي فــي مقابــل العمــل وال يــأتيفهــو . كــل مــا هــو ســلبي 

تبعـــث مرحلـــة وى والهشاشـــة وعـــدم الفاعليـــة لهـــذا ال التقاعـــد فيـــدل علـــى الالجـــد أمـــاوالفاعليـــة 
  .)(www.almaghribia.com .عموما على االرتياح التقاعد

مفتوحـة علـى النهايـات  إنهـا اإلنسـان،ة فـي حيـا األخـرىالمراحل  هتشب المرحلة ال وهذه
 أمــا ،ليــذكر المــرء بالتقــدم بالســن يــأتيفالتقاعــد  .واجتماعيــاً  وهــو مــا يجعلهــا غيــر مقبولــة نفســياً 

محدودة فعلى الـرغم مـن التصـريح دومـا  للقبول االجتماعي بمرحلة التقاعد فتظل دائماً  بالنسبة
 فـان التشـبث بالعمـل يظـل دافعـا ال ،ن والراحـةواالرتكـا اإلداريمن العمـل  بالرغبة في االنتهاء
 تأشـيرة أنـه كمـا ،والفاعليـة هفالعمـل هـو الفيصـل بـين مرحلـة العطالـ ،نهأشـيمكن التفاوض في 

المرحلـــة ودور المســـاندة  هالتوافـــق مـــع هـــذ أهميـــةمـــن هنـــا تبـــرز و  ،المجتمعـــي لالنـــدماجعبــور 
  .تجاوزهااالجتماعية في 

تكــوين  أهميــةرجــع للتعامــل مــع هــذا الوضــع حيــث يؤكــد علــى ويعتبــر ديننــا الحنيــف خيــر م   
 األسـرةحيث تنتهي جميع العالقات والتفـاعالت وتبقـى  أفرادهاودورها في احتواء جميع  األسرة
  .والدائم األقوىالرابط 

فيقــول عليــة الصــالة  وقوعــهكمــا يحثنــا رســولنا الكــريم علــى االســتعداد للموضــوع قبــل 
وغنــاك قبــل ، ســقمكبــل خمــس، شــبابك قبــل هرمــك، صــحتك قبــل ق اغتــنم خمســاً  ":والســالم 

   ".وحياتك قبل موتك  فقرك، وفراغك قبل شغلك،
 اآلخـرينالمسـاندة االجتماعيـة مـن  أنفي علم الصحة النفسـية  بها ماألمور المسلومن 

، وان المســـــاندة الضـــــاغطةالحيـــــاة  أحـــــداثرئيســـــية فـــــي مواجهـــــة  أهميـــــةالموثـــــوق فـــــيهم لهـــــا 
  .األحداث هذهتستبعد عواقب  أوتخفف  أنمكن االجتماعية ي

للمتقاعـدين  خصـائص هنـاك أن إلـى )Boss et al.,1996( وآخـرونبـوس ويشـير 
انخفــاض المســاندة االجتماعيــة والــدخل  أهمهــاالتقاعــد  أثنــاءالــذين يشــعرون بالمشــقة النفســية 

  .والتنظيم والتدهور في الصحة الجسمية 
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بعـض الدراسـات  أن إلى )Ekerds& Boos, 1982( بوسو  ايكردزويشير كل من 
سـلبية علـى الصـحة  آثـاراً ن للتقاعـد أاالنسـحاب مـن العمـل حـدث ضـاغط و  أنعلـى  أكـدتقد 

  .واإلحباطبالعزلة االجتماعية يرتبط  أنهالنفسية والجسمية كما 
ـــائج دراســـة  ـــ مـــروةكمـــا دلـــت نت ـــد الـــرحم دمحم ـــوان  )١٢٣:٢٠٠١( نعب  إدراك"بعن

علــى وجــود عالقــة " بالوحــدة النفســية لــدى المســنين المتقاعــدين  وعالقتــهة المســاندة االجتماعيــ
بالوحــدة  ســالبة بــين الــدرجات الكليــة للمســاندة االجتماعيــة المدركــة ودرجــات الشــعور ارتباطيــه

  .النفسية لدى المتقاعدين
مجموعــة  أن )١٢٨:١٩٩٦( عبــدا هللاســليمان وهشــام  نعبــد الــرحموكشــفت دراســة 

بالوحــدة النفســية بالمقارنــة بمجموعــة المســنين  قــل شــعوراً أبعــد ســن التقاعــد  المســنين العــاملين
ارتفــــاع درجــــات المســــنين المتقاعــــدين علــــى مقيــــاس الوحــــدة النفســــية تعنـــــى  وأنالمتقاعــــدين 

الناجم حالة  اإلحباط أن أيانخفاض حجم عالقاتهم االجتماعية وشعورهم بالعزلة االجتماعية 
 درجــة الوحــدة النفســية  لــدى مجموعــة المتقاعــدين ارتفــاعب فــي التقاعــد وعــدم العمــل هــو الســب

  .نة بمجموعة العاملين بعد التقاعدبالمقار 
 األعـراضانخفـاض فـي  يصـاحبهوجـود الـدعم االجتمـاعي لـدى المتقاعـدين  أن إلـى إضافة   

المصــاحبة للضــغوط مثــل المشــاكل الصــحية واالكتئــاب والتقــدير المــنخفض  والنفســيةالجســمية 
  ).Mallinckrodt et al., 1988( للذات

الخاصـة بالصـحة  )Valerie Wood, 2005( فـاليري وودكما أسفرت نتائج دراسـة 
العضــلية المرتبطــة بالــدعم االجتمــاعي إن انخفــاض الــدعم االجتمــاعي مــن قبــل زمــالء العمــل 
والمشرفين قد صوحب بأمراض عضلية خاصة في الظهر والرقبة والتي تـؤدي للتقاعـد المبكـر 

.  
فـــي  )Boss, 1990( بـــوسالمســـاندة االجتماعيـــة للمتقاعـــدين توصـــل  أهميـــةوعـــن 

المســــنين المتقاعــــدين قــــد يتنــــاقص لــــديهم حجــــم الشــــبكات  أنبــــالرغم مــــن  أنــــه إلــــى دراســــته
يمثــل مصــدر ضــغط  ذلــك ال أن إلــىفــي العمــل  األصــدقاءاالجتماعيــة مــع فقــدان الكثيــر مــن 

  .ات المساندة االجتماعية المدركةلديهم يؤثر على صحتهم النفسية وذلك لثب
أن القـدرة علـى االتصـال مـع ) Krause ,et al., 1997( كـراوس وزمـالءهكما وجـد 

  .مشرفين يخفض نسبة التقاعد المبكرزمالء العمل وتلقي الدعم االجتماعي من ال
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  لتقاعدبعد ا عايةالر  متابعة جماعات

Continuing Care Retirement Communities    
منـذ مائـة  أنشـأتوقـد  )CCRC(دعم المتقاعـدين  لمتابعةلغرب تشكل جماعات وفي ا
المتقاعـدين مـن كبـار السـن والعمـل  إليـواءوتهـدف  ،األمريكيـةفي الواليـات المتحـدة  عام تقريبا

 وٕاعــدادوالمحافظــة علــى التفــاعالت بيــنهم علــى رعــايتهم وتــوفير الخــدمات الصــحية والترفيهيــة 
 فــياصــة بهــم وتقــديم الــدعم والمــؤازرة وذلــك لتعويضــهم عــن الــنقص االجتماعيــة الخ األنشــطة

فقـد كشـفت  ،نتيجة التقاعد واالبتعـاد عـن عالقـات العمـل فقدوهالمساندة االجتماعية الذي ربما 
مــن  الً علــى خمســون رجــ )Tilburg,1992;433-445(تيلبــرج  أعــدها التــيدراســة الحالــة 

شـبكة  أعضـاءيقـارب مـن ثلـث  مـا أنـهعـد التقاعـد معهم قبـل التقاعـد وب التالمقاب إجراءخالل 
ن غالبيــة أو  الشــبكة بعــد التقاعــد هــذهالعالقــات االجتماعيــة الخاصــة بهــم لــم يعــودوا جــزء مــن 

  .لعالقات مع زمالء العمل قد انتهتا
مـا يصـف المقيمـون  وغالبـاً  أعضـاءهابين  من التواصل الجمعيات حساً  هذه ئتهيكما 

ـــوفير مجموعـــة مـــن النشـــاطات والفعاليـــات  ،األســـرة مـــن ايتجـــزء جـــزءا ال أنفســـهم ـــتم ت حيـــث ي
االجتماعية وتنظـيم ورش العمـل والحـرف اليدويـة وممارسـة الهوايـات التـي لـم يكـن لـديهم وقـت 

ولــــف والتــــنس وعمــــل الترتيبــــات جلتــــوفير النــــوادي ومالعــــب ال إضــــافة فيمــــا ســــبقلممارســــتها 
  .والمباريات والتسوقت الموسيقية كمشاهدة الحفالللمشاركات الخارجية 

المتقاعـد منهـا فقـد  إفـادةالمجتمعـات ومـدى  هـذه علـىمـن الدراسـات  الكثيـر أعـدتوقد 
 جماعــاتالعــيش فــي  إن )Konnert& Pinoos, 1992( بينــوسكــونرت و دراســة  أثبتــت

  .ساندة االجتماعية كلما كبر الشخصمتابعة الرعاية تساعد على صيانة الم
 وهللا أنـهإال النوويـة  لألسـرةوعلـى الـرغم مـن االتجـاه  سـالميةاإلو  العربية وفي مجتمعاتنا
فيما عدا دور رعايـة المسـنين والتـي ترعـى المسـنين الـذين  الجمعيات هذهالحمد لم تنتشر مثل 

ـــدعم الرئيســـي ألعضـــائها ويجـــد المتقاعـــد فـــي  األســـرةتـــزال  حيـــث ال ال عائـــل لهـــم مصـــدر ال
  .غ الذي خلفه العمل وعالقات العملعن الفراأحضان أسرته كل أنواع الدعم والذي يعوضه 

ولدولـــة الكويـــت تجربـــة رائـــدة فـــي هـــذا المجـــال حيـــث تقـــوم وزارة الشـــئون االجتماعيـــة 
  إحساســـهموذلـــك لتقليـــل  أســـرهمللمســـنين فـــي منـــازلهم وبـــين  ةالمنزليـــوالعمـــل بتقـــديم الرعايـــة 
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هميــة دور األســرة الطبيعــي األســري والتأكيــد علــى أوللحفــاظ علــى التــرابط  واإلهمــالبــاالغتراب 
، ويــتم ذلــك مــن خــالل تقــديم جميــع الخــدمات االجتماعيــة والنفســية والصــحية فــي رعايــة المســن

وهو متواجد في محل إقامته وبين أسرته وأهلـه عـن ) مجاناً (الديني والغذائي  واإلرشادوالعينية 
كرامـة المسـن  علـى طريق فرق العمل الموزعة على جميـع منـاطق ومحافظـات الكويـت حفاظـاً 

ن الرعايـــة االجتماعيـــة أبشـــ ٢٠٠٧لســـنة  )١١(قـــانون رقـــم(والســـتمرار اندماجـــه فـــي المجتمـــع 
  ).في دولة الكويت للمسنين
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 الفصل الثالث
 دراسـات سابقـــة

  
  

 المتغيراتوعالقته ببعض  تناولت االحتراق النفسي دراسات.  
 المتغيراتوعالقتها ببعض  تناولت المساندة االجتماعية دراسات.  
 المتغيراتوعالقته ببعض  تناولت التقاعد المبكر دراسات.  
 دراسات تناولت االحتراق النفسي والمساندة االجتماعية.  
 قيب عام على الدراسات السابقةتع  
 فروض الدراسة الحالية  
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  تمهيد
ولمـــا  بعـــد اســـتعراض اإلطـــار النظـــري للدراســـة الحاليـــة ومتغيراتهـــا فـــي الفصـــل الســـابق

ـــة وعالقتهمـــا  كانـــت الدراســـة الحاليـــة تســـتهدف دراســـة االحتـــراق النفســـي والمســـاندة االجتماعي
لمبكــر لــذلك فقــد صــنفت الباحثــة الدراســات التــي تــم العــاملين الكــويتيين نحــو التقاعــد ا باتجــاه

  :كما يليمحاور  أربع إلىهذا المجال  فيالحصول عليها 
  .دراسات تناولت االحتراق النفسي :أوالً 
  .االجتماعيةدراسات تناولت المساندة  :ثانياً 
  .المبكردراسات تناولت التقاعد  :ثالثاً 
  .مساندة االجتماعيةدراسات تناولت االحتراق النفسي وال :رابعاً 

وفــى نهايــة البحــوث بكــل محــور مــن المحــاور،  الدراســاتوســوف تقــوم الباحثــة بعــرض 
والدراسات السابقة ستقدم الباحثة نظـره عامـة عليهـا حتـى يتسـنى لهـا صـياغة فـروض دراسـتها 

  . نتائج البحوث والدراسات السابقة ضوء في
    
سي: أوال تراق النف لت االح سات تناو ته درا ببعض  وعالق

 :المتغيرات

   )١٩٩٧ :يزيدان السر طاو (دراسة  -١
تكــرار االحتـراق النفســي لـدى معلمــي التربيـة الخاصــة وذلـك علــى  ةوالتـي هـدفت إلــى معرفـ

تبــدد المشــاعر و  اإلجهــاد االنفعــالي: األبعــاد الثالثــة لمقيــاس ماســالك لالحتــراق النفســي وهــى
رفة الفروق فـي التخصـص، نمـط الخدمـة ونقص الشعور باالنجاز، كما هدفت الدراسة إلى مع

  .التعليمية والعمر والخبرة وفئة اإلعاقة على كل بعد من األبعاد السابقة
مـــن معاهـــد التربيـــة  معلمـــاً )  ٣٢٢( قوامهـــاولتحقيـــق هـــذا الهـــدف اســـتخدم الباحـــث عينـــة 

مقيــــاس ماســــالك لالحتــــراق النفســــي ومقيــــاس الضــــغوط  وبعــــد تطبيــــقالخاصــــة فــــي الريــــاض 
  -:النتائج عن أسفرت الوظيفية
 مــن االحتــراق النفســي بدرجــة متوســطة علــى  يمعلــم التربيــة الخاصــة بشــكل عــام يعــان

تكرار اإلجهـاد االنفعـالي وتكـرار نقـص الشـعور باالنجـاز ويرجـع ذلـك للمشـاعر الدينيـة 
والتــي مــن  التــي يحملونهــا والــى التخصــص والخبــرة التــي يتمتــع بهــا نســبة كبيــرة مــنهم،
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زيـــد مـــن رغبـــتهم فـــي العمـــل مـــن مشـــاعر اإلجهـــاد االنفعـــالي لـــديهم، وت أن تقلـــل شـــأنها
  .واالنجاز

 في تبلد المشاعر وقد  واضحاً  نسبة كبيرة من معلمي التربية الخاصة انخفاضاً  أظهرت
ـــداً  وتعتبـــر هـــذه النتيجـــة مؤشـــراً %) ٧٣.٩(بلغـــت  ـــه المعلمـــون مـــن  جي علـــى مـــا يحمل

عد فـي خلـق الرغبـة فـي العمـل والدافعيـة يجابيـة نحـو المعـوقين تسـاإمشاعر واتجاهات 
 .التي تواجههم في تعليم المعوقين لالنجاز والعمل على تجاوز الكثير من المعوقات

  
  )٢٠٠٣:آدم العتيبي ( دراسة  -٢

نتشــار ظــاهرة االحتــراق النفســي بــين العــاملين االتعــرف علــى مــدى  هــدفت هــذه الدراســة
) أ(القــة بـين االحتــراق النفسـي ونمــط الشخصــية وبحــث الع الكـويتيقطــاع الخدمـة المدنيــة  فـي

بواقـع  فـرداً ) ٣٢٥( قوامهـا ةعينـ الباحـث ولتحقيق هذا الهدف اسـتخدم. والرغبة في ترك العمل
خمــس وزارات حكوميــة،  فــيموظفــة مــن حملــة الجنســية الكويتيــة ويعملــون  ١٩٥موظفــا و١٣٠
  :أهمهاهذه الدراسة عن العديد من النتائج كان  أسفرتوقد 

  .العاطفي اإلنهاكمن بين كل عشرة عاملين من  أربعةعاني ي -١
علــــى مقيــــاس فقــــدان التعامــــل  منخفضــــاً %) ٨١.٥(يعــــد احتــــراق غالبيــــة العينــــة  -٢

 .الشخصي أو اإلنساني

 .االنجاز بتدني%) ٤٤(تشعر نسبة كبيرة من العينة  -٣

 ةاالنجــاز الشخصــي مقارنــ بتــدنيصــغار الســن الــذين خــدمتهم قليلــة  األفــراديشــعر  -٤
 .م كبار السن والذين خدمتهم طويلةنظرائهب

متوســـطات االحتـــراق الـــوظيفي لـــدى  فـــي إحصـــائيةفـــروق ذات داللـــة  عـــدم وجـــود -٥
ـــة الكويتيـــة  أو اإلنســـانيالتعامـــل  نالعـــاطفي، فقـــدا اإلنهـــاك: ييسعلـــى مقـــا العمال

 .التعليميمستواهم  أوحالتهم االجتماعية  أوحسب جنسهم  الشخصي،

 

   ) Mcmahan ,Brewer; 2003( اندراسة بروير ومكمه -٣
اختبار الضـغوط الوظيفيـة واالحتـراق النفسـي لـدى معلمـي التقنيـات  إلى هدفت هذه الدراسة   

مقيـاس ، وبعـد تطبيـق أكـاديمي معلمـاً ) ١٣٣(الدراسة على عينـة قوامهـا  أجريتلذا الصناعية 
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االحتـراق النفسـي وكـذلك مقيـاس  سـبيلبرجر وفـاجالمطور من قبـل ) JSS( الضغوط الوظيفية
  :التاليةتوصلت الدراسة للنتائج  وجاكسون كلما سال

  .رجات متوسطة من االحتراق النفسيسجل المشاركون بالدراسة د -
 أكثـردعـم المنظمـة كانـت  فيالضغوط الوظيفية الناتجة عن قصور  أنالمشاركون  إدراك -

 .الضغوط الناتجة عن الوظيفة نفسهامن  إيالماً 

 أومســــتويات الضــــغوط النفســــية  فــــية لــــم تظهــــر اختالفــــات كبيــــرة المتغيــــرات الشخصــــي -
 .االحتراق النفسي

 

  )٢٠٠٦ :حسين محمد يعل(دراسة  -٤
متمثلـة بغمـوض (العالقة بين كـل مـن الضـغوط الوظيفيـة  عن الكشف الدراسة ههدفت هذ

ـــدور ـــدور وصـــراع ال ـــوظيفي ودور  باإلجهـــادوشـــعور العـــاملين ) ال ـــال هـــذه  فـــيالـــوظيفي  دعمال
والجنسـية  النـوع و بعـض العوامـل الذاتيـة مثـل العمـر  تـأثيرتحديد مـدى  إلىعالقة كما تهدف ال

  .يتلقونهراكات العاملين لضغوط العمل والدعم الوظيفي الذي إدوالوظيفة على 
وبعــد  كويتيــة، أعمــالثمــاني منظمــات  فــي موظفــاً ) ٣٢٤( وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن
ـــةتطبيـــق المقـــاييس الخاصـــة بـــاالحتر  ـــدعم الـــوظيفي والضـــغوط الوظيفي  أســـفرت اق النفســـي وال

  :الدراسة عن النتائج التالية
  شـعوربازديـاد ) صـراع الـدورو ض الـدور غمـو (درجة الضـغوط الوظيفيـة في ترتبط الزيادة 

  .الوظيفي باإلجهادالعاملين 
  مقــدار الــدعم الــوظيفي الــذي يتلقــاه العــاملون بانخفــاض درجــة الضــغوط فــيتــرتبط الزيــادة 

 .الوظيفي باإلجهادالوظيفية ودرجة شعورهم 

  ًالوظيفي واإلجهادالعالقة بين غموض الدور  في وسيطاً  يؤدي الدعم الوظيفي دورا. 

 كمــا  دراكــات العــاملين للضــغوط الوظيفيــة بــاختالف العمــر والجنســية ومــدة الخدمــةإ تتبــاين
ــــاين العــــاملون  ــــييتب ــــاختالف الجنالــــوظيفي  باإلجهــــاددرجــــة شــــعورهم  ف ســــية، وطبيعــــة ب

  .الوظيفة
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  )٢٠٠٦ :عوض العنزي وعويد المشعان(دراسة  -٥

العالقـــة بـــين خصـــائص العمـــل واالحتـــراق الـــوظيفي  الكشـــف عـــن إلـــىهـــدفت الدراســـة 
ولتحقيــق هــذا  ،دولــة الكويــت فــي الحكــوميالقطــاع  فــيالــوظيفي لــدى المــوظفين  واألداء
مــن المــوظفين الـــذكور  )٢١٦( بواقـــع) ٥٤٢( الدراســة علـــى عينــة قوامهــا أجريــت الهــدف
، مـن غيـر الكـويتيين) ٩٦(، نالكـويتييمـن ) ٤٤٦( ،اإلناثمن الموظفات  )٣٢٦(وبواقع 

وبعــــد تطبيــــق مقيــــاس االحتــــراق النفســــي لماســــالك ومقيــــاس خصــــائص العمــــل لهلريجــــل 
  :النتائج عن أسفرتالوظيفي  األداءومقياس  )١٩٩٢( وزمالءه

خصـائص  فـيوالكـويتيين وغيـر الكـويتيين  واإلنـاثكور بـين الـذ إحصـائياً فروق دالة  وجود -
خصــائص العمــل، بينمــا  فــيمــن متوســط الــذكور  أعلــى اإلنــاثمتوســط  أنالعمــل، حيــث 

  .مقياس خصائص العمل فيمن غير الكويتيين  أعلىالكويتيين 

الـوظيفي حيـث  األداءمقياس  فيبين الكويتيين وغير الكويتيين  إحصائياً فروق دالة  وجود -
 .الكويتيين من الوظيفي لألداءميال  أكثرالكويتيين ير غ أن

، الشخصـيواالنجـاز  العـاطفي اإلنهـاك في واإلناثبين الذكور  إحصائياً فروق دالة  وجود -
شخصـيا مـن  انجـازاً  أكثـربينمـا الـذكور  عاطفيـا مـن الـذكور، إنهاكـاً  أكثـر اإلنـاث أنحيث 
مـــن المـــوظفين الـــذين  نجـــازإلبا راً شـــعو  أكثـــروالمـــوظفين الـــذين خـــدمتهم طويلـــة  ،اإلنـــاث

 .خدمتهم قليلة

العـــاطفي وفقـــدان التعامـــل  واإلنهـــاكســـالبة بـــين خصـــائص العمـــل  ارتباطيـــهعالقـــة  وجـــود -
الـــوظيفي، بينمـــا توجـــد عالقـــة  واألداءالشخصـــي، وعالقـــة موجبـــة بـــين خصـــائص العمـــل 

الـوظيفي واالنجـاز  األداءالوظيفي وعالقة موجبة بين  واألداءالعاطفي  اإلنهاكسالبة بين 
 .الشخصي
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  )Catherini Gachutha: 2006(دراسة كاثرين جاشوثا  -٦
كينيـا وفحـص  فـي المستشـارينالتعـرف علـى االحتـراق النفسـي بـين  إلـىهدفت الدراسة 

االحتــراق  التعامــل مــع فــيمناســبة  إســتراتيجيةالمستشــارين  لــىع اإلشــرافكانــت عمليــة  إذامــا 
  .المستشارينالنفسي بين 

ــــة الدراســــة مــــن      ــــت عين ــــد تكون مــــن الجمعيــــة  مشــــرف مستشــــار) ٩(و مستشــــاراً ) ٢٠(وق
تعتمـد مراقبــي المستشــارين، وقــد تـم اختيــار المستشــارين مــن  والتــي KCAاالستشـارية الكينيــة 

عينــة الدراســة  فــيومؤسســات تعليميــة وكــان هــذا التنــوع  تأهيــل إعــادةمراكــز اختبــار ومراكــز 
  .ولية الدراسةفيما يتعلق بشم مفيداً 

 هـــاورد(وقـــد اســـتخدمت الدراســـة تصـــميم متعـــدد يضـــم كـــال مـــن الطـــرق النوعيـــة والكميـــة    
 اإلدراكيــــةالمجــــاالت  فــــيوســــمح التصــــميم النــــوعي بمجموعــــة مــــن البيانــــات الغنيــــة  )١٩٨٣

بــق علــى مواقــف نتــائج الدراســة ســترتبط وتط أنوالتجريبيــة لموضــوع الدراســة ممــا يؤكــد علــى 
المناقشـــات الجماعيـــة و االســـتفتاء  فـــيوتمثلـــت وســـائل جمـــع البيانـــات  خاصـــة،ال المستشـــارين

  .والمقابالت المعمقة
ثـر بصـورة جديـة علـى فاعليـة الممارسـين أ االحتراق النفسـي أننتائج الدراسة  وأظهرت

 أنمــــن  الدراســــةفرضــــية  النتــــائج أثبتــــتبــــالعمالء، كمــــا  األذى وٕالحــــاقتقصــــير ال إلــــى وأدت
  .احتراق المستشارين إدارة فيمالئمة  يجيةإستراتهو  اإلشراف
  

Catherine Tang ,Francis Gheung (كـاثرين تـانج دراسـة فرانسـيس شـنج و  -٧

 2007(    
ـــأثيرالدراســـة التعـــرف علـــى  هـــدفت ومـــوارد العمـــل علـــى االحتـــراق  العـــاطفيالتنـــافر  ت

مجــال  فــيملــون يع صــينياً  موظفــاً ) ٣٩٢(الدراســة علــى عينــة قوامهــا  إجــراءولــذا تــم  .النفســي
النتـائج  أسفرت COR)( للهو بفنموذج المحادثة بين الموظفين وبتطبيق  اإلنسانيةالخدمات 

  :عن
  النفسي بين التنافر العاطفي واالحتراق موجبة ارتباطيه عالقةوجود.  
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  مصـادر العمـل وخاصـة العالقـات سـالبة بـين االحتـراق النفسـي و  ارتباطيـهوجود عالقة
  .  ظيفي ونظم الحوافز الوظيفيةا الو المرتبطة بالرض

  
  ),.Patricia, et al  2007( وآخروندراسة باتريشا  -٨

النـــوع ومكـــان العمـــل علـــى  فـــياالختالفـــات  تـــأثيرالدراســـة للتعـــرف علـــى  هـــذه هـــدفت
) ٥٩٥(وقد تكونت عينة الدراسة مـن. باالحتراق النفسي بين علماء النفس المحترفين اإلصابة

 ،تــم اختيــارهم بطريقــة عشــوائية APA)( األمريكيــةعيــة النفســية الجم أعضــاءعــالم نفــس مــن 
 األنشـطةلكـال مـن  إجـراءهحيـث اسـتجابوا لمسـح تـم  اإلنـاثمـن ) ٣٤٧(من الـذكور و) ٢٤٨(

  .تقاللية المهنة واالحتراق النفسياالحترافية ومطالب العمل والموارد وسلوكيات اس
 فـي عملهـم يتمتعـون باالسـتقاللية المسـتجوبون الـذين أن عنالدراسة نتائج  أسفرتوقد 

كبـــر أقناعـــة  كبـــر باالنجـــاز الشخصـــي،أجماعـــات قـــد اظهـــروا شـــعور  أوســـواء كـــانوا فـــرادى 
  .العمل العامة أماكن فيالعمل عن غيرهم من المستجيبين  في أكبرقل وسيطرة أضغط و 

 يفـقـل عـن نظـرائهم أ عـاطفي إنهـاكظهـرن يتمـتعن باسـتقاللية أ يأن النسـاء الالتـكما 
تعـــديل جـــدول مواعيـــد العمـــل  فـــيالمنظمـــات العامـــة ويعـــزى ذلـــك للمرونـــة  فـــيالعمـــل  أمـــاكن

  .األسرية ملتناسب ظروفه
كبــر أســلوكيات اســتقاللية المهنــة لــدى النســاء كانــت  أهميــةوبشــكل عــام فــان معــدالت 

  :كبرى لكل من المستجيبين وهى كأهمية تاستراتجياالدراسة ستة  أظهرتومع ذلك فقد 
 المرح رعلى مشاع الحفاظ.  
 الحفاظ على الدعم الذاتي. 

 بين الحياة الشخصية واالحترافية لحفاظ على الموازنةل المراقبة الذاتية. 

 الحفاظ على الهوية والقيم. 

 العائلة أون الشريك االشتراك في الهوايات وقضاء الوقت مع القرين سواء كا. 

 



دراسات               الفصل الثالث
 سابقة

 

-٩٣- 

   ) benJonathon  Halbesle: 2007(دراسة جوناثان هالبسلبن  -٩
الدافعيــة بــين االســتنزاف  تلعبــه الــذيللتعــرف علــى الــدور الوســيط هــذه الدراســة هــدفت 

 األولـىعينتـين  تكونـت الدراسـة علـي  أجريتولتحقيق هذا الغرض الوظيفي  واألداءالوجداني 
 أمـاعليهم على شكل دورات جماعيـة  حيث تم توزيع تقارير اإلطفاءمن رجال  فرداً ) ٦٩(من 
) ١٥٧(مـنهم  البـالغينمن العمال  )٣٨٣(ة الثانية فكانت عبارة عن مجموعة  مكونة منالعين
  .سنة )٣٨.٩( ـبمتوسط عمر قدر ب امرأة) ٢٢٦(و رجالً 

الــوظيفي تتوســطها  واألداءن العالقــة بــين االســتنزاف الوجــداني أالنتــائج بــ أظهــرتوقــد 
  إلــىاركين يحــاولون الوصــول المشــ أن إلــىمظــاهر متعــددة مــن الدافعيــة، كمــا توصــل الباحــث 

مــن خـــالل  االجتمـــاعيعلـــى االســتنزاف الوجــداني وذلـــك بتنميــة الــدعم  اســتثمار مــواردهم رداً 
  . االجتماعيالتبادل 

  
وعالقتها  دراسات تناولت المساندة االجتماعية: ثانيا

 :ببعض المتغيرات

  ) ssa & Sadeq Ismaili-Ihsan   Al : 199(4  وٕاسماعيلدراسة العيسى  -١٠
لــدى كــل مــن  العالقــة بــين المســاندة االجتماعيــة، واالكتئــاب الكشــف عــنهــدفت الدراســة 

طالبــة مــن ) ٣٥(طالبــا و) ٣٠(عينــه مكونــه مــن لــذا أجريــت الدراســة علــي . واإلنــاثالــذكور 
 أشــخاصوخمســة  األقــاربمــن  أشــخاصالكويــت حيــث طلــب مــنهم وضــع قائمــة تضــم خمســة 

يــران وتقــدير دعمهــم علــى مقيــاس مكــون مــن خمــس مــن الج أشــخاصوخمســة  األصــدقاءمــن 
   :النتائج عن مل يلي أسفرتوقد  من المساندة االجتماعية أنواع
 اإلناثلدى الذكور عنها لدى  أعلىالمساندة االجتماعية كانت ذات داللة  إن.  
 بــاقيالمســاندة الماليــة لكــال الجنســين لــم تظهــر فــروق ذات داللــة عــن  إدراك مقــدار إن 

 .اندةالمس أنواع

  األولــــىالدرجــــة مــــن  األقــــاربالمســــاندة االجتماعيــــة مــــن  إدراكلكــــال الجنســــين فــــان 
) العـم أوالد العمـات، ،األعمـام( الدرجة الثانيـة أقارب نأكثر ميكون ) التوائم الوالدين،(

   .والجيران واألصدقاء

  الجيران قبل تدرك من األقلالمساندة االجتماعية. 
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  بالمسـاندة  الرتباطـه داللـة روال تظهساء منه لدى الرجال لدى الن أعلىاالكتئاب يكون
 .االجتماعية

 

  )١٩٩٦ :لحميدا عزت عبد(دراسة  -١١
 "برضا المعلـم عـن العمـل المساندة االجتماعية وضغط العمل وعالقة كل منها"بعنوان 

علــى تــأثير كــل مــن المســاندة االجتماعيــة وضــغط العمــل علــى  حيــث هــدفت الدراســة للتعــرف
لمـــي ومعلمـــات المرحلـــة االبتدائيـــة عـــن العمـــل والتعـــرف علـــى الفـــروق بـــين المعلمـــين رضـــا مع

عينـة  تكونـت ،اعيـة وضـغط العمـل والرضـا عـن العمـلوالمعلمات في كل من المسـاندة االجتم
وبتطبيـــق مقـــاييس المســـاندة االجتماعيـــة وضـــغط العمـــل  ومعلمـــة معلمـــاً  )١٨٧( الدراســـة مـــن

  -:نتائج عنال أسفرتورضا المعلم عن العمل 
فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين المعلمـــين والمعلمـــات فـــي كـــل مـــن المســـاعدة               وجـــود   -أ 

  .المالية، الصحبة، المساندة االجتماعية الملموسة لصالح المعلمين في كل الحاالت
حـد أبعـاد ضـغط العمـل لصـالح أ بـين المعلمـين والمعلمـات فـي فـرق دال إحصـائياً  وجود  -ب

  .المعلمين
رضــا الكلــي عــن للمســاندة االجتماعيــة الكليــة علــى ال تــأثير ايجــابي دال إحصــائياً  وجــود   -ج

  .العمل لدى المعلمات
لضغط العمل الكلي على الرضا الكلي في العمل لدى  تأثير سلبي دال إحصائياً  وجود   -د 

  .كل من المعلمين والمعلمات بالمرحلة االبتدائية
العمـل  عمل الكلي على الرضا الكلي عندة االجتماعية تأثير ضغط الال تخفف المسان   -هـ

لــدى المعلمــين والمعلمــات باســتثناء حــالتين فقــط همــا المســاعدة الماليــة والمســاندة مــن 
  .األسرة واألقارب، باإلضافة إلى نتائج أخرى

  
  )M.Lindroff : (2000دراسة ليندروف  -٢١

ـــــين الدراســـــة الكشـــــف عـــــن ههـــــدفت هـــــذ ـــــة ب ـــــي المســـــاندة  إدراك العالق الضـــــغوط وتلق
فاعليــة  إدراكثــر نــوع جــنس المــدير علــى أ تقيــيم كمــا هــدفت الدراســةاالجتماعيــة لــدى المــدراء 
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 ٢٤٢(ومـديرة بواقـع  مديراً ) ٤٥٠(الدراسة على عينة قوامها  أجريتلذا  المساندة االجتماعية،
  . اإلناثمن ) ١٠٨( من الذكور و )

 الــذي، ومقيــاس المســاندة االجتماعيــة وط لجولــدنبيرجالدراســة مقيــاس الضــغوقــد طبقــت 
  :النتائج عن أسفرتوقد  دونكيل وسشيتير هأعد
 بمعانــاة المــدير مــن  إحصــائيةداللــة  اتذ اً ســلبي اً المســاندة االجتماعيــة يــرتبط ارتباطــ إدراك

  .الجنسيينالضغوط لكال 
  لقــي المســاندة الماديــة ت أنحــين  فــيالمســاندة الوجدانيــة تــرتبط بالضــغوط المتزايــدة للرجــال

 .الجنسيينوالمعلوماتية لم ترتبط بضغوط المدير لكال 

 خففة لوقع الصدمةملتلقي المساندة الوجدانية ال إدراكا أكثرالمدراء الرجال  إن. 

  
   ) ٢٠٠١:لعبد المتعاهيام محفوظ (دراسة  -٣١

ــــى  هــــذههــــدفت  ــــواعالدراســــة التعــــرف عل ــــة وعال أن قتهــــا المســــاندة النفســــية واالجتماعي
  .دور المسنين والسن والجنس فياالنفعالية للمسنين المقيمين بين ذويهم والمقيمين  بالطمأنينة

مــن المتقاعــدين عــن  فــرداً  )٨٠( ولتحقيــق هــذا الغــرض أجريــت الدراســة علــى عينــة قوامهــا
مــن المقيمــين بــدور الرعايــة وتتــراوح  اآلخــرالعمــل نصــفهم مــن المقيمــين بــين ذويهــم والنصــف 

ــــين  مأعمــــاره ــــق  عامــــاً  )٧٩-٦٠(ب ــــاس المســــاندة النفســــية وبتطبي ــــة مقي للمســــنين  االجتماعي
  :أسفرت النتائج عن االنفعالية لماسلو الطمأنينةومقياس 

  بــــــين المســــــاندة النفســــــية االجتماعيــــــة  إحصــــــائيةذات داللــــــة ارتباطيــــــه وجــــــود عالقــــــة
االنفعاليـة  والطمأنينـةالمسـاندة النفسـية االجتماعيـة  تتأثركما  لدى المسنين، والطمأنينة

  .)داخل دور المسنين أو األسرةداخل (واإلقامة الجنس و للمسنين لعوامل السن 
  لعامــــل الجــــنس للمســــاندة النفســــية االجتماعيــــة  إحصــــائيةذات داللــــة   فــــروق وجــــود

 .االنفعالية للمسنين لصالح المسنات والطمأنينة

  دة النفســـــية االجتماعيـــــة للمســـــان اإلقامـــــةلعامـــــل  إحصـــــائيةذات داللـــــة  جـــــود فـــــروقو
 .صالح المسنين المقيمين بين ذويهماالنفعالية للمسنين ل والطمأنينة

 

   )٢٠٠١: محمد صقر إيمان (دراسة -٤١
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 أحـــداثنســـب نمـــوذج يوضـــح العالقـــة بـــين ضـــغوط أتصـــميم  إلـــىالدراســـة  هـــذه هـــدفت
كمــا هــدفت  عــة،مواجهتهــا والمســاندة االجتماعيــة واالكتئــاب لــدى طــالب الجام وأســاليبالحيــاة 

 وأسـاليب النوع والتخصص والتفاعل بينهما على االكتئاب، عامليكل من  تأثيرللتعرف على 
التنبـــؤ باالكتئـــاب مـــن خـــالل بعـــض  إضـــافة إلـــى ،مواجهـــة الضـــغوط والمســـاندة االجتماعيـــة

  .المساندة أبعادوبعض  المواجهة، أساليبالضغوط وبعض  تأثيرات
 ســــنة) ٢٠.٥(طالــــب وطالبــــة بمعــــدل عمــــر ) ٤٠٠(عينــــة الدراســــة مــــن  وقــــد تكونــــت

حــداث الحيــاة والمســاندة أمواجهــة ضــغوط  وأســاليبالحيــاة أحــداث وبتطبيــق مقــاييس ضــغوط 
  : النتائج عن أسفرتاالجتماعية واختبار االكتئاب المتعدد 

  دال  تــأثيردال لشــدة الضــغوط علــى االكتئــاب وعــدم وجــود  بمباشــر موجــ تــأثيروجــود
  .المواجهة وأساليبمساندة االجتماعية لشدة الضغوط على ال

  كتئاب وحجم المساندة االجتماعيةسالبة بين اال ةارتباطيوجود عالقة. 

  اإلناثفي حجم المساندة االجتماعية لصالح  واإلناثوجود فروق دالة بين الذكور. 

  االيجابيـة لمواجهـة الضـغوط واالكتئـاب لـدى  األسـاليبسـالبة بـين  ارتباطيهوجود عالقة
 . أخرىنتائج  إلى إضافة .ب الجامعةطال

 

ـــاثلين -٥١ ـــد دراســـة ك ـــارول هو  هوالن Kathleen Holland ,Carole لهـــانوك

2003) ,lahanHo(  
 االيجــابيالعالقــة بــين المســاندة االجتماعيــة والتكيــف للكشــف عــن الدراســة  هــذه تهــدف

ة تراوحـــت ســـيد )٥٦( الدراســـة علـــى عينـــة قوامهـــا أجريـــتلـــذا  .بســـرطان الثـــدي اإلصـــابةمـــع 
 اإلصـــابةمـــن  ٢والمرحلـــة  ١تـــم تشخيصـــهم فـــي المرحلـــة  والـــذي) ٥٨-٣٨ ( بـــين أعمـــارهم

  :التاليةهذا الغرض تم استخدام المقاييس بسرطان الثدي ول
  ١٩٨٧كاترونا وروسل (مقياس الدعم االجتماعي.(  
 ١٩٨٦فولكمان واخرون (المواجهة  مقياس(. 

  ١٩٨٩ ريف(مقياس التكيف(. 
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المســاندة االجتماعيــة واالقتــراب مــن اســتراتيجيات المواجهــة  إدراك أنتــائج الن أظهــرتوقــد 
تجنــب اســتراتيجيات المواجهــة  أنكمــا  .مــع التكيــف االيجــابي ارتباطــاً  أكثــرمــع الحــدث كانــت 

  .االيجابيولم ترتبط بالسلوك الصحي  النفسيبالتحسن  ارتبطت سلبياً 
   ),vainio et alElo Marco ,.2003( الوفاينيو وآخرون ماركو دراسة -٦١

وهـي د ثر المساندة االجتماعية في اتخاذ قـرار التقاعـألتعرف على االدراسة  هذه هدفت
 مـــــن النســـــاء و )٩٦٠٥(مـــــنهم  داً فـــــر  )١٠٤٨٩(علـــــى عينـــــة قوامـــــه  فنلنديـــــة أجريـــــتدراســـــة 

 حيــث أســفرت النتــائج عــن مــا عامــاً  )٥٥-٤٠(بــين  أعمــارهمتراوحــت  مــن الرجــال )٤٥٢٩(
  :يلي
أن  يأ لـدى الرجـال إحصـائياً  العالقة بين المساندة االجتماعية والتقاعد المبكر غيـر دالـة -أ 

  .التقاعد لديهم يالتضبتفَ خصائص المساندة االجتماعية ليس لها عالقة 
قـــل أيكـــون تفضـــيلهم  والـــذين يحضـــون بشـــبكة دعـــم صـــغيرة النســـاء المعـــزوالت اجتماعيـــا -ب
  .ياتخر لتقاعد المبكر بالنسبة للنساء األل
يمكــن التنبــؤ بــه مــن خــالل الــدعم االجتمــاعي المحــدود أو مــدى  ٥٥التقاعــد قبــل ســن  - ج

  .القابلية لتأسيس شبكة عالقات اجتماعية جديدة
  
  ,. RH Glazier et al) 2004(  وآخروندراسة جالزير  -٧١

ـــىالدراســـة  هـــذههـــدفت  ـــاة،الكشـــف عـــن  إل المســـاندة  إدراك العالقـــة بـــين ضـــغوط الحي
المسـاندة االجتماعيـة بـين الضـغوط  تلعبـهالـذي  طوالدور الوسياالكتئاب  وأعراضاعية االجتم

  .لدى السيدات الحوامل واألعراض
سيدة حامـل تـم جمـع  )٢٠٥٢( قوامهاة عينالدراسة على  أجريتولتحقيق هذا الغرض 

  .بياناتهم بواسطة التقارير الذاتية خالل الثالثة شهور الثانية من فترة حملهن
 الحالــــة االجتماعيــــة،(المختلفــــة للعوامــــل الديموغرافيــــة  التــــأثيراتالنتــــائج  أظهــــرت وقــــد

 أعـــراضوالمســـاندة االجتماعيـــة علـــى ) الحيـــاة أحـــداث الخالفـــات العائليـــة،(الضـــغوط ) الســـن
النســاء الالتــي ســجلن مســتويات منخفضــة مــن المســاندة االجتماعيــة  أناالكتئــاب والقلــق كمــا 

مـن النسـاء الـذين سـجلن مسـتويات  أعلـىبنسـبة  واألعـراضضـغوط ظهرن ارتباط قوى بـين الأ
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تتفــق  .الوســيط للمســاندة االجتماعيــة التــأثيرعاليــة مــن المســاندة االجتماعيــة ويــدل ذلــك علــى 
للحوامـــل  االجتماعيـــة المســـاندة أننفـــس المجـــال علـــى  فـــيالدراســـة مـــع دراســـات ســـابقة  هـــذه

تخفـــف مـــن مخـــاطر  أنمـــاعي مـــن شـــانها خاصــة مـــن قبـــل الوالـــدين ونمـــو شـــبكة الــدعم االجت
  .والطفل على حد سواء األمق على الشعور بالضي

  )et at., William Rhonda (2004  وآخروندراسة رواندا  -١٨
التعـرض و ر المساندة االجتماعية على االكتئـاب ثأالكشف عن  إلى هذه الدراسة هدفت

لوصـــف شـــكل المســـاندة  إضـــافة ،يفياألداء الـــوظو  القابليـــة للتنقـــلو الرضـــا عـــن الحيـــاة و لأللـــم 
االجتماعيـة والتكامــل االجتمــاعي مــن خــالل دراسـة طوليــة لتتبــع األشــخاص مبتــوري األطــراف 

تم اختيارهم مـن خـالل  بالغاً  )٨٩(الدراسة على عينة قوامها  أجريتوقد  .السفلية لمدة عامان
  .العظاملقسم خدمات جراحة ومعالجة تشوهات  اإلدخالتسلسل 

العمليـة ثـم  إجـراءالعينة بعد انقضـاء شـهر علـى  أفرادهاتفية مع  قابالتم جراءإلقد تم 
  :الدراسة النتائج التالية أظهرتوقد . شهرا ٢٤شهرا ثم بعد  ١٢اشهر ثم بعد  ٦بعد 
 عقــب عمليــة البتــر  األشــخاصمســتوى مرتفــع مــن التكامــل االجتمــاعي مــن خــالل  وجــود

ــــي الســــنتين ال ــــر ف ــــي كانــــت مرتبطــــة بعــــدم التغي ــــتت ــــة، إجــــراء أعقب  أنحــــين  فــــي العملي
ـــة ا هـــذهقـــل فـــي أالمســـتويات المتوســـطة مـــن التكامـــل االجتمـــاعي كانـــت  لمجموعـــة مقارن

  .بمجموعة بدون عجز
  تراوحـــت بـــين عـــدم المســـاندة األبعـــاد المســـاندة االجتماعيـــة المتعـــدد  إدراكدرجـــات مقيـــاس

  .المساندةمن مقدار  األقصىتقريبا والحد 
  الرضـا عـن الحيـاةلأللـمللتعـرض  هامـاً  متنبئاً كان  األبعادساندة متعدد الم إدراكمقياس ،، 

 واألداءبالقابليـة للتنقـل  يتنبـأ أنـةكمـا . الـتحكم فـي العوامـل المرتبطـة بـالبتر القابلية للتنقل،
 .عملية البتر إجراءمن  أشهرالوظيفي بعد ستة 

   
   ncanDu Duncan, Terry(Susan; 2005(دراسة سوزان وتيري دنكان  -١٩

الـــدعم االجتمـــاعي علـــى النشـــاط البـــدني بـــين  تـــأثير الكشـــف عـــن إلـــىهـــدفت الدراســـة 
 اآلبـاء(النسبي للـدعم مـن مصـادر مختلفـة  التأثيرسنة واكتشاف  ١٤ إلى ١٠من سن  األفراد
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وهو يقـوم  متابعته أوكتشجيع طفل ( يسواء عاطف وتوضيح نوع الدعم ) األصدقاءو  األقاربو 
مشـاركة فـي الك( أدائـيدعم  أو )حتى بالحديث عن نشاط الطفل الحركي أودني بنشاط  بأداء

  .)النشاط الرياضي لممارسةتوفير وسائل المواصالت أو البدنية مع الطفل  األنشطة
عــام وقـــد  )١٢.٥(عمـــر  بمتوســططالـــب وطالبــة ) ٣٧٢(مــن  وقــد تكونــت عينـــة الدراســة
 وأســفرت اتجاهاتــهكافــة  فــيشــاط البــدني بموضــوع الن لإلحاطــةاســتخدمت البيانــات المســحية 

  :النتائج عن
  كبيــر  ى دعــملــدى الشــاب الــذي يحصــل علــ البــدنيمســتويات عاليــة مــن النشــاط وجــود

  .من أصدقاءه
  وخاصـة صـغار  لألفـراد البدني األداءارتفاع جودة  إلىيؤدي  اآلباءالدعم المباشر من

 .المراهقين

  أدائــيكــان لهــم مســتوى  رالــذكو  طفــالاأل أنحيــث  واإلنــاثوجــود فــروق بــين الــذكور 
ــــات  أفضــــل ــــيمــــن الفتي ــــدعم  ف ــــدني بغــــض النظــــر عــــن مصــــدر ونمــــط ال النشــــاط الب

 .االجتماعي المقدم لهم

  
ثا كر: ثال عد المب لت التقا سات تناو ته و درا  عالق

 :ببعض المتغيرات

   )١٩٩١: زينب الجبر ودالل الهدهود(دراسة  -٠٢
لمــة الكويتيــة واألســباب الحقيقيــة معتقاعــد اللتعــرف علــى ظــاهرة االدراســة  هــذه هــدفت

حيـث عملـت دراسـة ميدانيـة علـى عينـة مـن المعلمـات الكويتيـات  ،التي تدفعها للتقاعـد المبكـر
  .للتعرف على أسباب تقاعد المعلمة الكويتية استبانهمعلمة واستخدمت  )٨٩( قوامها

لمـــة الكويتيـــة لطلـــب إن الظـــروف المهنيـــة اإلداريـــة تـــدفع المعأســـفرت النتـــائج عـــن  وقـــد
مـــن الظـــروف الذاتيـــة االجتماعيـــة كـــالزواج والتفـــرغ لألســـرة  التقاعـــد المبكـــر وهـــى أكثـــر تـــأثيراً 
  .والمتطلبات االجتماعية وغيرها
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  )١٩٩٣:سالم الطحيح  ( دراسة -١٢
هــذه أجريــت  التقاعــد المبكــر فــي دولــة الكويــت وقــد أســبابهــدفت هــذه الدراســة تحليــل 

وقــد طبــق  ئياً دولــة الكويــت تــم اختيــارهم عشــوا مــن متقاعــداً  )٥٦٩ (مــهالدراســة علــى عينــة قوا
النتـائج  أسفرتالمؤدية للتقاعد المبكر حيث  األسبابالباحث للتعرف على  إعداداستبيان من 

  :عن
  عمـل  إقامـةوالرغبـة فـي  األقـرانوالتنظيميـة وضـغوط  اإلداريـةوالعوامـل إن مزايا التقاعـد

 .لظاهرة التقاعد المبكر كأسباب تأتيصية على التوالي خاص والعوامل الصحية والشخ

 

   )١٩٩٣ :عدنان العصفور ( دراسة  -٢٢
واألســباب الرئيســية  ظــاهرة التقاعــد المبكــر لتعــرف علــى حجــم وتطــوراهــدفت الدراســة 

التي أدت إلـى حـدوث الظـاهرة باإلضـافة للتعـرف علـى المتغيـرات التـي تلعـب دورا رئيسـيا فـي 
لــذا أجريــت الدراســة علــى عينــة  .لتعــرف علــى المســار المســتقبلي للظــاهرةاحــدوثها كمــا هــدفت 

  :وقد أسفرت النتائج عنمتقاعدا ) ٨٣٩(قوامها 
  إن .للتقاعـد المبكـر التخاذ قرار في العوامل المؤدية أوالً  تأتيوالوظيفية  األسريةالظروف 

االجتمـاعي  أوسلبية على المتقاعد سـواء علـى الصـعيد النفسـي آثارا التقاعد المبكر يترك 
 .الصحي أو

 المسـتوى  العمـر، الدخل، الحالة التعليمية، الحالة االجتماعية،(المتغيرات الديموغرافية  إن
 .في الظاهرة هاماً  تلعب دوراً ) النوع الوظيفي،

 

   )١٩٩٥ : خالد الشالل ( دراسة -٣٢
لتعــرف علــى األســباب التــي تــدفع بــالمواطن للتقاعــد المبكــر والتعــرف اهــدفت الدراســة 

علــى اآلثــار االجتماعيــة والنفســية واالقتصــادية للتقاعــد المبكــر كمــا هــدفت للتعــرف علــى دور 
أي حـد تختلـف  وٕالـىاذ قـرار التقاعـد المبكـر اإلرادة الذاتية وتأثير الجماعة على الفـرد فـي اتخـ

الدراسـة  أجريـت ، ولتحقيـق هـذا الهـدفأثار التقاعد المبكر وفقا للخصـائص العامـة للمبحـوثين
وبتطبيـــق  اإلنـــاثمـــن ) ٣٧(و مـــن الـــذكور) ١٢٣(متقاعـــدا بواقـــع ) ١٦٠(علـــى عينـــة قوامهـــا
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للمقــابالت المتعمقــة  إضــافةة الناتجــة عنــ واآلثــارالتقاعــد المبكــر  أســبابللتعــرف علــى  اســتبانه
  :النتائج عن أسفرت هوتنظيم المجموعات النقاشي

 االقتصـادية ثـم الظـروف  فاألسـبابالنفسـية  األسـبابليهـا ثـم ت أوال تـأتيالوظيفية  األسباب
  .التقاعد أسبابمن حيث  والصحية األسرية

  قتنــاع ذاتــي ولــيس العينــة قــد اتخــذوا قــرار التقاعــد المبكــر عــن ا أربــاعمــا يزيــد علــى ثالثــة
 .إجبار أوتحت ضغوط 

 الســلبية للتقاعــد والتــي تمثلــت فــي الشــعور  اآلثــارالعينــة مــن  أفــرادعــاني عــدد كبيــر مــن ي
بالضغوط والمصاعب وافتقاد الدعم النفسي واالجتماعي والسـلبية والالمبـاالة والقلـق وعـدم 

  .األسريةلتوترات لزيادة الخالفات وا إضافةاالجتماعية القات االستقرار وتقلص الع

  
  )١٩٩٦ :خالد الشالل ( دراسة  -٤٢ 

الدراســــة التعــــرف علــــى العالقــــة بــــين مســــتوى الرضــــا المهنــــي لــــدى المــــوظفين  هــــدفت
 وقد أجريت الدراسة على عينة عشوائية قوامهـا ن التقاعد المبكر،أالكويتيين وطبيعة آرائهم بش

الباحـث  إعـدادمقننـة مـن  اسـتبانهق وبتطبيـ القطـاع الحكـوميمن العـاملين فـي  موظفاً  )٢٣٥(
  :التوصل للنتائج التالية أمكن
  العينة أفرادمرتفع للتقاعد المبكر بين  تأييدوجود.  
  بيئـة العمـلو عالقـات العمـل و المهنـة و الـدخل ( الرضـا المهنـيوجود ارتباط سالب بـين( 

  .اعد المبكرللتق بمعنى إن األقل في الرضا المهني هم األكثر تأييداً والتقاعد المبكر 
  

   )١٩٩٦ :عبد الرحمن سليمان وهشام عبداهللا( دراسة -٥٢
العالقــة بـين خبـرة الوحــدة النفسـية والشـعور باالكتئــاب الكشـف عـن  هـذه الدراســة هـدفت

والتفاعــل  التــأثيرلــدى عينــة مــن المســنين العــاملين والمتقاعــدين فــي المجتمــع القطــري ودراســة 
ســتوى التعليمــي والعمــر علــى الشــعور بالوحــدة النفســية المشــترك لكــل مــن متغيــرات العمــل والم

  .واالكتئاب لدى المسنين



دراسات               الفصل الثالث
 سابقة

 

-١٠٢- 

مــن الــذكور فــي دولــة قطــر بمتوســط عمــري  مســناً ) ٩٣( وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن
لتقدير الذاتي لالكتئـاب للمسـنين وبتطبيق مقياس الوحدة النفسية للمسنين ومقياس ا) ٦٦.٠٩(

  :النتائج عن ما يلي أسفرت حيث
موجبــة بــين مســتوى الشــعور بالوحــدة النفســية ومســتوى االكتئــاب  ارتباطيــهوجــود عالقــة  – ١

  .لدى المسنين
بــــين المســــنين العــــاملين والمســــنين المتقاعــــدين فــــي  إحصــــائيةفــــروق ذات داللــــة  وجــــود – ٢

  .المتقاعدين الشعور بالوحدة النفسية والفروق لصالح المسنين
عــــاملين والمســــنين المتقاعــــدين فــــي ال نالمســــني بــــين إحصــــائيةفــــروق ذات داللــــة  وجــــود – ٣

  .وق لصالح المسنين المتقاعدينالشعور باالكتئاب والفر 
  
  )&Layton Sharpley; 1998(دراسة شاربلى واليتون  -٦٢

هل هـو بسـبب  التقاعد وأسباب قاعد،توقت الو السن  تأثيرالتعرف على  الدراسة هدفت
ثــر التــدريب قبــل التقاعــد علــى الحالــة الصــحية أذلك وكــ طوعيــاً  أوالحالــة المرضــية  أوالســن 

اوحــت تر  الدراســة علــى عينــة مــن المتقاعــدين أجريــتلــذا  .والنفســية والبدنيــة خــالل فتــرة التقاعــد
عبــر الخمــس ســنوات   متــدتا ومــن خــالل دراســة طوليــة عامــاً  )٩٠-٤٤(بــين  العينــة أعمــار

  :لتاليةالدراسة عن النتائج ا أسفرت .الالحقة لتقاعدهم الكلي
 دال علـى تـأثيرلم يظهـر ( أفضلسجلوا صحة بدنية  الرجال الذين يتقاعدون مبكراً  إن 

   .)النساء
 ـــدما تقاعـــدوا  كـــالً  إن ـــق، ألســـبابمـــن الرجـــال والنســـاء عن ـــاب، طوعيـــة ســـجلوا قل  اكتئ

  .مرضية ألسبابقل من هؤالء الذين تقاعدوا أوضغوط 
 االكتئـــاب ،علـــى التعامـــل مـــع القلـــق ريب الواضـــحخبـــرة التعلـــيم قبـــل التقاعـــد والتـــد إن، 

الضـغوط  بانخفـاض تـدهور الصـحة البدنيـة النـاتج عـن التقاعـد كـان مرتبطـاً  الضغوط،
  .النفسية التابعة للتقاعد

 ــــــو  إن ــــــل التقاعــــــد والمتضــــــمن الن ــــــيم قب ــــــة التعل  والشخصــــــية والصــــــحيةاحي االجتماعي
 .تقاعدالضيق النفسي خالل فترة ال والصداقات كان له ارتباط بانخفاض
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  )Maximiliam; 2000(دراسة ماكسميليان  -٧٢
 ثر القرين وميزات العالقة الزوجية في االنسحاب من العمـلأالدراسة لتقييم  هذههدفت 

  .واتخاذ قرار التقاعد
هناك فروق بـين  إنوالزوجات  لألزواجحيث يكتشف الباحث من خالل دراسة مسحية 

يســوون تقاعــدهم لصــالح منفعــة زوجــاتهم  فــاألزواج والزوجــات فــي اتخــاذ قــرار التقاعــد األزواج
للتقاعـد فـي حـال  األزواج يتجـهكمـا . علـى دخـل الـزوجين يكون بناءً  المرأةتقاعد  إنفي حين 

منهــا نوعيــة العالقــة  اعتبــاراتقــرار التقاعــد يــنعكس علــى عــدة  أن إلــى إضــافةمــرض الزوجــة 
  .ةلزواجياالزوجية ووضع الزوج في المؤسسة 

  
  )٢٠٠٣ :حمد العامرىأو  الفوزان ناصر ( دراسة -٢٨

الحكوميـــة بالمملكـــة  األجهـــزةالمـــوظفين فـــي  آراءالتعـــرف علـــى  هـــدفت هـــذه الدراســـة 
خدمــة الالزمــة للحصــول علــى المختلفــة لخفــض عــدد ســنوات ال اآلثــارالعربيــة الســعودية حــول 

  .التقاعد
المركزيـــة  األجهـــزةموظـــف مـــن مختلـــف  ٥٠٠ رأىالغايـــة تـــم اســـتطالع  هـــذهولتحقيـــق 

  .موظفا ٣٤٥بمدينة الرياض وقد استجاب منهم 
االيجابيـــة والســـلبية لخفـــض عـــدد ســـنوات  اآلثـــارعـــدد مـــن  إلـــىوقـــد توصـــلت الدراســـة 

 إيجــادااليجابيــة فــي معالجــة الخلــل فــي ســوق العمــل،  اآلثــارالخدمــة الالزمــة للتقاعــد وتمثلــت 
 اآلثـار أمـا. ة العمالـة الوافـدةالمسـاهمة فـي حـل مشـكل سوق العمل، إلىفرص للداخلين الجدد 

صـندوق معاشـات  أعبـاءالسلبية فقد تضمنت خلـق متاعـب نفسـية واجتماعيـة للمتقاعـد وزيـادة 
  .التقاعد

  
   )Spiegel&Shultz; 2003( دراسة سبايغل وشولتز -٢٩

 والمهـاراتالمعلومـات كان التخطيط قبل التقاعـد وامـتالك  إذاما  لمعرفةالدراسة هدفت 
عـن التقاعـد  على تحقيق التوافـق والرضـاتأثير ه ى التحول واالنتقال للحياة المدنية لوالقدرة عل

  .لدى ضباط المالحة
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 ضابطاً  )٦٧٢(جمعت بيانات الدراسة من خالل دراسة طولية لعينة تكونت من  حيث
كل من التخطيط قبل التقاعد والقدرة والقابليـة للتحـول كـان لهـم  أنالنتائج  أوضحتوقد  بحرياً 
  .تحقيق الرضا والتوافق مع التقاعدفي  تأثير

  
  )٢٠٠٣ :وآخرون إبراهيم نعماد الدي( دراسة -٠٣

 إلـــى اً التـــي دفعـــت المتقاعـــدين مبكـــر  األســـباب التعـــرف علـــى إلـــىهـــذه الدراســـة هـــدفت 
االقتصــــادية واالجتماعيــــة المصــــاحبة لسياســــة  اآلثــــارورصــــد  المعــــاش المبكــــر، إلــــىالخــــروج 

البحـــث لتقـــديم بيانـــات متكاملـــة  وأدواتســـتخدمت مجموعـــة مـــن طـــرق وقـــد ا .المعـــاش المبكـــر
دراسـة الحالـة و المقارنـة و  اإلحصـائيةالبيانات تمثلت في الطريقـة  وهذهلتحقيق الهدف المنشود 

  .صحيفة االستبيانو المالحظة و المقابالت المفتوحة و الطريقة الوصفية و 
  :يليالنتائج عن ما  أسفرتوقد 

  األسـباب هـي أنـواعفـي ثالثـة  األسـباب هـذهعد المبكر وتتجسـد للتقا أسبابوجود عدة 
  .االجتماعية األسباب االقتصادية، األسباب التنظيمية،

 الســلبية للتحــوالت االجتماعيــة واالقتصــادية المصــاحبة للتقاعــد المبكــر  اآلثــارنســبة  إن
 .االيجابية اآلثارمن نسبة  أعلىكانت 

 
عا لت : راب سات تناو تراقدرا ساندة النف االح سي والم

 االجتماعية

  ) ,W K. Mo; 1991(دراسة مو -١٣
 االجتماعيـةالكشف عن عالقة الضغوط والشخصية والمسـاندة إلى الدراسة  هذههدفت 

معلمـــة مـــن العـــاملين فـــي ) ٣٩٩(الدراســـة علـــى عينـــة قوامهـــا أجريـــتالنفســـي ولـــذا  بـــاالحتراق
  :في طبيق مجموعة من األدوات تمثلتالمدارس الثانوية وبعد ت

 االحتراق النفسي لمسالك وجاكسون مقياس.  
 تاء ضغوط العمل لكرياكو وسوتكليفاستف. 

 مقياس الشبكة االجتماعية. 

  :النتائج عن أسفرت
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  .ى كل من الضغوط واالحتراق النفسيعل االجتماعيةرئيسي للمساندة  تأثيروجود  -١
راع الـدور وغمـوض لـديها القـدرة علـى مواجهـة صـ) أ(المعلمة التي تتمتع بنمط الشخصية  -٢

 .قل عرضة لالحتراق النفسيأ أنهاالدور كما 

 .مالء منبآت هامة باإلنجاز الشخصيكل من نمط الشخصية ومساندة الز  -٣

  
  )Corrigan et al.,1995  Patrik(خرون آدراسة كوريجان و  -٢٣

ثــر دعـــم أهــدفت هــذه الدراســة قيــاس االحتــراق النفســـي واآلثــار الســلبية الناجمــة عنــة و 
 )٤٧(قوامهـا ولـذا أجريـت الدراسـة علـي عينـه . الء في تخفيض أعراض االحتراق النفسيالزم

  .العاملين في مستشفى الطب النفسي من موظفاً 
 ،نالقلــــق المــــزم دعــــم الــــزمالء، وبعــــد تطبيــــق المقــــاييس الخاصــــة بــــاالحتراق النفســــي،

  -:نحو العمل أسفرت النتائج عن تواالتجاها الصحة البدنية،
  ارتباطيــه موجبــة بــين االحتــراق النفســي والقلــق وتكــرار حــدوث األمــراض وجــود عالقــة

  .واالتجاهات المضادة للعمل
  وجود عالقة ارتباطيه سالبة بين االحتراق النفسي ومستوى الرضا عن شـبكة العالقـات

 .االجتماعية مع الزمالء

 ق وجـــود ارتبـــاط جزئـــي يظهـــر أن الرضـــا والـــدعم مـــن الـــزمالء يقلـــل مـــن آثـــار االحتـــرا
كمــا تقتــرح  .النفســي علــى تكــرار حــدوث األمــراض واالتجاهــات الســلبية نحــو الوظيفــة

 .النتائج أن الدعم من قبل الزمالء يخفض من أثار االحتراق النفسي الضارة بالصحة

 

   ),. Esther Greenglass et al (1996دراسة جرينجالس وآخرون   -٣٣
عي مـــن مصـــادر متنوعـــة فـــي الـــدعم االجتمـــا ثـــرأعـــن هـــدفت هـــذه الدراســـة الكشـــف 

  .ثار الناجمة عن االحتراق النفسيالتخفيف من اآل
تكونت عينة الدراسة من مجموعة من المعلمين والمعلمـات وقـد طبقـت الدراسـة مقيـاس 

 ،تبلــد الشخصــية اإلنهــاك العــاطفي، الثالثــة، هعلــى أبعــاد MBI)(ماســالك لالحتــراق النفســي 
دة االجتماعيــة تــم اســتخدام النســخة المطــورة لمقيــاس ولقيــاس المســان. تــدنى االنجــاز الشخصــي

المســــاندة  التــــدريب، المعلومــــات،(حيــــث تــــم قيــــاس تــــأثير ثالثــــة أنــــواع مــــن الــــدعم  .كــــابالن
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وقـــد ). األقـــارب واألصـــدقاء الـــزمالء، المشـــرفين،(وذلـــك مـــن خـــالل ثالثـــة مصـــادر ) العاطفيـــة
  :عنأسفرت النتائج 

 ادر الضــغوط أثبتــت أن مــن بــين الثالثــة أن التفــاعالت المختلفــة بــين الــدعم ومصــ
مصـــادر فـــان المســـاندة مـــن قبـــل الـــزمالء كانـــت األكثـــر أهميـــة فـــي التخفيـــف مـــن 

  .العاطفياإلنهاك 
 وجود تأثير مخفف للدعم بالمعلومات على اإلنهاك العاطفي. 

 وجود تأثير للدعم العاطفي كمخفف لالحتراق على بعد تبلد الشخصية. 

  .نوعية الحياة للمعلم ننتائج الدراسة في تطوير وتحسيقترح الباحث استخدام أو 
  

  )٢٠٠١ :عوني عبدالحليم(دراسة  -٤٣
هدفت هذه الدراسة تحليل النموذج البنائي لإلنهاك النفسي والتعرف على مظـاهرة لـدى 

معلــم ومعلمــة مــن معلمــي المــدارس الثانويــة ) ٢٠٠(المعلمــين وقــد تمثلــت عينــة الدراســة فــي 
  :المقاييس التاليةالعامة وبتطبيق 

 مقياس االحتراق النفسي لماسالك.  
  الباحث إعدادمقياس بيئة العمل المدرسي من. 

  عزت عبد الحميد إعدادمقياس المساندة االجتماعية من.  
  :عنالنتائج  أسفرتوقد 
علــى كــل مــن  األصــدقاءومســاندة  الــزمالء،لمســاندة  إحصــائياً ســالب دال  تــأثيروجــود  -١

  .الشخصيوتبلد الشعور  ،االنفعالياالستنزاف 
لمســـاندة الـــزمالء واألســـرة واألقـــارب علـــى الشـــعور  وجـــود تـــأثير موجـــب دال إحصـــائياً  -٢

 .بانجاز الشخصي

وجود تأثير سالب للمساندة االجتماعية الداخليـة المتمثلـة فـي مسـاندة الـزمالء ورؤسـاء  -٣
  .العمل على صراع الدور وغموضه لدى معلمي المرحلة الثانوية
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   )٢٠٠٧  :عطية منصور إيمان ( دراسة -٣٥
هـــدفت هـــذه الدراســـة الكشـــف عـــن العالقـــة بـــين كـــل مـــن الضـــغوط المهنيـــة وأبعادهـــا 

 بأبعـادهوالمساندة االجتماعية وأبعادهـا ومصـادرها والكفـاءة الذاتيـة وأبعادهـا بـاالحتراق النفسـي 
والتعــرف ) نقــص الشــعور باالنجــاز الشخصــي تبلــد المشــاعر، االســتنزاف الوجــداني،(الثالثــة 

علــــى إســــهام كــــل مــــن الضــــغوط المهنيــــة، المســــاندة االجتماعيــــة والكفــــاءة الذاتيــــة فــــي التنبــــؤ 
  .باالحتراق النفسي لمعلمي المرحلة االبتدائية

مــن ) ٥٠(مــن معلمــي المرحلــة االبتدائيــة  معلمــاً ) ١٨١(وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن
قامــــت الباحثــــة باســــتخدام  وقــــد ســــنة) ٣٥.٦(مــــن اإلنــــاث بمتوســــط عمــــر ) ١٣١(الــــذكور و
  :التالية األدوات
  الباحثة إعدادمقياس الكفاءة الذاتية للمعلم من.  
  عزت عبد الحميد إعدادمقياس المساندة االجتماعية من. 

 مقياس االحتراق النفسي لماسالك. 

  :يلي حيث توصلت النتائج لمل 
االحتراق النفسي بأبعاده ذات داللة إحصائية بين الضغوط المهنية و  ةعالقة موجبوجود  – ١

  .الثالثة
كفــاءة وال المســاندة االجتماعيــة،(عالقــة ســالبة ذات داللــة إحصــائية بــين كــل مــن  وجــود – ٢

  .باالحتراق النفسي) الذاتية
الكفــاءة الذاتيــة والضــغوط النفســية بــاالحتراق النفســي لمعلــم المرحلــة االبتدائيــة فــي  تنبــئ – ٣

  .االحتراق النفسي لهؤالء المعلمينمتبناة ب حين أن المساندة االجتماعية غير
فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين معلمـــي ومعلمـــات المرحلـــة االبتدائيـــة فـــي  عـــدم وجـــود – ٤

  .ثة تعزى للمتغيرات الديموغرافيةاالحتراق النفسي بأبعاده الثال
 التعقيب على الدراسات السابقة

  الهدفمن حيث :  أوال
  المتعلق بـاالحتراق النفسـي فقـد هـدفت بعـض الدراسـات  األولبالنسبة لدراسات المحور

 )١٩٩٧( دراســة الســرطاويكمــا فــي  مســبباتهقيــاس االحتــراق النفســي والتعــرف علــى 
ــر ومكمهــانو ) ٢٠٠٣( والعتيبــي كمــا  )Brewer  Mcmahan, 2003( بروي
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الســـلبية لالحتـــراق النفســـي مثـــل دراســـة  اآلثـــارهـــدفت بعـــض الدراســـات التعـــرف علـــى 
الكتشـاف  أخـرىوهـدفت دراسـات ) Corrigan et al., 1995(اخـرون كوريجـان و 
علـــى  بـــين الضـــغوط الوظيفيـــة واالحتـــراق النفســـي كمـــا فـــي دراســـة هرتباطيـــإلالعالقـــة ا
 ).٢٠٠٦( العنزي والمشعان ودراسة) ٢٠٠٦( حسين

  حيــث  فهااأهــددراســات المحــور الثــاني والخــاص بالمســاندة االجتماعيــة فقــد تنوعــت أمــا
المسـاندة االجتماعيـة ومصـادرها  أنـواعمـن بعـض الدراسـات التعـرف علـى  كان الهدف

 Rhonda William)ودراسـة )٢٠٠١( لعبـدا لمتعـا محفوظ هيامكما في دراسة 

et at., 2004)  المســـاندة  تلعبـــهلتحديـــد الـــدور الـــذي  أخـــرىبينمـــا هـــدفت دراســـات
 هوالند وهولهـان دراسةكما فـي  الحياة الضاغطة أحداثاالجتماعية في التخفيف من 

 Holahan, 2003) (Kathleen Holland ,Carole  ـــر ودراســـة جالزي
 .(RH Glazier et al ., 2004) وآخرون

  بعضــها التعــرف  دراســات المحــور الثالــث الخــاص بالتقاعــد المبكــر هــدف أنفـي حــين 
 الجبــر والهــدهودالحقيقيــة وراءهــا مثــل دراســة  واألســبابظــاهرة التقاعــد المبكــر  علــى

خالد و ) ١٩٩٣(العصفور  عدنان ودراسة )١٩٩٣( الطحيحسالم ودراسة  )١٩٩١(
لمعرفـــة العالقـــة بـــين الرضـــا المهنـــي  أخـــرىبينمـــا هـــدفت دراســـات ) ١٩٩٦(الشـــالل 

للتعــرف علــى  أخــرىوهــدفت دراســات  ،)١٩٩٥( الشــاللوالتقاعــد المبكــر مثــل دراســة 
 &Spiegel مثــل دراســة النفســية واالجتماعيــة واالقتصــادية للتقاعــد المبكــر اآلثــار

Shultz, 2003  ٢٠٠٣(وآخرون إبراهيم نعماد الدي ودراسة(. 

 مـــن  أكثـــر أوالمحور الرابـــع فكانـــت هنـــاك دراســـات تناولـــت متغيـــرين بـــ يتعلـــق فيمـــا أمـــا
متغيــرات الدراســة متممــة للمحــاور الســابقة ومتداخلــة معهــا حيــث يتضــمن هــذا المحــور 

هــذا  أهــدافحــاور الثالثــة الســابقة، وقــد تميــزت عالقــة وطيــدة بالم ودراســات لهــا بحوثــاً 
المحور بتشعبها واختالفها فمثال هناك دراسات هـدفت الكشـف عـن العالقـة التـي تـربط 

ثـر المسـاندة والـدعم االجتمـاعي فـي تخفـيض أالمساندة االجتماعية بـاالحتراق النفسـي و 
ـــــار الســـــلبي ـــــاثن هال الناجمـــــة عـــــن االحتـــــراق النفســـــي مثـــــل دراســـــة ةاآلث بســـــلبن جون
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)Jonathon Halbesleben , 2000  (ودراســة )Prins et al., 2007( 
 .)٢٠٠٧(عطية  إيمانودراسة 

  ثـر أللتوصل للعالقة بين االحتـراق النفسـي والتقاعـد المبكـر و  أخرىكما هدفت دراسات
الضــغوط الوظيفيــة واالحتــراق النفســي فــي دفــع العــاملين لتــرك العمــل والتقاعــد المبكــر 

 )٢٠٠٣( العتيبــيآدم ودراســة ) Weisberg& Sagic, 1999( كمــا فــي دراســة
االحتـراق النفسـي بالرغبـة فـي تـرك  تنبـأومدى  )٢٠٠٧( منظمة العمل الدوليةودراسة 

  .)Goodman, 1998(العمل من خالل دراسة 
 األســـرةالعالقـــة بـــين التقاعـــد المبكـــر والمســـاندة االجتماعيـــة والـــدعم المقـــدم مـــن  وأخيـــراً 
ـــــــ واألصـــــــدقاء التقاعـــــــد كمـــــــا فـــــــي دراســـــــة  أزمـــــــةاالســـــــتعداد فـــــــي تجـــــــاوز  وأهميـــــــةزمالء وال

)Mallinckrodt et al., 1988( اهللا ودراســـة عبـــد الـــرحمن ســـليمان وهشـــام عبـــد 
)١٩٩٧(.  

والدراســـة الحاليـــة هـــدفت الكشـــف عـــن العالقـــة بـــين كـــل مـــن االحتـــراق النفســـي والمســـاندة 
  .التقاعد المبكر من جهة أخرى نحو ناالجتماعية من جهة واتجاه العاملين الكويتيي

  العينة من حيث :ثانياً 
 أوالجــنس  أواختلفــت العينــات المشــتركة فــي الدراســات الســابقة ســواء مــن حيــث العــدد 

كمـا فـي دراسـة ١٠,٠٠٠من  أكثر إلىنوع العمل فقد تراوح العدد من خمس حاالت  أوالعمر 
بعــض  أنكمــا ) Elovainio et al., 2003( ودراســة) ٢٠٠٧( منظمــة العمــل الدوليــة

بعــض الدراســات اقتصــرت عيناتهــا علــى  أنفــي حــين  وٕاناثــاً  الدراســات شــملت عيناتهــا ذكــوراً 
 ,Spiegel& Shultz ودراسـة) ٢٠٠٣( العـامرياحمـد الفـوزان و  ناصـر الـذكور مثـل دراسـة

 Kathleen Holland ,Carole)فقـط كمـا فـي دراسـة إناثـاً وبعضـها تضـمن )  (2003

Holahan, 2003)  فقــط مثــل دراســة  ينالمتزوجبــوبعــض الدراســات حــددت عينتهــا ) 

Maximiliam, 2000(.  
 تشمل فترة زمنية طويلـة نسـبياً  أنها أيكانت بعض العينات تعتبر عينات ممتدة  أيضاً 

 ٢٦تـم متابعــة المــوظفين حتــى بعــد تقاعــدهم لمــدة  األمريكيــةجامعــة تكســاس  دراســةفــي فمـثال 
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امتـدت لمـدة خمـس سـنوات  والتـي )Sharpley& Layton, 1998(  وكـذلك دراسـة عامـاً 
  .لمدة عامين (Rhonda William et at., 2004) كما استمرت دراسة

ســـنوات كمـــا فـــي دراســـة ١٠مـــن  األعمـــارالعينـــات فقـــد تراوحـــت  أعمـــارمـــن حيـــث  أمـــا
كمـا  عاماً  ٩٠ إلى (Susan Duncan, Terry Duncan, 2005)سوزى وتيرى دونكن 

  .)Sharpley& Layton, 1998( في دراسة
كما شملت العينات مستويات تعليمية واجتماعية واقتصادية وثقافيـة مختلفـة  فتضـمنت 

 وٕايمـان) ٢٠٠٦( والقريـوتي والخطيـب) ١٩٩٧( رطاوىسـال زيـدان دراسـةك العينات معلمين
  (Spiegel& Shultz, 2003) وكــذلك الضــباط مثــل دراســة  )٢٠٠٧(منصــور عطيــة

والعاملين في  اإلداريين إلى إضافة )Rislo Sutinen et al., 2003( ةدراسمثل  واألطباء
  .اإلنسانيةالخدمات 

  ٥٢وحتـــى  ٢٥مـــن وأعمـــار زمنيـــة)  ٢٠٧(والدراســـة الحاليـــة اســـتخدمت عينـــة قوامهـــا 
   .مار سابقة الذكر وكذا حجم العينةوهي في نفس مدى األع

  األدوات من حيث :اً ثالث
ذلـك طبقـا للهـدف مـن الدراسـة وحجـم العينـة المسـتخدمة تعددت المقاييس المسـتخدمة و 

الثالثة لالحتـراق  األبعادلقياس ) MBI(فلقياس االحتراق النفسي تم استخدام مقياس ماسالك 
النفســــي، االســــتنزاف العــــاطفي وتبلــــد الشخصــــية وتــــدني االنجــــاز الشخصــــي كمــــا فــــي دراســــة 

ون كمــــــا فــــــي دراســــــة ومقيــــــاس ماســــــالك وجاكســــــ )٢٠٠٦(والمشــــــعان ) ٢٠٠٣(العتيبــــــى 
)Brewer, Mcmahan, 2003(  ــوتي والخطيــب ومقيــاس شــرنك كمــا فــي دراســة القري
)٢٠٠٦.(  

 في معظم الدراسـات Sarasonكما تم استخدام مقياس المساندة االجتماعية لسارسون 
وود  فــــاليريللمســــاندة االجتماعيــــة فــــي دراســــة ) Karasek(كمــــا اســــتخدم مقيــــاس كراســــك 

)Valarie Wood, 2005(،  بينمــا اســتخدم مقيـــاس)Voux,1982 ( تعريبـــهوالــذي تــم 
ــوترجمتــه للعربيــة فــي دراســة  ــد الحمي  )٢٠٠٦(منصــور عطيــة وٕايمــان) ١٩٩٦( دعــزت عب

 Kathleen)في دراسة) ١٩٨٧( االجتماعي لكاترونا وروسلضافة لتطبيق مقياس الدعم إ

Holland ,Carole Holahan, 2003 )  ــام  أعــدتكمــا ــدمحفــوظ هي ــالالمت عب  ع
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تنوعـــت  ، إضـــافة لـــذلك فقـــداالجتماعيـــة للمســـنين النفســـيةمقيـــاس خـــاص بالمســـاندة  )٢٠٠١(
جمـــع البيانـــات فـــي مختلـــف الدراســـات حيـــث اســـتخدمت الدراســـات المســـحية والطوليـــة  أدوات
   .تواالستبيانادراسة الحالة و المقابالت والمالحظة  وٕاجراء

   :صة بها المقاييس التاليةرات الخالقياس المتغي والدراسة الحالية استخدمت
  مقاييس سيكومترية  -١

  .   مقياس االحتراق النفسي -
  .  Maslach et al., 1996إعداد ماسالك وآخرون           

  . ٢٠٠٣تعريب ادم العتيبي ،           
  . مقياس المساندة االجتماعية -

  . Vaux  ١٩٨٢،إعداد فوكس            
 .١٩٩٦د الحميد،تعريب عزت عب           

 .مقياس االتجاه للتقاعد المبكر -

  .إعداد الباحثة            
  .مقاييس كلينيكية -٢

 .١٩٧٥موراي إعداد) . (T. A. Tمقياس تفهم الموضوع  للكبار -

  النتائج من حيث :رابعا 
المتعلقــة بــاالحتراق النفســي اتفقــت نتــائج غالبيــة الدراســات  األولبالنســبة لدراســات المحــور  -
عـوض لى العالقة االرتباطية الموجبة بين االحتراق النفسي والضغوط الوظيفيـة مثـل دراسـة ع

  .)٢٠٠٧(منصور  عطية إيمانودراسة  )٢٠٠٦( المشعانعويد العنزى و 
الســـلبية لالحتـــراق النفســـي مثـــل دراســـة  لآلثـــارج بعـــض الدراســـات ئكمـــا توصـــلت نتـــا

  .Corrigan et al., 1995)( وآخرونكوريجان 
  جئنتـا غالبيـة يما يخص دراسات المحور الثـاني وهـو المسـاندة االجتماعيـة فقـد اتفقـتف أما -

 أحـــداثالمســـاندة االجتماعيـــة فـــي التخفـــيض مـــن  تلعبـــهالدراســـات علـــى الـــدور الوســـيط الـــذي 
ــــــراق النفســــــي  ــــــاة الضــــــاغطة وخاصــــــة االحت ــــــكالحي ــــــى ذل ــــــال عل ــــــد دراســــــة  ومث عــــــزت عب

 .)(Esther Greenglass et al .,1996  جرينجالسودراسة  )١٩٩٦(الحميد



دراسات               الفصل الثالث
 سابقة

 

-١١٢- 

 األســـرةالمســـاندة االجتماعيـــة المقدمـــة مـــن  أهميـــةنتـــائج بعـــض الدراســـات  أثبتـــتكمـــا 
ودراســة  )٢٠٠١(هيــام عبــد المتعــال الضــاغطة مثــل دراســة  األحــداثفــي مواجهــة  واألقــارب
دعــم  أهميــةعلــى  أخــرىدراســات  أكــدتبينمــا  )١٩٩٤( إســماعيلصــادق و العيســى احســان 
علــى االحتــراق النفســي مثــل دراســة  أعــراضالمشــرفين فــي العمــل فــي التخفيــف مــن الــزمالء و 
  . )٢٠٠٦( حسين

 ,Fenlanson&Beehr ،هـــريســـون وبالفين(وفـــي المقابـــل فقـــد أثبتـــت دراســـات 

األثـر السـلبي للمسـاندة المعنويـة  ) Posig& Kickul, 2003،بوسـيج وكيكـول(و) 1994
بــين أعمــال المشــرف التــي تتعلــق بزيــادة عــبء فــي العمــل عنــدما يــدرك المــوظفين التضــارب 

العمل وبين المحاوالت الالحقة لتقـديم الـدعم الوجـداني حيـث ينظـر لهـذا الـدعم علـى أنـة نفـاق 
  .وأنة غير متوافق مع أعمالهم 

فان دراسات المحور الثالث الخاص بالتقاعد المبكر اتفقت بعضـها فـي النتـائج مـن حيـث  وأخيراً  -
 الجبـرزينـب تساهم بصورة كبيرة في الرغبة بالتقاعد وتـرك العمـل مثـل دراسـة الظروف الوظيفية  أن
كمـا توصـلت بعـض  )١٩٩٣(العصفورعدنان و  )١٩٩٦( الشالل خالدو  )١٩٩١( الهدهوددالل و 

 نفســية واجتماعيــة واقتصــادية ســلبية آثــار إلــىالتقاعــد المبكــر يــؤدي  أننتــائج مفادهــا  إلــىالدراســات 
 . )٢٠٠٣(وآخرون  إبراهيم نعماد الديودراسة ) Sharpley& Layton, 1998(  مثل دراسة

 Patricia(باتريشــا درنتــي ومــن خــالل وجهتــي نظــر مختلفتــين إزاء التقاعــد فــان دراســة 

Drentea, 2002( هتوصلت إلى نتيجتين متناقضتين مفادها أنة من خالل النظـر للعمـل علـى أنـ 
قــل وارتفــاع فـي التــأثير االيجــابي للتقاعــد أط وقلـق المتقاعــدين وجــدوا ضــغ فـإنمنفـر والتقاعــد محــرر 

ن التقاعــد يفســد الــروح المعنويــة فقــد ارتــبط التقاعــد أســلطة و  أنــهفــي حــين أن مــن ينظــر للعمــل علــى 
  .انخفاض األعراض المرضيةبلديهم بانخفاض الشعور بالتحكم ولم يرتبط التقاعد لديهم 

 واآلثــــاربعــــد التقاعــــد  تحضــــير لمرحلــــة مــــااالســــتعداد وال أهميــــةبعــــض الدراســــات  أثبتــــتبينمــــا  -
 .  (Spiegel& Shultz, 2003)االيجابية  لهذا االستعداد كما في دراسة
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صـياغة فـروض البحـث يمكـن للباحثـة  واألجنبيـةمن خالل استعراض الدراسات السـابقة العربيـة و 
    -:الحالي كما يلي

 :فروض الدراسة

  :فترض الباحثة الفروض التالية تفي ضوء ما توصلت إليه الدراسات السابقة 
العاملين الكويتيين نحو التقاعـد  اتجاهدرجات بين ذات داللة إحصائية  ارتباطيهتوجد عالقة  - ١

  .المساندة االجتماعيةدرجات االحتراق النفسي و درجات وكل من  المبكر

/ رتفـــعم( وشـــدة االحتـــراق النفســـي) إنـــاث/ ورذكـــ(يوجـــد تـــأثير دال إحصـــائيًا لعـــاملي النـــوع   -٢
نحــــو التقاعــــد المبكــــر لــــدى العــــاملين وع االتجــــاه فــــي تأثيرهمــــا المشــــترك علــــى نــــ) مــــنخفض
 .الكويتيين

والمســاندة االجتماعيــة فــي تأثيرهمــا ) إنــاث/ ذكــور(يوجــد تــأثير دال إحصــائيًا لعــاملي النــوع    -٣
 .نحو التقاعد المبكر لدى العاملين الكويتيين االتجاه المشترك على نوع

ض أبعـــاد كـــل مـــن االحتـــراق النفســـي والمســـاندة االجتماعيـــة دون غيرهـــا باتجاهـــات تنبـــئ بعـــ  -٤
  .العاملين الكويتيين نحو التقاعد المبكر

  :المتغيرات الديموغرافيه اآلتية بحس إحصائيةتوجد فروق ذات داللة     -٥
  .عاما ٣٥، اكبر من عاما٣٥الفئة العمرية أقل من  -أ          
  .)غير متزوج/متزوج( االجتماعيةالحالة  -ب         
  .)متوسط/عالي(المستوى التعليمي  -ج         

د المبكـر على درجـات كـل مـن االحتـراق النفسـي والمسـاندة االجتماعيـة واالتجـاه نحـو التقاعـ        
 .لدى أفراد عينة الدراسة

ذوي ين ين الكـويتباختالف درجـة االحتـراق النفسـي لـدى العـاملي تختلف ديناميات الشخصية     -٦
  .نحو التقاعد المبكر االتجاه
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 الرابعالفصل 
 الدراسة الميدانية

  

    
 عينة الدراسة : أوال. 

 أدوات الدراسة : ثانيا. 

  األدوات السيكومترية -
  األدوات اإلكلينيكية -

 اإلحصائية المستخدمة في الدراسة األساليب:  ثالثا. 
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  عينة الدراسة: أوال
  :يت متمثلة فيحكومية في دولة الكو الدراسة الحالية على خمس وزارات وهيئات  أجريت

 ،االجتماعيـة للتأمينـاتالمؤسسـة العامـة  وزارة التجارة والصـناعة، والتعليم، ةوزارة التربي
  . التي تتعامل مع الجمهور األقسامخاصة و  الهيئة العامة لشئون القصر، القطاع النفطي

 -:االستطالعيةالعينة  )أ(

ســالفة ة جهــات حكوميــة بطريقــة عشــوائية مــن عــد االســتطالعيةاختيــرت عينــة الدراســة 
 ٤١مــــنهم  ،)مــــن الــــذكور ١٢مــــن اإلنــــاث و ٣٨( وموظفــــة موظفــــاً  ٥٠ هــــاوكــــان قوام الــــذكر

  :ذلك كما هو موضح بالجدول التالي و على دبلوم  حاصلين ٩على تعليم عالي و حاصلين
  

  ) ٤( جدول 
  حسب متغيرات الدراسة االستطالعيةعينة الدراسة  صيفتو 

  الخصائص الشخصية
  العدد

  ٥٠ =ن
  النسبة للعينة اإلجمالية

  الجنس 
  ذكر
  أنثى

  
١٢  
٣٨  

  
٢٤%  
٧٦%  

  السن
٢٩-٢٥  
٣٤-٣٠ 
٣٩-٣٥ 
٤٥-٤٠ 
  فاكثر٤٦

  
١٣  
١٨  
١١  
٥  
٣  

  
٢٦%  
٣٦%  
٢٢%  
١٠%  
٦%  

  االجتماعيةالحالة 
  متزوج

  غير متزوج

  
٤٠  
١٠  

  
٨٠%  
٢٠%  

  المؤهل الدراسي
  ثانوي
 دبلوم

 جامعي
  دراسات عليا

  
٤  
٥  
٣٨  
٣  

  
٨%  
١٠%  
٧٦%  
٦%  

  

  - :عينة الدراسة األساسية  )ب( 
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 العائــد إجمــاليبلــغ  وقــد موظــف وموظفــة) ٢٥٠( تـم تطبيــق الدراســة علــى عينــة قوامهــا
وهي نسبة جيـدة % ٨٣، أي بنسبة استبانه )٢٠٧(صالح للتحليل اإلحصائي وال من المقاييس

  .المقاييس الثالثة طبقت في نفس الوقت أنمع مراعاة  جداً 
بنسـبة   ١٣٧عـدد الموظفـات المشـاركات قـد بلـغ  فـان ) ٥(ل وكما هو مبـين فـي جـدو 

  .)  %٣٣.٨(بنسبة  ٧٠العينة، بينما بلغ عدد الموظفين  أفرادمن مجموع  %)٦٦.٢(
  يةساألساوالجدول التالي  يوضح بيانات العينة 

  )  ٥( جدول 
  ينة األساسية حسب متغيرات الدراسةالع أفرادتوزيع 

  العدد  الخصائص الشخصية
  المئوية للعينة الكلية النسبة  ٢٠٧=ن

  الجنس 
  ذكر

  أنثى  

  
٧٠  
١٣٧  

  
٣٣.٨%  
٦٦.٢%  

  الحالة االجتماعية
  متزوج

  غير متزوج

  
١٤١  
٦٦  

  
٦٨.١%  
٣١.٩%  

  العمر
٢٩-٢٥  
٣٤-٣٠ 
٣٩-٣٥ 
٤٤-٤٠ 
  فاكثر   ٤٥

  
٦٨  
٦٠  
٤١  
٢٢  
١٦  

  
٣٢.٩%  
٢٩%  
١٩.٨%  
١٠.٦%  
٧.٧ %  

  المؤهل الدراسي
  الثانوي
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ومن خالل العينة األساسية تم اختيار العينة الكلينيكية والتـي تكونـت مـن حـالتين ممـن 
   .لى مقياس االحتراق النفسي حصلوا على اقل درجة وأعلى درجة ع

  
 الدراسة أدوات: ثانيا

مـن الدراسـة التي تحقق الهـدف  األدواتالدراسة مجموعة من  هذهاستخدمت الباحثة في   
  -:والتي تمثلت فيما يلي

  .الدراسة السيكومترية أدوات  -

  .الدراسة اإلكلينيكية أدوات  -
  : يةالدراسة السيكومتر  أدوات - ١

  :الدراسة السيكومترية من أدواتتتكون 
تعريـب    Maslach, et,al., 1996إعداد ماسـالك وآخـرون( مقياس االحتراق النفسـي  -ا
  ).٢٠٠٣دم العتيبي آ
عــــزت عبــــد  ، تعريــــبVaux ١٩٨٢ ،إعــــداد فــــوكس(  ةمقيـــاس المســــاندة االجتماعيـــ -ب

   .)١٩٩٦الحميد، 
  ).الباحثة دإعدا(لتقاعد المبكر نحو امقياس االتجاه  -ج
 .النفسي االحتراقمقياس  -ا

 أعدتــــه الــــذيالنفســــي علــــى المقيــــاس  االحتــــراقاعتمــــدت الدراســــة الحاليــــة فــــي قيــــاس 
ويعـد  Human Services Survey (HSS) ـوالمعـروف بـ ١٩٩٦ماسـالك وزمالئهـا فـي 

دم آوقـد قـام . النفسـي االحتـراق أدبيـاتفـي  انتشـاراً  وأوسـعهاالمقـاييس  أشـهرهذا المقياس مـن 
  .على البيئة الكويتية وتقنينهبتعريب المقياس  )٢٠٠٣(ي العتيب

  وصف المقياس
 :النفســـي هـــي لالحتـــراقمختلفـــة  أبعـــادعبـــارة ويقـــيس ثالثـــة  ٢٢يتكـــون المقيـــاس مـــن 

الشخصـي  أو، وفقـدان التعامـل اإلنسـاني )٩ -١(اإلنهاك العاطفي ويتكـون مـن تسـع عبـارات 
 عبـــاراتالشخصـــي ويتكـــون مـــن ثمـــاني ، واإلنجـــاز )١٤ -١٠(ويتكـــون مـــن خمســـة عبـــارات 

)٢٢ -١٥(.  
  الخصائص السيكومترية للمقياس
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  صدق المقياس* 
قبـل  األولى نسختهمنذ صدور  األجنبية صورتهيعتبر هذا المقياس واسع االنتشار في 
، وقــد تــم التحقــق مــن صــدق المقيــاس فــي البيئــة هعشــرين ســنة وذلــك بســبب الوثــوق مــن صــدق

في الرضا الوظيفي، والرغبة في  أخرىوبين مقاييس  هاالرتباط بينعن طريق معامل  األجنبية
المقـاييس مرضـية للغايـة  هـذهمع  ارتباطهوكانت معامالت  ةخصائص الوظيفيالترك العمل، و 
  ). (Maslach et al .,1996و)  ( Greinger, 1992 كما في دراسة

عد الكالبي ومازن سوفي البيئة العربية فقد تم التحقق من صدق المقياس في دراسة 
  .حيث كانت النتائج مشجعة لعاملياوذلك باستخدام طريقة التحليل  )٢٠٠١(الرشيد 

  هالتحقـــق مـــن صـــدقبترجمـــة المقيـــاس و  )٢٠٠١(الحلـــيم عطيـــة عـــوني عبـــدكمـــا قـــام 
حسـاب صـدق المحـك حيـث تمثـل المحـك فـي مقيـاس االحتـراق تـم على المحكمين ثم  بعرضه

  .يجيرسيدمان وز  إعدادالنفسي من 
اســتخدم المقيــاس  األجنبيــةوالتــي لهــا خصوصــية تميزهــا عــن البيئــات  وفــي البيئــة الكويتيــة

علــى المــوظفين الكــويتيين وغيــر الكــويتيين فــي ) ٢٠٠٣( دم العتيبــيآفــي دراســة  األولــىللمــرة 
علـى عينـة اسـتطالعية  تجريبهمن صدق المقياس من خالل  التأكدالقطاع الحكومي حيث تم 

كمــا تــم  وشــكله هودلــت النتــائج علــى صــدق المقيــاس فــي مضــمون شخصــاً  )١٠٠(مكونــة مــن 
الفرعيـة، وذلـك بحسـاب معامـل  لمقاييسـهمن صـدق المقيـاس بحسـاب االتسـاق الـداخلي  التأكد

الكليــة علــى النحــو  ودرجتــهاالرتبــاط بــين كــل عبــارة مــن عبــارات كــل مقيــاس فرعــي علــى حــدة 
  :األتي
عنــد مســتوى  اإلحصــائيةالت االرتبــاط مســتوى الداللــة بلــغ جميــع معــام: العــاطفي اإلنهــاك - ١

 .) ٠.٧٦٢و ٠.٤٨٣(وتراوح بين ) ٠.٠٥(

) ٠.٠٥( إحصــائياً كــل معــامالت االرتبــاط دالــة  :الشخصــي أو اإلنســانيفقــدان التعامــل  - ٢
  .)٠.٦٠٧و ٠.٣٥٩( وتراوح بين

وتـــــراوح بـــــين ) ٠.٠٥( إحصـــــائياً جميـــــع معـــــامالت االرتبـــــاط دالـــــة : االنجـــــاز الشخصـــــي - ٣
)٠.٧٠٧، ٠.٣٩٥(. 
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مــن صــدق المقيــاس فــي البيئــة الكويتيــة مــن خــالل دراســة العنــزي والمشــعان  التأكــدكمــا تــم 
الكليـة  ودرجتـهحيث تم حساب معامل االرتباط بين كل عبـارة مـن عبـارات المقيـاس ) ٢٠٠٦(

جميـــع معـــامالت االرتبـــاط دالــــة  وأن) ٠.٧٤٦(و) ٠.٤٤٥(وكانـــت معـــامالت االرتبـــاط بــــين 
    .)٠.٠١(ند مستوى ع إحصائياً 

الـداخلي  االتسـاقبقيـاس صـدق المقيـاس عـن طريـق  الباحثـةوفي الدراسة الحالية قامـت  
المقيـاس  أندل علـى يـممـا  ٠.٠١حيث جاءت جميع معامالت االرتباط دالـه عنـد مسـتوى 

  .يتميز بدرجة جيدة من الصدق
  ثبات المقياس -أ

، حيــث بلــغ األجنبيــةفــي البيئــة  لقــد حــاز مقيــاس االحتــراق النفســي درجــة ثبــات جيــدة
) ٠.٧٩(العــاطفي و لإلنهــاك) ٠.٩٥(معامــل الثبــات الــداخلي باســتخدام معادلــة كرونبــاخ الفــا 

 ,.Maslach et al(لالنجـاز الشخصـي ) ٠.٧١(و الشخصـي، أو اإلنسـانيلفقـدان التعامـل 

 إعــادةبلــغ معامــل االرتبــاط بطريقــة  )Lee& Ashforth, 1993(دراســة وفــي ) 1996
لفقـــدان التعامـــل ) ٠.٧٢(العـــاطفي،  لإلنهـــاك) ٠.٧٤(شـــهور ٦قـــدرة  الختبـــار بفاصـــل زمنـــيا

 &Leiter(وتوصــــل  ،للشــــعور باالنجــــاز الشخصــــي) ٠.٦٥(الشخصــــي، و أو اإلنســــاني

Durup, 1996 ( معــامالت  إلــى أشــهرثالثــة  هاالختبــار وبفاصــل زمنــي قــدر  إعــادةبطريقــة
الشخصـي،  أو اإلنسـانيلفقـدان التعامـل ) ٠.٦٤(و العـاطفي، لإلنهاك) ٠.٧٥: (اآلتية الثبات

  .للشعور باالنجاز الشخصي) ٠.٦٢(و
التـــي  )٢٠٠١(ومـــازن رشـــيد  ســـعد الكالبـــي،دراســـة  أظهـــرتفـــي البيئـــة العربيـــة  أمـــا
) ٠.٦٤(العــــاطفي، و اإلنهــــاكلمقيــــاس ) ٠.٩٠(=  ألفــــامعــــامالت  أنفــــي الســــعودية  أجريــــت

   .للشعور باالنجاز الشخصي) ٠.٨٥(و الشخصي، أو اإلنسانيلفقدان التعامل 
ــة منصــور كمــا قامــت     بــالتحقق مــن ثبــات المقيــاس، وذلــك بحســاب  )٢٠٠٧(إيمــان عطي

ثبات االتساق الداخلي بمعادلة ألفا كرونباخ لألبعاد الثالثة للمقياس فكان ثبات أبعاد المقيـاس 
ونقـص الشـعور  – ٠.٧٥٠تبلـد الشـعور الشخصـي  - ٠.٨٢١االسـتنزاف العـاطفي :  كالتالي

  .٠.٨١٢باالنجاز الشخصي 
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لحســـاب ثبـــات  ألفـــامعاملـــة كرونبـــاخ ) ٢٠٠٣(العتيبـــي  آدموفـــي البيئـــة الكويتيـــة اســـتخدم     
ــــاس  ــــداخلي لمقي ــــات ال ــــغ معامــــل الثب ــــة حيــــث بل ) ٠.٨٥(العــــاطفي  اإلنهــــاكالمقــــاييس الفرعي

  .جاز الشخصي لمقياس االن) ٠.٨٦(الشخصي، و أو اإلنسانيلمقياس التعامل ) ٠.٦٤(و
كانــت معــامالت  يضــاأ علــي البيئــة الكويتيــة )٢٠٠٦( دراســة العنــزي والمشــعانوفــي 

، واالنجــاز )٠.٩١٠( اإلنســاني، وفقــدان التعامــل )٠.٨٦٢(العــاطفي  اإلنهــاكالثبــات لمقيــاس 
  .)٠.٠١(عند مستوى  إحصائياوجميع المعامالت دالة ) ٠.٧٦٣(الشخصي 

كرونباخ حيث كانت  ألفاثة بحساب ثبات المقياس بمعادلة الدراسة قامت الباح هذهوفي    
مقيـاس  ،)٠.٨٤(اإلنهـاك العـاطفي مقيـاس  -:معامالت الثبات للمقـاييس الفرعيـة كالتـالي

ــة وجميعهــا) ٠.٠٨٦(مقيــاس اإلنجــاز الشخصــي  ،)٠.٦٥(فقــدان التعامــل اإلنســاني   دال
  .)٠.٠١( عند مستوى إحصائياً 

العربيــــة  البيئــــاتالبيئــــة الكويتيــــة مــــع معــــامالت الثبــــات فــــي وتتســــق معــــامالت الثبــــات فــــي   
واألجنبيــة ممــا يمكــن مــن الوثــوق بتطبيــق هــذا المقيــاس علــي البيئــة الكويتيــة بمصــداقية وثبــات 

  .عاليين
  مقياس المساندة االجتماعية -ب 

فــــوكس  بإعــــدادهاســــتخدمت الدراســــة الحاليــــة مقيــــاس المســــاندة االجتماعيــــة الــــذي قــــام 
(Vaux, 1982)  الــذي  لالتجــاهمــع الهــدف مــن الدراســة الحاليــة حيــث ينتمــي  لتناســبهوذلــك

للبيئــة  وترجمتــه بتعريبــهوقــد قــام . واألبعــادالمســاندة االجتماعيــة مفهــوم متعــدد الصــيغ  أنيــرى 
  .١٩٩٦محمد حسن  دالحمي عبدالعربية عزت 
  وصف المقياس

  :كاآلتياالجتماعية وهي للمساندة  أبعادعبارة تقيس خمسة ) ٤٣(يتكون المقياس من 
  ٣٥,٣٣,٢٤,٢٣,١٣,١٢,١١,٢,١ :عبارات هي) ٩( وتتضمن :المساندة العاطفية -١
،                     ٣٤,٢٥، ٣٨,٣٧,٣٦ :عبارات هي)٨(وتتضمن  ):الصحبة(التطبيع االجتماعي  -٢

٥,٤,٣. 

 .٢٩،٢٨،٢٧،٢٦،١٧،١٦،١٤: عبارات هي) ٧(وتتضمن  :العمليةالمساعدة  -٣

 .٤٣،٤٢،٣٩،١٨،٩،٨،٧،٦: عبارات هي) ٨(وتتضمن  عدة الماليةالمسا -٤
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ــــارة هــــي) ١١(وتتضــــمن  اإلرشــــاد/النصــــيحة -٥ ، ٣١، ٣٠، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٥، ١٠: عب
٤١، ٤٠، ٣٢.  

 Available Supportالسـلوك المسـاند المتـاح األجنبيـة صـورتهويقيس المقيـاس فـي 

Behavior واألقــارب األســرةماعيــة همــا الفــرد مــن مصــدرين للمســاندة االجت هالــذي يشــعر بــ ،
  .واألصدقاء

القضــاء  أوفــي مجــال العمــل ودورهــا فــي التخفيــف  االجتماعيــةالمســاندة  ألهميــة ونظــراً 
 بإضـافة) ١٩٩٦(الضارة لعوامل الضغط التنظيمية فقد قـام عـزت عبـد الحميـد  التأثيرات على

ء العمـــل ورؤســـاء ل وهمـــا زمـــالمصـــدرين آخـــرين للمســـاندة االجتماعيـــة مـــن داخـــل بيئـــة العمـــ
  .العمل

مقـنن هـذا المقيـاس واالسـتئذان السـتخدام الحميـد  قابلـة عـزت عبـدموقد قامـت الباحثـة ب
للمسـتجيب  هذا المقياس وٕاجراء بعض التعديالت على طريقة اإلجابة بحيـث تكـون أكثـر يسـراً 

.  
  الخصائص السيكومتريه للمقياس

  صدق المقياس * 
قق مـــن صـــدق مقيـــاس المســـاندة االجتماعيـــة بـــالتح )١٩٩٦(عـــزت عبـــد الحميـــد قـــام 

مفــردة وقــد تــم حســاب صــدق المقيــاس بعــدة  ٩٦علــى عينــة اســتطالعية تكونــت مــن  بتطبيقــه
طــرق تمثلــت فــي صــدق المحكمــين، حســاب صــدق االتســاق الــداخلي للمفــردات، كمــا اســتخدم 

يم معـامالت قـ هلقيـاس المسـاندة االجتماعيـة والـذي بلغـت فيـ لتوكيديا لعاملياالتحليل  أسلوب
  :كاآلتيالمساندة االجتماعية  ألبعاداالرتباط المتعدد 
، المسـاعدة )٠.٦٣(، المساعدة العمليـة )٠.٨٧(الصحبة  ،)٠.٥٧(العاطفية  المساندة

فـــي حالـــة  أمـــاوذلـــك فـــي حالـــة نمـــوذج العامـــل الواحـــد، ) ٠.٥٧(، النصـــيحة )٠.٧٧(الماليـــة 
، )٠.٦٥(، ) ٠.٦٩(، )٠.٧٤(الترتيــــب  نمــــوذج العــــاملين فقــــد بلغــــت تلــــك المعــــامالت علــــى

ممـا قـدم دلـيال  )٠.٠١(عند مسـتوى  إحصائياً المعامالت دال  هذهوجميع ) ٠.٧٣(، )٠.٧٧(
المساندة االجتماعية عبارة عن عامل كامن عـام  وٕانعلى صدق البناء التحتي للمقياس،  قوياً 

  .والمساندة الملموسة) النفسية(سة يتكون من عاملين هما المساندة االجتماعية المحسو 
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التــي يقيســها مقيــاس المســاندة االجتماعيــة بحســاب  األبعــادكمــا تــم التحقــق مــن صــدق 
الخمسـة  األبعـادمعامالت االرتباط بـين مجمـوع درجـات العينـة االسـتطالعية فـي كـل بعـد مـن 

، فكانــت معــامالت االرتبــاط بــين لمقيــاس المســاندة االجتماعيــة والدرجــة الكليــة لهــذا المقيــاس
ــــالي أبعــــاد ــــاس كالت ــــة للمقي ــــة والدرجــــة الكلي ــــاس المســــاندة االجتماعي المســــاندة العاطفيــــة : مقي

، )٠.٨٥(المســــــــاعدة الماليــــــــة  ،)٠.٨٢(المســــــــاعدة العمليــــــــة  ،)٠.٨٧(، الصــــــــحبة )٠.٨٦(
ممــا يــدل ) ٠.٠١(عنــد مســتوى  إحصــائياً ، وجميــع معــامالت االرتبــاط دال )٠.٨٩(النصــيحة 

  .اندة االجتماعيةمقياس المس أبعادعلى صدق 
مــن صــدق المقيــاس عــن طريــق االتســاق  بالتأكــدوفــي الدراســة الحاليــة قامــت الباحثــة    

الداخلي بحساب معامالت االرتبـاط بـين البنـود والدرجـة الكليـة للمقيـاس وقـد جـاءت معظـم 
  .) ٠.٠١(معامالت االرتباط دالة عند مستوى 

  ثبات المقياس 
حقق مــــن الثبــــات الكلــــي لمقيــــاس المســــاندة بــــالت) ١٩٩٦( دعبــــدا لحميــــعــــزت قــــام 

) ٠.٩٤٠(عــام فكانـا علــى التــوالي ال ألفــاكرونبــاخ ومعامـل  ألفــااالجتماعيـة عــن طريــق معامـل 
  .ثبات الكلي للمقياسمما يدل على ال) ٠.٠١(بمستوى داللة ) ٠.٩٦٣(و

 أسـابيعاالختبار بفاصل زمني قـدرة خمسـة  إعادةكما تم حساب ثبات المقياس بطريقة 
حيـــث قـــام الباحـــث بحســـاب معامـــل االرتبـــاط بـــين درجتـــي مقيـــاس المســـاندة االجتماعيـــة فـــي 

  ).٠.٧٢(يساوي  أنهالتطبيقين فوجد 
تـــــم التحقـــــق مـــــن مقيـــــاس المســـــاندة  )٢٠٠٧(عطيـــــة منصـــــور  أيمـــــانوفـــــي دراســـــة 

وذلـــك ) ١٩٩٦(والمعـــدل مـــن قبـــل عـــزت عبـــد الحميـــد  Vaux,1982فـــوكس ـ االجتماعيـــة لـــ
مصــادر للمســاندة االجتماعيــة  لألربعــةكرونبــاخ  ألفــاســاق الــداخلي بطريقــة ثبــات االت بحســاب

 – ٠.٩٦٨زمــــالء العمــــل  – ٠.٩٦٥ األصــــدقاء – ٠.٩٥٤ األســــرة( فكــــان معامــــل الثبــــات 
ثــــم قامــــت بــــالتحقق مــــن الثبــــات الكلــــي للمقيــــاس ككــــل حيــــث كــــان  ) ٠.٩٢٤رؤســــاء العمــــل 

ي بطريقــة التجزئــة النصــفية وكانــت لحســاب معامــل الثبــات للمقيــاس الكلــ إضــافة، )٠.٩٧٠(
الجتماعيــة ممــا يثبــت تمتــع مقيــاس المســاندة ا ) ٠.٩١١(قيمــة معامــل الثبــات لالختبــار ككــل 

  .بدرجة عالية من الثبات
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ــي    ــة  وف ــق معادل ــاس عــن طري ــات المقي ــة بحســاب ثب ــة قامــت الباحث ــة الكويتي  ألفــاالبيئ
مما ) ٠.٩٨( األساسيةوكذلك العينة  العيةكرونباخ حيث كان معامل الثبات للعينة االستط

  .يؤكد ثبات المقياس
  ) إعداد الباحثة ( المبكرمقياس االتجاه نحو التقاعد  - ج 
  خطوات بناء المقياس 

يهـــدف المقيــاس الحــالي للتعـــرف علــى اتجـــاه العــاملين نحـــو  :تحديــد الهــدف مـــن المقيــاس
  .التقاعد المبكر

 مصادر بناء المقياس  
  :لخطوات التاليةا بإتباع وتصميمههذا المقياس  دبإعدا قامت الباحثة 

  .النظري للنظريات المفسرة للتقاعد اإلطارمراجعة -أ 
التـي تناولـت التقاعـد المبكـر حيـث لـم  واألجنبيـةالعربيـة  مسح للدراسـات والمقـاييس-ب

 إلـىوتـم الرجـوع . لتقاعـد المبكـرنحـو ا العاملين التجاهتستدل الباحثة على مقياس 
  :بمجال التقاعد والمسنين مثل تعلقتمقاييس 

  ٣٤وهـو يتكـون مـن  )١٩٩٦(علي الديب  إعدادمقياس التوافق لدى المتقاعدين 
  .بعد ترك العمللدى المسنين  التوافقعبارة تقيس جوانب 

 ر الرضــا عــن الحيــاة لنيــو جــارتنمؤشــNeugarten   للعربيــة علــي الــديب  هعــدأو
بعـــد التفـــاؤلي والشـــعور بالســـعادة،  االتجـــاهبعـــد : هـــي أبعـــادويتكـــون مـــن خمســـة 

بعـــد  المرغوبـــة والمنجـــزة، األهـــدافبعـــد التطـــابق بـــين  الفـــرد لالســـتجابة، ةحماســـ
 .اةمفهوم الذات االيجابي، وبعد الشعور بعدم االنجاز في الحي

 إعــدادللحصــول علــى التقاعــد  ةالالزمــعــدد ســنوات الخدمــة  خفــض آثــار اســتبانه 
 :نجـــزئييمـــن  هاالســـتبان هـــذه وتتكـــون) ٢٠٠٣( ناصـــر الفـــوزان واحمـــد العـــامري

اتجاهات المـوظفين نحـو خفـض عـدد سـنوات الخدمـة الالزمـة  األولتناول الجزء 
 أوالسـلبية  اآلثارحول  عبارة ٢٤القسم الثاني فطرح  أماللحصول على التقاعد، 

 .االيجابية المحتملة لقرار خفض سنوات الخدمة



الدراسة              الفصل الرابع
 الميدانية

 

-١٢٤- 

 المبكــــر لــــدى المــــوظفين  اإلراديتقاعــــد العالقــــة بــــين الرضــــا المهنــــي وال اســــتبانه
مــن خمــس  هاالســتبان هــذه، ويتكــون بنــاء )١٩٩٦( خالــد الشــالل إعــداد نالكــويتيي
الرضــا عــن عالقــات العمــل،  ،المــاديالرضــا عــن الــدخل  :هــي أساســيةوحــدات 
 .في التقاعد المبكر والرأيعن بيئة ونظام العمل والرضا عن المهنة  الرضا

مراجعة الدراسات التي تقيس مختلف االتجاهـات واختيـار المفـردات الدالـة علـى   -ج 
والتــي ) ١٩٩٤( حعبــد الفتــادراســة يوســف دون غيرهــا مثــل  تقيســهوالتــي  االتجــاه
والتــي تقــيس ) ٢٠٠٢(نحــو المــرض النفســي ودراســة انطــون رحمــة  االتجــاهتقــيس 

  .لسياسي والثقافيلهم االجتماعي وااتجاهات طلبة جامعة الكويت نحو مستقب
  .األوليةتم وضع العبارات في صورتها   - د
للمقيـــاس مـــن حيـــث الصـــدق والثبـــات  هومتريكتـــم التحقـــق مـــن الخصـــائص الســـي  -هــــ

  .شخصاً ) ٥٠(على عينة استطالعية تمثلت في  بتطبيقه
 

  وصف المقياس 

عــد يؤكــد هنــاك منظــورين للتقا فــإنمــن خــالل االطــالع علــى النظريــات المفســرة للتقاعــد    
ـــى األول المنظـــور ـــود واالســـتمرار فـــي التقاعـــد مرحلـــة االنطـــالق والتحـــرر أن عل  مـــن القي
يـرى التقاعـد  اآلخـروالمنظـور الوقت لممارستها  لديهالفرد ولم يكن  يفضلهاالذي  األنشطة

للعزلـــة  واالتجـــاهالحيـــاة وبدايـــة المتاعـــب والقلـــق وعـــدم االســـتقرار النفســـي  ةنهايـــ أنـــةعلـــى 
 Symmetryوطبقـــــا لنظريـــــة التنـــــاظر  هكمـــــا أنـــــ ة وفقـــــدان للهيبـــــة والمكانـــــة،االجتماعيـــــ

 اومـن خـالل هــذ ســلبية أو ايجابيـة، إمـا مـا تكـون شــيءاتجاهـات الفـرد إزاء  فـإن) ١٩٥٣(
    .المبكر لتقاعدنحو ا لالتجاهتم صياغة عبارات ايجابية وعبارات سلبية  المنظور

  صياغة تعليمات المقياس  
لــى ع أداء بأفضــلعلــى المقيــاس حتــى يقــوم  لإلجابــةرشــد للمســتجيب وهــي تمثــل م      

  -:المقياس وقد تم مراعاة ما يلي
   .ة حتى ال يخطئ المستجيب في فهمهاروعي الوضوح التام والصياغة اللفظية الدقيق

  بصدق الرأيتكون التعليمات في عبارات سهلة توضح الهدف من المقياس وتؤكد. 
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 بحيث ال يقـع المسـتجيب فـي  )قغير مواف – إلى حد ما–موافق (ثي تم اختيار المقياس الثال
 .محددة إجابته حيرة االختيارات وتكون

 التأكيد على اإلجابة عن جميع عبارات المقياس. 

 ن على االستجابة لعبارات المقياسإعطاء مثال توضيحي لتدريب المستجيبي. 

 فـي  إالسوى الباحثة ولـن تسـتخدم  التأكيد على سرية االستجابات وعدم اطالع أي فرد عليها
 .البحث أغراض

  دقائق لتطبيقه ١٠ – ٥يستغرق المقياس من. 

 تقنين المقياس

  صدق المقياس :أوال
  صدق المحكمين  - أ

المختصين  األساتذةعلى مجموعة من  )عبارة ٣٩( األولية صورتهتم عرض المقياس في 
بهدف تحديـد مـدى  )٤(ملحق  في أسمائهمالموضح  في مجاالت علم النفس والصحة النفسية

وكــذلك اقتــراح  ،العــاملين نحــو التقاعــد المبكــر اتجــاهصــالحية كــل عبــارة علــى حــدة فــي قيــاس 
ضــوء  علــىو  جديــدة، أخــرىإضــافة بنــود أو تعــديالت فــي صــياغة البنــود،  أيــةإجــراء  أوحــذف 
مـن حيـث انتمائهـا  قـلأو  %٧٠حصـلت علـى نسـبة اتفـاق  اتعبـار ) ٥(الخطـوة تـم حـذف  هذه

لتشــابهها مــع  أخــرىعبــارات ) ٤(كمــا تــم حــذف  ،المبكــرالتقاعــد  نحــو العــاملينلمقيــاس اتجــاه 
عــدم التقاعــد  أفضــل(و )العمــل يشــعرني بــان لــي نفــع وفائــدة فــي المجتمــع( :مثــل أخــرىبنــود 

عـادة إل إضـافة، حيث تم حـذف العبـارة األولـى ،)المبكر ألن العمل يشعرني بقيمتي في الحياة
  :وهي اتعبار  )٤(صياغة 

  )قبل التعديل(يؤدي لفقدان الثقة في القدرات المهنية والعملية  التقاعد مبكراً  أناعتقد  -١
  .)د التعديلبع(التقاعد المبكر يضعف من قدراتي المهنية والعملية  أناعتقد 

قبـــل (مـــن حـــولي  وأصـــدقائي أســـرتي أفـــرادالتقاعـــد لوجـــود  بأزمـــة شـــعرأس أننـــي ال أعتقـــد -٢
  .)التعديل

  .د أفراد أسرتي وأصدقائي من حوليالتقاعد لوجو  بأزمةلن أشعر  أننيتقد اع 
 أفضــــل االنســــحاب مــــن العمــــل والتقاعــــد مبكــــرا ألنــــي ال أجــــد الــــدعم الــــالزم مــــن الرؤســــاء -٣

  .)قبل التعديل(والزمالء في العمل 
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والـــزمالء فـــي لـــنقص الـــدعم االجتمـــاعي مـــن الرؤســـاء  أفضـــل تـــرك العمـــل والتقاعـــد مبكـــراً 
  .)بعد التعديل(ل العم
قبــل (أطمــح بالتقاعــد المبكــر لشــعوري بــاالغتراب وعــدم االنتمــاء فــي عملــي وبــين زمالئــي  - ٤

  .)التعديل
  ).بعد التعديل(للعمل والزمالء  االنتماءوعدم  باالغترابأطمح للتقاعد المبكر لشعوري 

  . عبارة) ٣٠(وبذلك فقد أصبح المقياس بصورته النهائية يتكون من 
  الداخلي  قاالتساصدق   - ب

تــم حســاب صــدق االتســاق الــداخلي بتقــدير معــامالت االرتبــاط بــين البنــود والدرجــة الكليــة 
المبكــر والجــدول التــالي يوضــح معامــل االرتبــاط لكــل عبــارة نحــو التقاعــد  االتجــاهعلــى مقيــاس 

  :من عبارات المقياس ومستوى الداللة
  )٦(جدول 
نحو التقاعد المبكر  االتجاهعلى مقياس  معامالت االرتباط بين كل بند والدرجة الكلية

  للعينة الكلية
  معامالت االرتباط  رقم البند  معامالت االرتباط  رقم البند
٠.٥٤٤  ١٦  ٠.٨٥١  ١  
٠.٣٣٢  ١٧  ٠.٥١٨  ٢  
٠.٥٨٩  ١٨  ٠.٦٥٠  ٣  
٠.٦٤١  ١٩  ٠.٧٢٨  ٤  
٠.٥٤٤  ٢٠  ٠.٢٥١  ٥  
٠.٥٨٩  ٢١  ٠.٦٣٦  ٦  
٠.٦٤١  ٢٢  ٠.٦٩١  ٧  
٠.٦٣١  ٢٣  ٠.٧٥٥  ٨  
٠.٦٠٨  ٢٤  ٠.٧٧٦  ٩  
٠.٢١٣  ٢٥  ٠.٤٥٩  ١٠  
٠.٥٥٠  ٢٦  ٠.٥٢٠  ١١  
٠.٦٦١  ٢٧  ٠.٣٩٩  ١٢  
٠.٧٥٥  ٢٨  ٠.٥١٦  ١٣  
٠.٦٦٩  ٢٩  ٠.٦٧٣  ١٤  
٠.٣٣٠  ٣٠  ٠.٦٦١  ١٥  
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 إلـىممـا يشـير ) ٠.٠١(جميع معامالت االرتباط دالة عند مستوى  أنوتوضح النتائج 
المبكــر عاليــة ممــا يجعلهــا  الــداخلي لقيــاس اإلتجــاة نحــو التقاعــد االتســاقمؤشــرات صــدق  أن

  .علمياً  مقبولة
  ثبات المقياس : ثانيا

نحــو  االتجــاهكرونبــاخ للوقــوف علــى مــدى االتســاق الــداخلي لمقيــاس  ألفــاقيمــة  إيجــادتــم 
لتقاعـد المبكــر حيــث بلغــت قيمــة معامــل الفــا كرونبــاخ للمقيــاس ككــل فــي العينــة االســتطالعية ا
  .ي نسب تدل على ثبات عاليساسية وهالعينة األ في) ٩٣.٠(، )٩٢.٠(

  
 الصورة النهائية للمقياس  

) ١٩(عبـارة ) ٣٠(المبكـر فـي صـورته النهائيـة مـن  التقاعـديتكون مقياس االتجاه نحو    
 األرقـــــــــــــاموالعبـــــــــــــارات الموجبـــــــــــــة تحمـــــــــــــل  ،عبـــــــــــــارة ســـــــــــــالبة) ١١(عبـــــــــــــارة موجبـــــــــــــة و

 العبارات أما) ٣،٤،٥،٧،٨،٩،١٠،١٣،١٥،١٧،١٨،١٩،٢١،٢٣،٢٤،٢٥،٢٦،٢٧،٢٩(
  ).  ٣٠، ٢٨، ٢٠،٢٢، ١٤،١٦، ٦،١١،١٢، ٢، ١(ذوات األرقام  السالبة

 المقياس  تصحيح  
، إليجابيــة العبــارة أو ســلبيتها فقــاً الــدرجات فــي مقيــاس االتجــاه للتقاعــد المبكــر و  يــتم تقــدير

 غيـر موافـق، حـد مـا إلـىموافـق، ( لالستجابات ) ٠،  ١،  ٢(فالعبارة الموجبة تأخذ الدرجات 
ــــــى التر )  ــــــدرجات أي تصــــــبحعل ــــــتعكس هــــــذه ال ــــــارات الســــــالبة ف ــــــة العب ــــــي حال ــــــب، أمــــــا ف   تي
  .لنفس االستجابات الثالثة السابقة) ٢،  ١،  ٠(

إن الدرجة التي يحصل عليها المستجيب تمثل درجة اتجاهه نحـو التقاعـد المبكـر، وتشـير 
شير إلى االتجـاه منخفضة فتالدرجة العالية في هذه الحالة إلى االتجاه االيجابي، أما الدرجة ال

  .السلبي
  :اإلكلينيكيةالدراسة  أدوات  ) أ(

  :في اإلكلينيكيةالدراسة  اةأدوتمثلت    
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  T. A. Tاختبار تفهم الموضوع للكبار  –ا  
فــي  T.A.T) (Thematic Apperception Test  تفهــم الموضــوع اختبــاريعتبــر 

 وزميلتـه H. Murray ي هنـري مـورا إعـداداإلسـقاطية للشخصـية وهـو مـن  االختباراتمقدمة 
  ).١٩٣٥(هارفارد  جامعةمن  Morganمورجان 

  هدف االختبار
، ومـا وأحاسيسه وانفعاالتهاختبار تفهم الموضوع يهدف  للكشف عن مشاعر الفرد  إن
من ميول وحاجـات ورغبـات وصـراعات، وبخاصـة النزعـات المكفوفـة التـي ال  نفسهيعتمل في 

  .بها شعورياً  لنزعات المكبوتة التي ال يكون واعياً ا أويرغب المفحوص في الكشف عنها 
  الفائدة من االختبار 

مفيـــدة فـــي الدراســـة الشـــمولية للشخصـــية وفـــي تفســـير  أداة T. A. Tيشـــكل اختبـــار 
  .هوالسيكوباتي هوالذهاني هالعصابي واألمراضاالضطرابات السلوكية 

  يساس النظر ألا
 ةالغامضــهــو تقــديم مجموعــة مــن الصــور جــراء المتبــع فــي اختبــار تفهــم الموضــوع إلا إن
 ةتصـــف مـــا يـــدور بالصـــور  ارتجاليـــة يؤلـــف قصصـــاً  أنعلـــى  وحثـــهالمفحـــوص  إلـــىمـــا  نوعـــاً 

، والفكـــرة التـــي يقـــوم عليهـــا هـــذا حـــوال األشـــخاص واألحـــداث التـــي تجـــري فيهـــاأعـــن  وتتحـــدث
 شخصـيتهالقصـص التـي يعطيهـا المفحـوص تكشـف عـن مكونـات هامـة فـي  أنهـي  االختبار

  :نزعتين أساسى عل
  الناقصــــة بمــــا يتفــــق وخبــــراتهم الماضــــية  اإلنســــانيةتفســــير المواقــــف  إلــــىنزعــــة النــــاس

  .المستقبلية وآمالهمورغباتهم الحاضرة 
  مــــن  الشــــعورية ممــــا يكبتــــون أويغترفــــوا بطريقــــة شــــعورية  أن إلــــىنزعــــة المفحوصــــين

 .من مشاعر ورغبات بأنفسهمخبراتهم الشخصية ويعبرون عما يدور 

هي نسبة مشـاعر  أو إسقاطاتالقصص التي يستجيب بها المفحوص للصور هي  أنأي 
  .والى الموضوعات في العالم األشخاص إلىوعواطف وحاجات ودوافع المفحوص 

  مادة االختبار
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تحديـــد بياناتهـــا  أويتكـــون االختبـــار مـــن سلســـلة مـــن الصـــور تتـــراوح فـــي درجـــة غموضـــها 
فـي مواقـف غيـر محـددة المعـالم  أشـخاصملـة ج أوشـخص  هوتشتمل كل لوحة علـى منظـر بـ

ويطلــب ) دون رســم(مختلفــة، وبينهــا لوحــة بيضــاء ناصــعة  أنحــاءعلــى  بإدراكهــابحيــث تســمح 
 باإلنـاثقصـة عـن كـل صـورة منهـا، وهنـاك صـور خاصـة  أويكـون حكايـة  أنمن المفحوص 

لــى إتمــي ين عطيــت كـل بطاقــة رمــزاً أوقــد  خاصــة بالــذكور وصــور خاصـة بــاالثنين معــاً  وأخـرى
  :الفئات التالية

تحـت (تخدامها مـع الجنسـين صـغار وكبـار رقم فقط وذلك في البطاقات التي يمكـن اسـ -
 :رقامهـــــــــــا كالتـــــــــــاليأو  ١١البطاقـــــــــــات  هـــــــــــذهوعـــــــــــدد ) ســـــــــــنة١٤ســـــــــــنة وفـــــــــــوق  ١٤

١٤،١٥،١٦،١٩، ٢٠،١،٢،٤،٥،١٠،١١.  
 .سنة١٤لألوالد تحت  Bبطاقة رقمية يتبعها الحرف  -

 .سنة١٤للبنات تحت  Gبطاقة رقمية يتبعها الحرف  -

 .سنة١٤للذكور فوق  Mبطاقة رقمية يتبعها الحرف  -

 .سنة١٤لإلناث فوق  Fبطاقة رقمية يتبعها الحرف  -

 .لألوالد والراشدين الذكور BMبطاقة رقمية يتبعها الحرفان  -

 .للبنات واإلناث الراشدات GFبطاقة رقمية يتبعها الحرفان  -

بطاقة مع كل فئة من الفئات األربع حسـب السـن ) ٢٠(وطبقا لهذا التوزيع يمكن استخدام 
  .المستخدم في الدراسة والجنس

  تفسير االختبار
لتـدريب القـائم بالتفسـير  طبقـاً T.A.T)  ( تتعدد وتتنوع طرق تفسير اختبار تفهـم الموضـوع

 أهـمللغرض من تطبيق االختبـار والوقـت المتـاح ومـن  وكذلك طبقاً  إليهاوالمدرسة التي ينتمي 
يرن وطريقـــــــة تتفســـــــير هـــــــذا االختبـــــــار طريقـــــــة مـــــــوراي وطريقـــــــة بـــــــالك وطريقـــــــة شـــــــطـــــــرق 
تفســير اختبــار  أن إلــىحيــث يشــير  وســنتناول طريقــة مــوراي )١٩٨٠،لــويس مليكــة(،تــومكينز

مــن ه عـدادادت خبـرة الفــاحص باالختبـار وحسـن إتفهـم الموضـوع يتطلـب الدقــة والخبـرة فكلمـا ز 
قــدر علــى أالنفســية والعقليــة كــان  وبــاألمراضيــل النفســي بمبــادئ التحل وٕالمامــةالناحيــة النفســية 

  .القيام بعملية التفسير
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ويهتم موراي بتحليل محتـوى القصـة وذلـك للوقـوف علـى الموضـوعات الغالبـة فـي قصـص 
وتـدور  ،هو عقدة القصـة أو، والموضوع لدى موراي هو التكوين الدينامي للحكاية كل شخص

  -:الموضوعات في العادة حول بيان هذه
  .شخصيتهالبطل الرئيسي الذي يتقمص الفرد  - ١

 ومشــاعرها إحساســاتهافيهــا ويتقمصــها ويصــف  نفســهوهــي الشخصــية التــي يــرى الفــرد 
  .حد بعيد مع صورة المفحوص إلى صورتهشخصية المفحوص وتتفق  تشبهوهي شخصية 

    .نفسهالحاجات التي تدفع بطل القصة والقوى التي تنطوي عليها  -٢
 أفكـــارهو  مشـــاعرهكـــة للبطـــل ومعرفـــة ر الباحـــث فـــي الوقـــوف علـــى الـــدوافع المح حيـــث يشـــرع

عشــرين حاجــة ظــاهرة وثمــان حاجــات كامنــة،  إلــىالحاجــات  هــذهمــوراي  فوقــد صــن ونزعاتــه
الخنـــوع، االســـتقالل، االنتمـــاء،  الجـــنس، االنجـــاز، العـــدوان، الســـيطرة، :الحاجـــات أمثلـــةومـــن 

  .الخ.....،ءالنظام، العب تجنب المذلة، ،األذىتجنب  الدفاعية،
  .على الفرد العوامل البيئية والمؤثرات التي تؤثر أوالضغوط  -٣

وكـذلك  هيتطلب تفسير اختبار تفهم الموضوع دراسة الجـو المحـيط بالبطـل والـذي يعـيش بـ
 أوالعالقــات المختلفــة التــي تصــدر عــن البيئــة علــى نحــو مــا يــدركها المفحــوص فــي الماضــي 

نقــص  العــدوان، الســيطرة، النبــذ، الحرمــان،: الضــغوط ذههــ أمثلــةومــن . لالمســتقب أوالحاضــر 
  .المادية األخطارالجنس، الدونية،  ،األسري التأييد

  .العوامل االنفعالية والوجدانية - ٤
 هــذه إزاءوهــي تمثــل المقارنــة بــين قــوة حاجــات البطــل وضــغوط البيئــة وكيــف يســلك البطــل 

حـين يكـافح  أم اآلخـرون يساعدهظروف ينجح، حين ينهار؟ تحت أي  أمالضغوط وهل يقاوم 
بتحديــد  األخصــائي، يقــوم ؟ هــل يحــس بالــذنب؟ وهكــذاعــدواناً  ارتكابــهبمفــردة؟ هــل يعاقــب بعــد 

القصـص والتفاعـل  أحـداثالنسبية للنجاح والفشـل بالنسـبة لكـل  والدرجة واإلحباطمقدار الشدة 
العوامـــل االنفعاليـــة  هـــذهمن ويتضـــ. ة نظـــر البطـــلهـــبـــين الحاجـــات والضـــغوط وذلـــك مـــن وج

العظمــــى،  األنـــاقــــوة  االكتئـــاب، القلــــق، الخـــوف، والوجدانيـــة، الميــــول العدوانيـــة، الصــــراعات،
  .التقلب الوجداني

  التفسير المتعمق 
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مواقــف الحيــاة  إزاءيهــتم بالكشــف عــن االتجاهــات النوعيــة للمفحــوص  الــذي وهــو التفســير
 أنويمكـن " كمـا هـو" نفسـهيكـون تعبيـر عـن  أنالمختلفـة، فتوحـد المفحـوص مـع البطـل يمكـن 

 أو" يكــون  أنكمــا يــود " نفســهيكــون تعبيــر عــن  أنويمكــن " كمــا كــان" نفســهيكــون تعبيــر عــن 
ويعتمـد التفسـير المتعمـق للحـاالت الفرديـة علـى مفـاهيم السـيكودينامية " يصـير أنكما يخشـى "

  .لمفحوصالستجابات ا اإلدراكي باألسلوب األولكما يهتم في المقام 
  الصدق والثبات

تعتبـــــر مشـــــكلة الصـــــدق والثبـــــات مـــــن المشـــــاكل األساســـــية التـــــي واجهـــــت علمـــــاء الـــــنفس 
اإلكلينيكــي والتجريبــي واإلحصــائي علــى حــد ســواء حيــث أن الوســائل اإلحصــائية المألوفــة ال 

حين نصل إلـى " )٣٦:١٩٨٠غنيم وبرادة ،(تتناسب وطبيعة هذه االختبارات فيقول جوداتف 
العـــالم الـــذي يتضـــمن مشـــاعره وطاقاتـــه الدافعـــة  اا نســـميه بالعـــالم الخـــاص للفـــرد هـــذدراســـة مـــ

ببعضـها أو التـي ال يمكـن أن  ومعتقداته واتجاهاته ورغباته والتـي قـد ال يكـون لـدى الفـرد وعيـاً 
يصرح بها حتـى لنفسـه فـان مشـكلة القيـاس تعتبـر ذات طبيعـة مختلفـة تمـام االخـتالف، فـنحن 

س مكشوفا للباحث وال يسهل قياسه أو تقديره ويحاول الفـرد المحافظـة عليـة أمام عالم مغلق لي
  ."خرين من أن ينكشف أمام اآل

إلسـقاطيه اوفريق كبير من علمـاء الـنفس اإلكلينيكـي ممـن يسـتخدمون هـذه االختبـارات 
يؤمنون أن هذه االختبارات أو بعضها على األقل تزود الباحث بمعطيات هامة عن ديناميـات 

 وٕان صـية، وان االتفــاق كبيــر بـين النتــائج والتشــخيص اإلكلينيكــي الـذي يقــوم بــه الباحــث،الشخ
ن الغــرض الــذي مــن اجلــه وضــعت هــذه إ مســالة الثبــات والصــدق ال تعتبــر مشــكلة حقيقيــة، و 

االختبــارات غــرض إكلينيكــي، ومــع ذلــك اســتخدم العلمــاء بعــض الوســائل لقيــاس صــدق وثبــات 
  -:إلسقاطيه مثلااالختبارات 

قــــام ربــــابورت وجيــــل وشــــافر بــــالتحقق مــــن صــــحة بعــــض االختبــــارات التــــي تســــتخدم    -١
لتشـــــخيص األمـــــراض العقليـــــة كاختبـــــار تفهـــــم الموضـــــوع، وذلـــــك عـــــن طريـــــق انتقـــــاء 

هانيين كحـاالت االكتئـاب كلينيكيـة مختلفـة مـن الـذُ مجموعات تجريبية تتكون من فئـات 
لمقارنـة تتكـون مـن خمسـين رجـال مـن الخ ثم مجموعة ضابطة ل....والفصام  اوالبارانوي
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المجموعتين أمكن اختبـار صـدق  استجاباتوبمقارنة . رجال البوليس باعتبارهم أسوياء
   .)٣٠:١٩٨٠،غنيم، برادة ( العالقات المختلفة التي يستدل بها على المرض العقلي 

عـرض قصـص االختبــار علـى محكمــين يعرفـون المفحوصــين معرفـة جيــدة فـي حيــاتهم   -٢
دون اإلشارة إلى أسمائهم، والطلب إلـى هـؤالء المحكمـين التعـرف علـيهم مـن  صة،الخا

 .ج هذه البحوث على درجة مقبولةوقد دلت نتائ. قصصهم

، وقـــد عـــرف ن الطـــرق المســـتخدمة علـــى نطـــاق واســـعوهـــي مـــ Matching هالمضـــاها  -٣
ــ(طريقــة إليجــاد عالقــة كميــة بــين نــواحي نوعيــة"فرنــون هــذه الطريقــة بأنهــا  فــي ) ةكيفي

ويمكـــن أن نجــــري المضـــاهاة بطــــرق مختلفـــة كـــأن نضــــاهي بـــين تقريــــرين " الشخصـــية
 .عن شخص واحدلباحثين مختلفين 

ـــالطرق الســـيكومترية الدقيقـــة التـــي تطبـــق قيـــاس ثبـــات أ  -٤ ـــاحثون فـــي االســـتعانة ب خـــذ الب
لمتكافئـــة وطريقـــة التجزئـــة فطبقـــوا طريقـــة إعـــادة االختبـــار وطريقـــة الصـــور ا. االختبـــار

 .صفيةالن

هـتم الكثيـر أوقد استخدم اختبار تفهم الموضوع في عدد ضخم مـن بحـوث الشخصـية و 
  .التوحد مع البطل: مثل T.A.Tخدام بالتحقق من صدق الفروض المتضمنة في است

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة :ثالثاً 

 ،وحجـــم العينـــة لـــى طبيعـــة الدراســـة،ســـلوب اإلحصـــائي المســـتخدم فـــي الدراســـة عأليعتمـــد ا
  :التاليةوالدرجات الخام، ولذلك فقد استخدم في الدراسة الحالية األساليب اإلحصائية 

  .المعيارية واالنحرافاتالمتوسطات  -
 .رتباط لبيرسونالمعامالت ا -

 .تحليل التباين -

 .شيفية لحساب داللة تحليل التبايناختبار  -

 .لداللة الفروق بين المتوسطات) (T. TEST اختبار ت -

 .االنحدارمعامل  -
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 الفصل الخامس
نتائج الدراسة 

 ومناقشتها
 

 ختبار صحة الفرض األول ومناقشتهانتائج ا.  
 تبار صحة الفرض الثاني ومناقشتهانتائج اخ. 

 تبار صحة الفرض الثالث ومناقشتهانتائج اخ. 

 تبار صحة الفرض الرابع ومناقشتهانتائج اخ. 

 تبار صحة الفرض الخامس ومناقشتهانتائج اخ. 

 صحة الفرض السادس ومناقشتها تبارنتائج اخ.   
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اإلطـار النظـري يتناول هذا الفصل عرض نتائج الدراسة الحالية ثم مناقشتها في ضوء 
  .والدراسات السابقة

  هنتائج الدراسة السيكومتري: أوال
 عنــــهالدراســــة الحاليــــة والفــــروض التــــي تحــــاول اختبارهــــا، ومــــا كشــــفت  ةفــــي ضــــوء مشــــكل   

  :ن فروض الدراسة على النحو التاليالتحقق م الدراسات السابقة، يتم
  األولالفرض  صحة اختبار

  :أنهعلى  األولالفرض  نصيو    
الكــويتيين نحــو  العــاملين اتجــاهدرجــات بــين  إحصــائيةذات داللــة  ارتباطيــهتوجــد عالقــة "  

  ." االجتماعيةالمساندة درجات النفسي و  حتراقالا درجات التقاعد المبكر وكل من
نحـو التقاعـد  تجـاهالا درجـات بـين رتبـاطالاتحقق من هـذا الفـرض تـم حسـاب معـامالت ولل    

، اإلنسـانيالعـاطفي، فقـدان التعامـل  اإلنهاك(الثالثة  بأبعادهاالحتراق النفسي درجات المبكر و 
 االتجـاه درجـات وكـذلك تـم حسـاب معـامالت االرتبـاط بـين) نجاز الشخصيإلنقص الشعور با

 ،واألقارب األسرة(    من مختلف مصادرها االجتماعيةالمساندة درجات و  نحو التقاعد المبكر
  .)، رؤساء العملزمالء العمل ،األصدقاء

االحتـراق درجـات و  المبكـر نحـو التقاعـد االتجـاه درجـات يبـين العالقـة بـين)  ٧ (والجدول رقم 
  .النفسي

  
  )٧(جدول

  حتراق النفسينحو التقاعد المبكر واال االتجاهمعامالت االرتباط بيت 
  ٢٠٧=ن 

فقدان التعامل   اإلنهاك العاطفي  
  اإلنساني

نقص اإلنجاز 
  الشخصي

 النفسي  االحتراق
  )الدرجة الكلية(

االتجاه نحو 
  ٠.٠٨٠  ** -٠.٢٤٣  ٠.٠٩٠  **٠.٣٥٠  التقاعد المبكر

  

  ٠.٠١ دالة عند ** 
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  :يأتي يتضح من الجدول ما
 درجـات بـين) ٠.٣٥٠=ر) (٠.٠١( يةإحصائموجبة ذات داللة  ارتباطيهعالقة  وجود -

كلمـــا زادت  أنـــهوهـــذا يعنـــي  العـــاطفي اإلنهـــاكدرجـــات و نحـــو التقاعـــد المبكـــر  االتجـــاه
  .زاد اتجاههم نحو التقاعد المبكر العاطفي عند العاملين الكويتيين اإلنهاكمعدالت 

لتقاعــــد المبكــــر نحــــو ا االتجــــاهدرجــــات بــــين  إحصــــائيةعالقــــة ذات داللــــة  عــــدم وجــــود -
 .اإلنسانيفقدان التعامل ات درجو 

 درجــات بـين)  ٠.٠١( عنـد مســتوى إحصـائيةسـالبة ذات داللــة  ةارتباطيــعالقـة  وجـود -
 كلمــا قــل أنــهنجــاز الشخصــي ممــا يعنــي إلالشــعور بادرجــات للتقاعــد المبكــر و  االتجــاه

 .لتقاعد المبكرزاد اتجاههم نحو االشخصي  زباإلنجا العينة أفراد إحساس) نقص(

ر العاملين نحـو التقاعـد المبكـ تجاهادرجات بين  إحصائيةالقة ذات داللة ع عدم وجود -
  .االحتراق النفسي ككلدرجات و 

من  االجتماعيةنحو التقاعد المبكر والمساندة  االتجاهالعالقة بين  )٨(  كما يوضح جدول
  .مختلف مصادرها

  ) ٨ (جدول 
  االجتماعيةالمساندة رجات دللتقاعد المبكر و  االتجاه درجات معامالت االرتباط بين

  ٢٠٧=ن 
  االجتماعيةالمساندة   

 رةاألس
زمالء   األصدقاء  واألقارب

  العمل
رؤساء 
  الدرجة الكلية  العمل

نحو  االتجاه
  ٠.٥٢  ٠.٠٤٤ -  ٠.٠٧٠  ٠.٠٩٠  ٠.٠٥٢  التقاعد المبكر

 تجـــاهادرجـــات بـــين  إحصـــائيةعالقـــة ذات داللـــة  عـــدم وجـــود الســـابق جـــدولالمـــن  يتضـــح   
  .بمختلف مصادرها االجتماعيةالمساندة درجات املين الكويتيين نحو التقاعد المبكر و الع

 األول هقــد تحقــق بشــكل جزئــي فــي شــق األولض ر الفــ أنويمكــن تفســير تلــك النتيجــة مــن 
النتـــائج  أنالنفســـي فنجـــد  بـــاالحتراق عالقتـــهنحـــو التقاعـــد المبكـــر فـــي  باالتجـــاهالـــذي يتعلـــق 
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ببعــدي اإلنهــاك العــاطفي ونقــص اإلنجــاز الشخصــي ويمكــن عــزو داللــة فيمــا يتعلــق  أظهــرت
حالــة مــن الضــعف واإلجهــاد التــام  إلــىفراد ألاتــؤدي بــ العــاطفي معــدالت اإلنهــاك أن إلــىذلــك 

قـل أواستنزاف موارد الفرد العاطفيـة والجسـدية واإلحسـاس بالتعـب واإلنهـاك الجسـدي عنـد بـذل 
ذ أي قــرار، ا، وعــدم القــدرة علــى اتخــاالنفعــالجهــد وكــذلك اإلحســاس بــالقلق واإلحبــاط وســرعة 

  .التقاعد المبكرنحو  واالتجاهلترك العمل  الفرد يدفع مماوفقدان الطاقة 
كلمـا زادت معـدالت  أنـه أثبتـتالتـي  )٢٠٠٣ العتيبـي، آدم(النتيجة تتفق مع دراسة  هوهذ

زادت رغبــتهم فــي موظفــات  أوســواء كــانوا مــوظفين  نيالكــويتي امليناإلنهــاك العــاطفي عنــد العــ
اتفقـــت مـــع بعـــض الدراســـات التـــي أظهـــرت العالقـــة الطرديـــة بـــين االحتـــراق  اكمـــ .تـــرك العمـــل

  :مثل دراسة كل من  النفسي والرغبة في ترك العمل
(Weisberg& Sagic, 1999, Blankert, 1997, Carlson& Thompson, 

1995)   
 شــــــــــــفورثمــــــــــــع نتيجــــــــــــة دراســــــــــــة لــــــــــــي وا نتيجــــــــــــة الدراســــــــــــة الحاليــــــــــــةتفــــــــــــق وتكمــــــــــــا 

)Lee&Ashforth,1996(  ــــاطامــــن وجــــود لصــــراع الــــوظيفي واإلنهــــاك متبــــادل بــــين ا رتب
  .العاطفي
 ةرتباطيـــإعالقـــة وجـــوع  النتيجـــة فـــأظهرت اإلنجـــاز الشخصـــيب بالشـــعور علـــق تفيمـــا ي أمـــا
يشــعر الفــرد  فعنــدما ،وبعــد نقــص االنجــاز الشخصــي لتقاعــد المبكــرا نحــو االتجــاه بــينســالبة 

ويميـل الفـرد  مشـاعرهوتنحـدر  هنتاجيتإتنخفض  وفقدان الدافعية لإلنجازفاعلية بعدم الكفاءة وال
وعـدم القـدرة علـى مواجهـة  لالكتئـابسلبية ومن ثم الميـل  هالشخصية بطريق نجازاتهإتقييم  إلى

  .من العمل نسحابالاالتكيف معها وبالتالي  أوالضغوط 
وجود عالقة  أثبتتوالتي ) ٢٠٠٣( يالعتيبآدم مع دراسة  أيضاً  النتيجة هذه اتفقتوقد   
 .بين الشعور باإلنجاز الشخصي والرغبة في ترك العمل  إحصائيةلة ذات دالسالبة  ةارتباطي
ــــــــــائج دراســــــــــة  اكمــــــــــ  جــــــــــراي كوســــــــــك ورانــــــــــدي كوســــــــــكواتفقــــــــــت هــــــــــذه الدراســــــــــة مــــــــــع نت

(Koeske&Koeske,1989)  والتــــي مفادهــــا أن العمــــال المصــــابين بــــاالحتراق النفســــي ال
  .عن نيتهم في ترك العمل ائفهم ويعبرون دائماً يحبون وظ

ومــن هنــا  تســعى العديــد مــن منظمــات العمــل فــي محاولــة منهــا للمحافظــة علــى المـــوارد 
القـوى  مالبشرية لوضـع اسـتراتيجيات للوقايـة ومكافحـة االحتـراق النفسـي مـن خـالل تعزيـز ودعـ
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تـــؤدي لالحتـــراق النفســـي،  والقـــدرات الفرديـــة للتعامـــل مـــع الضـــغوط الناشـــئة عـــن العمـــل والتـــي
وكــذلك دعــم العالقــات بــين األفــراد وتوظيــف آليــات العمــل الجمــاعي لتخفيــف وطــأة الضــغوط 

إضــافة لتحديــد النفســية وٕاعــادة هيكلــة ظــروف بيئــة العمــل بحيــث تكــون أكثــر مالئمــة ومناســبة 
  .أهداف يمكن تحقيقها

مســـتوى  إلـــىم تصـــل العالقـــة فلـــ"فقـــدان التعامـــل اإلنســـاني "فيمـــا يتعلـــق بالبعـــد الثالـــث  أمـــا
  .الداللة

نحـو  تجـاهالاحيث أن طبيعة العالقـات بـين الفـرد واآلخـرين فـي مجـال العمـل لـم تـؤثر فـي 
فــي االتجــاه نحــو التقاعــد كمــا جــاء  التقاعــد حيــث توجــد متغيــرات أخــرى ربمــا تكــون أكثــر تــأثيراً 

الحكومـة الكويتيـة تعتبـر من أن مزايا التقاعد التي تقدمها  )١٩٩٣ الطحيح،سالم (في دراسة 
لعوامــل  ةباإلضــافالســبب الرئيســي والعامــل األساســي فــي الحــث علــى تــرك العمــل الحكــومي 
مـل خـاص والعوامـل أخرى كالعوامل اإلدارية والتنظيمية وضـغوط األقـران والرغبـة فـي إقامـة ع

  .الصحية والشخصية
اســتجابة  أنــه علــى فقــدان التعامــل اإلنســاني يظهــر إن )١٩٨٩( ليتــر وماســالكوتعتبــر  

النفســي باســتخدام  االحتــراقدائمــا يرغبــون فــي التعــايش مــع  أنهــمتــأقلم بواســطة األفــراد حيــث 
فقـدان التعامـل  إن )Plana, et al., 2003( وزمـالءهبـالن ستراتيجيات التكيف، كما يذكر إ

ي العـــاطف اإلنهـــاكمواجهـــة غيـــر مباشـــرة تظهـــر كنتيجـــة لمشـــاعر  إســـتراتيجية اإلنســـاني يمثـــل
  .نجاز الشخصيإلونقص ا

حيـــث كانـــت هنـــاك عالقـــة ذات داللـــة  )٢٠٠٣ العتيبـــي، آدم(لـــم تتفـــق النتيجـــة ودراســـة و 
بين  االختالفبين فقدان التعامل اإلنساني والرغبة في ترك العمل، وربما يرجع هذا  إحصائية

لمسـتخدمة فـي طبيعـة العينـة ا إلـىالعتيبـي  ةالحاليـة ودراسـالدراسـة  إليهاالنتيجة التي توصلت 
   .الدراستين وحدود كل دراسة منهما

نحو التقاعـد  تجاهالاهذا الفرض وهي طبيعة العالقة بين  بالشق الثاني منفيما يتعلق  أما
، ويمكــن مســتوى الداللــة إلــى، فلــم تصــل العالقــة بــين المتغيــرين االجتماعيــةالمبكــر والمســاندة 

حي الماديــة وطبيعــة الحيــاة فــي المجتمــع مثــل النــوا أخــرىهنــاك متغيــرات  أن إلــىتفســير ذلــك 
 أو الشــخص المتجــه) دعــم البطالــة(عمــل  يحــوز التــي تقــدم مزايــا للشــخص الــذي ال الكــويتي
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بــالعوز  اإلحســاسوبالتــالي عــدم  أنفســهملعــاملين المزايــا المقدمــة ل مــن أفضــلللتقاعــد قــد تكــون 
  .لالستمرار في العمل االجتماعيةالحاجة للمساندة  أوالمادي 
بمصـادرها المختلفـة لـيس لهـا دور مـؤثر فـي  االجتماعيةالمساندة  أن النتيجة هذهوضح وت
بغـض    المعنوية لعملا توضيح قيمة وأنحو العمل واإلنجاز  التوجيهبسواء العينة  أفرادحياة 

باتجــاه العمــل  األفــرادغيــر متــوافرة بدرجــة تــدفع  األمــور هــذهفكــل  المــاديالنظــر عــن المقابــل 
فــي اتخــاذ قــرار  التـأثير أووتقــديرهم لهــا  واتهمذبـ إحساســهم فـي توكيــد بأهميتــهعور وترسـيخ الشــ

  .التقاعد
فـي إنمـا ليسـت قاصـرة علـى المجتمـع الكـويتي  ههميتـأالنظرة للعمل و  هذه إنوترى الباحثة 

فقــد  فقــط لإلشــباع المــادي بتقــدير للعمــل ويعتبــر مصــدر  ينظــرحيــث ال  العربــي ككــلعالمنــا 
من أفراد دراسته يرون أن العمل تأدية واجب % ٣٢أن  )٢٠٠١( وفلجه غياثباسة أثبتت در 

مقابل ما يتقاضونه مـن أجـر ويـأتي فـي المرتبـة األولـى مـن ضـمن العوامـل التـي تحفـز للعمـل 
فـي حيـاة الفـرد فـي  أساسـياً  يشـكل محـوراً  العمـل ال أن )١٩٨٨(عسـكر  علـي يـرىأكثر، كما 
فــي تحقيــق طموحــات الفــرد  األساســيتلعــب الــدور  ة قــد الممارســة المهنــ أنمعنــى مجتمعاتنــا ب

 في حياة الفرد، األمـر الـذي ال أهمية أكثروقد تعتبر األنشطة الجانبية األخرى  الذات، وتأكيد
اإلرشــــاد  أومهنيــــة ال هأتنشــــالفــــال ينظــــر بجديــــة ألهميــــة  االهتمــــام الكــــافي بــــالمهن  إلــــىيــــدفع 

 نوعيـة مـن هـذا القصـور يتضـح و في العمـل الجتماعيةا المساندةو ألهمية أ للوظيفة تأهيلوال
فــي  االجتماعيــةالمســاندة  وأهميــةيــتم التركيــز علــى نوعيــة  حيــث ال المتعلقــة بالعمــلالدراســات 

  .مجال العمل
والتركيــــز علــــى المســــاندة الدراســــات األجنبيــــة بهــــذا النــــوع مــــن الدراســــات  تزخــــر حــــين فــــي

 زمــــالء العمــــل أو األصــــدقاء أو األســــرةاء مــــن مختلــــف المصــــادر ســــو  وأهميتهــــا االجتماعيــــة
وخاصـة  األفـرادالحيـاة الضـاغطة علـى  أحـداث تـأثيراتدورها في التخفيـف مـن حـدة  وتوضيح

  .م للتمتع بالصحة النفسية السليمةالضغوط الوظيفية مما يساعده
نمـا تشـمل إليست قاصرة على المجـاالت الوظيفيـة في الغرب  االجتماعيةالمساندة  أن كما
 التشــافيجــدواها فــي  الدراســات أثبتــتالمجــاالت الطبيــة حيــث ع مجــاالت الحيــاة بمــا فيهــا جميــ

 مـــن خـــالل الجماعـــات المســـاندة والمشـــاركة فـــي التعـــاطي مـــع المـــرض األمـــراضمـــن بعـــض 
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ينظــر  البينمــا مــن المرضــى بــنفس العلــة  إنمــا فقــط األقــاربلــيس مــن خــالل  وتبــادل الخبــرات
للــدعوة ديننــا الحنيــف  ســبق الــرغم مــن ي عالمنــا العربــي علــى لهــذا النــوع مــن العــالج بجديــة فــ

  .لذلك
متوافقـة   وهي عدم وجود عالقـة دالـة بـين المتغيـرين  الصورة بهذهوبالتالي جاءت النتيجة 

بقـــرار  شـــأنلـــم يكـــن لهـــا  األســـرة أن أفـــادتالتـــي  )١٩٩٥الشـــاللخالـــد (مـــا مـــع دراســـة  نوعـــاً 
  .يعارضوه أو القرار األسرة أفرادالتقاعد فلم يؤيد 
 االجتماعيــةالعالقــة بــين اإلتجــاة للتقاعــد المبكــر والمســاندة  أن إلــىالنتيجــة  هــذهوقــد ترجــع 

  .تعتبر عالقة غير مباشرة
مــع الدراســة  )Sarros&Sarros,1992( ســاروس وســاروساتفقــت نتيجــة دراســة  وقــد

مـن  نفسـي بـدالً ال االحتـراق فـرص التفاعـل بـين المعلمـين تثيـر مشـاعر أن أثبتـتالحالية حيث 
بالنصـــيحة والمعلومـــات،  تزويـــد المعلمـــين لبعضـــهم الـــبعض أنتعمـــل علـــى تخفيفهـــا حيـــث  أن

فـي  االنغماسنجازهم الشخصي يزيد فرصة المعلمين من إ أوالتعليقات حول مشاعرهم  وٕابداء
  .ويدفعهم لترك العمل النفسي لديهم االحتراقخبراتهم السلبية، مما ينمي 

عكسي  أثرهناك  أن )Bolger& Amaerl, 2007(بولجر واماريل دراسة  وأثبتتكما 
  .حيث ترتبط بمشاعر المديونية  االجتماعيةللمساندة 
 وزمـــالءهالنتيجـــة فقـــد وجـــد كـــراوس  هـــذهســـابقة عكـــس الدراســـات العديـــد مـــن ال أثبتـــتوقـــد 

)Krause, et al., 1996 (مـــع زمـــالء العمـــل وتلقـــي الـــدعم  االتصـــالالقـــدرة علـــى  أن
  .فين يخفض من نسبة التقاعد المبكرمن المشر  اعياالجتم
  ،(Corrigan et al,1995 جــــرينجالس و كوريجــــان اتأثبتــــت دراســـ اكمـــ

(Greenglass et al,1996   زمـالءه  مـن أن الـدعم الـذي يتلقـاه الفـرد سـواء مـن أسـرته أو
  .االحتراق النفسي واالتجاهات السلبية تجاه الوظيفة آثارفي العمل يقلل من 

 أنوالدراسـة الحاليـة مـن  أيضاً  غير متفقة) ١٩٩٣ الطحيح،سالم (جاءت نتائج دراسة  و
يلعبـون دور فـي  األقـران أنمن العوامل المؤثرة في اتخاذ قـرار التقاعـد بمعنـى  األقرانضغوط 

   .في الوظيفة االستمرار أواتخاذ قرار التقاعد للفرد سواء باإلتجاة للتقاعد 
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 ثانيصحة الفرض ال اختبار

  :أنهوينص الفرض الثاني على 
النفســي فــي  االحتــراقوشــدة ) إنــاث/ ذكــور(لعــاملي النــوع  إحصــائيادال  تــأثيريوجــد " 

نحــو التقاعــد المبكــر لــدى العــاملين ) ايجــابي /ســلبي( االتجــاهالمشــترك علــى نــوع  تأثيرهمــا
  .."الكويتيين

وتحليـل التبــاين ثنــائي  ةيــالمعيار  نحرافـاتاالو هــذا الفـرض تــم حسـاب المتوســطات  ختبـارالو 
  . االتجاه

  .عرض لإلحصاء الوصفي لنتيجة الفرضنعرض لجدول تحليل التباين سن أنوقبل   
  ) ٩(جدول 

  اإلحصاء الوصفي لنتيجة الفرض الثاني
  المعياري االنحراف  المتوسط  ن  الجنس
  ١٣.٦٤  ٢٦.٧٧  ٧٠  ذكور
  ١٢.٥١  ٣١.٩٧  ١٣٧  إناث

  
  )١٠( جدول 

وشدة االحتراق في  واإلناثين في اتجاهين للفروق بين الذكور نتائج تحليل التبا
  .نحو التقاعد المبكر االتجاهعلى المشترك  تأثيرهما

مجموع   المصدر
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
مستوى   قيمة ف  المربعات

  الداللة
    ١٢٥٥.٩  ١  ١٢٥٥.٩  الجنس

٧.٥٤  
  

  ١٦٦.٥٤  ٢٠٥  ٣٤١٤١.٢  الخطأ  ٠.٠٠١
    ٢٠٧  ٣٥٣٩٧.٢  الكلي
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 ذكـور(لمتغيـر النـوع  )٠.٠٠٠١( عند مسـتوى إحصائيا داال تأثيراً وجود مما سبق يتضح 

لصــالح  التــأثيرنحــو التقاعــد المبكــر وهــذا  االتجــاهعلــى  تأثيرهمــاوشــدة االحتــراق فــي ) إنــاث/
  .)٣١.٩٧(من الذكور أعلىحيث حصلن على متوسط  اإلناث

 إالالنفسـي  بـاالحتراقحـد سـواء لإلصـابة  الرجال والنساء عرضة على أنوعلى الرغم من 
عرضـة  ألنهـملإلصابة وذلـك  أكثر معرضاتفالنساء  يزال هناك بعض الفروق الهامة، ال أنه
قـدرة علـى مواجهـة  وأكثـرلإلحبـاط  تحمـالً  أكثـربينمـا الـذكور الوجداني بشكل كبير  ستنزافالل

تعكــس دور  أنلفــروق يمكنهــا ا وهــذه ،المواقــف الضــاغطة بمــا يمتلكــون مــن الصــالبة النفســية
 أكثــر وأنهــن أكثــرعــاطفي  توجــهذات  بــأنهنحيــث تشــتهر النســاء  واألنثــىالتميــز بــين الــذكر 

 أكثــــريكونــــوا  أنالمفتــــرض مــــن الرجــــال  أنبينمــــا نجــــد  اجتماعيــــة وذوات حساســــية مفرطــــة،
  .بصورة كبيرة مقارنة بالنساء عقالنية وغير مثارين عاطفياً 

 ،)٢٠٠٦( المشــعانعويدالعنــزي و  عــوض كــل مــن لحاليــة ودراســةا دراســةنتــائج الوتتفــق 
فـي االحتـراق النفسـي  واإلنـاثهنـاك فـروق بـين الـذكور  أن أثبتـتوالتي ) ٢٠٠٢(الزيود  نادر

 األفــرادتعاطفــا مــع  أكثــرطبيعــة اإلنــاث حيــث يكونــوا  إلــىالنتيجــة  هــذهوتعــزى  اإلنــاثلصــالح 
والصـراع بـين مطالـب  في المنـزل والعمـل دوارهمألتعدد  إضافةالمشكالت التي تواجههم  ومع 
  .والعمل األسرة

وتعـدد  فيـه فـي العمـل ومشـاركتها المـرأةتعـاظم دور  إلى )٢٠٠٤( سوزان بسيونيوتشير 
الــذي  األمــرل تعارضــت وتصــارعت ، بــاألدوار هــذهلدرجــة تــداخلت فيهــا  االجتماعيــة أدوارهــا
ــ األســرة داخــل وبــاآلخرينعلــى عالقاتهــا بــذاتها  أثــراً تــرك   المــرأة وجــدت هوخارجهــا، وبنــاء علي

، فمـا األحيـانمطالب متعـددة، واختيـارات صـعبة كانـت مسـتحيلة عليهـا فـي بعـض  أمامنفسها 
إضـــافة بواجبـــات عملهـــا خـــارج البيـــت،  اللتزاماتهـــا، أداءهتســـتطيع  البيـــت منهـــا قـــد ال ينتظـــره

منـاه لـذاتها قـد يجعلهـا فـي حالـة ونفاذ الجهد، ومـا ينتظـره اآلخـرون منهـا، ومـا تتضيق الوقت ل
  .النفسي االحتراقمن 

هنـاك فـروق  أنمـن  )٢٠٠٧(شاكر المحاميد دراسة  ثبتتهأتيجة تناقض ما هذه الن أنإال 
بــين الــذكور واإلنــاث علــى بعــد نقــص الشــعور باإلنجــاز لصــالح الــذكور  إحصــائيةذات داللــه 

جهــد  ألننجــاز إلر بابــنقص الشــعو  اإلنــاثمــن  إحساســاً  أكثــرالــذكور  أن إلــىوالــذي يعزوهــا 



نتائج الدراسة              الفصل الخامس
 ومناقشتها

 

 - ١٤٢ -

تــدني ســقف  إلــىالــذي يــؤدى  األبنــاءيتــوزع بــين العمــل ومســئوليات ومتطلبــات تربيــة  اإلنــاث
  .نجاز لديهنإلالشعور با
توجد فروق ذات داللة بـين المعلمـين  ال أنه أثبتتفقد  )١٩٩٥( اهللا عادل عبددراسة  أما

  .النفسي االحتراقفي  والمعلمات
 اهللا عبـد إليهـانفس النتـائج التـي توصـل  )٢٠٠٧(منصور  عطية إيمانة دراس أثبتتكما 
 بــأنتوجــد فــروق بــين المعلمــين والمعلمــات تعــزى لمتغيــر الجــنس وقــد تــم تفســير ذلــك  حيــث ال

 االحتــراق إلــىالتــي تــؤدي  مــن المعلمــين والمعلمــات يتعرضــوا لــنفس األســباب والمصــادر كــالً 
  .عدم وجود فروق بينهم عنه بنفس الدرجة والشدة مما ينتج النفسي
  

 صحة الفرض الثالث اختبار
 

  :أنهالفرض الثالث على  ينصو 
 /مرتفــع(االجتماعيــةوالمســاندة  )إنــاث/ذكــور(لعــاملي النــوع  إحصــائياً دال  تــأثيريوجــد " 

  ." نحو التقاعد المبكر االتجاهالمشترك على نوع  تأثيرهمافي ) منخفض
  -:ل الجداول التاليةوسنعرض لنتيجة الفرض الثالث من خال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١١(  جدول
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المشترك  تأثيرهمافي  )منخفض /مرتفع(االجتماعيةوالمساندة ) أنثى/ذكر(النوع  تأثير
  المبكر لدى العاملين الكويتيين نحو التقاعد االتجاهعلى نوع 

  

  
  المتوسط

  م
  ف  انحراف معياري ع

  المساندةذكور منخفضي 
  المساندةذكور مرتفعي 

  الكلية الدرجة

٢٤.٦١  
٢٨.٨  
٢٦.٧٧  

١٣.٨٤  
١٣.٣٢  
١٣.٦٤  

  غير دال
Corrected Model  = 3,13  

  المساندةإناث منخفضي 
  المساندةإناث مرتفعي 

  الكلية الدرجة

٣٢.١٧  
٣١.٧٧  
٣١.٩٧  

١٢.٣٤  
١٢.٧٧  
١٢.٥١  

  ،٠٠١دال 
Gender = 7,64  

  المساندةمنخفضي  الكلية العينة
  المساندةمرتفعي  الكلية العينة
  الكلية جةالدر 

٢٩.٧٠  
  

٣٠.٧٣  
٣٠.٢١  

١٣.٢٧  
  

١٢.٩٨  
١٣.١١  

  غير دال
SS  = 1,45×Gender           

  )المساندة× النوع (         

  -:ما يلي) ١١(يتضح من جدول 
نـوع الـذكور منخفضـي المسـاندة والـذكور مرتفعـي  تـأثيربين  إحصائيةعدم وجود داللة  -

  .د المبكر لدى العاملين الكويتيينلتقاعنحو ااالتجاه على نوع  تأثيرهماالمساندة في 
منخفضـي المسـاندة ) إنـاث(النـوع  تأثيربين ) ،٠٠١(عند مستوى إحصائيةوجود داللة  -

نحـــو التقاعـــد المبكـــر لـــدى  هعلـــى نـــوع االتجـــا تأثيرهمـــامرتفعـــي المســـاندة فـــي  واإلنـــاث
و وهــ) ٣٢،١٧=حيــث م(العــاملين الكــويتيين وذلــك لصــالح اإلنــاث منخفضــي المســاندة 

 .األعلىالمتوسط 

العينـة الكليـة منخفضـي المسـاندة ومرتفعـي المســاندة  لتـأثير إحصـائيةعـدم وجـود داللـة  -
 .د المبكر لدى العاملين الكويتييننحو التقاع هعلى نوع االتجا

  
  )١٢( جدول 
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 االجتماعيةوالمساندة ) إناث/ذكور(تفاعل عاملي النوع  لتأثيرنتائج تحليل التباين   
  نحو التقاعد المبكر لدى العاملين الكويتيين  تجاهاال على نوع 

مجموع   البيان
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  مستوى الداللة  قيمة ف  المربعات

  غير دالة  ٣.١٣  ٥٢٢.٦٥  ٣  ١٥٦٧.٩٦  األساسيالتباين 
  ٠.٠٠١ دالة عند  ٧.٦٩  ١٢٨١.٩٥  ١  ١٢٨١.٩٥  الجنس

  ير دالةغ  ٠.٩٩  ١٦٦.٤٧  ١  ١٦٦.٤٧  االجتماعيةالمساندة 
التفاعل 

  غير دالة  ١.٤٥  ٢٤٣.١٢  ١  ٢٤٣.١٢  )المساندةXجنس(

      ١٦٦.٤٦  ٢٠٣  ٣٣٨٢٩.٢٥  الخطأ
        ٢٠٧  ٢٢٤٤٠٧.٠  الكل

      
لتفاعــــل كــــل مــــن النــــوع  إحصــــائيال دا  تــــأثيرعــــدم وجــــود مــــن الجــــدول الســــابق يتضــــح    

التقاعد المبكـر لـدى  نحو االتجاهبمصادرها المختلفة على  االجتماعيةوالمساندة ) إناث/ذكور(
أكدتـــه  وهـــذا مـــا اإلنـــاثداال لعامـــل النـــوع فقـــط ولصـــالح  تـــأثيراً العـــاملين الكـــويتيين ولكـــن وجـــد 

لتفاعـــل النـــوع مـــع  تـــأثيريوجـــد  ال أنـــهالنتيجـــة مـــن  هـــذه، ويمكـــن تفســـير األولنتيجـــة الفـــرض 
   .نحو التقاعد المبكر االتجاهفي  االجتماعيةالمساندة 

ــــد جــــاءت  ــــى عكــــس توقعــــاتة النتيجــــ هــــذهوق ــــم تلعــــب المســــاندة  عل ــــة حيــــث ل الباحث
التقاعد المبكر في المجتمع الكويتي الذي يلتزم دور يذكر في الحد من ظاهرة  أي االجتماعية

الســنين تعــاليم العلــوم الحديثــة التــي وضــعها خبــراء  بــآالفبتعــاليم ديننــا الحنيــف والتــي ســبقت 
 الشخصـي كيانـهفي حيـاة الفـرد مـن خـالل بنـاء  العمل أهميةث على الموارد البشرية والتي تح

 ألهميـةديننـا  دعـوة والمساهمة في تطوير المجتمع، وكذلك اآلخرينمع  وتفاعله لذاته تحقيقهو 
زمـالء العمـل فـي المسـاهمة بالحـد مـن  أو األصـدقاء أو األسـرةسواء مـن  االجتماعيةالمساندة 

حيــث  الخصــوص وجــهعلــى  هملــععامــة وفــي  حياتــهالضــغوط التــي يتعــرض لهــا الفــرد فــي 
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التكيــف فــي العمــل  الضــغوط وبالتــالي هــذهفــي تخفيــف يســاهم الــدعم المقــدم مــن قبــل الــزمالء 
  .واالستمرار فيه

المنـاط بمؤسسـات  التثقيفـي ككل سواء الدور مجتمعاتناالنتيجة لثقافة  هذهنعزو  أنويمكن 
 االختيـــار مفـــاهيمالجهـــات  هـــذهحيـــث لـــم ترســـخ  األســـرةمـــن قبـــل  أو وٕاعـــالمالدولـــة مـــن تعلـــيم 

 عطيـة أبـوسـهام ، وقـد جـاءت دراسـة األفـراد مالآو المهني السليم والذي يتوافق مع طموحات 
  الرعايـــــــــة  أســـــــــاليبعـــــــــدم وجـــــــــود عالقـــــــــة بـــــــــين  أظهـــــــــرتمؤيـــــــــدة لـــــــــذلك حيـــــــــث  )١٩٨٩(

 هــذه أرجعــتلألبنــاء والميــول المهنيــة لــدى الطلبــة الكــويتيين فــي المرحلــة الثانويــة وقــد  ةالوالديــ
  :لنتيجة للعوامل التاليةا

علمــي  أســلوباكتســاب الميــول المهنيــة وفــق  وأســاليبلــم تتــوفر فــي المــدارس مجــاالت  -
  .مخطط له

فــي اكتســاب ميــول مهنيــة  أبنــائهمعلــى  التــأثيريجهلــون دورهــم فــي  أنفســهم اآلبــاء إن -
 .محددة

راســية بــة فــي المراحــل الدميــول الطل هبلــور  أوتهــدف لتنميــة  إرشــاديةعــدم وجــود بــرامج  -
 .المختلفة

ــــا    ــــرغم مــــن ولوجن ــــةوعلــــى ال ــــة ومســــاهمات بعــــض  لأللفي مــــن خــــالل  األكــــاديميينالثالث
 الحكوميـةالمهني وكذلك اهتمام جهـات العمـل سـواء  بالتوجيهالدراسات والمؤلفات المتعلقة 

قاصـرة وغيـر جـادة  النظـرةمازالـت  أنـه إالالـدورات التدريبيـة والتنشـيطية  بإقامةالخاصة  أو
الـدورات معظـم  أنة كمـا صـصمتخفـي المجـاالت ال أتقر  فالغالبية ال الشأنما يتعلق بهذا في

ال تــــؤتي ثمارهــــا حيــــث ينظــــر لهــــا الموظــــف باعتبارهــــا مكافــــأة وفرصــــة للترفيــــة  التدريبيــــة
  .ذا كانت هذه الدورات خارج البالدالعمل خاصة إ أعباء والتخلص من
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 صحة الفرض الرابع اختبار

  :أنهالرابع على وينص الفرض 
ـــئ"  ـــادبعـــض  تنب ـــراقكـــل مـــن  أبع ـــةالنفســـي والمســـاندة  االحت دون غيرهـــا  االجتماعي

  ." باتجاهات العاملين الكويتيين نحو التقاعد المبكر
والجـــدول  صـــحة هـــذا الفـــرض تـــم حســـاب معامـــل التحديـــد ومعامـــل االنحـــدار  والختبـــار   

  .سيوضح نتيجة هذا الفرض  )١٣(
  )١٣ (جدول 

ن باتجاه العاملي تنبئالتي  االجتماعيةالنفسي والمساندة  االحتراقكل من  أبعاد 
  الكويتيين نحو التقاعد المبكر 

  

المتغير 
  المستقل

معامل 
  التحديد

  ف
معامل 
  االنحدار

معامل 
االنحدار 
  المعياري

  ت
المقدار 
  الثابت

  * المعادلة التنبؤية

  العاطفي اإلنهاك
١.٢٣  

٢٨.٦٦
٢٣.٢٧  ٥.٣٥   ٠.٣٥٠  ٠.٤٢٣  ٧  

 االتجــــــــــــــاه×٠.٤٢٣+(٢٣.٢٧
  نحو التقاعد

 اإلنهاك العاطفي 
٢٠.٧٥  ١.٦٩  

  

٥.٢  ٠.٣٣٣  ٠.٤٠٢  

٣١.٥٥  

 االتجــــــــــــــاه×٠.٤٠٢+(٣١.٥٥
- +٣١.٥٥+( )نحــو التقاعــد

نحـــــــــــو  االتجـــــــــــاه ×٠.٢٤٤-[
  ) ]التقاعد

اإلنجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز 
  الشخصي

- ٠.٢١٦ -  ٠.٢٤٤  
   - 
٣٧,٣    

  اإلنهاك العاطفي

 ١٥.٣٧ ,١٨٥  

٥.٣٦  ٠.٣٤١  ٠.٤١٢  

٢٥.٤٩  

 االتجـــــــــاه×٠.٤١٢[+٢٥.٤٩(
)  ] نحــــــــــــــــــــــــــــــــو التقاعــــــــــــــــــــــــــــــــد

)+٠.٢٦٤-[+٢٥.٤٩× 
)  ]نحــــــــــــو التقاعــــــــــــداالتجــــــــــــاه 

)+٠.٠٨٣[+٢٥.٤٩ 
  ) ]نحو التقاعد االتجاه×

اإلنجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز 
  الشخصي

- ٠.٢٣٣ -  ٠.٢٤٦   - 
٣.٣٦  

مســـــــــاندة زمـــــــــالء 
  العمل

٠.١٢٨  ٠.٠٨٣  
   
٠٠٣,٢  

  :المعادلة التنبؤية لمتغير واحد* 
  .)المتغير المستقل × االنحدارمعامل +(المقدار الثابت      
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  :لمتغيرين التنبؤيةالمعادلة  *
       +المقــــدار الثابــــت للمتغيــــر الثــــاني + ( ] المتغيــــر المســــتقل×  االنحــــدارمعامــــل  [+ المقــــدار الثابــــت 

  .) ]المتغير المستقل ×  االنحدارمعامل   [
  :لمعادلة التنبؤية لثالثة متغيراتا *

معامــــل [+المقــــدار الثابــــت للمتغيــــر الثــــاني+() المتغيــــر المســــتقل×االنحــــدارمعامــــل +(المقــــدار الثابــــت 
المتغيـــــر × االنحـــــدارمعامـــــل  [+المقـــــدار الثابـــــت للمتغيـــــر الثالـــــث ) +(  ]المتغيـــــر المســـــتقل × االنحـــــدار
  .)]المستقل

اطفي، نقـص اإلنهاك الع( النفسي  االحتراق أبعادبعض  أن) ١٣(يتضح من الجدول رقم 
الكــويتيين نحــو  العــاملينباتجاهــات  تنبــئوكــذلك مســاندة زمــالء العمــل ) اإلنجــاز الشخصــي 

  .التقاعد المبكر
حيـث كـان متغيـر اإلنهـاك ) ٢٠٠٣(العتيبـي آدم النتيجة متفقة مع دراسة  هذهوقد جاءت 

 أمـاخصـي، متغير اإلنجـاز الش يليهمؤشر للتنبؤ في الرغبة في ترك العمل، ثم  أقوىالعاطفي 
يـــذكر فـــي التنبـــؤ فـــي تـــرك  تـــأثيرالشخصـــي فلـــم يكـــن لـــه  أومتغيـــر فقـــدان التعامـــل اإلنســـاني 

  .العمل
) Goodman& Boss, 1998( وبــوس جودمــانالنتيجــة مــع دراســة  هــذهوقــد اتفقــت  
  .الرغبة بترك العمل ب طفي وتدني اإلنجاز مؤشرين للتنبؤاإلنهاك العا أن أثبتتالتي 

 )Koeskes& Koeske, 1993(كوسـك رانـدي كوسك و جـراي  سةت دراوكذلك استنتج
  .ت احتماالت ترك اإلفراد لوظائفهمكلما زاد اإلحساس بنقص اإلنجاز الشخصي زاد أنه

ــادراســة و النتيجــة  هــذهاتفقــت  كمــا ــر ربرف  أنمــن  ) Farber&Miller, 1991( وميل
ـــوظيفي والضـــغط النفســـي بســـبب  ـــذين يشـــعرون بعـــدم الرضـــا ال ـــراق المعلمـــين ال العمـــل واالحت

التفكيــر  إلــىالــذي يــؤدي  األمــرفــي قــدرتهم علــى مواجهــة تحــديات المهنــة،  هــذاالنفســي، يــؤثر 
  .في ترك العمل

زايــد فــي حــاالت التقاعــد كــان مــن الت أن )I.L.O(دراســة منظمــة العمــل الدوليــة أثبتــت وقــد
  .وجداني ستنزافاو الموظفين الذين يعانون من ضغوط عالية  قبل

 ,Posig& Kickul( ولبوسـيج وكيكـ دراسـة أثبتتـه الدراسـة مـا هـذهنتيجة وقد ناقضت 

تــم وقــد االحتــراق النفســي وبــين الرغبــة فــي تــرك العمــل  أبعــادعالقــة بــين  ال أنــهمــن  )2003
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ك العمـل لعـدم وجـود ربما يشعر العديـد مـن المـوظفين بمقاومـة تـر  أنه علىالنتيجة  هذه تفسير
  .فرص عمل متاحة

وعـة العالقـات القائمـة بـين الفـرد معـن مج والتي تعبر االجتماعية مساندةالبفيما يتعلق  أما
عنــدما يحتــاج  وتدعمــه هتعضــد أنيمكــن  أنهــاوغيــرة مــن األفــراد اآلخــرين، والتــي يــدركها علــى 

فاعليـــة المصـــادر  وتظهـــر االجتماعيــةفـــي المواقـــف الحياتيــة، وتتنـــوع مصـــادر المســـاندة  إليهــا
لتفــاهم مســاندة الــزمالء والتــي تتمثــل فــي ا أهميــةلعمــل تبــرز ففــي ا حســب الظــروف المختلفــة

يســهم فــي اإلحســاس بالتعــاون والمســاعدة والتطــوير والتنميــة  ممــا والتفاعــل بــين زمــالء العمــل
والرضا  باالستقراروالشعور  به واالقتناعوالتكيف والتوافق مع بيئة العمل، ومن ثم تقبل العمل 

  .الوظيفي
ين الكويتيين نحو باتجاهات العامل تنبئمساندة زمالء العمل  أنلية الدراسة الحا أثبتتوقد 

  .التقاعد المبكر
الشــالل  خالــد يــرىمــزدوج حيــث  تــأثير امــن قبــل زمــالء العمــل لهــ االجتماعيــةفالمســاندة  

المبكـــر  اإلراديالخاصـــة بالعالقـــة بـــين الرضـــا المهنـــي والتقاعـــد  دراســـتهمـــن خـــالل  )١٩٩٦(
علـى االسـتمرار فـي  واضحاً  أثراً لطبيعة العالقة بين زمالء العمل  أنن لدى الموظفين الكويتيي

 وأن، كبير في تخفيف العناء والمشـقة أثر لهبعضهم لبعض يكون  الزمالء دعم أن إذ العمل،
لـه والتفـاني  نتمـاءالامن يعمـل معهـم الفـرد قـد يكونـون خيـر واق لـه مـن مشـقة العمـل ومـن ثـم 

 األهــــدافالعــــون المعنــــوي والمــــادي لتحقيــــق  للموظــــف يــــوفروا فــــالزمالء إمــــا فيــــه أو العكــــس،
يكـــون  ٕامـــانجـــاز والتقـــدم وتحقيـــق الرضـــا واالســـتقرار الـــوظيفي، و إلا إلـــىالمشـــتركة ممـــا يـــؤدي 

وانعـدام الرضـا الـوظيفي ومـن ثـم التفكيـر  اإلحبـاط إلـىالتناحر وعدم التوافق الذي يؤدي بـدوره 
ة هذه الدراسة أن األقل رضا عن عالقـات العمـل هـم العمل والتقاعد، وقد أثبتت نتيج في ترك

  .للتقاعد المبكر األكثر تأييداً 
الخاصة  )Nissly et al,2004( وآخروننيسلي مع دراسة  نتيجة الدراسة الحاليةوتتفق 

مـن يعـانون مـن  أن أثبتـتوالضغوط ونية ترك العمـل حيـث  االجتماعيةبالعالقة بين المساندة 
بينمــا الــذين يتســمون بتلقــي درجــة  يعبــرون عــن نيــة تــركهم للعمــل، درجــة عاليــة مــن الضــغوط

  .عبير عن تلك الرغبة في ترك العملقل تأ االجتماعيةعالية من المساندة 
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التـي  )Jonathan Halbesleben،2006 ( هالبسـلبن جونـاثنكما واتفقت مع دراسـة 
 الــذي ال األمــرعــاطفي المســاندة فــي محــيط العمــل تمــد الموظــف بالــدعم والتشــجيع ال أن أثبتــت
  .ك العمللتر  يدفعه
النفسـي لمعلمـي التربيـة الخاصـة  اإلنهـاكحـول  أجريتالتي  )١٩٩٧(كيساردراسة  أثبتتو 
ترك العمل هي نقص التقدير والـدعم  إلىمن وجهة نظرهم والتي تؤدي  األسباب أكثرمن  أنه

ــة إيمــان( والتعــاون والتقبــل والــتفهم مــن قبــل زمالئهــم معلمــي التربيــة الخاصــة  منصــور، عطي
٢٠٠٧(.  
تلقـي الـدعم مـن الـزمالء فـي  أنيتبـين  السـابقة والدراسـاتنتـائج الدراسـة الحاليـة خالل من 

ومـــن ثـــم التفكيـــر فـــي تـــرك العمـــل  النفســـيالتعـــرض لالحتـــراق  أخطـــاربيئـــة العمـــل يقلـــل مـــن 
 األخطــاءفــي  بــين الــزمالء يكســبهم خبــرة ويجنــبهم الوقــوع يجــابيإلافاعــل تال أنوالتقاعــد حيــث 

  .مزمالءهوقع بها  نأالتي سبق 
المســاندة مرتبطــة  هــذه ألنبالتقاعــد المبكــر  بالــذات مســاندة الــزمالء رتبــاطاتفســير  ويمكــن

  .هداخل محيط من مساندة يتلقاهبما  كبرأ الفرد تأثريكون بمحيط العمل لذا 
  

  صحة الفرض الخامس اختبار
  :وينص الفرض الخامس على أنه

  -:المتغيرات الديموغرافيه اآلتية بذات داللة إحصائية حستوجد فروق  "
  .)عاما ٣٥، اكبر من عاما٣٥أقل من (الفئة العمرية  -أ          
  .)غير متزوج/متزوج(لة االجتماعية الحا -ب         
  .)متوسط/عالي(المستوى التعليمي  -ج         

عيـة واالتجـاه نحـو التقاعـد المبكـر على درجات كل من االحتراق النفسي والمسـاندة االجتما
  .لدى أفراد عينة الدراسة

كمـا هــي مبينــة فــي وجــاءت النتــائج  T-Test اختبـارولإلجابـة علــى هــذا الفـرض اســتخدمت الباحثــة 
  :الجداول التالية

  
  :الفئة العمرية  -أ
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 ٣٥نتيجــة الفــروق بــين أفــراد عينــة الدراســة أصــحاب العمــر األقــل مــن ) ١٤(يوضــح جــدول       
  .عاما على متغيرات الدراسة ٣٥عاما واألكبر من 

  
  )١٤(جدول  

عاما  ٣٥ر من كبعامًا وأ ٣٥أصحاب العمر اقل من  متوسطي درجات الفروق بين داللة
  على متغيرات الدراسة 

  متغيرات الدراسة
  كأبعاد ودرجة كلية

عمر أقل 
  سنة٣٥من

  )١٢٨= ن (

  سنة٣٥عمر أكبرمن
  قيمة  )٧٩=ن (

  ت
  
  الداللة

  ع  م  ع  م

  ةغير دال  ١.٥٥  ١١.٠٢  ١٤.٩٣  ١٠.٦٩  ١٧.٣٤  اإلنهاك العاطفي

  ٠.٠٥  ٢.٩٢  ٢.٥٩  ١.٤٣  ٤.٠٧  ٢.٧٨  فقدان التعامل اإلنساني

  ٠.٠٠١  ٤.٣٩-  ٩.٦٦  ٣٦.٦١  ١١.٩٨  ٢٩.٩٥  نقص اإلنجاز الشخصي

  ةغير دال  ١.٢٨-  ١٤.٥٤  ٥٢.٩٧  ١٧.٦٦  ٥٠.١  الدرجة الكلية لالحتراق

  ٠.٠٥  ١.٩٧  ١٢.٣٥  ٢٧.٩٩  ١٣.٤٢  ٣١.٥٩  المبكر االتجاه نحو التقاعد

  غير داله  ١.٢٩  ١٨.٢٨  ١٠٤.٨٤  ٢٣.٠٨ ١٠٨.٥٨  مساندة األسرة واألقارب

  غير دالة  ١.١٨  ١٥.٢٧  ٩١.٥٢  ٢٥.١٥  ٩٤.٨٤  مساندة األصدقاء

  غير دالة  ١.٦٤-  ١٥.١٤  ٨١.١٣  ٢٢.٧٦  ٧٦.٨١  مساندة زمالء العمل

  غير دالة  ١.٦٨-  ١٧.٣٣  ٧٠.٥٢  ٢١.٦٦  ٦٥.٩٣  مساندة رؤساء العمل

  غير دالة  ٠.٢-  ٥٣.٤٤  ٣٤٨.٠  ٧٨.٣٢ ٣٤٦.١٦  الدرجة الكلية للمساندة

  :السابق تبين ما يلي من الجدول  
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واألكبـــــر  عامـــــا،٣٥األقـــــل مـــــن  (  وجـــــود فروقـــــا دالـــــه إحصـــــائيا بـــــين األفـــــرادعـــــدم   -
علـى بعـد اإلنهـاك ا كما لـم توجـد بيـنهم فروقـالنفسي  لالحتراقعلى الدرجة الكلية ) عاما٣٥من

  .العاطفي 
عامــا، ٣٥األقــل مــن  ( الفئتــين العمــريتين  أفــراد بــين إحصــائيةوجــود فروقــا ذات داللــة   -

 " فقدان التعامل اإلنسـاني ونقـص اإلنجـاز الشخصـي "على كل من بعدي )عاما٣٥واألكبر من
الكيالنــي (و) ٢٠٠٣آدم العتيبــي،(مــع نتــائج دراســة كــل مــن  ة،وقــد جــاءت هــذه النتيجــة متفقــ

نجـاز الشخصـي مـن نظـرائهم األكبـر سـنا إلقل شعورا باأحيث أن األقل سنا  )٢٠٠١والرشيد،
وذلــك لــنقص خبــراتهم وزيــادة توقعــاتهم وطموحــاتهم واســتعجالهم لتحقيــق النتائج،إضــافة إلــى أن 

  .خبرة األكبر سنا تجعلهم يطبقون استراتيجيات فعالة لمساعدتهم على مواجهة الضغوط
عامـــا، واألكبـــر ٣٥األقـــل مـــن  ( األفـــراد  بـــين إحصـــائيةجـــود فروقـــا ذات داللـــة عـــدم و  -
اءت هـذه النتيجـة غيـر متفقـة وقد جـ،بمختلف مصادرها االجتماعيةالمساندة  في ) عاما٣٥من

مــن  ) Dunkan,S&Dunkan,T.2005(وتيــري دونكــن انســوز جــاءت بــه دراســة  مــع مــا
  . لقيالمساندة االجتماعية تختلف طبقا لسن المت أن

ـــــة  افروقـــــ وجـــــود  - عامـــــا، واألكبـــــر ٣٥األقـــــل مـــــن  ( األفـــــراد  بـــــين إحصـــــائيةذات دالل
وقـد يعـزى عامـا ٣٥نحـو التقاعـد المبكـر لصـالح الفئـة األصـغر مـن  االتجـاهفـي  ) عاما٣٥من

ذلك إلـى أن األكبـر سـنا يشـغلون الوظيفـة لفتـرة أطـول ويميلـون إلـى الشـعور بفاعليـة اكبـر فـي 
لهم علـى رواتـب أعلـى ومزايـا أفضـل مـن األصـغر سـنا ممـا يجعلهـم أقـل العمل إضـافة لحصـو 

ـــد الشـــالل  هـــذهوقـــد جـــاءت تفكيـــرا فـــي التقاعـــد المبكـــر  النتيجـــة متفقـــة مـــع نتيجـــة دراســـة خال
كما واتفقـت  من أن األصغر سنا هم األقل رضا وظيفيا واألكثر تأييدا للتقاعد) ١٥٣:١٩٩٦(

ـــرالدراســـة ودراســـة  هـــذهنتـــائج  المعلمـــة  أنمـــن  )٣٧٩:١٩٩٢( ودالل الهـــدهود زينـــب الجب
 إلــــىحيــــث وصــــلت النســــبة ) ٤٠-٣٠( عامــــاً  ٤٠الكويتيــــة تتقاعــــد وهــــي فــــي ســــن أقــــل مــــن 

  .من مجموع عدد المتقاعدات% ٩٦,٦
  
  

  :االجتماعيةالحالة  –ب 
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نتيجة الفروق بين أفراد عينة الدراسة طبقـا لمتغيـر الـزواج أي بـين ) ١٥(يوضح جدول    
  .ر المتزوجين على متغيرات الدراسةوغيالمتزوجين 

  
  )١٥(جدول 

المتزوجين وغير المتزوجين على  متوسطي درجات قيمة ت وداللة الفروق بين
  متغيرات الدراسة

  
  المتغيرات

متزوجون       
  )١٤١=ن(

غير متزوجون     
    )٦٦=ن(

  قيمة ت
  
  ع  م  ع  م  الداللة

  ٠.٠٥  ٢٠٧٦  ١٢.٢٤  ١٩.٤٢  ٩.٨٨  ١٥.٠٢  اإلنهاك العاطفي
  -  ١.٥٢  ٣.٧٧  ٢.٨٣  ٣.٥٥  ٢.٠١  فقدان التعامل اإلنساني
  ٠.٠٥  ٢.٧٧  ١٢.٠٧  -٢٩.٢٧  ١١.٠٨  ٣٣.٩٩  نقص اإلنجاز الشخصي
  -  ٠.١٨٧-  ١٩.٦٧  ٥١.٥٣  ١٤.٩٧  ٥١.٠٢  الدرجة الكلية لالحتراق

  -  ٠.٢٥٦  ١١.٨٥  ٢٩.٨٦  ١٣.٧  ٣٠.٣٨  االتجاه نحو التقاعد المبكر
  -  ٠.٧٩٧-  ٢١.٦٧  ١٠٨.٨٩  ٢١.٣١  ١٠٦.٣٣  رة واألقاربمساندة األس

  -  ٠.٩٤٣-  ٢٣.٢٢  ٩٥.٧٤  ٢١.٣١  ٩٢.٥٦  مساندة األصدقاء
  -  ١.٦٢٤  ١٩.٥٦  ٧٥.١٨  ٢٠.٤٧  ٧٩.٩٩  مساندة زمالء العمل
  -  ١.٧١٥  ٢٠.٣٩  ٦٤.١٥  ١٩.٩٧  ٦٩.٣٣  مساندة رؤساء العمل
  -  ٠.٤١٢  ٦٨.٥١  ٣٤٣.٩٧  ٧٠.٥١  ٣٤٨.٢٢  الدرجة الكلية للمساندة

  
  :يتضح من الجدول 

المتــزوجين وغيــر  متوســطي درجــات عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين -١
ويمكــن  لالحتــراقالمتــزوجين فــي كــل مــن فقــدان التعامــل اإلنســاني والدرجــة الكليــة 

المتــزوجين وغيــر المتــزوجين يعيشــون فــي مجتمــع  أن إلــىالنتيجــة  هــذهتعــزى  أن
 . رضون لنفس المؤثراتواحد وثقافة واحدة وبالتالي يتع

وجـــــود فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية بـــــين متوســـــطي درجـــــات المتـــــزوجين وغيـــــر  -٢
المتــزوجين فــي اإلنهــاك العــاطفي ونقــص اإلنجــاز الشخصــي ، حيــث كانــت الفئــة 

وجـاءت هـذه النتيجـة متفقـة مـع مـا ذكرتـه  األولى األقل بالنسبة لإلنهاك العـاطفي،
ون اقـل عرضـة لإلنهـاك العـاطفي مـن أن المتزوجـMaslach,1982) (ماسـالك 
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حيث أن األسرة واألطفال يكونوا مصدرا للمشاعر الحية ويمثلوا حاجزا دون فقـدان 
األقـــل بالنســـبة لإلنجـــاز ) غيـــر المتـــزوجين(بينمـــا كانـــت الفئـــة الثانيـــة . المشـــاعر 
 .الشخصي

بــين متوســطي درجــات المتــزوجين وغيــر  إحصــائيةعــدم وجــود فــروق ذات داللــة  -٣
جـاءت بـه  وقد ناقضت هذه النتيجة مـا اعد المبكرنحو التق االتجاه في المتزوجين

 المعلمة الكويتية  أنمن  )٣٨٤:١٩٩٢( زينب الجبر ودالل الهدهود دراسة 

             المتزوجــة هــي األكثــر طلبــا للتقاعــد المبكــر ويرجــع ذلــك لألعبــاء الكثيــرة التــي تقــوم            
 .    أسرتهالمتزوجة حيال ابها 

بــين متوســطي درجــات المتــزوجين وغيــر  إحصــائيةجــود فــروق ذات داللــة و عــدم  -٤
ن تفســــير ذلــــك إلــــى أن األفــــراد  فــــي و ويكــــ المســــاندة اإلجتماعيــــهالمتــــزوجين فــــي 

مجتمعاتنا مازالوا يعيشون في نطاق األسرة وبالتالي فان الفـرد الغيـر متـزوج يتلقـى 
أمــا بالنســبة  إســوة بــالفرد المتــزوج اعيــة مــن محــيط اســرتةالــدعم والمســاندة االجتم

للـــدعم المقـــدم مـــن األصـــدقاء والـــزمالء والمشـــرفين فـــي العمـــل فانـــه ال يفـــرق بـــين 
  .المتزوجين والغير متزوجين

 

  :المستوى التعليمي –ج   
 

نتيجة الفروق بين أفراد عينة الدراسة ذوي التعلـيم العـالي والتعلـيم ) ١٦(يوضح جدول     
  .المتوسط على متغيرات الدراسة 

  
  
  
  
  
  

  )١٦(جدول 
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  على متغيرات الدراسة) متوسط  /عالي ( داللة الفروق بين مستوى التعليم  
  

  المتغيرات
  

تعليم متوسط  
  )٧٠=ن(

تعليم عالي  
  )١٣٧=ن(

  قيمة ت
  
  

  
  الداللة

  ع  م  ع  م
  -  ٠.٧٠٦  ١٠.٥٢  ١٦.٠٤  ١١.٥٥  ١٧.١٧  اإلنهاك العاطفي

  ٠.٠٥  ٢.٧٩٣  ٢.٨٦  ١.٧٧  ٤.٦٨  ٣.٢٤  عامل اإلنسانيفقدان الت
  -  ٠.٤٤٤-  ١١.٦  ٣٢.٧٤  ١١.٦٤  ٣١.٩٩  نقص اإلنجاز الشخصي
  -  ٠.٧٥٤  ١٦.١٨  ٥٠.٥٦  ١٧.٣٥  ٥٢.٤  الدرجة الكلية لالحتراق

  -  ٠.٨١-  ١٣.٢  ٣٠.٢٧  ١٣.٠١  ٣٠.١١  نحوالتقاعد المبكر االتجاه
  -  ٠.٢٨٥-  ٢١.٥٤  ١٠٧.٤٥  ٢١.٢٩  ١٠٦.٥٦  مساندة األسرة واألقارب

  -  ١.٦٢-  ٢١.٢٢  ٩٤.٨٤  ٢٣.٢١  ٩١.١  مساندة األصدقاء
  -  ١.٢٠٦-  ١٩.٤٨  ٧٩.٦٧  ٢٠.٧٣  ٧٦.٠٩  مساندو زمالء العمل
  -  ١.٢٨  ٢٠.٩٥  ٦٨.٩٦  ١٨.٥٤  ٦٥.١٧  مساندة رؤساء العمل
  -  ١.١٧٥-  ٦٩.٧٨  ٣٥٠.٩٣  ٦٩.٤٧  ٣٣٨.٩١  الدرجة الكلية للمساندة

  :السابق يتضح اآلتي من الجدول    
ذوي المســتوى التعليمــي متوســطي درجــات عــدم وجــود فروقــا دالــة إحصــائيا بــين  -١

للتقاعــد المبكــر ويعــود ذلــك  االتجــاهمتغيــر  العــالي وذوي التعلــيم المتوســط علــى
منـــاخ العمـــل فـــي القطـــاع الحكـــومي و مزايـــا التقاعـــد المبكـــر فـــي دولـــة  أن إلـــى

 التعلــيمذوي  مــن ســواءعلــى التقاعــد المبكــر  نالكــويتيي العــاملين الكويــت تشــجع
مــــن الوظيفــــة الــــذين تقاعــــدوا  نالكــــويتييغالبيــــة  أنالمتوســــط بــــدليل  أوالعــــالي 

 هجــاءت بــ النتيجــة مــا هــذهوقــد خالفــت ،العمــل الخــاص  إلــىالحكوميــة يتجهــون 
مــن أن األفــراد ذوي  ) Patrick Kieran.2001:5(ن يرباتريــك كــادراســة 

ن األفـراد مـن ذوي مسـتويات التعلـيم مستويات التعلـيم العـالي يتقاعـدون مبكـرا عـ
إلـى أن ذوي مسـتويات التعلـيم العـالي يحصـلون األقل ومن الممكـن تفسـير ذلـك 

على المزيد مـن المكاسـب ،وكلمـا ارتفـع مسـتوى الـدخل ازدادت نسـبة المـدخرات 
  .والتي تجعل التقاعد أكثر احتماال 
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المســـتوى  عـــدم وجـــود فروقـــا ذات داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـطي درجـــات ذوي -٢
التعليمـــــي العـــــالي وذوي المســـــتوى التعليمـــــي المتوســـــط علـــــى متغيـــــر المســـــاندة 

 .االجتماعية 

عـــدم وجـــود فروقـــا ذات داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـطي درجـــات ذوي المســـتوى  -٣
بعــدي اإلنهــاك  مــن كــلفــي  التعليمــي العــالي وذوي المســتوى التعليمــي المتوســط
 علــــى النفســــي لالحتــــراقليــــة العــــاطفي ونقــــص اإلنجــــاز الشخصــــي والدرجــــة الك

المؤهـــــل المـــــوظفين بــــاختالف  أن إلــــىويمكـــــن تفســــير ذلـــــك متغيــــرات الدراســــة 
يتعرضـون ألسـباب  فـإنهممتوسـط  أوالدراسي الحاصلين عليـة سـواء كـان عـالي 

مارجربـــت النتيجـــة مـــع دراســـة ه هـــذ اتفقـــتالنفســـي بـــنفس الدرجـــة وقـــد  االحتـــراق
 ) Jill Kickul,2003:11&Margaret Posig(بوســيج وجيــل كيكــول 

عالقـــة بـــين المســـتوى التعليمـــي وتـــدني اإلنجـــاز  أيـــةانـــه ال توجـــد  أثبتـــتوالتـــي 
عطيــة  إيمــانالنتيجــة مــا توصــلت لــه دراســة  هــذهالشخصــي ،فــي حــين ناقضــت 

ذو المســتوى التعليمــي العــالي يــدرك  الموظــف أنمــن  )١٤٨:٢٠٠٧(منصــور 
اقــف الصــعبة بدرجــة عاليــة مــن مــن التعامــل مــع المو  تمكنــهلديــة القــدرة التــي  أن

العالية على بذل المزيد من الجهد لتخطي  إمكانياته وتساعدهوالمرونة  اإلصرار
ويجد  نفسهفي  ثقتهمما يثري  هنجاز المهام المطلوبة منإ و  تواجههمصاعب  أية

 لالحتـراقيجابيا مما يعمل كحاجزا له ضـد التعـرض إ أداءهتقييم  إلىلديه الميل 
 .النفسي 

فروقـــا ذات داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـطي درجـــات ذوي التعلـــيم العـــالي  وجـــود -٤
والخــــاص ) فقــــدان التعامــــل اإلنســــاني(البعــــد الفرعــــي  والتعلــــيم المتوســــط علــــى

يفتقــدون القــدرة  أنهــمالنفســي وذلــك لحســاب ذوي التعلــيم المتوســط أي  بــاالحتراق
تائج دراسة كـل النتيجة متفقة جزئيا مع ن هوقد جاءت هذعلى التعامل اإلنساني 

 يمكن عـزو و )١٩٩١هند حرتاوي ،( ودراسة) ١٩٨٩دواني والكيالني ،(من 
 أصـحاب أنطبيعة عينة الدراسـة وثقافـة المجتمـع الكـويتي مـن  إلى هذه النتيجة

  .اآلخر والتعامل الجيد مع اآلخرينالتعليم المتوسط أقل قدرة على فهم 
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  نتائج الدراسة اإلكلينيكية: ثانيا

  السادس الفرضحة اختبار ص
  :أنهعلى وينص الفرض السادس 

يين الكـويت العـاملينديناميات الشخصية بـاختالف درجـة االحتـراق النفسـي لـدى  تختلف"
  ".نحو التقاعد المبكر المتجهين

درجات الدراسة السيكومترية األساسية ،تم تحديـد الحـاالت الطرفيـة التـي سـوف  وفي ضوء
  .وتم دراسة كل حالة على حدة ، ة تجرى عليها الدراسة اإلكلينيكي

والمتمثلــة فــي اســتمارة تــاريخ ، وبعــد تطبيــق أدوات الدراســة اإلكلينيكيــة علــى هــذه الحــاالت 
فـــي " اســـتمارة بـــيالك"مـــع اســـتخدام بعـــض عناصـــر  T.A.Tالحالـــة ،واختبـــار تفهـــم الموضـــوع 

  :الخطوات اآلتية بإتباعالحاالت على البطاقات ،وذلك  الستجاباتالتحليل الكيفي 
  .عن كل حالة  أوليةبيانات  -١
 .ملخص الحالة من خالل استمارة المقابلة الشخصية  -٢

 .  T.ATاستجابات الحالة على اختبار تفهم الموضوع  -٣

 . T.A.Tالحالة على اختبار تفهم الموضوع  تتفسير استجابا -٤

األقـل واألشـد ( لـدى الحـاالت الطرفيـة الالشـعوريةاستخالص نوع الديناميات والعوامل  -٥
 .)احتراقا

 

  )األقل احتراقا(الحالة األولى
مـن ضـمن  وقد صنفت هذه الحالة من خـالل الدراسـة السـيكومترية علـى أنهـا األقـل احتراقـاً    

علــى مقيــاس  ســجلت درجتــانمــن العــاملين الكــويتيين حيــث )  ٢٠٧(  أفــراد العينــة التــي بلغــت
  .االحتراق النفسي المعتمد في الدراسة

  
  

   
   البيانات األولية للحالة - ١
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  أنثى: الجنس             ٣٩:العمر        
  موظفة في مؤسسة حكومية: وريوس علوم إدارية         العملبكال :مستوى التعليم      
  ولدان وبنت: ة                       األوالدأرمل :االجتماعيةالحالة    
  

  :  درجات الحالة على مقاييس الدراسة
  ٢= حالة على مقياس االحتراق النفسي درجات ال

  ٣٩٠ =درجات الحالة على مقياس المساندة االجتماعية 
  ١٠ =درجات الحالة على مقياس االتجاه نحو التقاعد المبكر 

  
 ملخص الحالة من خالل استمارة المقابلة الشخصية  - ٢

 

  :األسرة نموقع الحالة م 
واحــد ، وهــي  أخولــديها  أفــراد ربعــةأفــي أســرتها المكونــة مــن  األولــىترتيــب الحالــة    
المحــب للحيــاة تحــب  االجتمــاعيوالــدتها مــن الــنمط  أنقــرب لــألم منهــا لــألب حيــث أ

ـــة مـــن تســـعى لالنـــاس و  المحيطـــين بهـــا ، تعشـــقها هـــي وشـــقيقها خـــدمتهم وهـــي محبوب
 أمــا، إســعادهمشــئ فــي الوجــود بالنســبة لهــا وتعمــل جاهــدة فــي ســبيل  أثمــنويمــثالن 

ة منغلقـــة علـــى عكـــس الوالـــدة غيـــر اجتمـــاعي متـــذمر قليـــل الكـــالم الوالـــد فهـــو شخصـــي
  .مكتئب بأنهالحالة  وتصفههادئ ويفضل الوحدة 

  
  :الحالة السكنية

تعــيش الحالــة فــي ســكن والــديها، وهــو عبــارة عــن فــيال مملوكــة للعائلــة فــي منطقــة    
  .يينم عن ذوق راق بأثاثراقية، تتكون من دورين ومؤثثة 

  
  

  :التاريخ الصحي
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ولــدت الحالــة والدة طبيعيــة، وقــد كانــت الرضــاعة طبيعيــة، وتــم الفطــام فــي األشــهر    
مشـــاكل صـــحية ،ووضـــعها الصـــحي  أيـــةولم تعـــاني الحالـــة مـــن األولـــى مـــن عمرهـــا،

  .ن مرض وراثي وهو ارتفاع ضغط الدماألسرة تعاني م أنجيد،غير 
  

  :التاريخ الدراسي
 لهــذهســن السادســة ،وهــو الســن الطبيعــي  فــي لمدرســة االبتدائيــةالتحقــت الحالــة با   

وكانـت ،المدرسـة عاديـة فـال هـي تحبهـا وال هـي تكرههـا تجـاهالمرحلة وكانت مشاعرها 
منهـــا قياديـــة  أكثـــرفتـــرة الدراســـة ،وتميـــل ألن تكـــون انقياديـــة  أثنـــاءصـــداقاتها محـــدودة 

 نأ، وقد حلمـت وهـي صـغيرة االجتماعيات،وكان مستواها الدراسي جيد وتفضل مادة 
  ."كاشير"تعمل بوظيفة 

  
  :سلوب التربية ومعاملة الوالدينإ

نــادرا مــا يــتم  وأنــهبــاللين،  أتســمالــذي تــم تربيتهــا عليــة  اإلســلوب أنذكــرت الحالــة    
الصـغيرة والـذي غالبـا  أسرتهمالضرب،ويسود النقاش عادة اللجوء للعقاب والذي يكون 

  .مع األب قليله وأحياناما يكون مع األم 
  

  :ة بين األم واألبالعالق
ن أنها شــأم التصــالح شــثــتــربط الوالــدين عالقــة قويــة جــدا يتخللهــا بعــض الخالفــات    

 االجتماعيـة، وتشعر الحالة بان هناك تكافؤ بين والديها مـن الناحيـة األسرالعديد من 
واألســـرية ولكـــن مـــن الناحيـــة الشخصـــية تشـــعر بالتنـــاقض بينهمـــا حيـــث تميـــل والـــدتها 

  .من والدتها  أكثرمقربة  أنهان يفضل والدها العزلة ،وتجد الحالة في حي لالنفتاح
  

  :العالقة مع الوالدين واإلخوة
بعــض  أحيانــا، وتحــدث هيســودها جــو مــن التفــاهم والحميميــ أســرتها أنتقــرر الحالــة    

كثــر مــن ســاعات أليــدوم  والــذي ال بــالحوار وتنتهــي بالشــجار تبــدأالمشــاحنات والتــي 
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رون لبعضهم البعض ،وتشعر الحالة بان والديها يفضلون شقيقها معدودات حيث يعتذ
  . كأسلوبها هحد هليس ب وأسلوبهتسامحا منها  أكثرشقيقها  بانعليها،وتعترف 

   
  :العالقة مع الزوج واألوالد

ثالثــة  وأنجبــتتزوجــت الحالــة زواجــا تقليــديا ، وكانــت ســعيدة ومســتقرة فــي زواجها،   
 وأصـــبحت الشـــاب فـــي حـــادث وترملـــت فـــي ســـن صـــغيرة،فقـــدت زوجهـــا  أن إلى،أبنـــاء

بعــض مــن  وأحيانــا م ســلوب اللــين فــي تــربيتهإوالــذي تعتمــد  أوالدهــامســئولة عــن تربيــة 
علــى الــرغم مــن صــغر ســنهم ،وقــد انتقلــت  أطفالهــاالشــدة ،مــع فــتح بــاب الحــوار مــع 

كهما يشــار  وأحيانــا،أبنائهاتســاعدها والــدتها فــي تربيــة أســرتها حيــث لتعــيش فــي منــزل 
  .والدها وشقيقها 

  
  :االجتماعياإلطار 

يرقـى لمعنـى  الحالة شخصية اجتماعية ،لديها العديد من المعـارف ولكـن اغلبهـا ال   
الصــــداقة الحقيقيــــة وهــــي تلتقــــي بهــــم دائمــــا وتخــــرج معهــــم فــــي نزهــــات،ومن هواياتهــــا 

نية والسـير السباحة وقيادة السيارات ،وليست من هواة القراءة ولكنها تفضل الكتب الدي
  .الذاتية ونادرا القصص، وتحب مشاهدة البرامج الحوارية والدينية 

  
  :الوضع المهني

وهــي الوظيفــة األولــى التــي التحقــت  عامــا، ١٥تعمــل الحالــة فــي نفــس الوظيفــة منــذ   
وال الـوظيفي،، وتشعر بالرضا لها نوعا ماوظيفتها مالئمة  أن وتذكر بها بعد تخرجها،

  .تخدم الناس من خالل الوظيفة أنتحب  ألنهايفتها تمانع في تغيير وظ
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  :األحالم
كـوابيس لـذلك فهـي تنـام  أوغريبـة  أحـالم أيـةحاليا ال تعـاني مـن  أنهاالحالة  أشارت  

جيــدا ،ولكنهــا فــي فتــرات ســابقة كانــت علــى خــالف مــع بعــض األقــارب وكانــت تعــاني 
وابيس غريبــة تتمثــل فــي وكــ أحــالممــن متاعــب نفســية فكانــت تشــاهد خــالل تلــك الفتــرة 
فهـي  وحاليـاً  .ولكنهـا التصـل إليهـاوجود حشرات وثعابين عند قدميها تحاول الوصـول 

 األفـرادكما قررت الحالة بان كثير من  ،تبشر بالخير أسماءيحملون  بأفراددائما تحلم 
  .جميلة أحالمحولها يحلمون بها 

  
  :المستقبل

،حيـث  بأسـرتهاوطموحاتهـا دائمـا مرتبطـة  ،اً لحالة للمستقبل نظرة متفائلة جـدنظرة ا   
تـرى ابنتهـا زوجـة  أنرجال يفتخرون بها وتفتخر بهـم ،كمـا تحلـم  أوالدهاتري  أنتحلم 
  .ناجحة

  
  :المتاعب النفسية

ـــة     ـــدان إديدة ســـابقا مـــن متاعـــب نفســـية شـــ عانـــت أنهـــاتـــذكر الحال ثـــر فاجعتهـــا بفق
 تجــاهالــزوج وتحملهــا المســئولية ترتبــت علــى وفــاة  أســريةكمــا عانــت مشــاكل  زوجهــا،
ـــالشـــعورها بالوحـــدة والخـــوف مـــن المســـتقبل ،وتنتابهـــا  إضـــافة، أوالدهـــا مشـــاعر  أحيان

 أوالدهــاتــزول ،ولكــن معاناتهــا مــع القلــق المســتمر علــى  أنتلبــث  والتــي مــا االكتئــاب
  .حيث تخاف عليهم كثيراً  أسرتها وأفراد
      

  T.A.Tتفهم الموضوع  راختباعلى بعض بطاقات  الحالةاستجابات  - ٣

على مجموعة من المحكمين لتحديـد البطاقـات التـي  االختبارعرض بطاقات لقد تم       
لتا الحـالتين ك أنبطاقة مناسبة للحالتين حيث ١١تم اختيار ة وقد تتناسب وعينة البحث الحالي
 ،)3GF( ،)4(،)6GF( ،)7(، )2(ذوات  المناســــــــــبة البطاقــــــــــاتو  ،مــــــــــن اإلنــــــــــاث البــــــــــالغين

)7GF(،)8( ،)8GF( ،)10(،)10GF( ،)12F( ،)16( ،)18GF(  وســــنعرض لكـــــل حالـــــة
  .اللوحاتلكيفي على تعليقات كل حالة على على حدة ثم نعرض للتحليل ا
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التـــي تـــم عرضـــها عليهـــا ومـــن ثـــم  لوحـــاتالحالـــة علـــى ال الســـتجاباتعـــرض  يلـــي فيمـــا   
ــةباللهجــة العام، والقصــص القصــص والتعليــق عليهــا هــذهتحليــل  ــة الكويتي كمــا ذكرتهــا  ي

  .الحالة أثناء المقابلة وتطبيق االختبار
  ) 2(البطاقة رقم 
مــن يحبهــا وســعيدة  ة تطــالع الحــارة اللــي تســكن فيهــا كــلواحــدة ســعيد هحيشــرافيهــا صــورة 

 والصــورةنجــار وهــو ســعيد  شــكلهبجيرانهــا والصــورة فيهــا تفــاؤل كــل واحــد يحــب الثــاني والرجــل 
  .يشغله شيءعنده  ما تمسؤولياتمناها عندما يكون صغير بدون وحياة كل من ي -حلوه 

  )3GF(البطاقة رقم 
ومتضـايقة  أهلهـابـين  ةسـامعة خناقـ أومضـايقها  أحـد - هومعصـب أحـدمـع ه متخانقواحدة 

  .موجودة في البيت وفي غرفتها ألنها أهلهامن  أكيدو  شيءمن 
  )4(البطاقة رقم 

 هو ألنــمــ هعجبــ ومــا ضــايقه شــيءعــارة وشــاف واحــد داخــل لبيــت نــاس مــو زينــين يعنــي د
 ولكـن مـا هفيـويرحبـون  فيـهكان متوقع يتحفون  وجه ما عطوه ألنهلكن  أنبه هضمير  أونظيف 
  .ح يرجع مرة ثانيةرا وشكله ترجعهتحاول  الليل وحدة من بنات وهذهقدروه 

  )6GF(البطاقة رقم 
إجرامـي ب منهـا تسـوي عمـل يطلـ –غيـر مـريح  هووجه المرأة ستدراجإالرجل شرير يحاول 

منهـا وهـي  يطلبـه اللـيولكن شـكلها تتلكـك ولكنهـا بسـرعة تنقـاد وتسـوي  هخايفوهي في البداية 
  .معين شيءمصلحة يتفقون على تنفيذ  بينهم عالقة والليبعد مالمحها فيها شر، 

  )7GF(البطاقة رقم 
 أحــدشــتكي مــن تســولف معاهــا والبنــت ت أمــيمــع  "مــي" بنتــي كأنهــاهــذى بنــت مــع الجــدة 

غـرض  أو ةشـنط بيـدهاوالجـدة تواسـيها وتمسـك من المدرسة  هوهي جاي مهاأ أو إخوانهايمكن 
  .يضايقها أويطفرها  أحدبوك وفي  أو

  
  

  )8GF(البطاقة رقم 
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تي المستقبل عليها حمـل اتح وأ فةأم خاي اأنهتعطي انطباع  أنا اشفتها حسيت انه ما أول
مقصــرة وودهــا  إنهــا حاســةال، دائمــا  أو المســؤوليةقــد  هــاأشــخاص تفكــر إنمســئوله عــن  وايــد،

 ،هخايفـ مشـغولة، وحيـده،) تقـدر يعنـي مـا(يـدها إبـس مـو فـي  أكثـروتعطـي  أكثـر شـيءتسوي 
دائرتهــا  محيطهــا محــدود، مــا تــتكلم مــع النــاس، أكثــرمســئولة، تفكــر وتــتكلم مــع نفســها  ،حنونــة
 فيـهتفكر شيء  وآخرضي جميع الناس تر  أنواألشخاص المسئولة عنهم بس، تحاول  أوالدها

  .مجهول  شيءالصورة بالمجمل تعبر عن القلق من  –نفسها حتى الناس البعاد عنها 
  

  )9GF(البطاقة رقم 
فــي الجامعــة شــاكة فيهــا وتطالعهــا مــن بعيــد يمكــن  معــاهمواحــدة تــنخش عــن واحــدة ثانيــة 
  .من وراها  شيءبتسوي  كأنهاتكون صديقتها ولكنها شاكة فيها 

  10)(البطاقة رقم 
، تحكي ةالبنت متضايقة عندها مشكل –معين  شيءتشتكي لألم من  أمهاهذي البنت مع 

  .اجتماعي بس مو من الشغل  شيءأو تعبانه من هم معين متعلق بالعيال  أنهامها أل
  )12F(البطاقة رقم 

 مـا ةكريهـ ةنحيسـ وجهها برئ بس من الداخل شـريرة، هالصورتين حق شخص واحد من بر 
  .عكس الداخل  إن برهتحب الناس ثقيلة ووجهها ما يدل على شخصيتها يعني 

  )18GF(بطاقة رقم 
  .لبنت تحاول تساعدها عشان ما تطيحواة ضعيفوواقفة عند الدرج مريضة  األمهذي 

  (16) البطاقة البيضاء
عرفهــا بيضــا مثــل الورقــة نقيــة مــن الــداخل هــي مــو مــن أالبيضــاء واحــده  ةهالصــفح أتخيــل

شـعر أ بإحساسـهامثلهـا نـادرة مـا وقفـت معـاي فـي مواقـف معينـة ولكـن  أحـدفـي  بس ما أقاربي
تتغيـر مـع  أنها أتوقع ما –يسيئون لها  ياللمثلها طيبة مع الكل حتى  أحدمعاي، ما في  أنها

هذا الوضع وهي الحين كبيرة وفي مرحلة من العمر صعب يتغيـر فيهـا  ألنها كبرت معالزمن 
  .من كثر تعاطفها مع مشاكل غيرها ي تمرضوه –اإلنسان 
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  تفهم الموضوع اختبارتفسير استجابات الحالة األولى على  -٤
  :بالمراجع التالية االستعانةعلى البطاقات تم  تينولتفسير استجابات الحال

a.  ١٩٨٠( سيد غنيم ،هدى برادة :اإلسقاطية االختبارات(. 

b. ١٩٨٠(لويس كامل مليكة  :علم النفس اإلكلينيكي(.  

c. ٢٠٠١(هناء إبراهيم أبو شهبه  :دينامية المرأة العاملة(. 

الـدكتور سـعيد السـعدني  األخصـائي النفسـي كما تم تلقـي بعـض التـدريبات علـى يـد
  .في مستشفى الطب النفسي في الكويتالمعالج النفسي 

  
  )2(رقم  البطاقة قصةتفسير 

واحــدة "  لرضــا فيهــا حيــث ا تنشــأالتــي  ةوالبيئــبطفولتهــا ) ر( إحســاس إلــى ةتشــير القصــ
تبعــث علــى " ر اإليجابيــة وانتشــا "وســعيدة بجيرانهــا " اإليجابيــة  االجتماعيــةوالعالقــات " ســعيدة

عنـدما يكـون صـغير بـدون " وتظهر اإلحساس بالطفولة في  االجتماعيفي محيطها  "التفاؤل 
  ." مسئوليات

وسـعادة حيـث عـدم المسـئولية تلـك القصـة جيـدة فيهـا رضـا  بإشـاراتوتبدو مرحلـة الطفولـة 
الجـــار يـــؤدي عملـــة بســـعادة وال توجـــد أي  حيـــثالجيـــدة بـــين الجيـــران،  االجتماعيـــةوالعالقـــات 

تكون دون مسئوليات نتيجة ثقـل المسـئولية  بأنوقد تعكس تمني الحالة  مسئوليات أوخالفات 
  .الملقاة عليها تجاه تربية صغارها بمفردها خاصة بعد وفاة الزوج

  
  )3GF(رقم  البطاقة صةقتفسير 

وتعكـس عـدم وجـود توافـق  " همعصـب ،قـهمتخان"  واالكتئـابتعكس القصة مشـاعر الضـيق 
" عـدم توافقهــا ورضـاها األسـري فــي  أوضـحويتضـح بشــكل  " أهلهـاخناقـة بــين " سـري عنـدها أ

ــــذاتها داخــــل محيطهــــا األســــري  إدراكهــــا، وبالتــــالي تكشــــف تلــــك القصــــة " أهلهــــامــــن  وأكيــــد ل
  . فهي كما ذكرت اقل تسامحا وأكثر حده في نقاشاتها العائلية من شقيقها عيواالجتما
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  )4(رقم البطاقة قصة تفسير 
جـنس فـي  أنـهعلـى  قاصـرةتها حيث صورة صة البطاقة عن صورة الرجل في حياتعكس ق

 أنـهأي  " فيـهفـون تحكان متوقـع ي"أي للدعارة ثم " يت ناس مو زينينداخل ب "اجتماعي  إطار
القصــة تعكـــس  أن إالرس الجــنس الالمشــروع فــي هيئــة اجتماعيـــة ترضــية مــن الترحيــب، يمــا

" لــن يخــرج  أنــه إاليقــاوم للخــروج  أنــهبــالرغم مــن  رأتعــدم رفضــها لــذلك الســلوك حيــث  أيضــاً 
 إلـىتحـاول خنـق الرجـل ممـا يشـير فتـاة  أنلم تلحـظ فـي الصـورة  أنهاحيث  "راح يرجع  شكله

  .راع جنسي داخلهاوجود ص
  )6GF(رقم  البطاقة قصةتفسير 

وعـن  " يحاول استدراجها" اآلخرعلى  الحتياجاتها إسقاطهاالبطاقة  لهذه) ر(تعكس قصة 
لكنهــا " اإلقــدام لــديها  –عــن طبيعــة صــراع اإلحجــام  وأيضــاً  " لكــن شــكلها تتلكــك" فيــهرغبتهــا 

وعـن  ،"فيهـا شـر هي مالمحهـا بعـد" و خطا ألن هذا الفعل ه إدراكهاوعن مدى  "بسرعة تنقاد
، تكشــف "بيــنهم عالقــة مصــالح" عالقــة دائمــة وليســت  ةعالقــة منفعــ إنهــاالعالقــة  هــذهطبيعــة 

  .رجل في حياتها ليحقق لها رغباتهاتلك القصة عن مدى الصراع بداخلها حيث احتياجها ل
  )7GF(رقم  البطاقة قصةتفسير 

وعـن طبيعـة دور  " تـي مـيبن كأنها "على بنتها  االجتماعيكشفت القصة عن مدى قلقها 
وكشـفت عـن وجـه "  تسـولف أمـيبنتـي مـع " المسـيطرة  أنهـاالجدة فـي حياتهـا مـع بنتهـا حيـث 

، ويبــدو "يضــايقها  أحــد "فــي  وأيضــا " البنــت تشــتكي "علــى ابنتهــا  االجتمــاعيالخــوف والقلــق 
مــن الجــدة هــي  أنة ابنتهــا حيــث بــدورها المهمــش فــي حياتهــا وحيــا إحساســهامــن تلــك القصــة 

  .منها وليس من األم الطمأنينة، وتتلقى إليهالها البنت لتشتكي  لجأت
  )8GF(رقم البطاقة قصة تفسير 

نزم التوحـــد ،حيـــث توحـــدت البطاقـــة تعكـــس اســـتخدامها لميكـــا هـــذهاســـتجابات الحالـــة علـــى 
فــي قلقهــا  "  أم أنهــاتعطــي انطبــاع "  إدراكهــا لــذاتها كــأم الحالــة بالســيدة فــي الصــورة مــن خــالل

  ." مقصرة إنهاحاسة "  كأموعن طبيعة دورها  "ال  أمقد المسئولية  أنها"
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أو وعــن مــدى عزلتهــا النفســية  "ةخائفــ ،مشــغول وحيــدة ،" بأنهــاكمــا تصــف القصــة ذاتهــا 
" مـدى الضـغوط عليهـا  إلـى، وتشـير "مـا تـتكلم مـع النـاس  ركثأتتكلم مع نفسها "  االجتماعية

  ."نفسها فيهشخص تفكر  وآخر" يجعلها تنسى نفسها  مما" ترضي جميع الناس  أنتحاول 
وعــن مــدى  مســئولةتكــون  أنتحــاول  كــأمطبيعــة الصــراع داخلهــا  إلــىتلــك القصــة  شــارتأ

جـــل أوالضـــغوط عليهـــا لترضـــي اآلخـــرين وبالتـــالي فهـــي تنكـــر ذاتهـــا مـــن  االجتماعيـــةعزلتهـــا 
  .اآلخرين إرضاء
  )9GF(رقم  البطاقة قصةتفسير 

هـم مـن نفـس جنسـها حيـث عـدم  لعالقاتها لمن إدراكهاالبطاقة  هذه على) ر(تعكس قصة 
 أنهـافبـالرغم مـن  ،" من وراهـا شيءبتسوي  كأنها" بنفسها  الثقةوعن عدم  " شاكه فيها" الثقة 

ربمـا  ألنهـافـي صـديقتها  أوتشك فيها وتراقبها عن بعد لعدم ثقتها في نفسها  أنها إالصديقتها 
كما هو واضح تبدو تلك السيدة ليس لها عالقات من نفس جنسـها ما من وراها، و  شيءتفعل 
  .مستوى الصداقة الفعلية المتبادلة إلىترقى 

  )10(رقم البطاقة قصة تفسير 
ومــدى " ا مشــكلة عنــده متضــايقةالبنــت  "القصــة عــن مشــاعر اكتئــاب لــديها  هــذهتكشــف 

 أنهــاحيــث يبــدو  األمعبــه الــدور الــذي تل أيضــاً وتعكــس  "تشــتكي  أمهــامــع " قلقهــا علــى نفســها 
بالعيـال "  ق الشخصي والذي ال يرتبط بالعمـل وكذلك تعكس مدى القل ،األسرةالمسيطرة على 

  ."بس مو من الشغل  اجتماعي شيء أو
وعدم وجود عالقـات اجتماعيـة  واإلحباطدى الضيق مويكشف هذا مدى انشغالها بنفسها و 

  .ها في الواقع الفعليالتي تعيش معو  األمغير حميمة تساندها نفسيا 
  )12F(رقم  البطاقة قصةتفسير 

كالهمـا "  واإلحبـاط األمـلبفقـد  اإلحسـاس أولذاتها بشـكل سـلبي ) ر( إدراكتعكس القصة 
لكـــن تركـــز علـــى صـــراعاتها  "وجههـــا بـــرئ " وعـــدم قناعتهـــا بصـــورة الجســـد "  شـــخص واحـــد

بــذلك القصــة علــى عــدم  ، وتشــير"مــا تحــب النــاس  هنحيســ بــس فــي الــداخل شــريرة" الداخليــة 
  .لدى من تتعامل معهم أو "عكس الداخل  بره إن"  لديها رالمظهر والجوهالتطابق بين 

  .كثيرة مع عدم حب وتوافق مع الناسوجود صراعات داخلية  إلىوهذا يشير 
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  )18GF(رقم البطاقة تفسير قصة 
 "األم مريضـة " ا ومـدى قلقهـا وارتباطهـا بهـ بأمهاالقصة عن طبيعة عالقتها  هذهوتكشف 

طبيعة ارتباطهـا  وظهر واضحاً  "عشان ما تطيح " والخوف من " األم تحاول تساعدها " وفي 
 الصورةكل ما في الصورة حيث يوجد في  إدراكلم تتمكن من  أنهاوخوفها عليها لدرجة  بأمها
بة لهــا تمثــل الســند الوحيــد بالنســ األم أن، حيــث وتحــاول خنقهــا أخــرىتمســك برقبــة ســيدة  ةســيد
  .تموت أوتمرض  أنتقبل  الحياة خاصة بعد وفاة الزوج وبالتالي ال هذهفي 

   )16(البطاقة البيضاء قصة تفسير 
 "عرفهـا بيضـاء واحدة أ" اقة صورة لشخص من نفس الجنس البط هذهتعكس القصة على 

ي فهـ ابالنسـبة لهـ المشـبعةغيـر  االجتماعيـةتكون معها عالقة تعوض بها عالقاتهـا  أنتتمنى 
حيـــث تجـــد فيهـــا  "يضـــاء مثـــل الورقـــة نقيـــة مـــن الـــداخل ب" تتمناهـــا بيضـــاء نقيـــة مـــن الـــداخل 

ال  أنوفـي نفـس الوقـت ترغـب  إليهاالمشاركة الوجدانية والمواساة والحلم حتى مع من يسيئون 
  .تتغير مع الزمن

 أوتكـــون هـــي  أنرغبتهـــا فـــي  ءالبيضـــايتضـــح مـــن تلـــك القصـــة المتخيلـــة علـــى البطاقـــة 
  .تتعاطف معهم أو اآلخرينصادق تلك الشخصية النقية من الداخل والتي تساعد ت

  
  .األقل احتراقا  )ر( األولىللحالة استخالص نوع الديناميات والعوامل الالشعورية  - ٤
 األمحيــث تلعــب  أساســيس لهــا دور أنهــا مهمشــة ولــيتــدرك ذاتهــا علــى  :الــذات  إدراك -

للعـــيش مـــع  وأوالدهـــاهـــي  وانتقالهـــاد الـــزوج الـــدور المســـيطر فـــي حياتهـــا وذلـــك بعـــد فقـــ
  . أطفالها تجاهمقصرة  كأنهاتدرك ذاتها  يوبالتالي فه أسرتها

كانت راضية عن ذاتها فـي  أنهايتضح من خالل تفسير القصص  :الرضا عن الذات  -
 يسـود التفـاهم ومـع الجيـران حيـث األسـرةمرحلة الطفولة حيث العالقات الحميمة داخل 

تكـــون  أنتســـتطيع  مـــا هـــي غيـــر راضـــية عـــن ذاتهـــا فـــي الكبـــر حيـــث الوالتعـــاون ،بين
 . أطفالها اهتج لوحدها امسؤولياته بأداءتقوم  أوتشبع رغباتها  أن أومستقلة 
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تشعر بالحرمان لكثير مـن رغباتهـا التـي تـدفعها لمحاولـة اإلشـباع : اإلشباع والحرمان  -
 . أسرتهادون جدوى بسبب فقد الزوج وتواجدها مع 

 األمعتماديـة ،حيـث تقـوم إتكـون  أنتشعر باالسـتقاللية ،فقـد اعتـادت  ال:  تقالليةاالس -
توجـد  ،كمـا ال أطفالهـاالشخصـية وكـذلك شـئون  أمورهـابدور الموجـة والمحـرك لهـا فـي 
 .استقاللية في معيشتها الخاصة 

حيـث ترملـت وهـي صـغيرة ،  اكتئـاب وأعـراضلـديها قلـق اجتمـاعي : الحالة المزاجيـة  -
بالوحــدة  إحساســها،ممــا يزيــد مــن  أســرتهاوتعــيش فــي منــزل  أطفــالولــديها ثالثــة الســن 

 .والعزلة والضيق 

حـول ) إحجـام/إقـدام(الصـراع خاصـة صـراع  أشـكاللديها الكثير مـن : طبيعة الصراع  -
 إشــباعمثــل فقــدان الــزوج الــذي يمثــل مصــدر  مامهــاتحقيــق رغباتهــا مــع وجــود عوائــق أ

بـذلك بـدال  األمحيث تقـوم  أطفالهارغباتها لتسيير شئون  اوأيضوحيد لرغباتها الجنسية،
 .عنها 

  
ــ أن القصــص تــرتبط يتضــح  T.A.Tاختبــار ىمــن خــالل تحليــل اســتجابات المفحوصــة عل

وجــــود مالمــــح عامــــة للقلــــق  )ر(مــــن مجمــــل قصــــص كمــــا يتضــــح ) إلــــى حــــد مــــا(بالصــــور 
مهمشــة وان  أنهــاعلــى  لــذاتها وٕادراكهــا، ةالمســؤولياكتئــاب وعــدم تحمــل  وأعــراضاالجتمــاعي 

وتشــكل األســرة جانبــا مهمــا مــن قصــص المفحوصــة وتثيــر لــديها رغبــات كثيــرة تحتــاج لإلشباع،
اســتجاباتها حيــث تمثــل األســرة محــور حياتهــا وتــدور غالبيــة القصــص حــول األم واألوالد فــي 
حــين كانــت صــورة األب غيــر واضــحة وقــد يكــون ذلــك بســبب ســلبيته وأنــة تخلــى عــن الــدور 

البيـت  إدارةعليهـا وعلـى  األموهـي تـدرك مـدى سـيطرة ، والهام المحقق للحمايـة والسـند الحيوي
ه ايجابيـة المسئولية، وهذا جعلها تتمنى وجود عالقـات اجتماعيـ بتحمل إحساسهامما يقلل من 

علــى الــرغم مــن كثــرة  فــي عزلــة نفســية واجتماعيــة أنهــاحيــث تشــعر  ،بالنســبة لهــا فــي حياتهــا
  .ترقى لمستوى الصداقة كما تذكر ال أنها إالمعارفها 

لم  المستقبلية اطموحاته أن حتى) ر(في قصص  الجانب المهني أي دورلم يشغل  كما  
حيـث   وهذا يفسر حصولها على درجة منخفضة في مقياس االحتراق النفسـي ترتبط بالعمل ،
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قبلهم خاصــة أنهــا ومســئوليتها تجــاههم وانشــغالها بمســت أوالدهــاأمهــا و و تركيزهــا علــى ذاتهــا  أن
 مما يجعل العمل بالنسـبة لهـا يـأتي تمارس دور األم واألب في آن واحد لذا فهم محور حياتها

ومــن هنــا فالعمــل ال يشــكل مصــدر ضــغط  واالجتماعيــةالنفســية  هتماماتهــاالمرتبــة تاليــة  فــي
د للتقاعــ األشــخاص األقــل اتجاهــاً ضــمن مــن الحالــة كانــت  كــون أن ، وهــذا يفســربالنســبة لهــا

  .ظهرتها الدراسة السيكومتريةأفي النتائج التي  المبكر
   

  
  )األشد احتراقا(الحالة الثانية 

  
من ضـمن   احتراقاً  شدوقد صنفت هذه الحالة من خالل الدراسة السيكومترية على أنها األ

علـــى  درجـــة) ٩٢( ســـجلتمـــن العـــاملين الكـــويتيين حيـــث )  ٢٠٧(  العينـــة التـــي بلغـــت أفـــراد
   . راق النفسي المعتمد في الدراسةمقياس االحت

  
  للحالة البيانات األولية - ١

  أنثى: الجنس                         ٢٦:العمر 
  موظفة في مؤسسة حكومية: الوظيفة    دبلوم تجارة: ى التعليممستو 

  ولدان: األوالد   متزوجة      : االجتماعيةالحالة 
  : درجات الحالة على مقاييس الدراسة

  ٩٢ =الة على مقياس االحتراق النفسي درجات الح
  ٢٤٠ =درجات الحالة على مقياس المساندة االجتماعية 

  ٥٣ =درجات الحالة على مقياس االتجاه نحو التقاعد المبكر 
  

 ملخص الحالة من خالل استمارة المقابلة الشخصية - ٢

  :موقع الحالة من األسرة       
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، وقـررت الحالـة أفـرادي ألسـرة مكونـة مـن تسـعة هي االبنة الثالثة في الترتيب الميالد     
 بشخصــية قويــة حازمــة وصــارمة األب حيــث يتميــز منهــا إلــى األم، األب إلــىاقــرب  أنهــا

تظهر مشـاعر الحـب  فهي طيبة ولكنها ال األم أما ،وفى نفس الوقت فهو حنون ومتسامح
  .على البنات  األوالد، وهي تفضل اآلخرين تجاهوالحنان 

  
  :نيةالحالة السك

الصــغيرة المكونــة مـــن الــزوج وولــدين فــي دور مــن فــيال فـــي  أســرتهاتعــيش الحالــة مــع    
  .راقي بأثاثمنطقة راقية ومفروشة 

  
  :التاريخ الصحي

وتمـت عمليـة الفطـام بعـد والدتهـا  ،دة طبيعية، وكانت الرضاعة طبيعيةولدت الحالة وال   
مشـــاكل  أومعوقـــات  أيـــةتعـــاني  نموهـــا كـــان طبيعيـــا ولـــم أنوتـــذكر الحالـــة  ،أشـــهربســـتة 

  .وراثية  أمراضتعاني من  ، وكذلك فان عائلتها الفترة نموها إثناءصحية 
  

  :التاريخ الدراسي
وكانـت  ،سـن الخامسـة والنصـف وهـيمبكرة  نفي س االبتدائيةالتحقت الحالة بالمدرسة    

تحجــم  وأحيانــاا تقـدم علــى المدرســة وتحبهـ فأحيانــاالمدرســة تتسـم بالتنــاقض  تجــاهمشـاعرها 
المدرســـة، ولـــم يكـــن لـــديها ميـــل  إطـــارولـــم يكـــن لهـــا الكثيـــر مـــن الصـــداقات فـــي  وتكرههـــا،
يا، وتفضــل مــادة اللغــة مشــاكل دراســية بـل كانــت متفوقــة دراسـ أيــةولــم تعــاني مـن  ،للزعامـة

  .تصبح مضيفة طيران  أنوقد حلمت في صغرها  ،اإلنجليزية
  
  :التربية ومعاملة الوالدين سلوبأ

 يلجــأ، و اللــين أوتميــل للشــدة  كانــت الطريقــة التــي تربــت بهــا الحالــة تتســم بالوســطية ال   
تـــتم  وأحيانـــاللعقـــاب والـــذي يتمثـــل فـــي الحرمـــان مـــن الخـــروج مـــن المنـــزل ، أحيانـــاالوالـــدين 

    .ف الوالدر مناقشات في المنزل وغالبا من ط
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  :العالقة بين األم واألب

، وان هنــاك أســريةخالفــات  أيــةتوجــد  لــديها مســتقرة، والالعالقــة بــين وا إنتــرى الحالــة    
  .لوالدها  أكثرتكافؤ بين والديها، ولكنها تميل 

  
  

  :وٕاخوتهاعالقة الحالة بوالديها 
فــات بعــض الخال تتخللــهســري طبيعــي مســتقر أتعــيش فــي جــو  أســرتها أنالحالــة  أكــدت   

تتصـــف  الـــذكور ال بإخوتهـــاا عالقتهـــ أن إال ،ســـرة عالقـــات طيبـــةأفـــراد األوتـــربط  ،العاديـــة
وغالبا ما تحدث بينهم نقاشات حـادة ،ولكنهـا تميـل بشـدة  بالرأي،بالقوة حيث تختلف معهم 

شــتركان بــنفس طريقــة التفكيــر ،كمــا ذكــرت الحالــة بــان والــديها تحيــث  أخواتهــا إحــدى إلــى
  .اإلخوةالذكور على بقية  إخوتهايفضلون احد 

  
  : واألوالدالعالقة مع الزوج 

تخلـــو مـــن  ال الزوجيـــةحياتهـــا  أن وأكـــدت، ولـــديها ولـــدان تزوجـــت الحالـــة زواجـــا تقليـــدياً    
 تمســؤوليا تجــاهاألكبــر وهــي تتحمــل العــبء  ،األســرن معظــم أنها شــأبعــض المشــاكل شــ

مــن حيــث الوســطية بــين الشــدة تربيــة والــديها  أســلوبتتبــع نفــس  أنهــاكمــا  ،والمنــزل األوالد
  .واللين

  
  :االجتماعي اإلطار

منذ كـان  بأقدمهمعالقتها  بدأت، وقد ليس لديها الكثير من الصديقات أنةالحالة  أكدت   
ومازالـــت تكتســـب بعـــض الصـــداقات  ،عشـــر عامـــا ومازالـــت عالقـــتهم مســـتمرة اثنـــاعمرهـــا 

مــع صــديقاتها وتفضــل قضــاء وقــت فراغهــا فــي  تتنــزه أوتخــرج  كصــداقات العمــل، وهــي ال
 االجتماعيــــةا المشــــي والقــــراءة حيــــث تقــــرأ القصــــص ،ومــــن هواياتهــــ أوالدهــــاالمنــــزل مــــع 
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 واألفــــالمالكتــــب الدينيــــة ،كمــــا تفضــــل مشــــاهدة البــــرامج االجتماعيــــة  وأحيانــــا والرومانســــية
  .الرومانسية

  
  :الوضع المهني

التي  األولىلم يمضي على الحالة سوى ستة سنوات في وظيفتها الحالية وهي الوظيفة    
 أفضـلوظيفـة تسـتحق  أنهـاغيـر مالئمـة لهـا وتعتقـد  أنهـاتشـعر  تلتحق بهـا بعـد تخرجهـا و

 إلـــىليســـت الوظيفـــة التـــي تحلـــم بهـــا وهـــي تتـــوق  وأنهـــاتشـــعر بالرضـــا الـــوظيفي  حيـــث ال
من التزامها كما يجب على الرغم  هار يتقد يتم وال الوظيفة هذهعدالة في فال توجد  ،تغييرها

مـن زمالءهـا وزميالتهـا وال يــؤدي فـي حـين أن مـن ال يلتـزم بالعمـل  ،واجتهادهـا فـي عملهـا
  .يالقي نفس التقييم الذي تقيم به كمل وجهأعلى  هواجب

  
  :األحالم

كوابيس ،لذلك فهي تنـام جيـدا  أوغريبة  أحالم أية لم تعاني من أنها إلىأشارت الحالة    
  .متاعب تتعلق بالنوم  أية تواجهولم 

  
  :المستقبل

ودائمــا ،كمــا انــه تطمــح لمتابعــة دراســتها العليــا،  نظــرة الحالــة للمســتقبل نظــرة متشــائمة   
  .طموحاتها مرتبطة بالوظيفة

  
  :المتاعب النفسية  

تعاني من متاعب نفسية تتعلـق بالضـغوط التـي تشـعر بهـا مـن جانـب  أنهاتذكر الحالة    
يسـتمر معهـا حتـى بعـد  والعمل وغالبا ما تنتابها حاالت من االكتئـاب والقلـق والـذي األسرة
   .المسببزوال 

  
  T.A.T استجابات الحالة على بعض بطاقات تفهم الموضوع -٣
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فيما يلي عـرض السـتجابات الحالـة علـى الصـور التـي تـم عرضـها عليهـا ومـن ثـم تحليـل  
كمــا ذكرتهـا الحالـة أثنــاء  باللهجـة العاميــة الكويتيـةوالقصـص  ،هـذه القصـص والتعليـق عليهــا

  .المقابلة وتطبيق االختبار
  

  )2( م رق البطاقة
 لزوجتـهواحدة تحب النجار ولكنهم افترقوا وتزوج واحدة ثانية وهي واقفـة بحسـرة تنظـر هذه 

وهي من عائلة غنية وهو فقيـر  –بدالها  أكون أنافي مكانها وتقول المفروض  أنهاوتتمنى لو 
  .ةبالعالقما عندها علم  ةوالزوجوهي طالبة بالجامعة تحمل كتب 

  )3GF(رقم  بطاقةال
رجــل ولكــن اللــبس  أنهــاالن شــكل اليــدين والعضــالت يــوحي  أميــزقــدر أ واحــدة مــا وأواحــد 

مسـئولين، مـن الـزمالء مـن طريقـة مـن ال يدل على فتـاة عمومـا هـي محبطـة يمكـن مـن العمـل،
  .نيين ما يعملونمعاملتهم لها فهي تعمل في مقابل ناس ثا

  )4(رقم  البطاقة
فلـوس  عنـدهتبـي يسـفرها وهـو مـا  –عـالن مـن الخـروج وهـو ز  تمنعـه وزوجتـهلزوج  الصورة

مــا يطلــع وهــو  أنــهتزعــل مــو الزم الســفر المهــم  وتقــول لــه ال وترجعــهتراضــيه يســفرها وتحــاول 
  .ح يطلع يريح شوي وبعدين يرجع لهارا شكلهمنها، وهو  تخطفهزعالن ويالقي واحدة ثانية 

  )6GF(رقم لبطاقة ا
 هكأنـمنهـا  طلباتـهموقـع قـوة وتمـادى فـي  واحدة مع عشيقها وبيـنهم شـجار والرجـل فـي هذه

  .العالقةعلى  ندمانهيهددها بعالقتهم وهي شكلها 
  )7GF(رقم  البطاقة
  .حققوا لها رغباتها ما أنهمتحاول تراضيها وسبب زعلها  واألم زعالنه البنت هذه
  )8GF(رقم  البطاقة
  .ما لشيءطط تخ أوما  شيءالصغر والشباب وتفكر في  أيامتسترجع ذكرياتها  امرأة
  )9GF(رقم البطاقة 
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تراقـب  فـوقفـي شـجرة تفصـلهم البنـت اللـي  –رحلة في الجامعة والبنـات يلعبـون ويمرحـون 
يمكـــن مواعــــدة  هوخايفـــ شـــيءكأنهـــا بتســـوي  هخايفـــ، تراقـــب تصـــرفاتها والثانيـــة البنـــت الثانيـــة

  .صديقها
  )10(القصة رقم 

 واألم واألوالدهـــا مـــن الـــزوج تشـــتكي لهـــا مـــن ظـــروف بيت أمهـــاالصـــورة للبنـــت فـــي حضـــن 
  .قول لها طولي بالك وارجعي لبيتكتصبرها وت أنتحاول 

  
  

  )12GF(رقم  البطاقة
شـبابها شـلون كانـت صـغيرة وشـابة  أيـام الحين عجوز وتتذكر يواحدة فهالصورتان لسيدة 

 أومـــن عيالهـــا  أحـــدالنـــاس وعيالهـــا والحـــين هـــي عجـــوز ووحيـــدة مـــا عنـــدها  وحواليهـــاوجميلـــة 
  .قائهاأصد

  )18GF(رقم  البطاقة
ا وتبـــي تـــتخلص منهـــا هـــوتكره أبوهـــازوجـــة  فـــالمرأةهـــذا المنظـــر يـــذكرني بقصـــة ســـندريال 

  .تحاول تخنقها عشان يخلى لها الجوو 
  (16)البطاقة البيضاء 
واحــد وواحــدة يحبــون  فيــهوكــوخ صــغير يعــيش  وأشــجارطبيعــة خضــراء وزرع  أشــوف

  .ة ما فيها مشاكل تخرب عليهمجميل بعض وحياتهم كلها تفاؤل وعيشتهم
  
  على اختبار تفهم الموضوع الحالة الثانية استجاباتتفسير  -٤

  )2(رقم  البطاقة قصةتفسير 
ــم تحصــل علــى الرجــل الــذي  أنهــافــي ) ص(الصــورة ذكريــات ماضــية لــدى  هــذهتعكــس  ل

قد باءت  عالقات سابقة لها أيضاً وقد تعكس " قد تزوجت زواج تقليدي  نهاأو أ"  تتمناهكانت 
بالنســبة لهــا ووضــح ذلــك  عالقتهــا فــي زواجهــا الحــالي غيــر مشــبعة وٕانبالفشــل فــي الماضــي، 
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 إلــىوبالتــالي تشــير القصــة  "مكانهــا  أنهــاوتتمنــى لــو  لزوجتــهواقفــة بحســرة وتنظــر " مــن قولهــا 
  .تستحقهفي غير مكانها الذي  أنهالذاتها على  وٕادراكها اإلحباطصراعات داخلية تعكس 

  )3GF(رقم  البطاقة قصةتفسير 
البطاقـــة تعكـــس اســـتخدام المفحوصـــة لميكـــانزم التوحـــد حيـــث  هـــذهاســـتجابات الحالـــة علـــى 

عـن الواقـع  مـا بـداخلها مـن احباطـات حيـث تعبـر وأسـقطتتوحدت مع الشخصية في الصـورة 
 باإلحبــاطالصــورة بيئــة العمــل التــي تشــعر فيهــا  هــذهوالــذي يمثــل فــي  )ص( فيــهالــذي تعــيش 

م وهـذا يمثـل االحتـراق تتسـاوى بهـ أنـه إال اآلخـرينكبـر مـن أفـي العمـل  تبـذل جهـداً  نهاأنتيجة 
  ."عمل مقابل ناس ثانيين ما يعملون فهي ت "الحالة  الذي تعانيه

  
  )4( رقم البطاقة تفسير قصة

سـواء  والمـرأةلهذا النمط من العالقات بين الرجل  )ص(القصة كيفية رؤية  هذهتعكس 
في موقف ضعف وذلك وضـح مـن قولهـا  دائما المرأةير جنسية، فهي ترى غ أوكانت جنسية 

سـواء الـزوج أو لحالـة فـي عالقتهـا بالرجـل ا ، وهـذا قـد يعكـس مـا تعانيـه" قف قـوةوهو في مو " 
  .العالقة الغير قوية بإخوتها الذكور

  )6GF(رقم  البطاقة قصةتفسير 
 أنهــابالرجــل وكيــف  )ص(البطاقــة تكمــل القصــة الســابقة مــن حيــث طبيعــة  هــذهقصــة 

 تراضـيه أنتحـاول "  وهذا يتضـح فـي قولهـا موقف ضعف في عالقتها وتعاملها معهتظل في 
 امـــرأةيغضـــب ويـــذهب وقـــد يالقـــي  أالتتنـــازل عـــن رغباتهـــا وترضـــخ فـــي ســـبيل  أنهـــاوكيـــف  "

يـؤثر  مجتمعـيربمـا يفسـر واقـع  أو الحالةفي حياة  يلزواجأ االستقرارعدم  يفسر، وهذا أخرى
  .لهذا النمط من العالقات الحالة ي رؤيةف

  )7GF(رقم  البطاقة قصةتفسير 
 أشـياءتعكـس  تشـير إلـى أنهـا عاشـت الموقـف نفسـه، وعلـى هـذه البطاقـة ) ص(قصـة  إن

حققــوا لهــا  مــا"عانــت الحرمــان مــن بعــض الرغبــات فــي قولهــا  وأنهــاحــدثت لهــا فــي طفولتهــا 
نهــا لــم تشــبع رغباتهــا مــن خــالل تحقيــق وتلبيــة أدراكهــا لــذاتها علــى إتعكــس القصــة و  "رغباتهــا

  .منياتهاأ
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  )8GF(رقم  البطاقة قصةتفسير 
نادمــة  وأنهــامــن المســتقبل والخــوف مــن فقــدان الســند والمعــين،  )ص(وهــي تعكــس خــوف 

الصبا والشباب، وهي بذلك تعبر عن خوفهـا مـن المسـتقبل علـى  أيامالجميلة وهي  األيامعلى 
) الوضــعية هــذهوقــد يعكــس ذلــك رؤيتهــا المهــا فــي ( يرة فــي الســن مازالــت صــغ أنهــاالــرغم مــن 
  .المرتبطة بمرحلة المراهقة حالم اليقظةأاستغراقها في  إلىوقد يشير 

  )9GF(رقم  البطاقة قصةتفسير 
نمط العالقـات بـين الفتيـات فـي  أنوكيف  المراهقة أيام للحالةيعكس مواقف حياتية سابقة 

حيـث يظهـر الصـراع  وعالقـاتهن أخبـارهنومعرفـة  األخريـاتتلك المرحلة هـو التلصـص علـى 
  .المرحلة لتحقيق بعض الرغبات ربما بطرق غير مشروعة هفي هذ
  )10(رقم  البطاقة قصةتفسير 

حيــث  األســرةالمــرة فــي بيئــة  هــذهالبطاقــة واقعهــا ولكــن  هــذه لــىوقــد تعكــس قصــة الحالــة ع
وتلجـــا إلـــى حضـــن أمهـــا لتشـــتكي لهـــا تظهـــر رغبتهـــا فـــي أن تكـــون بديلـــة لالبنـــة فـــي الصـــورة 

همومها ،ولكن طبيعة األم الصامتة والتي ال تعبر عن مشاعرها جعلها توثـق عالقتهـا بإحـدى 
 أنبعــض المشــكالت التــي تحتــاج  أخواتهــا لتشــبع هــذا الجانــب وتعبــر لهــا عــن معاناتهــا مــن 

جــداني ســواء فــي مزيــد مــن المشــاركة والتعــاطف الو  إلــىي بحاجــة هــف اآلخــرين ،يواســيها فيهــا 
مـع  في العالقة سواء كافي إشباععدم وجود  إلىير القصة شوت األسرةفي بيئة  أوبيئة العمل 

  .منياتها ورغباتهاأ تحقق لهاالبيئة الزوجية التي لم  وأ األم 
  ) 12F(رقم  البطاقة تفسير قصة
بل مــن الخــوف مــن المســتق) 8GF(فــي القصــة رقــم  الحالــة ذكرتــه القصــة مــا هــذهوتكمــل 

ستصــبح ســيدة عجــوز ضــاع منهــا الجمــال والســند وهــذا  أنهــاورؤيتهــا لــذاتها فــي المســتقبل مــن 
 أحــدالحــين هــي عجــوز ومــا عنــدها " وقولهــا، " كانــت صــغيرة وشــابة وجميلــة"وضــح فــي قولهــا 

فــي عزلــة نفســية  أنهــالــذاتها فــي المســتقبل علــى  إدراكهــاوبالتــالي  " أصــدقائها أومــن عيالهــا 
  .نظرتها المتشائمة للمستقبلإقرارها ب يتوافق مع وهذا واجتماعية

    )18GF(رقم  البطاقة قصةتفسير 
بـــالتراث والقصـــص التـــي تقراهـــا عـــن  هـــذه البطاقـــة رومانســـية المفحوصـــة وتأثرهـــا تعكـــس 

سـندريال  شخصـية مـع المفحوصة توحد إلىوقد تشير القصة  األبالصراع بين البنت وزوجة 
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لظلم واالســتغالل ســواء مــن زمالءهــا فــي العمــل الــذين يلقــون حيــث تشــعر الحالــة بــاالمظلومــة 
 شيء عليها أعباء العمل أو من الزوج الذي يلقي عليها مسئولية البيت واألوالد، وهي بانتظار

  .كما حدث في حكاية سندريال يشبع رغباتهاو  فيهليخلصها مما هي أو شخص ما ما 
 (16)تفسير البطاقة البيضاء 

مـن حالـة الخـوف التـي عكسـتها قصـص البطاقـات السـابقة ونظـرة  تقالهانالقصة  هذهتمثل 
مغــايرة للمســتقبل فــي وضــعية التمنــي فهــي تتمنــى وتحلــم بحيــاة مســتقرة وجميلــة مــع مــن تحــب 

" تلك الحياة ويظهر ذلك فـي قولهـا  إلفسادالذين يتدخلون  اآلخرينبعيدة عن المشكالت وعن 
التـــي  أمنياتهـــاذاتهـــا فـــي تحقيـــق  إدراكالقصـــة  وتعكـــس تلـــك" مـــا فيهـــا مشـــاكل تخـــرب علـــيهم 

لهـــذا اإلشـــباع تتحقـــق فـــي الواقـــع وذلـــك بالتواجـــد مـــع مـــن تحـــب وفـــي بيئـــة ايجابيـــة مناســـبة 
  .للرغبات

  
  .األشد احتراقا) ص(استخالص نوع الديناميات والعوامل الالشعورية للحالة الثانية-٥

خاصة اختيـار الـزوج  فيهترغب  الم تحقق م أنهاتدرك الحالة ذاتها على : الذات إدراك -
كمــا لــم تحقــق ذاتهــا فــي وظيفتهــا ولــم تكــن الوظيفــة التــي  حيــث تزوجــت زواجــا تقليــديا،
ـــدرك ذاتهـــا  ـــالي فهـــي تشـــعر بضـــعف  أمـــامضـــعيفة  بأنهـــاحلمـــت بهـــا، وت الرجـــل وبالت

  .شخصيتها
راضـية عـن طفولتهــا غيـر  أنهـايتضـح مـن خــالل تفسـير القصـص  :الرضـا عـن الـذات -

التــــي ال تعبــــر عــــن  األمتشــــعر بقــــدر كبيــــر مــــن الحرمــــان ربمــــا لطبيعــــة  حيــــث كانــــت
تشــعر بــذاتها فــي العمــل وبالتــالي غيــر راضــية عــن  ،كــذلك ال أطفالهــا تجــاهمشــاعرها 

ممـــا يزيـــد مـــن  نظـــرا لعـــدم تقـــديرها علـــى الـــرغم مـــن اجتهادهـــا هـــا فـــي جـــو العمـــلدوجو 
ومـع  األكبـرحملهـا العـبء لت األسريغير راضية عن وضعها  أنهااالحتراق لديها،كما 
 .رغباتهفقط لتحقيق  وأنهاالزوج  أمام ذلك تشعر بالضعف

كــذلك  مــن تحقيـق رغباتهــا، تطفولتهـا حرمــفــي  بأنهـاتشــعر كثيــرا  :والحرمــان اإلشـباع -
قرار التقاعد من العمل حيث  اتخاذكما تشعر بالحرمان من  ،الزوج اختيارحرمت من 

 .ر عام بالحرمانالسن، فلديها شعو  مازالت صغيرة في
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تشعر باالستقاللية التامـة نظـرا لوجـود الـزوج المسـيطر وهـو رجـل قـوي  ال :االستقاللية -
 .جو العمل ال يتيح لها نوعا من االستقاللية أنفي حياتها،كما 

، ويتحد بنائها النفسـي ونظرة متشائمةلديها خوف وقلق من المستقبل  :الحالة المزاجية -
 .لق عام من تواجدها في بيئة العملا قولديه ،هبالتوتر والعصابي

لــديها صــراعات واضــحة فــي عــدم قــدرتها علــى التكيــف داخــل بيئـــة  :طبيعــة الصــراع -
 إرضــاءفقــط ولــيس  إرضــائهمــع الــزوج فــي محاولــة  األســرةالعمــل ، وصــراعها داخــل 

،وصــراعها فــي الرغبــة بتحقيــق طموحاتهــا الدراســية والوظيفيــة مــع رغباتهــا بشــكل عــام 
   .ل بالمسئوليات الملقاة على عاتقها تجاه األسرة والعملعدم اإلخال

القصــص تــرتبط  أنيتضــح  T.A.Tمــن خــالل تحليــل اســتجابات المفحوصــة علــى اختبــار 
 العمـوم قصـيرة ،وقـد توحـدت المفحوصـة مـع معظـم الشخصـيات كمـا وجـهبالصور وهـي علـى 

مــن  بشــيءيتميــز ءهــا النفســي بنا بــأن )ص(يتضــح مــن خــالل تفســير القصــص التــي ســردتها 
بيئة  أووالقلق المشوب بالتوتر النفسي الناشئ عن عدم الرضا سواء في بيئة العمل  هبيالعصا
التقدير الـذي  هالعمل الذي لم تالقي ب تجاهما بداخلها من مشاعر سلبية  أسقطت،وقد  األسرة
تعبـر عـن  التـي الالسـلبية  األمالتي لم تشبع احتياجاتها العاطفية ،سواء  األسرة وتجاه تستحقه

إضــافة إلــى أن يقظــة  ،الــزوج الــذي تخلــى عــن مســئولياته لتغــرق هــي بالضــغوط  أومشــاعرها 
الضــمير لــديها منعتهــا مــن تحقيــق رغبتهــا بــالتحرر مــن القيــود والتخلــي عــن المســئوليات التــي 

تقـع  تعيقها عن تحقيق أمالها  باستكمال دراستها العليا وتحقيق طموحاتها الوظيفية مما جعلها
 ويشـير هـذا البنـاء النفسـي المتميـزفريسة للضغوط الشديدة التـي أودت بهـا لالحتـراق النفسـي ،

نحــو التقاعــد  االتجــاهتــرك العمــل و  إلــىبــا غالارتفــاع درجــة االحتــراق النفســي الــذي يــؤدي  إلــى
كانـــــت مـــــن ضـــــمن ) ص( أن االختبـــــارات الســـــيكومترية مـــــن أثبتتـــــهوهـــــذا يفســـــر مـــــا  المبكـــــر

علـى الـرغم مـن أن سـنوات خـدمتها ال تتجـاوز  لى اتجاهـا نحـو التقاعـد المبكـراألشخاص األع
  .الراحة النفسية إلىشخصية منهكة وفي حاجة  أنهاوبالتالي نجد  ستة سنوات

  
 إلــىفقــد انتهــت الدراســة وتفســيرها وتحليلهــا ومناقشــتها  اإلكلينيكيــةمــن النتــائج  واستخالصــاً 

  :نصوالذي ي السادس التحقق من صدق الفرض
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ن تختلف ديناميات الشخصية باختالف درجة االحتراق النفسـي لـدى العـاملين الكـويتيي" 
  ."المتجهين نحو التقاعد المبكر 

  
قد ثة  و جت الباح سادس خر فرض ال تائج من ال بالن

 -:التالية

فــي حيــاتهم بحيــث  أساســياً  الــذين ينظــرون للعمــل بجديــة ويمثــل محــوراً  األشــخاص إن  -
يكونـون  إمكانيـاتهممـن  أعلـىعالية قـد تكـون  أهدافاً فعة ويضعون تكون طموحاتهم مرت

للتقاعـد المبكـر  واالتجـاهباالحتراق النفسي والذي يـدفعهم لتـرك العمـل  لإلصابةعرضة 
  .انون التقاعد في دولة الكويتخاصة في ظل المزايا التي يقدمها ق

لنفســــي عــــدم شــــعور بــــاالحتراق ا لإلصــــابةمــــن العوامــــل الهامــــة والتــــي تــــدفع كمــــا أنــــه   -
 وكـذلك عـدم) يعملـون تساوي الذين يعملون والذين ال(ل بالعدالة في بيئة العم العاملين
خفـــف مـــن آثـــار والـــذي  يوالمســـئولين فـــي العمـــل  الـــزمالء والـــدعم مـــن مســـاندةال تـــوفر

ويســهم فــي تحمــل هــذه الضــغوط والتــأقلم بنجــاح  الضــغوط الناشــئة عــن ظــروف العمــل
من شانه خفض درجـة الشـعور باإلجهـاد الـوظيفي، ولكـن افتقـاد معها وهو األمر الذي 

ومـن  باإلحبـاط إصـابتهم سـيطرة تلـك الضـغوط علـيهم وبالتـالي عنـهينـتج هذه المساندة 
مســاندة  أنالنتيجــة مؤيــدة لنتــائج الفــرض الرابــع مــن  هــذهثــم تــرك العمــل، وقــد جــاءت 

 .نحو التقاعد المبكر باالتجاه منبئزمالء العمل تعتبر 

سـوى المـردود المـادي وتشـغلهم ظـروفهم  يعني العمل لهـم شـيئاً  الذين ال األشخاص إن  -
طموحـات يسـعون لتحقيقهـا  أو أهـداف أيـةعـن وضـع  األخرى ومسئولياتهم االجتماعية
غير مـرتبط لـديهم بتحقيـق الـذات ومـن هنـا ال يعـانون صـراع تحقيـق الـذات  فان العمل

يكونـوا عرضـة لإلصـابة  ضغط بالنسبة لهم والمصدر العمل  يشكل الفي بيئة العمل و 
المـادي  طالمـا كـان المـردوديفكـرون بالتقاعـد المبكـر  وبالتالي فهم ال النفسيباالحتراق 

   .متوفر وهو أقصى طموحاتهم

مـــن خـــالل الحـــالتين اللتـــين تـــم دراســـتهما يتضـــح اخـــتالف ديناميـــات الشخصـــية بـــاختالف 
صـراعاتها الشخصـية تـدور حـول نفسـها فـي  احتراقـاً  قـلاأل األولـىدرجة االحتراق حيث الحالة 

ديناميـات  أنفنجـد  احتراقـاً  األعلـى) ص(الحالة الثانية  أما، االجتماعيةنطاق ذاتها وعالقاتها 
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 المســاندةوافتقــاد  المســاواةمجــال العمــل وعــدم  إلــىالصــراع داخلهــا خرجــت مــن نطــاق الــذات 
  .فقد تحقق الفرض اإلكلينيكي كلياً  وبالتالي ،سواء من األسرة أو من بيئة العمل
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  ًتوصيات الدراسة: أوال .  
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 :توصيات الدراسة: أوال 
  

ممــا ســبق يتضــح أن ظــاهرة التقاعــد المبكــر فــي دولــة الكويــت ليســت وليــدة الصــدفة وٕانمــا    
 نتجـــت عـــن تضـــافر عـــدة عوامـــل ســـاهمت فيهـــا األســـرة والنظـــام التعليمـــي والمجتمـــع والهيئـــات

الحكومية والخاصة أي أن األمـر متعلـق بثقافـة شـعب، لـذا فهـي ال تتطلـب حلـول  مؤسساتوال
مـــن هنـــا ... آنيـــة موقفيـــة لـــن تجـــدي نفعـــا وٕانمـــا إعـــادة تشـــكيل مفـــاهيم أفـــراد المجتمـــع والبيئـــة

  .واستنادا إلى نتائج الدراسة الحالية، وضعت الباحثة مجموعة من التوصيات
 نوبقدرات أبنائهم وميولهم، حتـى يكـو  لعمل وفرصة،أولياء األمور بمجاالت ا هتوعي -١

 .ة، وأكثر اتفاقا مع واقع أبنائهمتوجيههم ألبنائهم أكثر فاعلي

اعتمــاد التربيــة المهنيــة كمقــرر ضــمن المــنهج الدراســي فــي المراحــل التعليميــة بحيــث  -٢
يتعــرف الطالــب علــى المهــن والحــرف المختلفــة ومــن ثــم يحــدد اتجاهــه وفقــا لميولــه 

 .ةالمهني

االهتمـــــــام بعمليتـــــــي االختيـــــــار المهنـــــــي والتوجيـــــــه المهنـــــــي مـــــــن قبـــــــل المؤسســـــــات       -٣
ومنظمـــات العمـــل قبـــل االلتحـــاق بالعمـــل بحيـــث يـــتم اختيـــار الموظـــف وفقـــا لقدراتـــه 

ع مـن مسـتوى الرضـا الـوظيفي واستعداداته وميوله المهنية ومؤهالته العلمية مما يرفـ
 .للموظف

يقتصـــر علـــى اإلعـــداد الفنـــي للعامـــل وتزويــــده ال  بحيـــثالتـــدريب المهنـــي ضـــرورة  -٤
بل يجـب أن يتجـاوزه إلـى  فقط بمعلومات ومهارات جديدة عن المهنة وتحسين أداءه

وزمالءه ورؤسـاءه  هاإلعداد النفسي للعامل وذلك بتزويده باتجاهات جديدة نحو عمل
 . هومرؤوسي

الجيــــدة وخلــــق جــــو مــــن  دارةاإلتــــدريب المشــــرفين والمســــئولين علــــى كيفيــــة يجــــب   -٥
 ااالرتياح النفسي للعاملين وتقديم الدعم والمساندة لهم وٕاشراكهم في اتخـاذ القـرار ممـ

ـــا ونفســـيا ويـــنعكس بـــذلك ع  هلـــى أدائهـــم الـــوظيفي بصـــور يجعلهـــم أكثـــر رضـــا وظيفي
 .ايجابية

بشــان توجيــه الشــباب إلــى  ةوءتفعيــل دور وســائل اإلعــالم المرئيــة والمســموعة والمقــر  -٦
 .واالستمرارية به وبيان أهميته للصحة الجسمية والنفسية العمل 
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زيــادة فاعليــة المســاندة االجتماعيــة مــن جانــب األســرة واألصــدقاء والــزمالء والرؤســاء  -٧
فـــق المهنـــي والصـــحة النفســـية فـــي العمـــل فمـــن شـــان ذلـــك أن يـــؤثر فـــي درجـــة التوا

 .للموظف

  
 :بحوث مقترحة: ثانيا

  
  -:عددًا من البحوث المقترحة في ضوء ما تقدم تقترح الباحثة 

 .ة من خطر التعرض لالحتراق النفسيللحماي نامج وقائيبر  فعالية -١

 .فض االحتراق النفسي لدى الموظفينلعالج المعرفي السلوكي في خفعالية برنامج ل -٢

 .لدى العاملينالشعور بضغط العمل ب عالقة المساندة االجتماعيةدراسة  -٣

 .ين مبكراً السمات الشخصية للمتقاعددراسة   -٤

نفســــي ســــلوكي معرفــــي لتغييــــر اتجاهــــات عينــــة مــــن  إرشــــاديمــــدى فاعليــــة برنــــامج  -٥
 .ن من الجنسين نحو التقاعد المبكرالموظفي
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 المراجـــــــع

 

  ًالمراجع العربية: أوال.  
  ًالمراجع األجنبية: ثانيا.  
  ًالمواقع اإللكترونية: ثالثا.  
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 المراجع العربية: أوالً 

العالقة بين التقييم الذاتي للحالة الصحية للمتقاعد  ):١٩٨٨(إبراهيم العبيدي .١
ة العلوم مجلوالخصائص االجتماعية واالقتصادية والديموغرافية للمتقاعد، 

 .٦٣-٤٧ص ) ٤(االجتماعية، جامعة الكويت، العدد
االحتراق النفسي لدى عينة من معلمي ) :٢٠٠٦(فريدة الخطيب  إبراهيم القريوتي، .٢

مجلة كلية التربية، جامعة الطالب العاديين وذوي االحتياجات الخاصة، 
 .١٥٤-١٣١ص ص ) ٣٢(اإلمارات العربية المتحدة، العدد

 .، اإلسكندرية، الدار الجامعيةالمستقبل الوظيفي ):١٩٩٥(احمد ماهر .٣
اإلحباط الوظيفي لدى العمالة الكويتية والعمالة الوافدة في ): ١٩٩٨(آدم العتيبي  .٤

مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، القطاع الحكومي بدولة الكويت، 
 .٥٣-١٧ص) ٩٠(العدد

ن في قطاع الخدمة المدنية االحتراق الوظيفي لدى العاملي): ٢٠٠٣(آدم العتيبي  .٥
مجلة العلوم والرغبة في ترك العمل، ) ا(الكويتي وعالقتة بنمط الشخصية 
 . ٣٩٠- ٣٤٧ص ) ٢(االجتماعية، جامعة الكويت، العدد

اإلسكندرية، المكتب الجامعي  ،علم النفس الصناعي ):٢٠٠١( اشرف محمد شريت .٦
 .الحديث

ويت نحو مستقبلهم االجتماعي اتجاهات طلبة الك :)٢٠٠٢(انطون حبيب رحمة  .٧
  ) ٢٠(مجلد،تالكوي جامعة،المجلة العربية للعلوم اإلنسانيةوالسياسي والثقافي ،

  .١٥٨-١٢١ص  )٧٧(عدد 
االحتراق النفسي وعالقته بكل من الضغوط المهنية  :)٢٠٠٧(إيمان عطية منصور  .٨

رسالة ئية، والمساندة االجتماعية والكفاءة الذاتية لدى معلمي المرحلة االبتدا
 .، كلية التربية باإلسماعيلية، جامعة السويسمنشورة رماجستير غي
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بين ضغوط الحياة والمساندة  ألسببيالنموذج  ):٢٠٠١(محمد السيد صقر إيمان .٩
رسالة  ،الجامعةمواجهة الضغوط واالكتئاب لدى طالب  وأساليباالجتماعية،

 .قالزقازيجامعة  ،كلية التربية ،غير منشورة دكتوراه
نجلو ألمكتبة ا،القاهرة، النفسيةضغوط الحياة واالضطرابات  ):٢٠٠٤(لبشرى إسماعي .١٠

 .المصرية
معهد اإلدارة ،اإلداري، الدوافع الثقافية للسلوك المهني للعامل): ٢٠٠١(غياث  هبوفلج .١١

 .٤٠- ١٣صص ) ٨٧(العدد  العامة،سلطنة عمان
ات العليا والبحوث، سمركز تطوير الدراإدارة الضغوط،  ):٢٠٠٦(جمعة سيد يوسف .١٢

 .جامعة القاهرة  ،كلية الهندسة
، القاهرة، عالم دراسات في الصحة النفسية واإلرشاد النفسي: )٢٠٠٣(حامد زهران  .١٣

 .الكتاب
األبعاد األساسية لظاهرة التقاعد المبكر بين الموظفين ): ١٩٩٥(خالد الشالل  .١٤

-١٣٥ص ص) ١(دد مجلة العلوم االجتماعية، جامعة الكويت، العالكويتيين، 
١٨٥. 

العالقة بين الرضا المهني والتقاعد المبكر لدى الموظفين ): ١٩٩٦(خالد الشالل  .١٥
 ص) ٥٦(جامعة الكويت، العدد  المجلة العربية للعلوم اإلنسانية، الكويتيين،

 .١٧٣-١١٠ ص
تطوير مقياس لالتجاهات نحو كبار السن في المجتمع  :)٢٠٠١(ذياب البداينة  .١٦

ص  )٣(عدد )٩(مجلد ،جامعة الكويت ة العلوم االجتماعية،مجلاالردني ،
 .١١٩-٧٩ص

على العالقة بين  )أ(الوسيط لنمط السلوك  التأثير ):٢٠٠٥(راشد شبيب العجمي  .١٧
. ضغوط الدور والرضا الوظيفي واألداء لمدققي الحسابات في دولة الكويت

ص  األوللعدد ا ،١٢المجلد ،جامعة الكويت، المجلة العربية للعلوم اإلدارية
 .٣٣-٩ص
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عالقة التقاعد المبكر ببعض متغيرات  ):١٩٩٢(السيد عبدالفتاح  رأفت .١٨
جامعة عين  رسالة دكتوراه غير منشورة، ،)دراسة نفسية مقارنة(الشخصية،

 .شمس،القاهرة
فاعلية برنامج ارشادي جماعي في مقاومة االنهاك ): ٢٠٠٦(رحاب احمد حسانين  .١٩

غير رسالة ماجستير  وبين في مرحلة المراهقة،النفسي لدى عينة من الموه
 . كلية التربية، جامعه طنطا ،منشورة

مصادرة لدى معلمي التربية االحتراق النفسي و  ):١٩٩٧(زيدان احمد السرطاوي .٢٠
ص ) ١(جزء) ٢١(عدد ،جلة كلية التربية، جامعة عين شمسم، الخاصة

 .٩٦-٥٩ص
المجلة د المعلمة الكويتية وأسبابها، ظاهرة تقاع): ١٩٩١(دالل الهدهود ، زينب الجبر .٢١

 . ٣٩٩- ٣٥٩صص ) ١(التربوية، جامعة الملك سعود ، العدد
الضغوط النفسية واإلحتراق النفسي لدى طالبة الجامعة، ) :١٩٩٧(زينب محمود شقير  .٢٢

 ص ، السنة الخامسة) ٦(مجلة اإلرشاد النفسي ،جامعة عين شمس ،عدد
 . ١٠٦-٤٧ص

األسباب :في دوله الكويت) المبكر(رة التقاعد اإلراديظاه): ١٩٩٣(سالم الطحيح  .٢٣
 .١٧١-١٤٨صص ) ٣١(مجلة التعاون، العددوالحلول، 

 .، دار الفكر العربية، القاهر التوجيه النفسي والتربوي والمهني): ١٩٩٢(سعد جالل  .٢٤
المرتبطة باضطرابات  األسريةبعض المتغيرات : )٢٠٠٥(البديع السعدني سعيد عبد .٢٥

جامعة  ،كلية التربية ،غير منشورة دكتوراهرسالة  ،هكوباتيالشخصية السي
 .الزقازي

الرعاية الوالدية والميول المهنية لدى الطلبة الكويتيين في ): ١٩٨٩( هسهام أبو عيط .٢٦
 . ١٥٢-١٢٩ص ص ) ٢(مجلة العلوم االجتماعية، العددالمرحلة الثانوية، 
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ماط المساندة االجتماعية بعض مصادر وأن): ٢٠٠٦(سهير عبد الحفيظ عبدا لجواد  .٢٧
وعالقتها بالشعور ) ا(كما تدركها أمهات األطفال فاقدي السمع من ذوات النمط

 .كلية التربية، جامعة كفر الشيخ  ،رسالة ماجستيربالضغوط النفسية لديهن، 
الضغوط النفسية وعالقتها باإلحتراق النفسي  ):٢٠٠٤(سوزان صدقة بسيوني  .٢٨

التربية، مجلة كلية  ،المراة العاملة في مدينة جدة والمساندة اإلجتماعية لدى
 .٢٨٢- ٢٤٥ص ص الجزء الثالث ،)٢٨(جامعة عين شمس، عدد 

القاهرة ،دار النهضة ، هأإلسقاطي االختبارات): ١٩٨٠(سيد محمد غنيم ،هدى برادة  .٢٩
  .العربية

ة االحتراق النفسي لدى معلمي المدارس الثانوية الحكومي) :٢٠٠٧(شاكر المحاميد  .٣٠
  ، )٣١(مجلة كلية التربية ،جامعه عين شمس،عدد والمدارس الخاصة،

 .١٦٦-ص١٥١ص  األولالجزء 
دار  القاهرة، ،دراسات في علم النفس التربوي ):٢٠٠٦(المنعم الشناوي  عبد الشناوي .٣١

 .النهضة العربية
، القاهرة، مؤسسة شباب إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية): ١٩٩٩(صالح الشنواني  .٣٢

 .الجامعة
بعض سمات الشخصية والجنس ومدة الخبرة واثرها على  ):١٩٩٥( عادل عبداهللا .٣٣

النفسيين  اإلحصائيينرابطة  مجلةدراسات نفسية، اإلحتراق النفسي للمعلمين،
  .٣٧٥-٣٤٥ص ص ،)٢(عدد ) ٥(مجلد  ،المصرية

و القاهرة مكتبة االنجلعلم النفس االجتماعي،  ):١٩٩٩( لألشو اعادل عزالدين  .٣٤
 .المصرية

  الكويت، الدوافع واالنفعاالت،  :)١٩٩٧(معتز سيد عبداهللا  عبد اللطيف محمد خليفة، .٣٥
 .مكتبة المنار اإلسالمية
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خبرة الوحدة النفسية وعالقتها باالكتئاب ): ١٩٩٦( الرحمن سليمان، هشام عبداهللا عبد .٣٦
ة كلية مجل ،لدى عينة من المسنين العاملين والمتقاعدين في المجتمع القطري

 .١٤١- ٩٥صص ) ٢٥(التربية، جامعة الزقازيق، العدد
 الكويت، ،ظاهرة التقاعد المبكر في الجهاز الحكومي): ١٩٩٣(عدنان العصفور  .٣٧

 .ظفين، مركز بحوث التطوير اإلداريديوان المو 
المساندة االجتماعية وضغط العمل وعالقة كل متهما : )١٩٩٦(عزت عبد الحميد  .٣٨

، كلية التربية، جامعة غير منشورةرسالة دكتوراة  ،برضا المعلم عن العمل
 .الزقازيق

، مجلة النفس سيكولوجية التقاعد بعد العمل): ١٩٩٩(عزت عبد العظيم الطويل .٣٩
  ).٥٨(العدد )١٤(، السنةالمطمئنة

التنشئة االجتماعية وقيم الذكورة في المجتمع الكويتي، مجلة ): ٢٠٠٠(علي الطراح  .٤٠
 . ٩٤-٧٢صص ) ٢(معة الكويت، العدد جاالعلوم االجتماعية، 

ية والشعور باإلجهاد العالقة بين الضغوط الوظيف): ٢٠٠٦(علي حسين محمد  .٤١
المجلة العربية للعلوم  الدعم الوظيفي من هذة العالقة، الوظيفي ودور

 .٣٠٢- ٢٨٥ص ص) ٣(اإلدارية،جامعة الكويت، العدد
مكتبة األنجلو ، القاهرة، يقاتهاالمساندة االجتماعية وتطب :)٢٠٠٥(علي عبدا لسالم  .٤٢

 .المصرية
مدى تعرض العاملين لضغوط العمل في بعض  ):١٩٨٨(عباس دعسكر، احمعلي  .٤٣

ص ) ٤(الكويت، العدد  ةاالجتماعية، جامعمجلة العلوم المهن االجتماعية، 
 .٨٨-٥٦ص

مدى تعرض معلمي المرحلة  ):١٩٨٦(علي عسكر،حسن جامع،محمد األنصاري .٤٤
امعة الكويت، ج ،المجلة التربويةالكويت لظاهرة االحتراق النفسي،  الثانوية بدولة

 .)٣(الجزء ) ١٠٤(عدد
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الهيئة  ،الجزء األول، القاهرة ،بحوث في علم النفس :)١٩٩٦(علي محمود الديب  .٤٥
 .المصرية للكتاب

اآلثار  ):٢٠٠٣( ،محمد كمال التابعي ،محمد علي الندريإبراهيمعماد الدين حسن  .٤٦
 الجامعة القاهرة، ،االقتصادية المصاحبة لسياسة التقاعد المبكراالجتماعية و 

 .العمالية، مركز البحوث والدراسات
 بنغازي علم النفس الصناعي والتنظيمي الحديث،  :)١٩٩٥(عمار الطيب كشرود  .٤٧

 .منشورات جامعة قار يونس
خصائص العمل وعالقته باالحتراق الوظيفي  ):٢٠٠٦(عويد المشعان عوض العنزي، .٤٨

دراسات  ،واألداء الوظيفي لدى الموظفين في القطاع الحكومي بدولة الكويت
 . ٧٢٨-٩٣ص٦ص ) ٤(عدد) ١٦(مجلد نفسية،

النموذج البنائي لمصادر اإلنهاك النفسي ومظاهرة  :)٢٠٠١(عوني عبد الحليم عطية  .٤٩
، كلية غير منشورة رسالة ماجستير، ى معلمي المرحلة الثانوية العامةلد

 .معة الزقازيقجا ،التربية
مصادر الضغوط المهنية لدى المدرسين في المرحلة ): ٢٠٠٠(عويد المشعان  .٥٠

مجلة العلوم المتوسطة بدولة الكويت وعالقتها باالضطرابات النفسية الجسدية، 
 .  ٩٦-٦٥صص ) ١(االجتماعية، جامعة الكويت، العدد

ملك سعود،م مجلة جامعة المصادر الضغوط في العمل، ): ٢٠٠١(عويد المشعان  .٥١
 . ١١٢-ص٦٧ص ) ١(، العلوم اإلدارية)١٣(

السالسل الكويت، مطبعة ذات سيكولوجية التوجية المهني، ): ت.د(عويد المشعان  .٥٢
 .للطباعة والنشر والتوزيع

 .، القاهرة، دار الكتاب الحديثالعالقات اإلنسانية ):٢٠٠٨(فوقية حسن رضوان .٥٣
نجلو أل، القاهرة، مكتبة اة للمسنينالرعاية النفسية والصحي ):٢٠٠٤(كلير فهيم  .٥٤

 .المصرية
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مستويات االحتراق النفسي  ):١٩٨٩(وأنمار، وعليان خليل  والكيالني، كمال دواني، .٥٥
) ١٩(عدد) ٥(المجلة التربوية مجلد ،األردنلدى معلمي المدارس الحكومية في 

 .٢٧٣- ٢٥٩صص 
 ،طمئنةس الممجلة النفصحتك النفسية بعد التقاعد، ): ١٩٩٩(لطفي الشربيني .٥٦

 ) .٥٧(عدد

الهيئة المصرية العامة  ،القاهرةعلم النفس اإلكلينيكي ، :)١٩٨٠( مليكهلويس كامل  .٥٧
 .للكتاب

القاهرة، ، )٢(مدخل إلى علم النفس االجتماعي، ط ):٢٠٠٥( محمد إبراهيم عيد .٥٨
 .نجلو المصريةألمكتبة ا

 الكتاب األول، ،ةعلم األمراض النفسية والعقلي): ٢٠٠٠(محمد السيد عبدالرحمن  .٥٩
 .دار قباء للنشر والطباعة القاهرة، الجزء الثاني،

 .، القاهرة، مكتبة زهراء الشرقنظريات النمو): ٢٠٠١(محمد السيد عبد الرحمن  .٦٠
المساندة االجتماعية والمساندة االكاديمية وفعالية  ):٢٠٠٤(محمد السيد عبدالمعطي  .٦١

دراسات ن التحصيل الدراسي،في ضوء مستويات متباينة م األكاديميةالذات 
ص  )٤(عدد ) ١٠(مجلد  جامعة حلوان، كلية التربية، تربوية واجتماعية،

 .٢٥٠- ٢٠١ص
المساندة االجتماعية وٕارادة الحياة ومستوى الدعم لدى  ):١٩٩٦(محمد بيومي خليل .٦٢

 ).٣٧(عدد، مجلة علم النفس، المرضى بمرض مفض إلى الموت

الصحة النفسية في ضوء علم  ):٢٠٠٠(رسيإبراهيم م ل، كمامحمد عودة محمد .٦٣
 .، الكويت، دار القلم)٤(، طالنفس واإلسالم

 .القاهرة، دار الفكرمدخل إلى الصحة النفسية، ): ٢٠٠٤(محمد قاسم عبداهللا  .٦٤
المساندة االجتماعية  :)١٩٩٤(ي ،محمد السيد عبد الرحمن محمد محروس الشناو  .٦٥

 .المصريةمكتبة األنجلو  القاهرة،والصحة النفسية، 
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إدراك المساندة االجتماعية وعالقته بالوحدة النفسية لدى  ):٢٠٠١(مروى محمد شحتة .٦٦
 .جامعة حلوان ،كلية اآلداب ،غير منشورةرسالة ماجستير المسنين المتقاعدين، 

 .القاهرة، مكتبة االنجلو المصريةعلم النفس االجتماعي،  ):١٩٩٤(ممدوحة سالمة  .٦٧
فسي في محافظة الزرقاء واقع اإلحتراق النفسي للمرشد الن): ٢٠٠٢(نادر فهمي الزيود  .٦٨

- ١٩٧صص ) ١(عدد ،جامعة قطر،االجتماعيةمجلة العلوم  ،في األردن
٢٢٢. 

آثار خفض عدد سنوات  ):٢٠٠٣(احمد بن سالم العامري ،ناصر بن محمد الفوزان .٦٩
لة المجالخدمة الالزمة للحصول على التقاعد في نظام الخدمة المدنية السعودي، 

  .٣٥- ٩ ص ص) ١(العربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الكويت، عدد
أساليب مواجهة المشكالت في  ):١٩٩٨( نجاة زكي موسى،مديحه عثمان عبدالفضيل .٧٠

عالقتها بكل من الضغوط النفسية واالحتراق النفسي لدى عينة من معلمي 
لنفس ،جامعة مجلة البحث في التربية وعلم االمدارس الثانوية بمدينة المنيا، 

 .٤٩١-٤٦١صص ) ١(المنيا، عدد
دراسة الخصائص السيكومترية إلستخبار البحث الموجة  :)٢٠٠٠(هدى جعفر طاهر  .٧١

المجلة العربية للعلوم ، ق بين الجنسين في الميول المهنيةللذات مع دراسة للفرو 
 .١١١-٨١صص ) ٦٩(اإلنسانية، العدد

مجلة ه بالميول واالختيار المهني، في عالقت) ا(سلوك النمط  ):١٩٩٨( هدى جعفر .٧٢
 .ص) ٤(عدد) ٢٦(مجلدالكويت  ةجامع ،العلوم االجتماعية

، مجلة كلية الدراسات دينامية المرأة العاملة :)٢٠٠١(هناء إبراهيم أبو شهبه  .٧٣
 .الجزء الثالث) ١٩(مجلد  ،جامعة األزهر ،اإلنسانية

رشدين التربويين في مستويات االحتراق النفسي لدى الم ):١٩٩١(حرتاوي  هند .٧٤
  .األردنجامعة اليرموك، ،رسالة ماجستير ،األردن فيالمدارس الحكومية 

المساندة االجتماعية والطمأنينة االنفعالية لدى  ):٢٠٠١( هيام محفوظ عبدالمتعال .٧٥
 .، كلية التربية، جامعة الزقازيقغير منشورةرسالة ماجستير  المسنين ،
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رابات الوجدانية والسيكوسوماتية وعالقتها باالتجاه االضط :)١٩٩٤(يوسف عبد الفتاح  .٧٦
المجلة  ،نحو المرض النفسي لدى عينة من الجنسين في دولة اإلمارات المتحدة

 .)٤٨(نسانية ، جامعة الكويت ، عدد العربية للعلوم اإل 
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  ) ١( ملحق 

  
  النفسي االحتراقمقياس 

                                        )MBI(                            اسالكإعداد م          
  تعريب ادم العتيبي                                                                           

  .........أختي الموظفة........ أخي الموظف
  

  ....حتية وبعد          
ى خاطئــة ، نرجــو التكــرم مبســاعدتنا مبــأل االســتبيان املرفــق علمــا بأنــة ال توجــد إجابــات صــحيحة وأخــر     

رة كمــا هــو أمــام  اخليــار الــذي يعــرب عــن مشــاعرك احلقيقيــة  لكــل عبــا)  (املطلــوب منــك وضــع عالمــة و 
  :موضح باملثال التايل 

  
   م

  ال  العبارات
عدة مرات 
  في السنة

مرة أو اقل 
  في الشهر

عدة مرات 
  في الشهر

مرة في 
  األسبوع

عدة مرات 
في 
  األسبوع

  كل يوم

                .فني عاطفيااشعر بان عملي يستنز   ١

٢  
اشعر بالتعب واإلنهاك في نهاية الدوام 

.  
              

  
  

  :من فضلك 
  ال ترتك عبارات دون استجابة.  
 ال تضع سوى استجابة واحدة أمام كل عبارة. 

  غراض ألال إولن يطلع عليها احد سوى الباحثة ، ولن تستخدم  سرية تامة ،ستعامل بكل استجاباتك
 .البحث العلمي

  
  شكرا حلسن تعاونكمو 

    "الباحثة"
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  البيانات الشخصية
  

  
  :   االسم 

  
    

  أنثى    ذكر                                    :النوع 
  

      
    ٣٤ – ٣٠من     ٢٩ – ٢٥                      :العمر 

   ٣٩ – ٣٥  ٤٤ – ٤٠                 
   سنة فأكثر ٤٥  

 
   

      
  غري متزوج  متزوج        :جتماعية الحالة اال

 

  

        
   )بعد الثانوي(دبلوم   ثانوي   :المؤهل الدراسي 

   جامعي   دراسات عليا  
  

  

        
    ١٠إىل اقل من  ٥من   سنوات ٥اقل من    :سنوات الخدمة 

    ١٥إىل اقل من  ١٠من    سنة فأكثر      ١٥من    
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  كل يوم
  
  

عدة 
 مرات

 في

 سبوعاأل

 مرة في

عدة  األسبوع
 مرات

  في 
  الشهر

 أومرة 

 اقل في

 الشهر

عدة 
 مرات

في 
 السنة

 اقل أو

 ال

  
  

  
  اراتـــــــــــالعب

  

  
 م

    

 1 .اشعر بأن عملي يستنزفني عاطفياً               

 2 .أشعر بالتعب واإلنهاك في نهاية الدوام               

. يوم عمل أخر شعر باإلرهاق عندما أستيقظ في الصباح وأماميأ               3 

 4 .إن العمل مع الناس طوال اليوم يسبب لي التوتر              

 5 .اشعر بان عملي يحرقني               

 6 .اشعر باإلحباط من وظيفتي               

 7 .ظيفةالو  هذهنفسي كثيرا في  أجهد ننيبأاشعر               

 8 .العمل مباشرة مع الناس يسبب لي ضغوطا كثيرة               

 9 .على وشك السقوط  أننيبأشعر               

10 .أنسانيه أشعر بأنني أعامل بعض المراجعين معامله غير              

11  .الوظيفة  توليت هذه أنقسوة على الناس منذ  أكثرأصبحت               

12 .القلب  التي جعلتني قاسي الوظيفةأشعر بالقلق من هذه               

13 .ال أهتم بما يحدث لبعض المراجعين               

14 .مشكالتهم بعض أشعر بان المراجعين يوجهون لي اللوم بسبب               

15  .افهم بسهوله كيف يشعر المراجعون تجاه بعض األمور               

16 .مع مشكالت المراجعين بكفاءة عالية  أتعامل              

17 . اآلخرينايجابيا في حياة  أؤثر بأننيأشعر من خالل عملي               

18 . زائدةاشعر بحيوية               

19 .أستطيع بكل سهولة خلق جو مريح مع المراجعين               

20  .بالسعادة بعد العمل على مقربة من المراجعين  أشعر              

21 . الوظيفةالمهمة في هذه  األشياءحققت الكثير من               

22 .في عملي مع المشكالت بهدوء تام  أتعامل              
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  ) ٢( ملحق 
     اعداد فوكس                         االجتماعيةالمساندة مقياس 

  ترجمة عزت عبد الحميد                            )ج.م (                                         
  

  ......أختي الموظفة..... أخي الموظف    
  

انـك مضـطرب مـن  واألفراد يساعدون بعضهم البعض بطرق كثرية وخمتلفة، أفرض أن لديك مشكلة من نوع مـا، أ      
أفـراد (  فما احتمال مساعدة كل مـن  .مالية أو عملية، أو حتتاج إىل النصيحة واإلرشاد شيء ما، أو حتتاج إىل مساعدة

لـك علـى حـل املشـكلة بكـل الطـرق احملـددة ) رؤسائك يف العمل  –زمالئك يف العمل  –أصدقائك  –أسرتك وأقاربك 
إذا احتجــت إليهــا فهــل هــؤالء  حنــن نــدرك انــك نــادرا مــا حتتــاج إىل هــذا النــوع مــن املســاعدة، ولكــن. املدرجــة فيمــا يلــي

  األفراد سيساعدونك بالطرق املشار إليها ؟
  

  استخدم املقياس التايل وضع عالمـة . حاول أن تبين استجاباتك على خربتك السابقة مع هؤالء األفراد) (
  :أسفل كل مصدر من مصادر املساندة االجتماعية األربعة وذلك أمام كل عبارة وفقا للمثال التايل 

  

  
 

  ال تضع أكثر من عالمة)   ( مصدر من مصادر املساندة االجتماعية كلأسفل.  
  عالمات  أربعتأكد جيدا بأنك وضعت  )  ( عبارة كل منها أسفل احد املصادر األربعة كلأمام  . 

  سرية ستعامل بوكل استجاباتك  ات بكل ما يف وسعك، ويف ضوء ما تشعر به،برجاء اإلجابة على كل العبار
 .غراض البحث العلمي ألال إولن يطلع عليها احد سوى الباحثة ، ولن تستخدم  تامة ،

  
  .وشكرا حلسن تعاونكم  

  
  

  "الباحثة"

 
 رؤساء العمل

 
 زمالء العمل

 
 األصدقاء

 
  واألقارب األسرة

  ــــاراتالعبــــ
 

  
م
  

 فرد معظم

  ما
 ال

 أحد

 معظم

األفراد
 فرد

 ما

  ال
 أحد

 معظم

األفراد
فرد
 ما

 ال

 أحد

 معظم

  األفراد
 فرد

 ما

 ال

األفرادأحد
                            1  . يمهتم ب أنةيبين لي

                          2 .اعمل شيئا صعبا أنيشجعني على   
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 واألقارب األسرة األصدقاء زمالء العمل رؤساء العمل
  

 العبـــــــــــــــارات
  

  

 م
  

 معظم
 األفراد

 فرد
 ما

 ال
 أحد

 معظم
 األفراد

 فرد
 ما

 ال
 أحد

 معظم
 األفراد

 فرد 
 ما

   ال
  أحد

 معظم
 األفراد

 فرد
 ما

 ال
 أحد

                        
 1 .مھتم بي  انهيبين لي 

                        
 2 .يشجعني على أن أعمل شيئا صعبا 

                        
 3  .يساھم في حل المشكالت التي تواجھني 

                        
 4 . لزيارتهيدعونني  أويزورني 

                        
 5 .العشاء معي  أويتناول الغداء 

                        
لم تتوافر لدي النقود  إذاائي ذيدفع ثمن غ

 6 .الكافية 

                        
غير كافية  نقودي كانت إذايشتري لي مشروبا 

. 7 

                        
يساعدني على الخروج من ضائقتي المالية 

 8  .بشراء بعض الضروريات لي 

                        
 9 . أردھايقرضني نقودا وال يسألني متى 

                        
10 . بعمل ما أقوميقدم لي النصيحة عندما 

                        
عن  أتحدث أنأردت  إذاجيدا  إليينصت 

11  .مشاعري 

                        
12  .كثيرا  إلياللوم  يوجهال 

                        
13 .يتعاطف معي عندما اقلق 

                        
 إليھاوالمعدات التي قد احتاج يعيرني األدوات 

14 .عمل ما وتكون متوفرة لدية  في

                        
15 . اعرفهيوضح لي كيف أقوم بعمل شيئا ما ال 

                        
16 .أمورا خاصة بي  اآلخرينيرتب مع 

                        
17 .يقدم لي مكانا استخدمه فترة من الزمن 

                        
لم يكن معي  إذالي بعض المالبس يشتري 

18 .نقود 

                        
يساعدني على تحديد ما يحيط بي من مشكالت 

. 19

                        
20 .المساعدة  عندهمن أجد  إلىيرشدني 

21 .يشير علي باالختيارات المتاحة والمناسبة                         
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 رؤساء العمل
  

  

 زمالء العمل
  

  

 األصدقاء
  

  

 واألقارب األسرة
  

 

 العبـــــــــــــــارات
 

 

 م
 معظم 

 األفراد
 فرد
 ما

 ال
 أحد

 معظم
 األفراد

 فرد
 ما

 ال
 أحد

 معظم
 األفراد

 فرد
 ما

 ال
 أحد

 معظم
 األفراد

 فرد
 ما

 ال
 أحد

                        
بھا عند عمل  أقوميخبرني بأفضل طريقة 

 .ما  شيئا
22

23 .يواسيني إذا كنت مضطربا                         

                        
يفعل ما يبعث  أويمزح ويلقي النكات 
 .السرور الي نفسي 

24

                        
الخاصة  زياراتهيصطحبني في 

 .والمناسبات 
25

                        
أكون في حاجة  عندما سيارتهفي  يأخذني

 .ذلك  ىغال
26

                        
على منزلي  أمينايكون  فإنهإذا سافرت 
 .وممتلكاتي 

27

28 . أليھاعندما أحتاج  سيارتهيعطيني                         

                        
يساعدني في بعض األعمال الخفيفة التي 

 .بھا  أقوم
29

                        
يدلني على كيفية استكشاف جوانب بعض 

 لھا أتعرضالمواقف التي 
30

                        
يساعدني في تنظيم أفكاري حول ما سأقوم 

 .به من أعمال 
31

32  . صائبةيساعدني على اتخاذ قرارات                         

33 .اعري ويقدرھا يبين لي انه قد فھم مش                        

34 .يالزمني في وقت الضيق                         

35 .نحوي  الصريحةيعبر لي عن عواطفه                         

                        
يقضي وقتا طيبا معي ليسري عني 

 .ويؤنس وقتي  
36

37 .معي في الحديث  بتباسط                        

                        
ماذا  أويطلب مقابلتي ليعرف ماذا حدث 

 .ألم بي 
38

                        
يقدم لي أشياء احتاجھا على ھيئة ھدايا 

 . بسيطة
39

                        
يشاركني في التفكير عند حل أي مشكلة 

 .إليھا  أتعرض
40

                        
 موافقتهأو عدم  موافقتهب يوضح لي أسبا

 .من أعمال  هب أقوملما 
41

                        
 انه أنسىيقرضني نقودا ويتمنى أن 

 . إياھا أعطاني
42

                        
يقرضني مبلغا كبيرا من المال عند  

 . إليةاحتياجي 
43
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  ) ٣( ملحق 

 

  اإلتجاة نحو التقاعد المبكر مقياس
  )م.ت.إ( 

  إعداد الباحثة                                                                            
  ..........أختي الموظفة........ أخي الموظف       

  
  .....حتية وبعد               

  
علـى مـا تشـعر بـه يرجى التكرم مبساعدتنا مبأل االستبيان املرفـق وحتديـد مـا إذا كانـت العبـارات تنطبـق      

ا تنطبـق عليـك )  ( فعال حسب التدرج أمام كل عبارة وذلك بوضع عالمة  أمام اإلجابة اليت تشعر أ
ا أكثر ، كما هو موضح يف النموذج التايل    :أو تشعر 

  

  م
  

  موافق  العبــــارات
إلى حد 
  ما

غير 
  موافق

        .للتقاعد أفضل االستمرار يف العمل حىت بعد الوصول للسن القانوين   ١
        .ألنة ميثل يل فرصة ملزاولة مهنة أخرى أحببتها املبكر  أؤيد التقاعد  ٢

  
  :من فضلك 

  ال ترتك عبارات دون استجابة.  
  ال تضع سوى استجابة واحدة على كل عبارة. 

  ال توجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئة. 

 ليها احداالستجابات لن تستخدم إال للبحث العلمي فقط، ولن يطلع ع. 

  
  وشكرا حلسن تعاونكم

  
  "الباحثة"
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ال 
 أوافق

حد  إلى
 ما

 أوافق

  
  العبــــــــــــــــــارات

 
 م

 1 .المدة القانونية للتقاعد  انقضاءأفضل االستمرار في العمل حتى بعد        

 2 .أعتقد أن التقاعد المبكر سيحول بيني وبين المشاركة في تنمية المجتمع       

 3 .أؤيد التقاعد المبكر ألنة يمنحني فرصة لمزاولة مھنة أخرى أحببتھا        

 4 .أرغب في التقاعد المبكر للتخلص من الضغوط الوظيفية        

 5 . واألصدقاءبعالقاتنا باألقرباء  نعوضهفقد العالقات بالعمل        

 6 .سرة والمجتمع التقاعد المبكر يجعلني أفقد مكانتي في األ أنأشعر        

 7 .أفضل التقاعد مبكرا ألن الوظيفة لم تحقق لي طموحي       

 8 .التقاعد المبكر منحة يستحقھا الفرد بعد سنوات من عناء العمل       

 9 .والتحرر من القيود  ةالمبكر االستقالليالتقاعد  لي يتيح       

10 .لبياته أعتقد أن إيجابيات التقاعد المبكر تفوق س      

11 .مبكراأن تزداد مشاكلي األسرية عند التقاعد  أتوقع       

12 .في عملي حتى أصبح غير قادر على القيام به نفسيا وصحيا لالستمرارأميل         

13 .من الرؤساء والزمالء في العمل االجتماعيأفضل ترك العمل والتقاعد مبكرا لنقص الدعم        

14 .أن التقاعد مبكرا يضعف من ثقتي في قدراتي المھنية والعملية  أعتقد      

15 .العمل للتخلص من التعارض بين عملي والمسؤوليات الشخصية  نالمبكر مأفضل التقاعد        

16 .التقاعد المبكر يزيد من الشعور بالقلق  وعدم االستقرار النفسي        

17 . يامة مشروع استثماري خاص بأطمح للتقاعد المبكر إلق       

18 .اعتقد أن االستمرار بالعمل مرتبط باالضطرابات الصحية والنفسية        

19 . التقاعد المبكر الفرصة لمزاولة أنشطة أخرى كنت محروما منھا لي يتيح       

20 .أعتقد أن التقاعد المبكر يقلل من عالقاتي االجتماعية       

21 .ح التقاعد المبكر الفرصة للترفية عن النفس واالستمتاع بالحياة يتي       

22 .أتوقع أن تسوء حالتي النفسية والصحية في حال تقاعدت مبكرا        

23 .أرغب في التقاعد مبكرا لشعوري باإلنھاك العاطفي والبدني في عملي        

24 . لي الممل أفضل التقاعد المبكر على االستمرار في عم       

25 .وعدم االنتماء للعمل والزمالء  باالغترابلتقاعد المبكر لشعوري لأطمح        

26 .حوليالتقاعد لوجود أفراد أسرتي وأصدقائي من  ةأشعر بأزملن  أننيأعتقد        

27 .التقاعد المبكر ضروري إلفساح المجال للكوادر الجديدة  أنأرى        

28 .ل عدم التقاعد مبكرا ألن العمل يشعرني بقيمتي في الحياة أفض       

29 .التقاعدمتعة بعد  أكثرنمط حياتي سيكون  نأ أشعر       

30 .المتقاعدينأعتقد أن المجتمع يقلل من تقدير        
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  ) ٤( ملحق 
  

  لمقياس االتجاه نحو التقاعد المبكر *قائمة بأسماء السادة المحكمين
  

   
  العليا والبحوث وكيل كلية التربية للدراسات                             هآمال باظ /د.أ

  .كفر الشيخ ةجامع              
  
       أستاذ الصحة النفسية المتفرغ بكلية التربية         زھران   محامد عبدا لسال /د.أ

    .جامعة عين شمس                          
  
   أستاذ ورئيس قسم علم النفس بكلية العلوم                  فحسن عبد اللطي /د.أ

  .االجتماعية جامعة الكويت                  
  
 أستاذ علم النفس بكلية العلوم االجتماعية جامعة         رمضان عبد الستار أحمد /د.أ

  .الكويت           
  
                         ية التربية جامعة أستاذة الصحة النفسية بكل                          زينب شقير /د.أ

  .طنطا           
  
  اختصاصي العالج النفسي مستشفى الطب         يالسعد ن عسعيد عبد البدي /د 

    .النفسي في الكويت                  
  
 أستاذ ورئيس قسم الصحة النفسية بكلية التربية               محمد هللا عادل عبد/  د.أ

  .امعة الزقازيق ج                 
  
                               أستاذ الصحة النفسية ووكيل كلية التربية          متولي خضر طعبدا لباس /د.أ

  .جامعة الزقازيق                                
  
   عية أستاذ علم النفس بكلية العلوم االجتما            عويد سلطان المشعان /د.أ

  .جامعة الكويت           
  
أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية جامعه                                           قنعمات عبدا لخال /د.أ

  .الزقازيق 
    األسماء مرتبة هجائيا*
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 ملخص الدراسة باللغة العربية
  ةـمقدم

فــــي ضــــوء تزايــــد االهتمــــام بالــــدور الــــذي يلعبــــه العنصــــر البشــــري فــــي الكفــــاءة 
حيـث أنهـا  إفادة تسعى المنظمات العالمية لإلفادة من الموارد البشرية أقصىاإلنتاجية 

الـــتحكم فـــي أســـعارها وذلـــك عبـــر تهيئـــة  أوتنضـــب وال يـــتم احتكارهـــا  الثـــروة التـــي ال
ضــغوط قــد تحــول دون قيامهــا بــدورها  أواإلمكانــات والتســهيالت وٕاقصــاء أيــة معوقــات 

اإلجهـاد  إلـىوخاصة الضغوط المتعلقة بالعمل والتي يؤدي استمرارها  هوج أكملعلى 
التكيف معهـا يحـدث اإلنهـاك  أولم يستطيع التعامل  وٕاذاى الفرد وتمسي عبئا ثقيال عل

االحتراق النفسي وهو الجانب السـلبي  إلىاستمرت معاناته انقلب اإلنهاك  وٕاذاالنفسي 
  .للضغوط

وفـــي نهايـــة األمـــر فـــان هـــذه الضـــغوط ومـــن ثـــم االحتـــراق النفســـي يـــؤدي لعـــدم 
  .تقاعد المبكرأو االتجاه للالرغبة في االستمرار بالعمل وتركة 

وال شك أن التقاعد المبكر في الدول النامية يعتبـر ظـاهرة سـلبية وال تخـدم هـذه 
الــدول حيــث تفقــد الكثيــر مــن كفاءاتهــا التــي تســاهم فــي بــرامج التنميــة، إضــافة لمــا قــد 

وصـحية وماديـة علـى الشـخص ينشا عن التقاعد المبكر من أضرار نفسية واجتماعيـة 
  .المتقاعد

 
 سةمشكلة الدرا

تتحـــدد مشـــكلة الدراســـة فـــي محاولـــة الباحثـــة التعـــرف علـــى ظـــاهرة التقاعـــد المبكـــر    
وبحــث العالقــة بــين اتجــاه العــاملين الكــويتيين نحــو التقاعــد المبكــر وكــل مــن االحتــراق 

  .النفسي والمساندة االجتماعية
جــاه وكــذلك معرفــة تــأثير النــوع وشــدة االحتــراق والمســاندة االجتماعيــة علــى نــوع االت   

  .د المبكر لدى العاملين الكويتييننحو التقاع
راق محاولـــة التنبـــؤ باالتجـــاه نحـــو التقاعـــد المبكـــر مـــن خـــالل االحتـــ إلـــىباإلضـــافة    

  .النفسي والمساندة االجتماعية
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التعــرف علــى مــدى اخــتالف ديناميــات الشخصــية بــاختالف درجــة االحتــراق  وأخيــراً   
  .جهين نحو التقاعد المبكريين المتالنفسي لدى العاملين الكويت

 هدف الدراسة

  :التحقق من النقاط التالية إلىتهدف الدراسة الحالية 
عالقة كل من االحتراق النفسي والمسـاندة االجتماعيـة باالتجـاه نحـو التقاعـد  -١

  .المبكر لدى العاملين الكويتيين من الجنسين
المتغيـرات  وبعـض الكشف عن أبعاد االحتراق النفسي والمساندة االجتماعيـة -٢

 .التي تسهم في التقاعد المبكر لدى العاملين الكويتيين الديموغرافيه

مبكــرًا فــي ضــوء شــدة  المتجهــة نحــو التقاعــد عــن ديناميــة الشخصــية الكشــف -٣
 . العاملين الكويتيينالنفسي لدى االحتراق 

   
 أهمية الدراسة

  -:تتمثل أهمية الدراسة الحالية في النقاط التالية  
اهرة وخطورتهــــا علــــى المجتمــــع الكــــويتي واآلثــــار النفســــية الســــلبية حجــــم الظــــ  -١

عــائق فــي ســبيل التنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية  تشــكل حيــثالمترتبــة عليهــا 
  .في دولة الكويت

مراحلـــه نظـــري عـــن مفهـــوم االحتـــراق النفســـي وأعراضـــه وأســـبابه و تقـــديم إطـــار    -٢
  .  هوالنماذج المفسرة له وكيفية التعامل مع

ــــة وأنواعهــــا ومصــــادرها ووظائفهــــا والنمــــاذج        كــــذلك مفهــــوم المســــاندة االجتماعي
أسبابه والنماذج المفسـرة ضافة إلى مفهوم التقاعد المبكر و هذا باإل. المفسرة لها
، والعالقـــة بـــين المفـــاهيم الثالثـــة الناجمـــة عنـــة وكيفيـــة التوافـــق معـــه لـــه واآلثـــار

جي بالمكتبـــة الســـيكولوجية لســيكولو حيــث يمكـــن أن يثــري هـــذا اإلطــار التـــراث ا
  . العربية

قدمت الدراسة مقياسا أو استبانه لالتجاه نحو التقاعد المبكر يمكن أن تضـاف   -٣
 .إلى مكتبة القياس السيكولوجي العربية 
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وضـــــع المقترحــــــات التـــــي قــــــد تســــــاعد صـــــانعي القــــــرار علـــــى اتخــــــاذ الحلــــــول   -٤
 .الموضوعية المناسبة

  .لدراسات الحقة في هذا المجالنواة  أن تكون هذه الدراسة  -٥
   

 فروض الدراسة

اتجـــــاه العـــــاملين  درجـــــات ينذات داللـــــة إحصـــــائية بـــــ ارتباطيـــــهتوجـــــد عالقـــــة    -١
درجـــات االحتـــراق النفســـي و  درجـــات وكـــل مـــن التقاعـــد المبكـــر الكـــويتيين نحـــو

   .المساندة االجتماعية
وشـدة االحتـراق النفسـي ) إنـاث/ ذكـور(يوجد تـأثير دال إحصـائيًا لعـاملي النـوع   -٢

في تأثيرهما المشترك على نوع االتجاه نحـو التقاعـد المبكـر ) منخفض/ مرتفع(
 .لدى العاملين الكويتيين

والمســاندة االجتماعيــة ) إنــاث/ ذكــور(يوجــد تــأثير دال إحصــائيًا لعــاملي النــوع   -٣
ين فـــي تأثيرهمـــا المشـــترك علـــى نـــوع االتجـــاه نحـــو التقاعـــد المبكـــر لـــدى العـــامل

 .الكويتيين

بعض  أبعاد كل من االحتـراق النفسـي والمسـاندة االجتماعيـة دون غيرهـا تنبئ   -٤
  .باتجاهات العاملين الكويتيين نحو التقاعد المبكر

  -:توجد فروق ذات داللة إحصائية حسب المتغيرات الديموغرافيه اآلتية    -٥
  ).عاما ٣٥، اكبر من اً عام٣٥أقل من (الفئة العمرية  -أ          
  ).غير متزوج /متزوج(الحالة االجتماعية  -ب         
  ).متوسط /عالي(المستوى التعليمي  -ج         
على درجات كل من االحتـراق النفسـي والمسـاندة االجتماعيـة واالتجـاه نحـو التقاعـد         

  .المبكر لدى أفراد عينة الدراسة
ختالف درجــة االحتــراق النفســي لــدى العــاملين بــا تختلــف ديناميــات الشخصــية   -٦

  . نحو التقاعد المبكرالمتجهين  يينالكويت
 عينة الدراسة   

 -:العينة االستطالعية -١
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اختيــرت عينــة الدراســة االســتطالعية بطريقــة عشــوائية مــن عــدة جهــات حكوميــة   
 ٤١مـــنهم  ،)مـــن الـــذكور ١٢مـــن اإلنـــاث و ٣٨(  موظفـــا وموظفـــة ٥٠وكـــان قوامهـــا 

  .حاصلين على دبلوم  ٩اصلين على تعليم عالي وح
  -:عينة الدراسة األساسية -٢ 

موظـــف وموظفـــة مـــن خمـــس جهـــات ٢٠٧تـــم تطبيـــق الدراســـة علـــى عينـــة قوامهـــا     
وانحـراف ) ٣٧,٧(بمتوسط عمـر زمنـي  سنة٥٥ إلى ٢٥تتراوح أعمارهم من  حكومية،
حاصـــلين علـــى  ١٣٧مـــنهم  مـــن الـــذكور،٧٠مـــن اإلنـــاث و١٣٧مـــنهم  )٧,٨(معيـــاري 

  .وثانويحاصلين على دبلوم ٧٠تعليم عالي و
  

 أدوات الدراسة

  -:التالية استخدمت الدراسة األدوات 
   همقاييس سيكومتري -١

  .   مقياس االحتراق النفسي -
 Maslach etإعــــداد ماســــالك وآخــــرون                                 

al,1996  .  

  . ٢٠٠٣العتيبي ، آدمتعريب                                     
  . مقياس المساندة االجتماعية -

  .  Vaux  ١٩٨٢،إعداد فوكس                                   
 . ١٩٩٦تعريب عزت عبد الحميد،                                  

 .مقياس االتجاه للتقاعد المبكر -

  .الباحثة  إعداد                                  
  . همقاييس كلينيكي -٢

 .١٩٧٥إعداد موراي ،     . T.A.Tمقياس تفهم الموضوع  للكبار  -
 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة 

  -:استخدمت الباحثة المعالجات اإلحصائية التالية 
  .المتوسطات واالنحرافات المعيارية -
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 .معامالت االرتباط لبيرسون -

 .تحليل التباين -

 .شيفية لحساب داللة تحليل التباينار اختب -

 .لداللة الفروق بين المتوسطات) (T.TESTاختبار ت   -

 .معامل االنحدار -

  
 نتائج الدراسة

 -:أسفرت الدراسة الحالية عن 
    موجبـــــة ذات داللـــــة إحصـــــائية بـــــين اتجـــــاه العـــــاملين  ارتباطيـــــهعالقـــــة  وجـــــود  -١

  .العاطفي واإلنهاك المبكر الكويتيين نحو التقاعد
عالقـــة ذات داللـــة إحصـــائية بـــين اتجـــاه العـــاملين الكـــويتيين نحـــو  عـــدم وجـــود  -٢

 .التقاعد المبكر وفقدان التعامل اإلنساني

سالبه ذات داللة إحصائية بين اتجاه العاملين الكويتيين  ارتباطيهعالقة  وجود  -٣
 .المبكر والشعور باالنجاز الشخصي نحو التقاعد

وشـــدة االحتـــراق فـــي ) إنـــاث /ذكـــور(ي النـــوع تـــأثير دال إحصـــائيا لعـــامل وجـــود  -٤
    نحــــو التقاعــــد المبكــــر ) جــــابيإي /ســـلبي(تأثيرهمـــا المشــــترك علــــى نــــوع االتجــــاه 

 .وهذا التأثير لصالح اإلناث

والمســـــاندة ) إنـــــاث /ذكـــــور(تـــــأثير دال لتفاعـــــل كـــــل مـــــن النـــــوع  عـــــدم وجـــــود  -٥
 .ين الكويتيين نحو التقاعد المبكراالجتماعية على اتجاه العامل

اإلنهاك العاطفي والشعور باالنجاز الشخصي باتجـاه العـاملين الكـويتيين  ينبئ  -٦
اني باالتجاه نحو التقاعـد فقدان التعامل اإلنس ينبئ نحو التقاعد المبكر بينما ال

 .المبكر

 مســـاندة زمـــالء العمـــل باتجـــاه العـــاملين الكـــويتيين نحـــو التقاعـــد المبكـــر  تنبـــئ  -٧
 .عية باالتجاه نحو التقاعد المبكرلمساندة االجتمابقية مصادر ا تنبئ بينما ال

واألكبــر مــن  عامــاً ٣٥عــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائيا بــين األفــراد األقــل مــن   -٨
 .على الدرجة الكلية لالحتراق النفسي والمساندة االجتماعية ٣٥
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علـى كـل  عامـاً ٣٥واألكبـر مـن  عامـاً ٣٥ وجود فروقا بين األفراد األصـغر مـن  -٩
التعامـــــل اإلنســـــاني ونقـــــص اإلنجـــــاز الشخصـــــي لالحتـــــراق  مـــــن بعـــــدي فقـــــدان

 .النفسي

    عامـــا واألكبـــر مـــن ٣٥وجـــود فروقـــا دالـــة إحصـــائيا بـــين األفـــراد األصـــغر مـــن   - ١٠
الفئـة العمريـة األصـغر مـن  حعاما في االتجـاه نحـو التقاعـد المبكـر لصـال  ٣٥
 .سنة ٣٥

فــي  تــزوجينمعــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين المتــزوجين وغيــر ال  - ١١
الكليـة الكلية لالحتراق النفسي والدرجة  كل من فقدان التعامل اإلنساني والدرجة

 .للمساندة االجتماعية واالتجاه نحو التقاعد المبكر

بعـدي  بـين المتـزوجين وغيـر المتـزوجين فـيوجود فـروق ذات داللـة إحصـائية   - ١٢
 رلـى األكثـحيـث كانـت الفئـة األو  ،ياإلنهاك العـاطفي ونقـص اإلنجـاز الشخصـ

األقـــل ) غيـــر المتـــزوجين(بالنســـبة لإلنهـــاك العـــاطفي بينمـــا كانـــت الفئـــة الثانيـــة 
 .بالنسبة لإلنجاز الشخصي

ـــين ذوي المســـتوى التعليمـــي العـــالي وذوي   - ١٣ ـــة إحصـــائيا ب ـــا دال عـــدم وجـــود فروق
فقــدان التعامــل (التعلــيم المتوســط علــى كــل متغيــرات الدراســة عــدا البعــد الفرعــي 

 .اص باالحتراق النفسي وذلك لصالح ذوي التعليم المتوسطوالخ) اإلنساني

تختلــف ديناميــات الشخصــية بــاختالف درجــة االحتــراق النفســي لــدى العــاملين   - ١٤
 .يين المتجهين نحو التقاعد المبكرالكويت

 
 



  - ١  -

  

Summary 

Introduction  

  In the light of increasing interest in the role played by human 

element in the productive efficiency, world organizations try their best to 

make use of human resources as it is the real fortune that are not subject 

to be finished, exploited or manipulated. This objective shall be 

achievable through provision of facilities, and getting rid of any obstacles 

of work-related pressures during work. Continuous pressure led to 

fatigue, where tasks became heavy burdens that cause psychological 

fatigue if the laborer is not able to adopt with these pressures. However, 

in case of not overcoming them and continue in psychological fatigue, it 

shall be turned to be burnout, the severest negative aspect of work-related 

pressures. 

At last, these pressures that led to burnout led to no desire in 

continue working, and consequently led to early retirement.  

No doubt that early retirement in developing countries is a negative 

phenomenon that causes severe losses to these countries, due to losing 

manpower that contributes in development programs of the state. In 

addition, early retirement may result in psychological, social, healthy and 

material harms on the retired person.  

The problem of the study  

The problem of the study is the attempt of the researcher to identify 

early retirement phenomena and searching the relation between the 

attitude of Kuwaiti labors towards early retirement and each of burnout 

and social support.  
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In addition, the researcher attempts to identify the effect of gender, 

severity of burnout and social support on attitudes of Kuwaiti labors 

towards early retirement.  

Moreover, there is an attempt to predict the attitude of labors 

towards early retirement through burnout and social support.  

At last, there is an identification of the extent of difference in the 

personality dynamics through the difference of burnout degree within the 

Kuwaiti labors towards early retirement.  

The aim of the study  

The present study aims  to emphasis the following points: 

1- The relation of burnout and social support with the attitude of 

Kuwaiti labors, of both genders, towards early retirement.  

2- Discovering the burnout, social support and some demographical 

variables dimensions that contribute in early retirement for the 

Kuwaiti labors.  

3- Discovering the dynamics of personality think of early retirement, 

in the light of the severity of burnout within Kuwaiti labors.  

The importance of the study  

The importance of the present study represented in the following:-  

- Rarity of Arab studies conduct in this regard.  

- The volume of the phenomenon, danger on Kuwaiti society and the 

negative psychological effects result.  

- This phenomenon is an obstacle in the face of social and economic 

development in Kuwait.  
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- The majority of Arab and foreign studies dealt with burnout for the 

workers in the field of social and human services. Very little 

studies dealt with other administrative jobs.  

- Development of suggestions that may support the decision-makers 

to develop suitable objective solutions.  

- This study shall be the kernel to subsequent studies in the same 

field.  

Hypotheses of the study 

1- There are statistically significant correlation among the attitude of 

the Kuwaiti labors towards early retirement and each of burnout 

and social support.  

2- There are statistically significant differences for gender 

(male/female) and severity of burnout (high/low) in their joint 

effect on the type of attitude towards early retirement within the 

Kuwaiti labors.  

3- There are statistically significant differences for gender 

(male/female) and social support and their common effect on the 

kind of attitude towards early retirement within Kuwaiti labors.  

4- Some dimensions of burnout and social support, only, predict with 

the attitudes of the Kuwaiti labors towards early retirement.  

5- There are significant differences according to some demographical 

variables as follows: 

         A – Age (under 35 years old - above 35 years old). 

         B – Marital status (married/ unmarried).  

         C- Education level (high/medium).  
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 on the degrees of burnout and social support and the dominant 

attitude towards early retirement within the sample of the study.  

6- Dynamics of personality differ due to the degree of burnout within 

the Kuwaiti employees who tend towards early retirement. 

The sample of the study  

1- Pilot sample  

Pilot sample of the study was randomly selected from several 

governmental departments as 50 employees (38 females and 12 males) 

including 41 attain higher education and 9 attain diploma.  

2- Basic Sample  

The study was applied on sample consist of 207 employees from 

five governmental departments, their ages range from 25 to 55 years, 

within age average ( 37,7 ) and standard deviation ( 7,8 ), as 137 males 

and 70 females, include 137 attain higher education, 70 attain diploma 

and secondary schools.  

The tools of the study  

The study used the following tools:  

1- Psychometric measures  

- Burnout Measure (Maslach et al., 1996, translated by Al-utaibi 

2003). 

- Social Support Measure (Vaux 1982, translated by Ezzat Abdul 

Hamid 1996). 

- Early Retirement Measure (Prepared by the researcher).  

2- Clinical Measures  

- Thematic Apperception Test ( T.A.T )(Murray,1975). 
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Statistical techniques applied n the study  

The researcher used the following statistical methods   

-  Averages and standard deviations.  

- Pearson correlation coefficients. 

- Two way ANOVA.  

- Scheffes-test.  

- Regression equation.  

Results  

The present study result in the following:-  

1- Positive statistical significant correlation between the attitude of 

the Kuwaiti labors towards early retirement and the emotional 

fatigue.  

2- No statistical significant correlation between the attitude of the 

Kuwaiti labors towards early retirement and loss of human dealing.  

3- Negative statistical significant correlation between the attitude of 

the Kuwaiti labors towards early retirement and feeling of personal 

achievement.  

4- Statistical significant difference for gender (male/female) and 

severity of burnout and their joint effect on the type of attitude 

(positive/negative) towards early retirement, for behalf of females.  

5- No statistical significant difference for gender (male/female) and 

social support on the attitude of Kuwaiti labors towards early 

retirement.  

6- Emotional fatigue and feeling of personal achievement predicts the 

attitude of the Kuwaiti labors towards early retirement, however 

loss of human dealing does not predict the same.  
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7- Colleagues support predicts the attitude of Kuwaiti labors towards 

early retirement, however other social support sources does not 

predict the same. 

8- No significant statistical difference between individuals younger 

than 35 year old and older than 35 years old, for the total degree of 

burnout and social support.  

9- Differences between the individuals younger than 35 years old and 

older than 35 years old in the two dimensions of loss of human 

dealing and lack of personal achievement of burnout.  

10- Significant statistical differences for the individuals younger than 

35 years old and older than 35 years old in the attitude towards 

early retirement for behalf of the younger than 35 years old group.  

11- No significant statistical differences between married and 

unmarried for each of losing human dealing and total degree of 

burnout, and the total degree of social support, and the attitude 

towards early retirement.  

12- Significant statistical differences for the married and unmarried in 

the two dimensions of emotional fatigue, however the second 

category (unmarried) are lesser in the dimension of personal 

achievement.  

13- No significant statistical differences between high/moderate 

education levels on all variables, except the sub-dimension (losing 

human dealing), related to the burnout, for behalf of moderate 

education individuals.  

14-  The dynamics of personality predicts the degree of difference for 

burnout for the attitude of the Kuwaiti national towards early 

retirement.  
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