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د .نادر عبد الرازق علي يلي

التوتــر النفســي لألخصائييــن االجتماعييــن وعالقتــه باالحتــراق المهنــي
فــي الخدمــة االجتماعيــة
د .نادر عبد الرازق علي يلي

امللخص:
أتيت أمهيــة البحــث احلــايل يف أنــه يركــز علــى إحــدى أهــم القضــااي املعاصــرة يف اخلدمــة
االجتماعيــة ،الــي بــدأت يف اآلونــة األخــرة حتظــى ابهتمــام متزايــد مــن جانــب املمارســن
املهنيــن ،والباحثــن ،وأعضــاء هيئــة التدريــس يف اخلدمــة االجتماعيــة س ـواء علــى املســتوى
احمللــي جملتمــع اململكــة العربيــة الســعودية أو علــى املســتوى اإلقليمــي ملنطقــة اخلليــج العــريب،
أو علــى املســتوى العاملــي ،املتمثلــة يف قضيــة التوتــر النفســي واالح ـراق املهــي لألخصائيــن
االجتماعيــن ،العاملــن يف جمــال الرعايــة الصحيــة .وأييت االهتمــام املتزايــد مــن قبــل الكتــاب
واملؤلفني يف األدبيات املهنية ملهنة اخلدمة االجتماعية وال سيما يف ظل التغيريات االجتماعية،
واالقتصاديــة والسياســية املتالحقــة ،الــي تشــهدها اجملتمعــات علــى طبيعــة أدوار األخصائيــن
االجتماعيــن ومهامهــم ومســؤولياهتم ،الــي شــكلت مزيـ ًـدا مــن التحــدايت والتوت ـرات النفســية
للممارســن املهنيــن يف املؤسســات املهنيــة ملمارســة مهنــة اخلدمــة االجتماعيــة بصفــة عامــة،
ويف جمــال الرعايــة الصحيــة بصفــة خاصــة .يهــدف البحــث احلــايل إىل حتقيــق عـ ٍ
ـدد مــن
األهــداف ،املتمثلــة يف :حتديــد العوامــل املســببة للتوتــر النفســي واالحـراق املهــي لألخصائيــن
االجتماعيــن ،والكشــف عــن أبــرز مصــادر التوتــر النفســي واالح ـراق املهــي لألخصائيــن
االجتماعيــن مبجــال الرعايــة الصحيــة ،وحتديــد النتائــج الســلبية للتوتــر النفســي واالحـراق املهــي
لألخصائيــن االجتماعيــن ،وإلقــاء الضــوء علــى أبــرز عوامــل الوقايــة مــن التوتــر واالح ـراق يف
اخلدمــة االجتماعيــة .يعتمــد البحــث احلــايل يف حتقيــق أهدافــه علــى اســتطالع األدبيــات املهنيــة
للخدمــة االجتماعيــة األجنبيــة والعربيــة وحتليلهــا .وتــرز نتائــج البحــث احلــايل أهــم مصــادر التوتــر
واالحـراق املهــي لألخصائيــن االجتماعيــن ،الــي تكمــن يف العوامــل التنظيميــة للعمــل داخــل
املؤسســة ،والعوامــل املرتبطــة بعمــاء املهنــة .وتشــر نتائــج البحــث احلــايل إىل أن األخصائيــن
االجتماعيــن العاملــن يف جمــال الرعايــة الصحيــة أكثــر عرضــة للتوتــر النفســي واالحـراق املهــي
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مقارنــة بغريهــم مــن زمالئهــم العاملــن يف التخصصــات األخــرى داخــل املؤسســة الصحيــة،
ومقارنــة بنظرائهــم أخصائــي اخلدمــة االجتماعيــة يف اجملــاالت األخــرى .كمــا توصــل البحــث
احلــايل إىل حتديــد عوامــل اخلطــر املرتبطــة ابالحـراق لألخصائيــن االجتماعيــن يف جمــال الرعايــة
الصحيــة ،الــي تشــمل علــى عـ ٍ
ـدد مــن املظاهــر ،مــن أمههــا :اختــاف املكانــة املهنيــة ،والشــعور
ابلنقــص ،وقلــة االســتقالل الــذايت يف العمــل ،وغمــوض الــدور وصراعــه ،وضعــف الدعــم مــن
املشــرفني والزمــاء ،وقلــة امل ـوارد واإلمكانيــات املاديــة والبش ـرية والتنظيميــة املتاحــة هلــم إلشــباع
حاجــات العمــاء .ويــرز البحــث احلــايل اآلاثر الســلبية الناجتــة عــن التوتــر واالح ـراق ،الــي
ـدي) ،وتكويــن مشــاعر
مــن أمههــا :االعتــال الصحــي لألخصائــي االجتماعــي (نفســيًا وجسـ ً
ســلبية لــدى املمــارس جتــاه العمــاء والعمــل ،وتــدين األداء املهــي والوظيفــي ،وتــرك العمــل
واالســتبدال الوظيفــي .وأخ ـراً يــرز البحــث احلــايل عوامــل الوقايــة مــن التوتــر واالح ـراق يف
اخلدمــة االجتماعيــة ،الــي مــن أمههــا :توفــر فــرص الدعــم اإلش ـرايف وجودتــه يف بيئــة العمــل،
والدعــم املقــدم مــن أعضــاء فريــق العمــل.
الكلمات املفتاحية............ :

202
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 نادر عبد الرازق علي يلي.د

Stress and Burnout in Social Work
Dr. Nader Ali

Abstract:
Work related stress and burnout of social workers in the
in the workplace have received a great deal of attention in the
social work literature, especially in light of administrative,
political, and societal changes that have created more challenges and obstacles for practitioners to do their job. This research study aimed to review the literature in order to provide
an understanding of sources of stress and burnout in social
work, and their impact on practitioner’s well-being, practice,
and employers in the health care sector. The study indicates
that the most important sources of stress and burnout to professionals are related to two main sets of factors: 1) organizational factors of the work (e.g. role ambiguity, work load,
work pressure, lack of hospital resources; and lack of administrative support), and 2) client-related factors. Hospital social
workers were found to be at high risk for stress and burnout
compared to non-social work professionals in the health care
sector and compared to social workers in other fields. Sources
of stress and burnout may result in negative professional attitudes toward the job and the organization. Moderating influences were mainly found to be supervisory support. Further
investigations of stress and burnout to hospital social workers
are required as they can confirm the findings produced in this
203
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study. Future research can highlight other important information that could benefit the development of effective tactics to
minimize and prevent stress and burnout among social workers, which in turn can help in improving professional practice
in the delivery of health care.
Keywords: .............

مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

204

د .نادر عبد الرازق علي يلي

مقدمة:
لقــد حظيــت قضيــة الضغــوط النفســية للممارســن املهنيــن مــن األخصائيــن االجتماعيــن
العاملــن يف جمــال الرعايــة الصحيــة ابهتمــام متزايــد يف األدبيــات املهنيــة وال ـراث األديب ملهنــة
اخلدم ــة االجتماعي ــة ،خاص ــة يف ظ ــل املتغ ـرات اجملتمعي ــة والسياس ــية املتالحق ــة ،عل ــى طبيع ــة
األدوار واملس ــئوليات املهني ــة وش ــكلها ،ال ــي يف ــرض أن يق ــوم هب ــا األخصائي ــون االجتماعي ــون
كممارس ــن مهني ــن .وتش ــر معظ ــم الكت ــاابت العلمي ــة إىل أن اخلدم ــة االجتماعي ــة كمهن ــة
ـددا مــن التحــدايت الــي ميكــن أن تنشــأ بشــكل رئيــس مــن املظاهــر التنظيميــة واإلداريــة
تواجــه عـ ً
يف بيئ ــة العم ــل ،ال ــي تؤث ــر ب ــا ش ــك عل ــى اس ــتجابة املهن ــة الحتياج ــات العم ــاء ابلش ــكل
املطل ــوب ،وم ــن مث ت ــؤدي إىل إح ــداث ضغ ــوط وظيفي ــة ونفس ــية لألخصائي ــن االجتماعي ــن،
تــؤدي يف النهايــة إىل مــا يطلــق عليــه ابالح ـراق املهــي .يســتهدف البحــث احلــايل اســتعراض
أدبيــات اخلدمــة االجتماعيــة هبــذا اخلصــوص ،وذلــك مــن خــال الرتكيــز علــى التســاؤل التــايل:
هــل األخصائيــون االجتماعيــون يف جمــال الرعايــة الصحيــة جيــدون توتـًـرا واحرتاقًــا مهنيًــا؟ ويتفــرع
عــن هــذا الس ـؤال األســئلة التاليــة :
 .1ماهي أبرز عوامل التوتر واالحرتاق لألخصائيني االجتماعيني ابملستشفيات؟
 .2إىل أي مدى يشعر األخصائيون االجتماعيون ابملستشفيات أهنم عرضة للتوتر
واالحرتاق املهين مقارنة بغريهم من املتخصصني العاملني ابملهن األخرى ابملستشفيات ،أو
بنظرائهم العاملني يف اخلدمة االجتماعية ابجملاالت األخرى؟
 .3ما اآلاثر السلبية احملتملة للتوتر واالحرتاق املهين لألخصائيني االجتماعيني؟
 .4ما هي السبل املمكنة لوقاية األخصائيني االجتماعيني من التوتر واالحرتاق املهين؟
تبني مراجعة األدبيات املنشورة يف اخلدمة االجتماعية على املستوى احمللي واإلقليمي
والعاملي أن معظم الكتاابت العلمية عن التوتر الناتج عن العمل لدى األخصائيني االجتماعيني
هي جمرد كتاابت تنظريية وليست تطبيقية ،فضالً عن ذلك وجود بعض األحباث العلمية اليت
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حاولت أن تقارن بني التوتر لدى األخصائيني االجتماعيني وبني عامة الناس بدالً من الرتكيز
على مقارنة مستوايت التوتر لدى األخصائيني مع غريهم من العاملني يف املهن املماثلة ،على
الرغم من ذلك فإن غالب األدبيات املتاحة تشري إىل أن األخصائيني االجتماعيني يعانون
ٍ
مستوايت عالية من التوتر واإلرهاق يف عملهم أكثر من غريهم من الفئات املهنية األخرى.
وجدير ابلذكر أنه ميكن اإلشارة إىل العوامل املسببة للتوتر النفسي لألخصائيني االجتماعيني
العاملني يف جماالت الرعاية الصحية ،املتمثلة يف :طبيعة العمل يف اخلدمة االجتماعية ،وفلسفة
املمارسة املهنية ومطالبها ،وجودة اإلطار التنظيمي للعمل ابملؤسسة .فيما تشري بعض الدالئل
إىل أن اإلشراف املهين ودعم الفريق ينظر إليهما على أهنما عامالن مساعدان للوقاية من
التوتر النفسي واالحرتاق املهين.

مشكلة البحث :
يعــد األخصائيــون االجتماعيــون مــن املهنيــن ،الذيــن ســبق وأن مت حتديدهــم أبهنــم أكثــر
عرضة خلربات التوتر النفســي واالحرتاق املهين يف بيئات العمل ومؤسســاته (أكر (،)Acker
 1999؛إيغــان ( ،1993 ،)Eganبيــاري  ،2003جلــر ( ،1998 ،)Gilbarعلــي،
 .)2014وقــد يرجــع هــذا إىل أن عمــل اخلدمــة االجتماعيــة يتضمــن تعامــل األخصائيــن
االجتماعيــن مــع قضــااي اجتماعيــة معقــدة بطبيعتهــا ومتشــابكة ومتشــعبة العناصــر ،فضـاً عــن
ـددا مــن الصراعــات والتحــدايت ألداء
ذلــك أن األخصائيــن االجتماعيــن قــد يواجهــون عـ ً
عملهــم املهــي يف بيئــات العمــل املختلفــة (ســودرفيلد ( )Soderfeldtوآخــرون.)1995 ،
إضافــة إىل ذلــك فقــد شــهدت العقــود األخــرة مجل ـةً مــن التغ ـرات اإلداريــة ،واالجتماعيــة،
ـددا مــن القيــود الشــديدة علــى امل ـوارد ،ومزيـ ًـدا مــن
واالقتصاديــة ،والسياســية ،الــي فرضــت عـ ً
التحــدايت املعقــدة للممارســة املهنيــة للخدمــة االجتماعيــة ،الــي تلقــي بظالهلــا علــى مزيـ ٍـد
مــن العقبــات ،الــي تعــوق حتقيــق أهــداف املمارســة املهنيــة للخدمــة االجتماعيــة ،ومــن مث تؤثــر
ســلبياً علــى األداء املهــي لألخصائيــن االجتماعيــن ،وقدرهتــم املهنيــة علــى تقــدمي اخلدمــات،
ومســاعدة العمــاء علــى إشــباع احتياجاهتــم (جونــز ونوفــاك (،1993 ،)Jones & Novak
كورالنــد وســلمون (.)1992 ،)Kurland &Salmon
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ف عــن التوتــر واإلرهــاق عنــد
ـرا ممـَّـا عُ ـ ِر َ
ويشــر عـ ٌ
ـدد مــن الكتَّــاب واملؤلفــن إىل أن كثـ ً
األخصائيني االجتماعيني ما هو إال حماوالت تنظريية ،وغري مقرتنة بنتائج حبثية منهجية (اتيلور
ب ـراون ( )Taylor-Brownوآخــرون 1981 ،؛ جيبســون ( )Gibsonوآخــرون ،1989 ،
ســودرفيلد وآخــرون ،1995 ،طومســون ( )Thompsonوآخــرون ،1996 ،كولينجزومــوراي
( .)1996 ،)Collings & Murrayيف حــن يشــر كورنــر ()1988 )Cournoyer
إىل وجــود نزعــة لالســتهانة والتقليــل مــن أمهيــة التوتــر وكميتــه ،الــذي يتعــرض لــه األخصائيــون
االجتماعيــون يف بيئــات عملهــم .وأتيت أمهيــة البحــث احلــايل نظـ ًـرا لنــدرة األحبــاث والدراســات
العلميــة الــي اهتمــت ابلتوتــر واالح ـراق املهــي يف اخلدمــة االجتماعيــة بصفــة عامــة ويف جمــال
الرعايــة الصحيــة بصفــة خاصــة ،مقارنــة مبــا هــو متوفــر مــن أحبــاث علميــة عــن االحـراق املهــي يف
ابقي التخصصات األخرى واملهن األخرى العاملة يف جماالت اخلدمات اإلنسانية (سودرفيلد
وآخــرون .)1995 ،وبنــاءً علــى مــا تقــدم يســعى البحــث احلــايل إىل اســتعراض عوامــل التوتــر
النفســي ومســبباهتا ومصادرهــا لألخصائيــن االجتماعيــن ،وفهــم أثــره علــى االحـراق املهــي يف
اخلدمــة االجتماعيــة يف جمــال الرعايــة الصحيــة.

أمهية البحث:

ترجع أمهية البحث احلايل إىل ٍ
عدد من العوامل ،هي على النحو التايل:
 .1أنــه يهتــم أبحــد القضــااي املهنيــة املعاصــرة يف املمارســة املهنيــة للخدمــة االجتماعيــة،
الــي أصبحــت تشــغل ابل ،وتـ ِّ
ـددا مــن املمارســن املهنيــن يف اخلدمــة االجتماعيــة بصفــة
ـؤرق عـ ً
عامــة ،واملمارســن املهنيــن يف جمــال الرعايــة الصحيــة بصفــة خاصــة .
 .2نــدرة األحبــاث والدراســات العلميــة ،املهتمــة ابلتوتــر النفســي لألخصائيــن
االجتماعيــن ،واالح ـراق املهــي والســيما يف األدبيــات وال ـراث العلمــي للخدمــة االجتماعيــة
يف العــامل العــريب بصفــة عامــة ،واململكــة العربيــة الســعودية بصفــة خاصــة.
 .3احلداثــة النســبية لقضيــة التوتــر النفســي لألخصائيــن االجتماعيــن واالحـراق املهــي
جتعــل مــن الضــرورة إلقــاء الضــوء عليهــا واالهتمــام هبــا يف ظــل التحــدايت الــي يواجههــا
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املمارســون املهنيــون يف عملهــم.
 .4أتيت أمهيــة البحــث احلــايل نتيجــة الهتمــام مهنــة اخلدمــة االجتماعيــة بتحســن جــودة
األداء امله ــي لألخصائي ــن االجتماعي ــن يف ممارس ــتهم املهني ــة بصف ــة مس ــتمرة ،واالهتم ــام
ابلقض ــااي ال ــي تع ــوق حتقي ــق ج ــودة ه ــذا األداء.
 .5إن االهتم ــام بقضي ــة التوت ــر النفس ــي واالحـ ـراق امله ــي لألخصائي ــن االجتماعي ــن
أييت نتيجــة لتأثــره ســلباً علــى األخصائــي االجتماعــي وعلــى املمارســة املهنيــة ،وعلــى العمــاء،
وعلــى املؤسســة ،وكذلــك علــى تطــور املهنــة و ِّ
منوهــا بشــكل عــام.

 .6توجيــه نظــر الباحثــن واملهتمــن يف اخلدمــة االجتماعيــة إىل االهتمــام بقضيــة التوتــر
النفســي واالحـراق املهــي لألخصائيــن االجتماعيــن ،وإلقــاء الضــوء عليهــا مــن خــال إجـراء
اضح ــا للمش ــكلة ،وكيفي ــة
األحب ــاث والدراس ــات والكت ــاابت العلمي ــة ال ــي تق ــدم توصي ًف ــا و ً
التعام ــل معه ــا ،والتقلي ــل م ــن أتثريه ــا.

أهداف البحث:

يسعى البحث احلايل إىل حتقيق ٍ
عدد من األهداف ،املتمثلة يف:

 .1حتديد العوامل املسببة للتوتر النفسي واالحرتاق املهين لألخصائيني االجتماعيني.
 .2الكشف عن أبرز مصادر التوتر النفسي واالحرتاق املهين لألخصائيني االجتماعيني
مبجال الرعاية الصحية.
 .3حتديد النتائج السلبية للتوتر النفسي واالحرتاق املهين لألخصائيني االجتماعيني.
 .4إلقاء الضوء على أبرز عوامل الوقاية من التوتر واالحرتاق يف اخلدمة االجتماعية.

مفاهيم البحث:
يعرض البحث احلايل ملفهومني أساسني ،مها :مفهوم التوتر ،ومفهوم االحرتاق.
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.1مفهوم التوتر:
ميكن تعريف التوتّر أبنه ردود فعل عاطفية وفيزيولوجية لضغوطات معينة (ماسالك
ويعرف الضغط أبنه مطلب أو حالة أو ظرف ،ميكن أن
( )Maslachوآخرون َّ .)1996 ،
يعطل توازن الشخص ،ويتسبب يف ظهور استجابة التوتر (زاسرتو(.)1984 ،)Zastrow
اض عد ٍ
إن التوتر املزمن ميكن أن يؤدي إىل اكتئاب مزمن ،وإىل أمر ٍ
َّ
َّة ،منها األمراض النفسية،
واجلسدية ،والعاطفية (كوهي ( 1996 ،)Caughey؛ اتيلور براون وآخرون 1982 ،
؛زاسرتو .)1984 ،االحرتاق هو استجابة خطرية للتوتر املزمن ،وهو إحساس الفرد ابإلجهاد
االنفعايل ،املؤدي إىل تدين القدرة على العمل (كولينجزوموراي .)1996 ،
املفهوم اإلجرائي للتوتر:
ميكن تعريف التوتر النفسي إجرائياً على النحو التايل:
 .1هو حالة من االنفعال ،مصحوبة بعدم التوازن الشخصي لألخصائيني االجتماعيني.
 .2ينتج عن الضغوط اليت يتعرض هلا األخصائيون االجتماعيون يف بيئات العمل سواء
املرتبطة ابهليكل ،أو املناخ التنظيمي للمؤسسات ،أو العوامل املرتبطة بظروف العمل.
 .3ينجــم عــن التوتــر خلــل يف اجلوانــب النفســية والعاطفيــة والفيزيولوجيــة لألخصائيــن
االجتماعيــن ،ممــا يــؤدي إىل اخنفــاض قدراهتــم وتدنيهــا يف العمــل .

.2مفهوم االحرتاق:
هو عرض مرضي ،له أبعاد تشمل :البعد األول؛ اإلجهاد العاطفي ،و تبلّد اإلحساس
 ،Depersonalisationواخنفاض الشعور ابإلجناز الشخصي (ماسالك وآخرون .)1996 ،
ويقصد ابإلجهاد العاطفي  -فقدان طاقة الفرد يف العمل واألداء واإلحساس بزايدة متطلبات
العمل .وأما البعد الثاين؛ وهو تبلد اإلحساس  ،Depersonalisationفيعين أن األخصائيني
يستجيبون لإلجهاد املستمر بتكوين اجتاهات ومشاعر سلبية وساخرة جتاه العمل والعمالء.
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والبعد الثالث؛ وهو اخنفاض اإلجناز الشخصي  ،Personal Accomplishmentويعين أن
األخصائيني ينظرون بشكل سليب ألدائهم يف العمل ،ويشعرون بعدم الرضا حول منجزاهتم
العملية (ماسالك وآخرون1996 ،؛ دردير.)2007 ،
املفهوم اإلجرائي لالحرتاق:
ميكن تعريف االحرتاق إجرائياً على النحو التايل:
 .1هو شعور األخصائيني االجتماعيني ابإلجهاد العاطفي ،وتبلد األحاسيس جتاه بيئة العمل
واملهنة ،والشعور بعدم القدرة على حتقيق ذات املمارس املهين .
 .2ينتج عن شعور األخصائيني االجتماعيني بعدم الرضا الوظيفي عن أدائهم املهين .
عددا من االجتاهات السلبية لألخصائيني االجتماعيني إزاء العمل والعمالء
 .3يولّد االحرتاق ً
والزمالء يف العمل.

القيم الفلسفية للخدمة االجتماعية وعالقتها ابلتوتر:
عدد من ال ُكتّاب من أمثال بينس وكيفري ( )1978( )Pines &Kafryأشاروا
هناك ٌ
إىل أن األخصائيني االجتماعيني ميكن أن يكونوا أكثر عرضة للتوتر الناتج عن العمل؛ وذلك
بسبب حساسيتهم الحتياجات ومشكالت العمالء .ويطرح رشتون ()1987( )Rushton
مهما حول ما إذا كان األشخاص األكثر عرضة لالكتئاب مييلون
يف هذا اإلطار ً
تساؤل ً
إىل االنضمام ملهنة اخلدمة االجتماعية بدالً من املهن األخرى مدفوعني برغباهتم غري الواعية
يف التعامل مع أهدافهم ومشكالهتم الذاتية من خالل مساعدة اآلخرين .ومن جانب آخر
تشري الكتاابت املهنية يف اخلدمة االجتماعية إىل أن الدافع األساس لكثري من األخصائيني
االجتماعيني يف اختيارهم للمهنة هو الرغبة يف تقدمي املساعدة لآلخرين ،وابلتايل ميكن أن
يؤدي بدوره إىل زايدة اخنراطهم يف العمل مما يساهم يف حدوث التوتر (أكر ،1999 ،عسكر
وعباس،1998 ،إيغان ،1993 ،بورالند.)1981 ،
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إن عمل اخلدمة االجتماعية يعتمد بشكل أساس على بناء العالقات املهنية واالتصاالت
والتفاعالت املهنية مع العمالء ،ونتيجة لذلك ميكن أن يعمل األخصائيون االجتماعيون
أحياانً مع عمالء قد يكون لديهم مطالب معقدة ،أو لديهم توقعات غري منطقية مما قد يعزز
فرصا احتمالية ،تعرض املمارس املهين للتوتر النفسي (السيف  ،2000 ،براديل و سوزرالند
ً
( .)1995 ،)Bradley & Sutherlandلذا فهناك الكثري من الرتكيز أثناء التدريب يف تعليم
اخلدمة االجتماعية على العالقة ما بني العميل واألخصائي االجتماعي .غري أن هذا التدريب
يتضمن أيضاً تعليم األخصائيني االجتماعيني جتنب إصدار األحكام املسبقة يف عالقتهم
وتعاملهم مع العمالء ،وهكذا فقد جيدون صعوبة يف إدراك أن شخصيات العمالء ومواقفهم
ميكن أن جتعل تقدمي اخلدمات الفاعلة مهمة صعبة أو مستحيلة يف بعض األحيان ،ولذلك
جندهم غالباً ما يوجهون اللوم ألنفسهم ،أو حيملون مؤسساهتم مسئولية الفشل يف تقدمي
اخلدمات للعمالء (رشتون.)1987 ،
وميكن أن تنشأ التوترات النفسية لألخصائيني االجتماعيني نتيجة تعارض األدوار،
أو االختالف يف املكانة املهنية ابملؤسسة (جلرب ،1998 ،رشتون )1987 ،وخاصة يف
القطاعات املستضيفة ملهنة اخلدمة االجتماعية كنظام الرعاية الصحية الذي مييل دوماً للرتكيز
املتزايد على جودة املخرجات واإلنتاجية الطبية مع اخنفاض ملحوظ يف االهتمام بقيمة
حمفزا يتسبب يف
اإلنسان ومتطلباته االجتماعية والعاطفية ،وهذا بدوره قد يكون ً
عامل ً
حدوث تعارض يف القيم لدى األخصائيني االجتماعيني؛ ألهنم يسعون للمحافظة على
عالقات الدعم يف ضوء القيم املهنية للخدمة االجتماعية ،كما أهنم يسعون إىل حتقيق اهتمام
متزايد بقيمة العميل واحتياجاته االجتماعية والنفسية (بورالند ( .)1981 ،)Borlandويشري
كورالند وساملون (َّ .)1992
إن األخصائيني االجتماعيني يواجهون دوماً ضغوطًا وحتدايت
متزايدة؛ حيث َّ
إن املشكالت اليت يتعاملون معها تعكس التغريات االجتماعية للحياة العصرية
والعقبات التنظيمية املتزايدة املصاحبة هلا.
عدد من الكتاب واملؤلفني يف اخلدمة االجتماعية إىل أنه قد ينشأ صراع بني
كما يشري ٌ
املثل العليا ملهنة اخلدمة االجتماعية وقيمها األخالقية ،مثل( :حق العميل يف تقرير املصري،
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ومحاية العمالء ،العدالة االجتماعية والتمكني) ،وبني أداء األدوار واملسئوليات املهنية املتوقعة
منهم يف العمل (ابلوش ( )Ballochوآخرون ،1998 ،بورالند ،1981 ،جونز ونوفاك،
1993؛ رشتون  .)1987 ،ويؤكد ريد ( )Reidوآخرون ( )1999أن هذا النوع من
الصراعات كان األخصائيون االجتماعيون يواجهوهنا يف جمال الصحة النفسية؛ حيث تشري
نتائج دراستهم إىل أن األخصائيني االجتماعيني يعانون من الصراع بني قيامهم بدور املدافع
عن املرضى ومتثيل مصاحلهم ،وبني مسؤوليتهم يف احملافظة على سالمة املرضى وغريهم.
إن التبايــن الكبــر يف القيــم املهنيــة واألخالقيــة بــن القائمــن علــى اإلدارة مــن املســئولني يف
املؤسســات وبــن األخصائيــن االجتماعيــن مت حتديــده أبنــه أحــد مصــادر التوتــر لألخصائيــن
االجتماعــن يف بيئــة عملهــم (بورالنــد ،1981 ،ماكلــن وأنــدرو (،)McLean & Andrew
 ،)2000والــذي ميكــن أن يظهــر بوضــوح يف جمــال الرعايــة الصحيــة بصفــة خاصــة ،حيــث
دائمــا فاعلــة مــن حيــث التكلفــة ،وابلتــايل
ميكــن أن ينظــر لقيــم اخلدمــة االجتماعيــة أبهنــا ليســت ً
ميــارس األخصائيــون االجتماعيــون عملهــم عــادة ابلقليــل مــن الصالحيــات ،أو التحكــم املهــي
يف هيــكل تنظيمــي تكــون فيــه الســلطة العليــا لألطبــاء .وقــد تعـ ُّـد خطــة إطــاق املرضــى مثــاالً
ملســؤولية األخصائيــن االجتماعيــن مــن غــر ســلطة صنــع القـرار (بورالنــد  1981 ،؛كادوشــن
وكواليــز( ،1995 ،)Kadushin & Kulysليفــن ( ،1997 ،)Levineيلــي ،)2008 ،إ ْذ
تقتضــي إجـراءات املستشــفى لرتشــيد اإلنفــاق وختفيــض التكلفــة أن يغــادر املريــض املستشــفى
حــال تقريــر الطبيــب ذلــك ،ومــن غــر النظــر ملــدى شــعوره ابالســتعداد فعــا للخــروج ،ولــذا فــإن
األعمــال الــي يقــوم هبــا األخصائيــون االجتماعيــون غالبـاً مــا تتطلــب االختيــار بــن بدائــل غــر
مرضيــة (رشــتون.)1987 ،

املكانة واالستقالل الذايت كمصادر للتوتر يف اخلدمة االجتماعية:
إن األخصائيني االجتماعيني يف كثري من األحيان ال ميلكون الصالحية يف تقرير مع من
يعملون ،وال تقرير طبيعة االتصال ابلعمالء الذين يعملون معهم ومدَّته ،وال نوعية اخلدمات
أو املهام اليت سوف تطلب منهم ،وال التحكم أيضاً يف القيمة اليت توضع من قبل اآلخرين
يف عملهم (ديلون( .)1990 ، )Dillonكما أن اخلدمات املهنية اليت يقدمها األخصائيون
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االجتماعيون ميكن أن يساء تفسريها من قبل كثري من املستفيدين أو العاملني يف التخصصات
األخرى أبهنا عمل سهل ،أو جمرد القيام أبشياء عامة ال تتطلب معرفة علمية ،أو مهارات
مهنية ،أو خربات عملية ،وميكن ألي شخص آخر القيام هبا مبا ينعكس سلباً على قيمة
األخصائيني االجتماعيني ومكانتهم ،والنظرة السلبية اليت قد تلحق هبم من جانب املهنيني
اآلخرين ،ونتيجة لذلك جند األخصائيني االجتماعيني يف بعض املؤسسات كمؤسسات
متت إليهم بصلة ملسئولياهتم املهنية األساسية (ديلون ،
الرعاية الصحية تسند هلم أدوار ال ُّ
 1990؛ عثمان1991 ،؛الدامغ .)1996 ،من جانب آخر ،يشري رشتون أن هناك عدم
وضوح فيما يتعلق بطبيعة األدوار واملهام يف اخلدمة االجتماعية نفسها ،وكيفية إثبات فعاليتها
عدد من الكتاب واملؤلفني يف اخلدمة االجتماعية إىل
(رشتون  ،)1987 ،وابلتايل يشري ٌ
أن الفهم اخلاطئ والنظرة السلبية سواء من زمالء العمل يف التخصصات األخرى أو بعض
مصدرا من مصادر التوتر لألخصائيني االجتماعيني (كولينجز
عمالء اخلدمة االجتماعية ميثل
ً
وموراي1996 ،؛ جونز وآخرون1991 ،؛ جيبسون وآخرون  .)1989 ،أيضاً يرى جونز
ونوفاك ( )1993أن هذه العوامل السالفة الذكر سامهت بشكل كبري يف إجياد حتدايت هلوية
وشرعية واالعرتاف املهين ابخلدمة االجتماعية.
عدد من الدراسات العلمية أن األخصائيني االجتماعيني يشعرون ابإلحباط
تُظهر ٌ
النفسي ،ويعانون يف كثري من األحيان من التوتر النفسي؛ نظراً ٍ
لعدد من العوامل ،كسوء
فهم أدوار األخصائيني ،وصراع األدوار وتعارضها وتباين توقعاهتا  ...وغريها من العوامل،
حيث أشارت نتائج دراسة ريد وآخرون )1999( .يف حبثهم الكيفي إىل أن األخصائيني
االجتماعيني يف جمال الصحة النفسية يشعرون ابإلحباط نتيجة إساءة فهم أدوارهم من قبل
اآلخرين ،وكذلك ألن مهاراهتم املهنية مل تكن مفهومة بشكل صحيح ،وال تقدر ابلشكل
املقبول من قبل موظفي اخلدمات الصحية اآلخرين .كما أشارت نتائج دراسة كادوشن
تعارضا يف توقعات األدوار .نتائج مشاهبة
وكواليس  ))1995أن األخصائيني يواجهون
ً
أظهرهتا دراسة يلي ()2008؛ حيث يرى املبحوثون أن أعضاء فريق العمل اآلخرين يف
الفريق الطيب ال يفهمون جيداً دور اخلدمة االجتماعية ،وال يقدرون إجنازات األخصائيني
االجتماعيني .ويف دراسة قام هبا ماكلني وأندرو ( )2000أفادت نتائجها أن التوتر كان انجتًا
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عن صراع الدور أو تعارضه ،وانعدام االتفاق فيما يتعلق ابملمارسة املهنية الصحيحة ،ابإلضافة
إىل انعدام االعرتاف املهين للخدمة االجتماعية .وفقاً لـ أم وهاريسون Um & Harrison
َّ ))1998
فإن صراع الدور أو تعارضه ميكن أن يزيد عدم الرضا الوظيفي عند األخصائيني
االجتماعيني ،ويزيد من حدة االحرتاق املهين .
َّ
إن التغريات يف السياسة االجتماعية والتشريعات تؤثر بشكل كبري على املمارسة املهنية
لألخصائيني االجتماعيني يف أحناء خمتلفة من العامل ،وتفرض حتدايت ميكن أن تعوق ممارستهم
املهنية ابلشكل املطلوب .يرى رشتون ( )1987أن التغريات يف اململكة املتحدة ـ مبا يف ذلك
الرتكيز اجلديد على اإلدارة املالية يف مقابل اخلربة املهنية ـ أثرت بشكل سليب على األخصائيني
االجتماعيني .وتشري األدبيات املهنية أن األخصائيني االجتماعيني يفتقرون لإلمكانيات
املادية والبشرية املناسبة للقيام ابلعمل املطلوب منهم ،وأن التشريعات اجلديدة تفرض عليهم
املزيد من املسئوليات مع القليل من الصالحيات واالستقاللية املهنية (جونز ونوفاك 1993 ،
تعارضا فيما يتعلق
؛ رشتون  ،)1987 ،وهذا يوضح أن األخصائيني االجتماعيني يواجهون ً
مبا تطلبه منهم املؤسسة كمنسوبني إليها ،وبني توقعاهتم ابحلرية املهنية الالزمة ألداء العمل،
وابالستقاللية يف اختاذ القرارات اخلاصة بعملهم كمهنيني خمتصني دون أي مؤثرات خارجية قد
تؤثر عليهم سلباً وتؤدي إىل شعورهم ابلتوتر النفسي (ابنكس ( ،1998 ،)Banksراتشمان
( ،1995 ،)Rachmanرشتون .)1987 ،إضافة إىل ذلك تشري ابلوش ( )1998إىل أن
انعدام قيم املمارسة ومهاراهتا ،واخنفاض الدعم واإلشراف ،وعدم وجود الفرص التحفيزية
ابلعمل لألخصائيني االجتماعيني قد يؤثر سلباً على استمرارهم يف مزاولة املهنة ،ويؤدي هبم
إىل التفكري يف االنتقال إىل وظائف أخرى ،اليت تعد مبثابة أحد أهم آاثر التغريات اإلدارية.

اهليكل واملناخ التنظيمي كمصادر للتوتر:
منذ بداية إدخال إصالحات الرعاية الصحية يف الوالايت املتحدة وأجنلرتا والسياق
حمتمل للتوتر ابلعمل
التنظيمي للخدمة االجتماعية قد شهدت
ايدا بوصفه سببًا ً
اهتماما متز ً
ً
(كادوشن وكواليس ،1995 ،راتشمان ، 1995 ،ماكلينوأندرو .)2000 ،ابإلضافة إىل
ذلك َّ
فإن التوتر الناتج عن العوامل التنظيمية ميثل مصدر قلق للكثري من املؤسسات بسبب
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التكاليف البشرية واالقتصادية الكبرية اليت تتحملها املؤسسات نتيجة لذلك (براديل وساذرالند
( .)1995 ،)Bradley & Sutherlandوتتضمن الضغوطات املتعلقة بتنظيم العمل ،مثل:
ضعف التمويل ،والنقص يف أعداد املوظفني واملهنيني ،وارتفاع معدالت إحالل املوظفني
وتبديلهم ،وعدم وجود قنوات اتصال مفتوحة بني وحدات العمل واللجان ابملؤسسة ،وضعف
التنسيق والرتابط والعالقات املناسبة بني وحدات العمل ابملؤسسة بعضها ببعض ،والعمل
يف ظل بيئة بريوقراطية تتسم ابلبطيء الشديد واإلجراءات الروتينية الزائدة ،والتوجهات غري
اجليدة للمهنيني الصحيني حول اخلدمة االجتماعية  ،والضغوطات إلخراج املرضى املنومني
بسرعة  ،ونقص فرص التعاون بني العاملني يف املستشفى ،وعدم توفر الوقت الكايف لتقدمي
الدعم واملشورة للعمالء (كومشان ( )Cushmanوآخرون ( ،)1995مربوك وقمر ،2004 ،
الشحات 2006 ،يلي  .)2008ويشري كلٌّ من كولنجنز وموراي ( )1996إىل أن أهم
مؤشرات التوتر وأقواها يتعلق بضعف مشاركة األخصائيني االجتماعيني يف اختاذ القرارات
اخلاصة ابلعمل والتخطيط لتحقيق األهداف.
وبصفة عامة يتعني على املوظفني والفريق اإلداري ابملؤسسات القيام أبدوار حمددة يف
مؤسساهتم ،وتكون يف الغالب تلك األدوار مطلوبة منهم ،وينبغي عليهم االلتزام هبا ،وحتقيقها
مما يؤثر على وجود صراعات بني توقعات القائم ابلدور ،وفهمه لطبيعة دوره ،وتوقعات
اآلخرين منه فيما يتعلق بذلك الدور (إيغانو كادوشن .)1995 ،يشري جونز ( )1993يف
دراسته للمدراء يف مؤسسات رعاية الطفولة أهنم يواجهون صراعات تتعلق بدورهم املهين،
وشعورهم بتعارض اهلدف التنظيمي مع ذلك الدور .ويؤكد جونز أن تعارض الدور ينشأ
نتيجة الختالف توقعات الدور لدى اآلخرين مع الدور الفعلي الذي يقوم به أخصائيو
اخلدمة االجتماعية .كما يشري سزي وافكر ( )1986( )Szy&Ivkerإىل أنه من غري
املعروف بشكل واضح سبب شعور األخصائيني االجتماعيني يف مؤسسة معينة أبهنم حتت
مزيد من الضغوط ،أو أهنم أكثر عرضة للتوتر من املمارسني يف مؤسسات أخرى والعاملني
الذين يقومون أبدوار أخرى.
وتشري نتائج دراسة براديل وساذرالند ( )1995املتعلقة ابلتوتر الوظيفي بني املهنيني
			
المجلد الحادي عشر -العدد الثاني -رجب ١٤٤٠ه /أبريل ٢٠١٩م

215

التوتر النفسي لألخصائيين االجتماعيين وعالقته باالحتراق المهني في الخدمة االجتماعية

وموظفي الدعم يف قسم اخلدمات االجتماعية يف مشال غرب أجنلرتا ،إىل أن األخصائيني
االجتماعيني يشعرون مبستوايت عالية من التوتر بسبب اهليكل التنظيمي واملناخ التنظيمي،
والسيما فيما يتعلق ابلصعوابت املرتبطة ابلعمل يف مناخ يسوده اخنفاض الروح املعنوية .وتتفق
نتائج دراسة براديل وساذرالند ( )1995مع نتائج دراسة كولينجز وموراي ( )1996اليت
أشارت إىل نفس العوامل السالفة الذكر (كاهليكل التنظيمي ،املناخ التنظيمي واخنفاض الروح
املعنوية) كمصادر رئيسة ،ومسببات لتوتر األخصائيني االجتماعيني.
اجلدير ابلذكر أنه بتغري املنظمات تتغري املتطلبات واملهام واملسئوليات واألدوار ،ويتم
استبداهلا مبزيد من األدوار املعقدة واملتداخلة ،وابلتايل يكون األخصائيون االجتماعيون أكثر
عرضة للتوترات الناجتة عن غموض الدور ،الذي ينشأ نتيجة هلذه التغريات .وف ًقا لذلك
فقد مت حتديد غموض الدور كأحد املصادر الرئيسة لعدم الرضا الوظيفي لدى األخصائيني
االجتماعيني ،وهذا ما توصلت إليه دراسة ابلوش وآخرون ()1998؛ حيث أشارت النتائج
إىل أن أكثر املصادر كمسببات للتوتر تشمل املطالب املتناقضة والتوقعات للقيام أبعمال
ليست من ضمن أعمال اخلدمة االجتماعية ومسئولياهتا  ،مع الشعور بعدم القدرة على إجناز
املهام اليت هي من صميم عملهم املهين ،ابإلضافة إىل عدم الوضوح حول ما هو متوقع منهم،
أي غموض توقعات الدور لدى اآلخرين .
وحي ــدث غم ــوض ال ــدور عندم ــا ال تتوف ــر املعلوم ــات الكافي ــة بش ــأن مس ــئوليات العم ــل
ونطاقــه ،وعــدم وضــوح توقعــات اآلخريــن جتــاه القائــم ابلــدور ،مبــا قــد يســبب ضغوطًــا نفســية،
وتوت ـرات للممارس ــن املهني ــن .وي ــؤدي التوت ــر النات ــج ع ــن ع ــدم وض ــوح األه ــداف أو امله ــام
إىل حال ــة ع ــدم الرض ــا الوظيف ــي ،وانع ــدام الثق ــة ابلنف ــس ،واخنف ــاض الش ــعور ابح ـرام ال ــذات،
ونق ــص احلم ــاس والدافعي ــة للعم ــل ،وكث ــرة الغي ــاب ع ــن العم ــل ،وتزاي ــد الني ــة ل ــرك الوظيف ــة
(ســاذرالند وكوبــر(1990 ،)Sutherland & Cooper؛ جملــس النشــر العلمــي.)2001 ،
أيض ــا إىل
ويف ه ــذا الص ــدد تش ــر نتائ ــج دراس ــة راب ــن وزيلن ــر(ً )1992( )Rabin &Zelner
أن عــدم الوضــوح يف العمــل يعتــر مؤشـ ًـرا الرتفــاع معــدل االحـراق املهــي ،وإحــال املوظفــن
بغــض النظــر عــن نوعيــة املؤسســة ،يف حــن أن وضــوح الــدور الوظيفــي ميكــن أن يكــون عامـ ًـا
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وقائيًــا مــن االح ـراق املهــي.
النتائج السلبية للتوتر :االعتالل الصحي ،وعدم الرضا الوظيفي ،واالحرتاق وإحالل
املوظفني:
عددا من األضرار ،سواء على مستوى املمارس املهين أو على
يُفرز التوتر النفسي ً
مستوى املؤسسة ،وهذا ما تؤكده نتائج دراسة طومسون وآخرون ( ،)1996الذين أشاروا
إىل أن األخصائيني االجتماعيني يعانون من مستوايت عالية من االضطراب العاطفي ،الذي
ظهر جلياً من خالل دراستهم امليدانية على األخصائيني االجتماعيني يف اململكة املتحدة.
كما أوضحت النتائج أن غالب األخصائيني االجتماعيني لديهم مستوايت عالية من القلق.
ويف الدراسة اليت قام هبا جيبسون وآخرون ( )1989للتوتر املهين للممارسني املهنيني يف
صنِّ ُفوا أبهنم «حاالت
أيرلندا الشمالية كشفت النتائج عن أن أكثر من ثلث املمارسني املهنيني ُ
مرضية»؛ حيث أظهرت إجاابهتم بعض األعراض املرضية ،اليت مت تصنيفها يف البحث أبهنا
«مرض نفسي معتدل» .هذه النتائج تدعمها دراسة كويف ( ،)1996اليت اشتملت على
ممارسا يف مكاتب اخلدمة االجتماعية؛ حيث أشارت نتائج الدراسة إىل أن  ٪ 72من
ً 36
املبحوثني أظهروا عالمات للمرض النفسي على مقياس ( .)GHQ28ويف الدراسة اليت قام
هبا جونز وآخرون ( )1991حول الضغوط النفسية اليت يعاين منها األخصائيون االجتماعيون
يف هريتفوردشري ،أظهرت النتائج أن  ٪ 55من العينة املبحوثة يشعرون ابالكتئاب ،وأن
مستوايت االكتئاب تتزايد كلما كان هناك شعور بزايدة كمية متطلبات العمل .وتشري نتائج
دراسة جايرنيت ( )Jayaranteوآخرون ()1986
عند دراسة آاثر توتر العمل واالحرتاق على العالقات األسرية إىل أن األخصائيني
االجتماعيني الذين يشعرون ابالحرتاق كانوا أكثر من غريهم إظهاراً ألعراض اإلحباط
واالكتئاب ،وسرعة االنفعال ،وكانوا أقل رضا حبياهتم الزوجية.
ويف دراســة مقارنــة قــام هبــا بينيــت ( )Bennettوآخــرون ( ،)1993الــي أُجريــت علــى
األخصائي ــن االجتماعي ــن يف ثالث ــة جم ــاالت خمتلف ــة (الرعاي ــة الصحي ــة للطف ــل ،والصح ــة
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النفســية للكبــار ،واإلعاقــة اجلســدية للكبــار)؛ للكشــف عــن مصــادر التوتــر وأســاليب التعامــل
مع ــه ،والتع ــرف عل ــى نتائ ــج التوت ــر ل ــدى األخصائي ــن ابملقارن ــة م ــع غريه ــم ،فلق ــد أظه ــرت
نتائــج الدراســة وجــود دالئــل علــى مســتوايت عاليــة نســبيًا لالكتئــاب املرتبــط ابلعمــل ،ومظاهــر
لإلحبــاط بــن األخصائيــن االجتماعيــن مقارنــة ابألشــخاص العاديــن أو العاملــن يف املهــن
األخ ــرى .ه ــذه النتائ ــج الس ــالفة الذك ــر دعمته ــا دراس ــة الحق ــة ق ــام هب ــا بـ ـراديل وس ــاذرالند
( )1995عــن تقييــم احلالــة الصحيــة لألخصائيــن االجتماعيــن والعاملــن يف جمــال املســاعدات
املنزليــة مقارنــة مــع جمموعــات وظيفيــة عاديــة ،الــي كشــفت عــن مســتوايت عاليــة مــن التوتــر
ب ــن العامل ــن يف املس ــاعدة املنزلي ــة واألخصائي ــن االجتماعي ــن مقارن ــة ابجملموع ــات الوظيفي ــة
األخ ــرى ،حي ــث اش ــتملت األعـ ـراض املرضي ــة للتوت ــر عل ــى اإلره ــاق الب ــدين بنس ــبة ،٪ 51
واإلجه ــاد العاطف ــي بنس ــبة .٪ 38
ويف الصــدد نفســه قــام ابلــوش وآخــرون ( )1998إبجـراء مســح علــى مخــس مقاطعــات
حملي ــة خمتلف ــة يف أجنلـ ـرا؛ الستكش ــاف العالق ــة ب ــن مس ــتوايت الرض ــا وع ــدم الرض ــا ،والتوت ــر
ب ــن موظف ــي اخلدم ــات االجتماعي ــة ،ابالعتم ــاد عل ــى إج ـراء املقاب ــات الش ــخصية م ــع ع ــدد
ـخصا (معــدل االســتجابة  .)٪ 87وكانــت نتيجــة مقيــاس ال ـ  GHQللعينــة أعلــى
 1276شـ ً
ابملقارن ــة م ــع األحب ــاث الس ــابقة؛ حي ــث س ــجل املدي ــرون نقاطًــا أعل ــى عل ــى مقي ــاس الصح ــة
العام ــة مقارن ــة ابملوظف ــن .يف ح ــن س ــجل املوظف ــون الذي ــن يش ــعرون بغم ــوض ال ــدور نقاطًــا
أعل ــى بكث ــر م ــن أولئ ــك الذي ــن يش ــعرون ابلثق ــة ح ــول م ــا تس ــتلزمه وظائفه ــم .كم ــا جت ــدر
اإلش ــارة إىل أن الدراس ــات العلمي ــة يف اآلون ــة األخ ــرة كش ــفت ع ــن وج ــود نس ــبة كب ــرة م ــن
احملاضري ــن يف اخلدم ــة االجتماعي ــة يعان ــون مس ــتوايت االكتئ ــاب واإلحب ــاط (كولين ــز وابري
جون ــز (.)2000 ،)Collins & Parry-Jones
وأتيت أمهية الرضا الوظيفي من َّ
أن الفرد مييل دائماً إىل احلصول على وظيفة ،أو البقاء يف
ظروف عمل يشعر فيها ابلرضا ،يف حني يتجنب أو يرتك العمل الذي ال يشعر فيه ابلرضا
الوظيفي .ومما يدل على أمهية الرضا الوظيفي العالقة الطردية بينه وبني معدالت الغياب
واالستبدال/االحالل للعاملني (هاغن ( ،1989 ،)Hagenهيملي ( )Himleوآخرون،
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1986؛ مارتن وشينك (.)1998 ،)Martin & Schinke
وتعكس نتائج دراسة جرينت وشيس ( ،)1984( )Jayaratne& Chessاملتعلقة
ابلتوتر النفسي واالحرتاق املهين لدى األخصائيني االجتماعيني ،اليت طبقت على ()288
مفردة من املمارسني املهنيني يف جماالت مهنية خمتلفة ،واملقسمني على النحو التايل( :عدد
( )144مفردة من األخصائيني االجتماعيني يف جمال الصحة النفسية ،وعدد ( )60مفردة يف
جمال رعاية الطفل ،وعدد ( )84مفردة يف جمال اخلدمات األسرية) ،أوضحت نتائج الدراسة
كبريا بني
أن مستوايت اإلجهاد/االستنفاد العاطفي وتبلد اإلحساس ال ختتلف اختالفًا ً
املمارسني املهنيني يف جمال رعاية الطفولة والعاملني يف جمال الصحة النفسية ،يف حني سجل
العاملون يف جمال اخلدمات األسرية مستوايت أقل من تبلد اإلحساس .كما أظهرت نتائج
دراسة عثمان ( )1991ونتائج دراسة بياري ( )2003أن اجملال الطيب هو أكثر جماالت
املمارسة املهنية للخدمة االجتماعية اليت يشعر فيها األخصائيون االجتماعيون ابإلعياء املهين.
للتعرف على مدى
ويف دراسة استطالعية قام هبا ايفانز ( )Evansوآخرون (ُّ )2006
انتشار اإلجهاد واالحرتاق النفسي والرضا الوظيفي بني األخصائيني االجتماعيني العاملني
الصحة العقلية والعوامل املسببة هلا ،ابستخدام مقياس ماسالك لالحرتاق  ،ومقياس الرضا
الوظيفي .واشتملت الدراسة على عينة بلغ عددها ( )237أخصائيًا اجتماعيًا من العاملني
يف جمال الصحة العقلية يف أجنلرتا وويلز ،أظهرت نتائج الدراسة مستوايت عالية من اإلجهاد
واالستنزاف العاطفي ومستوايت منخفضة من الرضا الوظيفي لدى جمتمع البحث من
اضا
األخصائيني االجتماعيني ،كما أشارت النتائج إىل أن  %47من املبحوثني أظهروا أعر ً
متعددة للتوتر واالحرتاق تعادل ضعف املستوى الوارد يف الدراسات املماثلة لألطباء النفسيني
وثالثة أضعاف املستوى الوارد يف الدراسات املماثلة للناس العاديني ،كما أشارت نتائج
كبريا من املبحوثني أبدوا رغبة قوية يف ترك العمل ،وأن  %40من املبحوثني
دراستهم أن ً
عددا ً
أشاروا إىل احتمالية قيامهم بتغيري وظيفتهم احلالية .
عدد من الدراسات
وفيما يتعلق أبثر االحرتاق املهين على الرغبة يف ترك العمل
رصدت ٌ
ْ
السابقة ومنها دراسة ماسالك وآخرون ( ،)1996اليت أكدت أن االحرتاق له عالقة قوية
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ابلرغبة يف ترك العمل ،ودراسة جيبسون وآخرون ( ،)1989اليت أظهرت نتائجها أن ٪ 73
من أفراد العينة أشاروا إىل أهنم فكروا يف ترك اخلدمة االجتماعية يف وقت ما خالل عملهم ،يف
حني أفاد نصف املشاركني أبهنم فكروا يف ترك العمل يف السنة املاضية .العديد من الدراسات
األخرى أيضا أشارت إىل أن نسبة عالية من األخصائيني االجتماعيني تنوي أن ترتك املهنة إما
بشكل كامل أو ترك الوظيفة احلالية (هاغن  1989 ،؛هيملي وآخرون .)1986 ،
كما تشري نتائج دراسة جيبسون وآخرون ( ،)1989اليت أُجريت للكشف عن
التوتر النفسي لدى عدد ( )176أخصائيًا اجتماعيًا يف أيرلندا الشمالية ابستخدام مقياس
عن َّ
أن 47
 Maslachلالحرتاق ( MBIMaslachآخرون  ،)1996 ،كشفت النتائج ْ
 ٪من األخصائيني االجتماعيني املشاركني سجلوا مستوايت عالية على مقياس اإلجهاد
مستوى عاليًا على مقياس تبلد اإلحساس ،وعلى
العاطفي ،وسجل  ٪42من املشاركني ً
املقياس الذي يقيس االحرتاق بسبب الشعور بعدم اإلجناز الشخصي سجل األخصائيون
االجتماعيون مستوايت عالية .وقد أشارت الدراسة إىل أن مجيع من مشلهم االستطالع تركزوا
يف فئة االحرتاق العايل من حيث التكرار ( ،)٪100وتقريبًا مجيعهم يف فئة االحرتاق من
حيث الكثافة ( ،)٪98وقد خلصت الدراسة إىل أن أهم مظهر من املظاهر الرئيسة لالحرتاق
لدى األخصائيني االجتماعيني يتمثل يف الشعور بضعف اإلجنازات الشخصية ،وعدم حتقيق
األهداف املهنية (جيبسون وآخرون.)1989 ،
وتظهر دراسة هيملي وآخرون ( ،)1986اليت استهدفت مقارنة لتصورات الرضا الوظيفي،
واالحرتاق واإلحالل بني األخصائيني االجتماعيني النروجييني واألخصائيني االجتماعيني يف
الوالايت املتحدة ،فلقد أشارت نتائج الدراسة إىل َّ
أن األخصائيني االجتماعيني النروجييني
أظهروا مستوايت أعلى من االحرتاق ،وعدم الرضا الوظيفي ،والنية لرتك وظائفهم أكثر من
نظرائهم األخصائيني األمريكيني .أيضاً أظهر األخصائيون النروجييون مستوايت عالية من التوتر
املرتبط ابلعمل بسبب غموض الدور ،أو صراع الدور أو تعارضه ،أو حتدايت العمل ،أو
تعارض القيم الفلسفية للمهنة ،أو ضعف املكافآت املالية واحلوافز وزايدة أعباء العمل مقارنة
ابألخصائيني االجتماعيني األمريكيني ،وخلصت الدراسة إىل أن أكرب مؤشر من بني مجيع
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أبعاد االحرتاق لألخصائيني االجتماعيني هو حتدايت العمل.
وتشري دراسة مارتن وشينك ( ( ،1998اليت استهدفت قياس مستوايت الرضا الوظيفي
واالحرتاق لدى املمارسني يف جمال الصحة النفسية ،واشتملت الدراسة على عينة قوامها
( )200خمتص يف جمال األسرة والطفولة وجمال الطب النفسي ،يف سبع مؤسسات للخدمة
االجتماعية يف نيويورك ،ابستخدام استبيان مينيسوات للرضا ،واستبيان ماسالك لالحرتاق،
ومقياس احرتاق املوظفني للممارسني الصحيني .أبرزت نتائج الدراسة أن  %57من
األخصائيني النفسيني و ٪71من املمارسني مبجال األسرة والطفولة وصفوا أنفسهم أبهنم
يشعرون ابالحرتاق الشديد .خلص الباحثان إىل أن ضعف امتيازات العمل مثل الفرص
التحفيزية والتعويض املادي ارتبطت ابالحرتاق لدى املبحوثني.
كما تشري دراسة بروسر ( )Prosserوآخرون ( ،)1999الذين قاموا إبجراء دراسة
طويلة املدى للصحة النفسية واالحرتاق والرضا الوظيفي لدى املمارسني يف جمال الصحة
النفسية يف أجنلرتا ،أن العمل مع اجملتمع اخلارجي ارتبط ابرتفاع نقاط مقياس الصحة العامة
( 12نقطة) ابملقارنة مع املمارسة داخل املستشفى ،وكذلك العمل كأخصائي اجتماعي
ارتبط ابرتفاع مستوايت التوتر ،واخنفاض مستوى الرضا الوظيفي ،وأيضا مبستوايت عالية
لإلجهاد العاطفي وفق مقياس ماسالك لالحرتاق .ويف السياق نفسه يشري أكر ()1999
إىل وجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بني عمل األخصائيني االجتماعيني واإلجهاد
العاطفي ،وأن األخصائيني االجتماعيني يتأثرون سلبياً ابلعمل مع العمالء الذين يعانون من
مرض نفسي شديد.

عوامل الوقاية  :اإلشراف املهين ودعم الفريق
يعـد توافـر الدعـم املقـدم مـن خلال عمليـات اإلشـراف املهني ،ومـن خلال فريـق العمـل
أحـد أهـم العوامـل املسـاعدة لوقايـة املمـارس املهني يف اخلدمـة االجتماعيـة ومحايتـه مـن
االحتراق الوظيفـي .يشير الكثير مـن الباحثين يف جمـال اخلدمـة االجتماعيـة إىل أن الدعـم
دورا ابلغًـا يف التخفيـف مـن أتثير ضغـوط العمـل
العاطفـي املقـدم مـن الرؤسـاء والزملاء يلعـب ً
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(كـودي ( )Coadyوآخـرون ،1990 ،هيملـي وآخـرون ،1989 ،1986 ،أم وهاريسـون،
 ،1998السيف ،2002 ،اهلواري .)2008 ،فيعترب اإلشراف املهين من املصادر األساسية
للدعـم يف اخلدمـة االجتماعيـة؛ حيـث يلجـأ األخصائيـون االجتماعيـون يف كثير مـن األحيـان
إىل املشـرفني عليهـم للحصـول علـى املسـاعدة للتعامـل مـع احلـاالت واملسـاعدة يف تطويـر
املهـارات (كولينجـز ومـوراي  ،1996 ،مزراحيـو أبرامسـون (،)Mizrahi & Abramson
 ،1985رشـتون ،1987 ،القعيـب .)1997 ،ومـن املهـم يف هـذا الصـدد اإلشـارة إىل بعـض
الدراسـات العلميـة التي اهتمـت ابلدعـم العاطفـي واملعنـوي لألخصائيين االجتماعيين ،ومنهـا:
دراسـة هيمليوآخـرون ( ،)1989املتعلقـة بـدور الدعـم العاطفـي (املعنـوي) يف التخفيـف مـن
أتثير ضغـوط العمـل ،والتي أوضحـت نتائجهـا أن توفـر الدعـم العاطفـي مـن قبـل املشـرفني
وزملاء العمـل لـه أثـر إجيـايب علـى اخنفـاض مسـتوايت التوتـر واالحتراق وغريهـا مـن املشـكالت
النفسـية الناشـئة عـن العمـل .وكدراسـة فاهـس بيـك ( )1981( )Fahs Beckأيضـاً التي
أشـارت إىل وجـود ارتبـاط قـوي بين انعـدام الدعـم يف العمـل خصوصـاً مـن السـلطة التنفيذيـة
وبين االحتراق املهني لـدى األخصائيين االجتماعيين .وكذلـك نتائـج مشـاهبة أظهرهتـا دراسـة
السـيف ()2000؛ حيـث أشـارت إىل أن اإلعيـاء املهني الناتـج عـن طبيعـة اإلشـراف ،وعـن
العالقات االجتماعية يف العمل كان عالياً لدى جمتمع البحث من منسويب اخلدمة االجتماعية
مبؤسسـات الرعايـة االجتماعيـة .أمـا نتائـج دراسـة كـوادي وآخـرون ( ،)1990التي أظهـرت
أنـه ال توجـد عالقـة ذات داللـة إحصائيـة بين إحسـاس األخصائيين االجتماعيين ابإلجهـاد
العاطفـي وتبلـد اإلحسـاس وبين تصوراهتـم عـن دعـم الفريـق ،إال أن النتائـج أوضحـت أن
املبحوثين الذيـن كانـت تصوراهتـم إجيابيـة فيمـا يتعلـق بدعـم الفريـق كان إحساسـهم ابإلجنـاز
يرا إىل أهنـم أقـل عرضـة خلطـر االحتراق .وابلنظـر للتصـورات حـول الدعـم
الشـخصي أعلـى ،مش ً
مـن املشـرفني وجـدوا أنـه ليـس هنـاك ارتبـاط إحصائـي بين تصـورات األخصائيين االجتماعيين
عـن الدعـم مـن املشـرف وبين أدائهـم علـى مقيـاس اإلجهـاد العاطفـي أو مقيـاس اإلجنـازات
الشـخصية ،يف حين ارتبـط بشـكل كبير يف شـعورهم ابلالمبـاالة الشـخصية مـن خلال مقيـاس
تبلـد اإلحسـاس .وتشير النتائـج إىل أن األخصائيين االجتماعيين الذيـن يـرون أهنـم حيصلـون
علـى دعـم مناسـب مـن املشـرف كانـوا أقـل عرضـة لالحتراق (كـوادي وآخـرون .)1990،
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كمــا تشــر دراســة كوازاكــي ( )1989إىل أن حجــم وعــبء العمــل امللقــى علــى
األخصائيــن االجتماعيــن مل يظهــر لــه ارتبــاط مباشــر ابالح ـراق إال عندمــا ينخفــض الدعــم
املقــدم هلــم؛ حيــث أظهــرت نتائــج الدراســة أن حجــم العمــل وكميتــه يتســببان بشــكل كبــر
ابلشــعور ابالح ـراق الوظيفــي عنــد املمارســن املهنيــن ،ولكــن يظهــر هــذا جلي ـاً عندمــا يقــل
الدعــم االجتماعــي املتــاح هلــم يف بيئــة العمــل ،وجتــدر اإلشــارة إىل أن عــبء العمــل هــو األكثــر
ارتباطـاً ابالحـراق؛ حيــث كلمــا زاد عــدد العمــاء الذيــن يتعامــل معهــم األخصائــي االجتماعــي
يف اليــوم العــادي ،وكلمــا زاد متوســط عــدد الســاعات الــي يقضيهــا األخصائــي االجتماعــي يف
العمل املباشــر مع العمالء كلما أدى هذا إىل االحرتاق وال ســيما يف ظل غياب الدعم املقدم
لألخصائيــن االجتماعيــن يف مؤسســاهتم .

مناقشة:
متثـل الضغوطـات النفسـية الناشـئة عـن بيئـة العمـل مبـا فيهـا التوتـر واالحتراق أحـد أهـم
القضـااي األساسـية التي يعـاين منهـا األخصائيـون االجتماعيـون ،التي تؤثـر سـلباً علـى ممارسـتهم
املهنيـة مـع العملاء ،وعلـى حياهتـم املهنيـة والشـخصية .هنـاك اعتراف متواصـل لـدى ممارسـي
اخلدمـة االجتماعيـة أن التوتـر ميثـل مشـكلة تواجههـم يف العمـل ،وأنـه يرتبـط بشـكل أس ٍ
ـاس
بغمـوض الـدور والتبايـن بين املثـل والقيـم العليـا يف اخلدمـة االجتماعيـة ،ومنجـزات العمـل
واخلصائـص الشـخصية للممارسين املهنيين .علـى الرغـم مـن قلـة األحبـاث امليدانيـة حـول
الضغوطـات النفسـية يف اخلدمـة االجتماعيـة فـإن هنـاك بعـض الدالئـل واملؤشـرات والرباهين
علـى أن األخصائيين االجتماعيين جيـدون مسـتوايت عاليـة مـن التوتـر واالحتراق يف عملهـم
املهين يف املؤسسات ،ويظهر ذلك خصوصاً عند قياس بعد (اإلجناز الشخصي) وفق مقياس
ماسالك لالحرتاق .وقد يكون لذلك عالقة ابلتعارض بني فلسفة اخلدمة االجتماعية وقيمها
وأخالقياهتـا ومـا يقـوم بـه األخصائيـون االجتماعيـون علـى أرض الواقـع .ويعـد غمـوض الـدور
وصراعـه أحـد أهـم املصـادر األساسـية للتوتـر النفسـي لألخصائيين االجتماعيين يف ممارسـة
املهنيـة يف اخلدمـة االجتماعيـة ،الـذي يؤثـر بشـكل سـليب علـى أدائهـم املهني يف املؤسسـات،
وحيـول دون حتقيـق أهـداف املمارسـة املهنيـة مـع العملاء.
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معرضـون أيضـاً ملسـتوايت عاليـة
وميكـن القـول أبن األخصائيين االجتماعيين كمهنيين َّ
من القلق واالكتئاب (بينيت وآخرون  ،)1993 ،وضعف الصحة العامة (براديل وساذرالند
 ،)1995 ،غير أنـه مـن الصعـب حتديـد مـا إذا كانـت هـذه األعـراض النفسـية والفيزيولوجيـة
مرتبطـة ابلسـمات الشـخصية لألخصائـي االجتماعـي ،أو أن عمـل اخلدمـة االجتماعيـة أدى
إىل هـذه املسـتوايت املرتفعـة مـن االضطـراب العاطفـي والصحـي.
إن اخلدمة االجتماعية كمهنة تسعى إىل حتسني األداء االجتماعي للعمالء ،من خالل
تقدمي اخلدمات واملساعدة يف إشباع احتياجاهتم االجتماعية والنفسية ،وإزاء حتقيق ذلك يواجه
العمالء مجلةً من التحدايت اليت ترتبط بعوامل متعددة ،منها :العوامل االقتصادية واالجتماعية
والتشريعية ابجملتمع (جونز ونوفاك َّ .)1993 ،
إن التغريات املعاصرة واملتالحقة يف احتياجات
اجملتمع ومتطلباته يف ظل املتغريات املستمرة يف سياسات خدمات الرعاية االجتماعية أوجدت
عددا من التحدايت لألخصائيني االجتماعني ملمارسة العمل ،لعل من أبرزها التعارض بني
ً
التوجهات املهنية للخدمة االجتماعية واألدوار املتوقع منهم القيام هبا من قبل العمالء أو
املستفيدين من خدمات املهنة .وأتيت أمهية العوامل التنظيمية أبهنا أحد أهم املصادر الرئيسة
إلحداث الضغوط النفسية عند األخصائيني االجتماعيني ،ومن أبرز هذه العوامل :غموض
الدور ،وصراع الدور ،وحتدايت العمل  ،وحرية العمل ،وعبء العمل ،فضالً عن التغيريات
يف اهلياكل والرتاكيب واملناخ التنظيمي يف املؤسسات ،مما يظهر عدم قدرة األخصائيني
االجتماعيني عن التطبيق الصحيح للمهارات املهنية اليت تعلموها؛ وذلك بسبب التباين يف
توقعات الدور املتعارضة اليت يتوقعها منهم اآلخرون .إن األحباث والدراسات العاملية تظهر
دالئل أبن املفاهيم املهنية للخدمة االجتماعية يف القطاع الصحي مت تقويضها وهو ما أفرز
عددا من املعضالت األخالقية ،والتحدايت املهنية للممارسني املهنيني فيما يتعلق بكيفية تلبية
ً
احتياجات العميل ومتطلبات العمل يف ضوء التغريات السياسية ،واإلصالحات التشريعية،
اليت يتعرض هلا القطاع الصحي .ففي املؤسسات الصحية يتوقّع من األخصائيني االجتماعيني
التعامل مع مشكالت العمالء يف مقابل القليل من احلرية واالستقاللية املهنية والصالحيات يف
اختاذ القرارات املتصلة ابملرضى وأسرهم ،واإلمكاانت احملدودة اليت ال تتناسب مع احتياجات
املرضى املتزايدة .وابلتايل فإنه ليس من املستغرب أن جند درجة عالية من االحرتاق الوظيفي
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لدى ممارسي اخلدمة االجتماعية يف تلك املؤسسات.
ويف ضوء الدراسات السابقة السالفة الذكر تظهر بعض الدالئل واملؤشرات على أن
األخصائيني االجتماعني العاملني يف جمال الصحة النفسية يشعرون مبستوايت احرتاق أقل
من أولئك العاملني ابملستشفيات العامة ،أو مبجال الرعاية االجتماعية ،وأن األخصائيني
االجتماعيني العاملني يف اجملال األسري لديهم مستوايت أقل من التبلد العاطفي من
األخصائيني العاملني يف جمال الصحة النفسية ،وبصفة عامة يظل هناك صعوبة يف إصدار
أحكام بشأن مستوايت االحرتاق يف املؤسسات ،وتظل الصورة غري كافية نظراً لندرة عدد
الدراسات واألحباث العلمية وقلتها ،املقارنة بني مستوايت االحرتاق يف خمتلف املؤسسات
املهنية اليت يعمل هبا األخصائيون االجتماعيون.
وابلنظر إىل اجملال الطيب كأحد قطاعات ممارسة مهنة اخلدمة االجتماعية جند أن
املستشفيات تعتمد يف عملها بشكل ٍ
أساس على النموذج الطيب ،وابلتايل يرتتب عليه آاثر
على األخصائيني االجتماعيني من حيث اختالف املكانة املهنية ،وطبيعة املطالب امللقاة على
عاتقهم من منسويب مهنة الطب ،اليت غالبًا ما تكون متعارضة مع قيم اخلدمة االجتماعية،
إضافة إىل ذلك فإن تقدمي اخلدمات االجتماعية يف املستشفيات قد مت حتديدها يف عدد من
الدراسات على أهنا مرهقة لألخصائيني االجتماعيني؛ ألهنم يفتقرون للموارد واإلمكاانت
الالزمة لتلبية حاجات العمالء .ومع هذه القضااي ،ويف ضوء التنوع الكبري يف أدوار اخلدمة
االجتماعية تظهر لنا احتمالية كبرية لتعرض األخصائيني االجتماعيني للتوتر واالحرتاق
النفسي أكثر من غريهم من املهنيني العاملني يف جمال الرعاية الصحية.
وجديــر ابلذكــر أنــه يف اآلونــة األخــرة شــهدت برامــج الرعايــة الصحيــة واالجتماعيــة
تغ ـرات ملحوظــة فيمــا يتعلــق بتنظيــم اخلدمــات الصحيــة واالجتماعيــة وتقدميهــا ،ومــن أجــل
االســتجابة هلــذه املتغـرات بشــكل فاعــل فإنــه مــن الضــروري لــكل مهنــة أن تطــور فاعليتهــا يف
مناطــق املمارســة اخلاصــة هبــا ومبــا يســاعدها علــى حتقيــق هويتهــا املهنيــة .ولعــل الفكــرة الســائدة
أبن القاعــدة املعرفيــة للخدمــة االجتماعيــة مســتعارة بشــكل كبــر مــن علــوم أخــرى تعــي أن
املســامهات اخلاصــة أو املميــزة لألخصائيــن االجتماعيــن مــع الفريــق الصحــي ليســت مفهومــة
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دائمــا ،أو ال حتظــى بتقديــر واضــح منهــم (ديلــون ،1990 ،رابــن وزيلنــر ،1992 ،ريــد
ً
وآخــرون .)1999 ،إن قــدرة األخصائيــن االجتماعيــن علــى حتديــد نطــاق عملهــم املهــي
والوظيفــي ابملستشــفيات وتوضيحــه يعتمــد بشــكل أسـ ٍ
ـاس علــى قدرهتــم علــى التفــاوض فيمــا
يتعلــق أبهدافهــم املنشــودة وأســاليبهم املهنيــة وقدرهتــم علــى مقاومــة حمــاوالت املهــن األخــرى
لتحديــد نطــاق عملهــم وجماالتــه ،ويؤكــد علــى ذلــك رابــن وزيلنــر ( ،)1992حيــث أشــارا إىل
أن الوضــوح الوظيفــي يعــي درجــة إدراك األخصائــي االجتماعــي ملكانتــه الوظيفيــة ولصالحياتــه
يف تقريــر أســاليب العــاج يف احلــاالت ،الــي تعـ ُّـد يف ضمــن نطــاق مهنيتــه واختصاصــه ،ويف
ضــوء املتوقــع مــن قبــل العمــاء واملشــرفني والزمــاء .

اخلامتة :
إن مهن ــة اخلدم ــة االجتماعي ــة م ــن أكث ــر امله ــن ال ــي يالزمه ــا خط ــر التوت ــر واالحـ ـراق
املهــي ،وهــذا مــا أثبتتــه وكشــفت عنــه نتائــج عـ ٍ
ـدد مــن الدراســات واألحبــاث العلميــة يف اخلدمــة
أن الصــورة مازالــت غــر واضحــة بشــكل ٍ
االجتماعيــة ،غــر َّ
كاف فيمــا إذا كان األخصائيــون
االجتماعيــون يواجهــون توتـًـرا واحرتاقًــا أكثــر مــن غريهــم ،ومقارنــة بنظرائهــم يف املهــن األخــرى،
ل ــذا تظ ــل قضي ــة التوت ــر واالحـ ـراق امله ــي أح ــد القض ــااي املعاص ــرة ال ــي حتت ــاج إىل مزي ــد م ــن
البح ــث والدراس ــة؛ لفه ــم أبعاده ــا ،وأتثرياهت ــا الس ــلبية عل ــى األخصائي ــن االجتماعي ــن،
والعم ــاء ،واملهن ــة ،واملؤسس ــات.
وتعكــس الدراســات العلميــة قلــة أمهيــة العوامــل الشــخصية لألخصائيــن االجتماعيــن
كعوامــل مســببة للتوتــر واالح ـراق املهــي ،يف حــن أوضحــت الدراســات أمهيــة العوامــل
التنظيميــة ،مثــل :ضغــوط العمــل ،وحجــم العمــل ،وعــدد ســاعات العمــل ،وعــدم وضــوح الــدور،
والعالقــة مــع املشــرفني كمؤشـرات أساســية ملشــاعر التوتــر واالحـراق املهــي .كمــا أشــارت بعــض
الدراســات إىل العوامــل اخلاصــة ابلعميــل ،وارتباطهــا مبشــاعر االح ـراق عنــد األخصائيــن
االجتماعيــن .أمــا عوامــل اخلطــر املرتبطــة ابالحـراق فقــد مت حتديدهــا لتشــمل انعــدام التحــدي
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يف العمــل ،وقلــة االســتقالل الــذايت واحلريــة يف العمــل ،وغمــوض الــدور وصراعــه ،والصعــوابت
يف تقــدمي اخلدمــات املطلوبــة والالزمــة للعمــاء ،والشــعور ابلنقــص وتــدين احـرام الــذات املهنيــة.
وتشــر الدراســات إىل الدعــم اإلش ـرايف علــى أنــه عامــل مســاعد وحمفــز لوقايــة األخصائيــن
االجتماعيــن مــن مشــاعر التوتــر واالحـراق يف اخلدمــة االجتماعيــة .وعليــه تظهــر احلاجــة ملزيــد
مــن البحــوث العلميــة لدراســة عوامــل التوتــر واالحـراق احملتملــة عنــد األخصائيــن االجتماعيــن،
و َّ
أن جهود األحباث ميكن أن تســاهم يف التوصل السـراتيجيات أكثر فعالية لتخفيف توترات
العمــل والوقايــة مــن االح ـراق (مثــل زايدة فــرص اإلش ـراف املهــي وزايدة الدعــم مــن اإلدارة
والفريــق) ،ومبــا يســاعد علــى متكــن املهنــة يف إجنــاز مهامهــا ابلشــكل املطلــوب .وأتيت أمهيــة
األحبــاث العلميــة املرتبطــة هبــذا اجملــال لتحقيــق النمــو املعــريف املتكامــل الــذي يســتطيع بــدوره أن
يســهم بشــكل كبــر يف زايدة فعاليــة العمــل وكفاءتــه وجودتــه ،وحتقيــق الرضــا الوظيفــي لــدى
األخصائيــن االجتماعيــن يف كافــة جمــاالت املمارســة املهنيــة.
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