
 
 

 
هذا و لاألصعدة التغيرات على جميع  العصر الحالي عرضة للكثير من إن

النفسي من بين العناصر الفعالة التي تخلق نوع من االضطرابات  اإلجهاديعتبر 
ما قد يجعل رجال و لطاقة التي يستخدمها الفرد،النفسية المرتبطة بادية والجس

طاقة على كل بحكم ما تتطلبه المهنة من جهد وعرضة و أكثرالدرك الوطني 
 اإلرهابيةالعمليات كل الظروف و أنكما الثقافية االجتماعية، و المستويات

هي مؤشرات كافية لتوليد  العشرية السوداءمجازر التي عاشتها هذه الفئة في الو
كرجال  األمنعلى  المسؤوليةبالعناصر  أساساهذا يرتبط ف والقلق والتوتر والخو

تطلب ذلك مجازفة  حتى لو األمنالدرك الوطني الذين من مهامهم الحفاظ على 
ذلك هذا العمل  إلى ذا يخلق نوع من التوتر ضفـمواجهة المخاطر، كل هو

يد النفسي ير على الصعمجهود كبدرة على التحمل وقو يتطلب جهد وجرأة
 األدوار إلى إضافةذه الفئة تلعب دورا فعاال ـه أن إذ ،االنفعاليوالجسدي و

ود على الصعيد النفسي بذل اكبر مجهو األمنهي المحافظة على و األخرى
حد بعيد من تحمل المسؤولية حتى  إلىل الوصول ـجأاالنفعالي من والجسدي و

نفسيا وجسديا  تؤثر على الفرد ظهور انفعاالت إلىلو كان هذا يؤدي فيما بعد و
  . انفعالياو
 

كما  ، ةـمن حياتنا اليومي أجزاءالتوتر عناصر والضغوطات النفسية و أن
يتعرض لمواقف  أنرد يمكن ـف ر فأيـآلخمصادرها تختلف من فرد  أن
 أفعالد فهناك ردو ، يةـالنفسدراته العقلية وظروف مختلفة يتعامل معها وفقا لقو
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تولد  فعالا لكن هناك ردودة فيما بعد وـتصبح عاديو آنيةاتجاه مواقف  تكون 
قد د ينتج عن ذلك سلوكات مختلفة ـقو،  النفسي اإلجهادمن تم التوتر والقلق و

شكل لهم نوع تف ـبصفة مستمرة لمواق األشخاصفكلما تعرض  تكون خطيرة ،
ذا الضغط ـقد يرجع هو، ي نفسي وجسم ادـإجهد ينتج عنها ـمن الضغوط ق

ي منها مثال رجال ـالضغوطات النفسية يعان أنفنجد  ، لطبيعة العمل أيضا
مواجهة المواقف  بصددم ـا قلنا رجال الدرك الوطني الذين هـكمو األعمال

 رأةـالجد على المخاطرة وـهي تعتمم وـلديهس الموت ـالخطرة التي تعتبر ح
فترات محرجة من  عايشوان ـ، كم ةـلظروف ضاغط تعرضوا أشخاصفهم 

اكل ـالمشو يرةـاألخترات ذه الفـكذلك هو،  اإلرهابتوتر الوطن فترة 
د يمر ـفرد عادي ق فأي ، االعتداءات رامـاإلجعية كاالنحراف الفساد االجتما

 ، د الشهيةـد يفقـه تحت سيطرة الضغوطات فقـد تجعلـبظروف بسيطة ق
 اآلثارهذه ن إـذا فـ، وله يزهـقص تركينو ، ومـصعوبة الن دهـتظهر عنو

 إلىم الضغوط راجع ـحج أندر الظروف المولدة لها بمعنى ـبق ارـأثمجرد 
اخطر مواقف  ىـإليتعرضون  خاصـاألش، لكن هؤالء  األسباب تأثيردرجة 

 ، إرهابية، عمليات  البيضاء باألسلحةبكثير كرؤية المجازر البشرية، القتال 
حل تدخل وة على الـالمهنرد مجبرا بحكم القانون وـكون الفي باألسلحةات همواج

هذا و ، اإلرهابيةالتصدي لهذه العمليات يرة وـوالصراعات الخطهذه الخالفات 
فان  جرأتهشخص مهما كانت  فأي إليهل ـبحكم العمل الموك وأبحكم المسؤولية 

ذي قد يولد لابالتوتر والقلق و اإلحساس هـلديمجرد التفكير في الوضع يولد بو
هنا سنحاول في بحثنا هذا و اإلجهاد داثـإحدور فعال في ل ـالضغط الذي يمث

ي ـبه فدور الذي يلعـالهما الضغط النفسي و أساسيينين ـالتركيز على مفهوم
جسدية  ه من اضطرابات  نفسية،ـعن ما يترتبو، ي ـالنفس اإلجهادتوليد 

  . عاطفيةو

  : األتيومن هنا نطرح التساؤل 
  ؟ النفسي الناتج عن الضغط اإلجهاديعاني رجال الدرك الوطني من هل 
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   : الفرضية العامة

  . النفسي اإلجهاد يعاني رجال الدرك الوطني من

  : الفرضيات الجزئية
نفسي يظهر على شكل اضطرابات  إجهاديعاني رجال الدرك الوطني من   -  1

  . جسدية فيزيولوجية

نفسي يظهر على شكل اضطرابات  إجهادلدرك الوطني من يعاني رجال ا -  2
  .نفسية 

 
  : الضغط النفسي

الضغط و  في البحوث النفسية المواضيع أهميعتبر الضغط النفسي من 
من خالل تهيئة  اإلنسانال بد منه في الحياة فهو يساهم في نمو  أمرالنفسي 

عدم  أوالضغط النفسي المفرط  أن،غير مألوفةغير و أوكانت  الظروف مخيفة
يتضح من خالل دراستنا للضغط و القدرة على مواجهته قد يؤثر على الصحة،

كيف و األمراضبمجموعة من النفسي و المراجع الطبية للضغط النفسي انه مرتبط 
  . الفردصحة هذا الضغط النفسي على  يؤثر

يجدر سلبي، و أوي خارجي ايجاب أوالضغط النفسي هو كل تغيير داخلي ف
في حياة المرء كوفاة شخص عزيز  األساسيةقد تغيره التغيرات و بنا التكيف معه،

ايجابية قد  أنهاظن التي نو تطرأالتغيرات التي  أنى حتخسارة وظيفته، و أوعليه 
عن  يأتيالضغط النفسي قد  أنكما  الوالدة ، أوتسبب الضغط النفسي كالزواج 

  . )1( عاجات يومية متكررةانز

 انكلوسوكسونيونمن طرف مهندسون  19في القرن   Stressظهرت كلمة 
في سنة القوة التي تحث على التوتر وهي تمارس على الجسم، و إلى لإلشارة
 أنالضغط النفسي يشير في  أي أن استخدم طبيب كندي اللفظة بمعنى طبي 1914



 

 
 

-
)  المعاكسة القلق، طر،الخ الضجة، ( عدواني على الجسم البشريالالعمل  إلىواحد 

 اإلفرازاتانطالق سلسلة من  أساسيارد فعل الجسم لمواجهته هذا العدوان، وو
يشير الضغط  كماالموصالت العصبية يقودها الدماغ و)  األدرينالين (الهرمونية 

  . )2( عواقبه السيئةو .فرط التوتر إلى أيضا النفسي

  : مفهوم الضغط النفسي
 - Hanzcili : حاجة تطلب منه أي إزاءلجسم الغير محدد رد فعل ا .  

 - Dolli et Vitro  : جسميا  أوالضغط النفسي هو كل ما يحدث اضطرابا نفسيا
  : عقلنا و نقسم الضغط الى قسمين همافي جسدنا و

  : االيجابيالضغط النفسي 
هو عبارة عن التغيرات والتحديات التي تفيد نمو المرء وتطوره ،كالتفكير 

يحفزنا اعدنا ويسالعام و أدائناذا النوع من الضغط النفسي يحسن من ه أنمثال و
  . على زيادة الثقة بالنفس

  : الضغط النفسي السلبي
 ن الضغوطات التي يواجهها الفرد فيـهو عبارة عق وـيسمى بالضيو

وطات سلبيا قد تؤثر هذه الضغو االجتماعية ، ي عالقاتهـف أوالعائلة  أوالعمل 
 مرتبطة بالضغط النفسي راضـأع إلىتؤدي ية وـسدية والنفسعلى الحالة الج

ة وعسر الهضم والربو ـالتشنجات العضلير وـالظهدة والمع األمداع وـكالص
ازدياد خطر تجمد الدم ط الدم وارتفاع ضغ اكل النشاط الجنسيـمشواألرق و

  . غيرهاو

د محد أساسنطلق من نفس الضغط النفسي بعدة تعريفات تعرف علماء الو
ينطلق من  اآلخرالبعض و اإلثارةوواضح فبعض التعريفات تنطلق بسبب 

ات يجمع بين االثنين ـض من التعريفـبع، و المثير إزاءاالستجابة الصادرة 
بسيطة ربما ال تكون واضحة و أخرىفضال عن متغيرات  ، اإلثارةاالستجابة و

  . المعالم
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  : مدرسة التحليل النفسي

ود عوامل خارجية ضاغطة على الفرد سواء الضغوط النفسية تعني وج
حينما تزداد حدة هذه الضغوط فان بالتوتر و إحساسبدرجة توجد لديه  أوبكليته 

  . نمط جديد إلىيغير نمط سلوكه عما هو عليه توازن والذلك يفقد الفرد 

-Lazarus :  
المترتبة  االستجاباتمجموعة المثيرات التي يتعرض لها الفرد فضال عن 

نفسية الدفاعات الى الخطر والظروف مع الضغط وكذلك تقدير الفرد لمستووعنها 
  . التي يستخدمها في مثل هذه الظروف

-Cox  -  Mackay:  
الشخص لمتطلبات التي تطلب  ظاهرة تنشا من مقارنة بأنهالضغط النفسي 

الدفاعية  اآللياتعدم توازن في  أوقدرته على مواجهة هذه المتطلبات اختالل منه و
الواقع يحدث االستجابات  لألمراالستسالم التحكم فيها و عدمالمهمة لدى الفرد و

  . الخاصة به

لضغط في كلتا الحالتين النفسية تدل محاوالت الفرد لمواجهة او
  . الفيزيولوجية المتضمنة منه وجدانية على حضور الضغطو

Jean bendjamin :  
مكان معين هذا وقت وامل خارجي يمس به الفرد في الضغط النفسي هو ع

واحد دفاعات  أنالتي ترافقها في و لفرد يستعمل دفاعات عقلية لمواجهتها األخير
  . بيولوجية

مرتبطان بدرجة  ألنهما اإلجهادلفصل بين كل من الضغوط النفسية وال يمكن او  - 
 متوقعة أويمكن اعتباره رد فعل لضغوط نفسية حقيقية  اإلجهاد أنكبيرة بحيث 

لوصف مرادفا لإلجهاد لتفادي الغموض و يطلق لفظة ضغط Murrel أنبحيث 
اد مرادفا لإلجه Tensionلفظة توتر  الحاالت الخارجية عن نطاق الفرد ،
 إلىقد يؤدي العجز عن مواجهة الضغط لوصف تأثير الضغط على الفرد و

  . تنتهي بتدهور الحالة الصحيةباالستياء و اتبدعدد من النتائج 



 

 
 

-
 تأثيرل ال نوعي لجسم ما على ـرد فع اإلجهاد أن ر هاس سيالنيعتببحيث   - 

 ةـعلى العمليات الفيزيولوجي ادـلإلجه تأثير نه يؤكد وجودأ أيسلبي 
  .)3( لعضويةا

نفسي اجتماعي تظهر  أوطبيعي  Stressهو نتيجة عمل مجهد  أيضا اإلجهاد  - 
د عوامل في وجو)  نفسي بيولوجي أوبمظهر عقلي  (في تعابير متنوعة 

  . ) الزمن، االستعداد الوراثي ( مساعدة
تمارس )  نفسي أوعامل طبيعي  أيحافز خارجي  (عبارة عن قوة  اإلجهاد  - 

  . األخيرظهور توتر و تشوه على هذا  إلىعلى جسم ما فتؤدي 
نفسه على  اإلجهادهو نتيجة اإلجهادعامل  أن أيهو نفسه الجهد  اإلجهاد  - 

  . يةالفرد األبعادمختلف 
بين عامل خارجي يواجه الفرد في زمان عبارة عن تفاعل دينامي  اإلجهاد - 

مكان معينين فيستخدم دفاعاته الذهنية و البدنية في مواجهته فيصير معرضا و
  .االجتماعي للسياق الجسدي وبنيته النفسية ولمخاطر جسدية تبعا لحالة 

 أوحقيقية بصفة لفرد يصيب ا إرهاق أوبدني  إعياءهو حالة من  اإلجهاد  - 
مفاجئة  ألحداثنتيجة  اإلجهادكثيرا ما يعاني الناس من و متوقعة في الحياة ،

كرد فعل للمشاكل اليومية  اإلجهادقد يحدث و الطالق أوالوفاة في حياتهم ك
دا ـا يواجهون تهديفيم اإلجهادد يعاني الناس من ـذلك فق إلى باإلضافة

ال يستطيع الخروج  بأنهيشعر  إنسان أياد ـباإلجهقد يصاب لحياتهم مثال و
  . ما مأزقمن 

 Lopsonمن زوايا مختلفة مما جعل البعض منهم مثل  اإلجهادعرف علماء 
لكن  ، يتفق عليه الجميع لإلجهاديوضحون صعوبة وضع تعريف مناسب  آخرينو

 أي نتائجه لياألويعزو االتجاه  اإلجهادمالحظة ثالثة اتجاهات في تعريف  بإمكاننا
الثالث فينادي  أماالثاني يعتبره مثيرا جابة الفرد في المواقف الضاغطة واست

االستجابات من جهة و اإلجهاد بين مسببات بالتناول التفاعلية أصحابه
  . أخرىالسيكوفيزيولوجية للعضوية اتجاه هذه المثيرات من جهة 



 

 
 

-

-Holmes   حادث مثير يلقي مطالب صعبة على الفرد .  

 - Ellison  يمثل استجابة جسدية لحالة تهديد من المؤثر بهدف المحافظة على
 أمراضيسبب  أنيمكن الذات ،لكن تكرارها باستمرار التعرض للمؤثر 

  . التنفس و غيرهاالقلب و كأمراض

 - Ress  بينما ال يحدث عند  األفرادعند بعض  اإلجهاديتساءل لماذا يحدث
 أهمية إلىكذلك يشير  هوو لو في نفس المواقف الضاغطة ،و آخرين

في تحديد  أي ،اإلجهادتنشيط حدوث  أوالخصائص الشخصية  للفرد في تحقير 
  . )4( نوعية استجابة الفرد للمواقف الضاغطة

-Kiriaou et Sutcliff   أواللذان يعتبران استجابة لمؤثر سلبي مثل الغضب 
لذاته ، فينشط  شكل تهديدايالفرد بان ما يطلب منه  إدراكناتج عن  اإلحباط
  . المهني اإلجهادالدفاعية لتخفيف هذا التهديد و هما بذلك يدخالن مجال  آلياته

- Zimbardo أويرهق الكائن الحي لحادث يخل بتوازن و استجابة يقوم بها 
هناك ضرورة لوجود تناسب طردي بين  أي ، تتجاوز قدراته على التكيف

على  أوالتكيف  أوالفرد  إمكانياتبين و)  الخارجية أوالداخلية  (المطالب البيئة 
اطمئنانه، زن يحقق راحة الفرد ومواجهة هذه المطالب حتى يحدث هناك توا

مطالب  أي إجهادعنه  أعكسي بينهما يخل بهذا التوازن وينش بينما وجود تناسب
  . ) تناسب عكسي ( إجهاد= التكيف  إمكانياتخارجية عكسي مع البيئة داخلية و

يفات تندرج ضمن االتجاه التفاعلي بحيث تهتم بتقييم الفرد هناك تعرو
  . لألحداث

 - Brodsky  جابة االست ،أيضا ألماقد تسبب  أومهددة  أنهاعلى  اإلحداثهو تقييم
سلبية التغييرات ال إلىيشير  كماو جسدية، أمالتي تلبي هذا التهديد نفسية كانت 

بب ما يتعرض له الفرد من سعلى العالقات في المجال المهني ب تطرأالتي 
بالعجز مع استنفاذ الجهد  اإلحساس إلىخارجه مؤديا  أوالعمل  في ضغوطات

النفسي االستنزاف النفسي ثم الدخول في حالة االحتراق و اإلنهاك،فحالة من 



 

 
 

-

 أوالجسمية  أوهلكا تماما من الناحية االنفعالية كون فيها الفرد مستيالتي 
   لروحية،و هذا المخطط يلخص ما سبقا أوالعقلية  أوالسلوكية 

  . ةنفسية، جسدياستجابة          ) األحداثتقييم  ( تفاعل        مؤثر إحداث    

لى شكل البيئة يظهر عمحصلة التفاعل بين الفرد و اإلجهادهكذا يعتبر و
يحدث و معنويا ،صحيا و األفرادالنفسي تؤثر في حالة من التوتر العاطفي و

بيئية اجتماعية وتنظيمية ورات فردية ويل عوامل متعددة تتضمن متغبفع اإلجهاد
ية وضعف المشاركة وقلة الوقت االجتماعشكالت الشخصية ومترابطة كالم

  . )5( التغيرات المفاجئة لهاو

  : اإلجهادمراحل 

  المرحلة الثالثة
 اإلنهاكمرحلة 

  المرحلة الثانية
 مرحلة المقاومة

  األولىالمرحلة 
 اراإلنذمرحلة 

يعقب التعرض المسـتمر  
المتصل بـنفس عوامـل   و

لجسم ا أصبح، التي اإلجهاد
متأقلما في النهاية معهـا،  

 تستنزف طاقة التكيفو

كـان   إذايتم التأكـد ممـا   
فـق  التعرض لإلجهاد يتوا

مع التكيف وتزداد المقاومة 
 يتجاوز المستوى العاديو

المستوى العادي للمقاومة، 
يظهر في الجسم تغيرات و
صة بالتعرض للعوامل خا

 تبدأألول مرة و  اإلجهاد
المقاومة في االنحالل في 

 نفس الوقت

 : اإلجهادج نماذ
  : اإلجهادنوعين من  Blokerيميز 

نظرا للدور الهام الذي يلعبه هذا  يعبر عنه انه ملح الحياةو : المفيد اإلجهاد - 
طريقه  ستجيب عنجهاز الفيزيولوجي للعضوية التي تفي تنشيط ال األخير

  . للمواقف المهددة التي تعترضها
جسمية  إضراراي الشدة قد يسبب بلغ مستوى معينا ف إذاالذي  : المضر اإلجهاد - 

 . نفسية أو



 

 
 

-

  : اإلجهادمصادر 
  : المصادر التالية إلى Gemlechأشار

  . العالقات االجتماعية بين الزمالء  - 
  . التركيب المنظمي  - 
شعور الفرد نحو مهنته و اختبار ماسالش يقيس هذه و  طبيعة العمل و الوظيفة  - 

  . الجوانب
  . غموض الدور  - 
  . البيئةظروف العمل و  - 
  . عوامل شخصية خاصة بالفرد  - 
  : )6( الحياة الخاصة  - 

  : الجانب المنهجي
، والفرضيات  ناهج باختالف باختالف المواضيع وطبيعة العينةتختلف الم
  . المنهج المالئم هو المنهج الوصفي أن لهذا وجدناالمراد دراستها و

  : المنهج الوصفي
المنهج الوصفي يتضمن دراسة الحقائق الوقتية المتصلة (  Houttneyحسب 

وبالتالي وصف ودراسة خصائص )  الناس أو األحداث أو األوضاعبمجموعة من 
زمة في وضع معين، بجمع المعلومات والبيانات والمعلومات الال أبعادهاالظاهرة و

المالئمة لجمع البيانات  األداة أنكما  استخالص نتائجها ،عن الظاهرة وتحليلها و
  . )Maslach )7كذلك اختبار ة في هذه الدراسة وكانت االستمار

  : تمارةــاالس
جل الحصول على أمن  لألفرادتوجه  أسئلةنموذج يضم مجموعة  أنهاتعرف 

لجة البيانات المتعلقة سهولة معامزايا للها خصائص و الموضوع،المعلومات حول 
  . الكيفيةوبالتالي المعالجة الكمية و إحصائيةبالبحث و طرق 



 

 
 

-

سـؤاال يتضـمن    23اعتمدنا في هذه الدراسة على استمارة متكونة مـن  و
  . ال أونعم  ـب اإلجابة

  : األتيلدى تم تصميم االستمارة على النحو و

   . أوليةبيانات   - 

  . بعض االضطرابات النفسيةالنفسي و باإلجهادبيانات خاصة   - 

ـ  ـبيانات خاص  - ات خاصـة باالضـطرابات   ـة باالضطرابات الجسـمية بيان
  .)8( االنفعالية

  : Maslach اختبار
  :رئيسية هي أبعادفقرة بشعور الفرد نحو مهنته و يقيس ثالثة  22يتضمن و

  . نجازنقص الشعور باال  - تبلد المشاعر    - االنفعالي   اإلجهاد  - 

  : عينة البحث
سنة من  45 إلى 30بين  أعمارهممن رجال الدرك الوطني تتراوح  26هي 

. مؤسسة الدرك الوطني بوالية عنابة 
 

  : األوليةتفريغ البيانات 
  : الحالة المدنية - 1

  النسبة  التكرارات  
  %50  13  متزوج
  %50  13  عازب
  0 0  مطلق

  %100 26  المجموع

انعدام ين والعازبين والمتزوج راجـاإلفو التساوي بين ـنالحظه ه ما
  . المطلقين



 

 
 

-

  : المستوى التعليمي - 2
  النسبة  التكرارات  

  %26.92  7  متوسط
  %53.84  14  ثانوي
  %19.23 5  جامعي

  %100 26  المجموع

لكن هنا نسبة ذوو مستوى تعليمي ثانوي و كأعلى %53.84 أننالحظ 
 األفرادؤالء التحاق ه أنهذا دليل على و،  %19.23نسبة قليلة المستوى الجامعي ب

  . في فترة كان االلتحاق بالجامعة قليل أي طويلة فترة لهذه المؤسسة كان منذ

  : الحالة االجتماعية - 3
  النسبة  التكرارات  

  %15.38  4  حكومي
  %11.53  3  بعيد
  %19.23 5  قريب
  %53.84  14  عسكرية إقامة

  %100 26  وعـــالمجم

  .%53.84نسبة وهي  بأعلىمقيمون باقامات عسكرية  األفراد أغلبيةنالحظ 

  : المستوى االقتصادي - 4
  النسبة  التكرارات  

  %34.61  9  جيد
  %65.38  17  متوسط
  %0 0  ضعيف

  %100 26  وعــالمجم

 األجر إلىهذا راجع و،  % 65.38نسبة فيه للمتوسط ب  أعلىالحظنا 
  . المؤسسة رغم عملهم لساعات طويلة جداالذي يتقاضاه داخل 



 

 
 

-

  : لــنوع العم - 5

    
 اإلدارةهم عمال على مستوى % 61.53مما نالحظ اكبر نسبة من العينة 

منها فرعية التي تقوم  أكثرإداريةالن المؤسسة مجال الدراسة هي مؤسسة مركزية 
 . السدود كإقامة أخرىبمهام 

  : طبيعة العمل - 6

  النسبة  التكرارات  
  %57.69  15  نهارا
  %19.23  5  ليال
  %23.07 6  مناوب

  %100 26  وعـــالمجم

اغلبهم يعمل نهارا بـأعلى   أن إالعمل العينة ساعات طويلة  أنبالرغم من 
ثم لـيال كأقـل نسـبة     %23.07اوبات بنسبة ثم يليه العمل بالمن% 57.69نسبة 

19.23% .  

  : االقدمية في العمل - 7
  النسبة  التكرارات  

  %19.23  %5  سنة 5 إلى 1
  %38.46  %10  سنة 10 إلى 6
  %26.92 %07  سنة 16 إلى 10

  %15.38  %07  فما فوق 16
  %100 26  وعـــالمجم

  النسبة  التكرارات  
  %61.53  16  إدارة

  %19.23  5  على مستوى الكمبيوتر
  %19.23 5  السدود إقامة



 

 
 

-

ت اقدميتهم مـا  الذين تتراوح سنوا% 38.46اكبر نسبة تقدر ب  أننالحظ 
العاملين في هذه المؤسسـة هـم    أغلبية أنسنوات هذا ما يدل على  10 إلى 6بين 

لهم خبرة كبيرة في هذا الميدان و ذلك من خالل مزاولتهم له خالل هـذه   أشخاص
  . السنوات الكثيرة

  : تفريغ حماور االستمارة التحليل الكمي للمعطيات   -
  : المستوى النفسي - 1

  تكرارات  ارةــــعبال  المتغير
  نعم

النسبة 
  المئوية

  تكرارات
  ال

النسبة 
  المئوية

المستوى 
  النفسي

هل اختيارك لهذا العمل كان رغبـة   – 1
  منك؟

24  10.34%  02  2,5%  

هل اندماجك في هـذه المهنـة لـه     – 2
  أهداف مالية؟

20  8،62%  06  7،5%  

  %05  04  %9،48  22  هل تشعر بالرضا اتجاه مهنتك؟ - 3
هل يشكل بعدك عن األهل و إقامتك  - 5

  بالمؤسسة نوع من التوتر؟
10  4،31%  16  20%  

هل يقدر األخر من عملـك حسـب    - 8
  رأيك؟

23  9،91%  03  3،75%  

إلى عمـل ميـداني    لو تم إرسالك - 15
يتطلب جهد كبير هل يشكل لك نوع 

  من اإلحباط و التوتر؟

20  8,62%  06  7,5%  

ل الذي تطلب هل خلق لك هذا العم - 17
  الجرأة نوع من الشجاعة؟

18  7,75%  08  10%  

هل لك القدرة على اتخاذ القرارات  - 18
الصائبة في حالة تحملك مسؤولية في 

  ؟ العمل ال تملك خبرة فيها
20  8,62%  06  7,5%  

هل لك إمكانية استرجاع األحداث  - 19
  %13,75  11  %6,46  15  ؟ المؤلمة لو بعد سنوات

عاملك مع اآلخـرين يكـون   هل ت - 20
  %5  04  %9,48  22  حسب ما يمليه عليك العمل فقط؟

  



 

 
 

-

  تكرارات  ارةــــالعب  المتغير
  نعم

النسبة 
  المئوية

  تكرارات
  ال

النسبة 
  المئوية

المستوى 
  النفسى

رفاقك في العمل  أنهل ترى  - 21
  %8,75  07  %8,18  19  ثانية؟ أسرةيشكلون معك 

هل تضع ثقتك فـي جميـع    - 22
  %8,75  07  %8,18  19  ؟ألفرادا

  /  80  /  232  المجموع

  : المستوى الجسمي - 2

  اراتــالعب  المتغير
تكرارات 
  نعم

النسبة 
  المئوية

تكرارات 
  ال

النسبة 
  المئوية

المستوى 
  الجسمي

هل يتوافق هذا العمـل مـع    - 4
  قدرتك العقلية الجسمية؟

16  13,55%  10  15,62%  

مع هل ساعات العمل تتوافق  -  6
  قدراتك الجسمية؟

17  14,40%  09  14,06%  

هل المبلـغ الـذي تتقاضـاه     - 7
  المبذول؟ الجهد يتوافق مع

21  17,79%  05  7,81%  

بعد القيام بالعمل لمدة طويلة  - 9
  %10,93  07  %16,10  19  هل تحس بشد في األعصاب؟

في نهاية األعمال المتبعـة   - 10
ــبعض اآلالم  هــل تحــس ب

  كالصداع؟
17  14,40%  09  14,04%  

بعد العـودة مـن المهـام     - 11
الميدانية الطويلة هل تترك لك 
  اثر كالثقل في حركة الكتفين؟

10  8,47%  16  25%  

هل تحس بـنفس النشـاط    - 12
الجسمي سواء في أيام العمل 

  مثل أيام العطل؟
18  15,25%  08  12,5%  

  /  64  /  118  وعـــالمجم



 

 
 

-

  : المستوى االنفعالي - 3

  تكرارات  اراتــــالعب  يرالمتغ
  نعم

النسبة 
  المئوية

  تكرارات
  ال

النسبة 
  المئوية

  المستوى
  االنفعالي

لو تم تغيير وظيفتـك   - 13
بعمل اقل من قدراتك هل 

  تشعر باالنفعال ؟
13  22,41%  13  28,26%  

لو تعرضت الصطدام   - 14
مـن طـرف    إلزعاجاو 

هل تشعر بـالقلق   صديق
  التهيج؟و

07  12,06%  19  41,30%  

المستوى 
  االنفعالى

لو تم تهميشـك فـي    - 16
موضــوع يحــق لــك 
التدخل فيه هل تواجهه 

  ؟أعصابببرودة 

19  32,75%  07  15,21%  

هل تحب التعامل مـع   - 23
بطريقة دينامية  اآلخرين

  اجتماعية؟

19  32,75%  07  15,21%  

  /  46  /  58  وعـــــالمجم

 
  : المستوى النفسي )أ  (

هم % 20أي بنسبة  80من أصل  16لقد ظهرت اكبر نسبة في االستمارة 
أي مشكلة وقد يرجع هذا إلى طول المدة في العمل  يشكل بعدهم عن األهل أفراد ال

أن طبيعة عملهم تفرض  وقدرتهم على التكيف والتعايش في مختلف األماكن، أو
يشكل بعدهم % 4.31أي بنسبة  232ن أصل جابات مإ 10عليهم ذلك، أما عدد 

  . عن األهل نوع من التوتر



 

-

هم أشخاص % 13.75أي بنسبة  80من أصل  11وفيما بعد تحصلنا على 
وع ـد يرجع إلى نـقو، لو بعد سنوات داث المؤلمة وـألحال يمكنهم استرجاع ا

كل ـرد استرجاعها يشـا وبمجـمن الكبت اتجاه المواقف التي ال يمكنهم تحمله
 %6.46 سبةي بنأ 232من أصل  15أما  ، اطـق واإلحبـلهم هذا نوع من القل

، وقد  هم أشخاص يمكنهم استرجاع تلك األحداث المؤلمة والذكريات الماضية
ر الذي تركته في ـواألث د ذاتهاـة تلك األحداث في حـيرجع هذا إلى طبيع

ما يحدث المثير ، فعند نفوسهم وعقولهم وجعلتهم يتذكرون بمجرد السؤال عنها
جابو بنعم عن أة الذين ـحد أفراد العينأو سألنا يتجلى ذلك مثال لتكون االستجابة و

ألما و  ف األكثرـيركزون على المواقلمجازر يسردون الوضعية بكاملها وحد اأ
هم  %9.48أي بنسبة  232من أصل  22أثرا في عقولهم، ثم بينت النتائج أن 
هذا دليل عور بالرضا وـة منهم كما أن لهم شأفراد كان اختيارهم لهذه المهنة رغب

جابو بعدم أ 80من أصل  4و   ب اإللزامية اغو الضغط لهذا االختيار،على غيا
وهذا قد يخلق عندهم ضغط ،  %5 ـرضاهم عن هذه المهنة أي بنسبة تقدر ب

ه كلما كانت عناصر ـنأي كما بينا في الجانب النظر، و وتوتر نفسي كبيرين
ألصعدة هور اإلجهاد على جميع اذا يؤدي به إلى ظـضاغطة على الفرد فان ه

باب التي تؤدي إلى ـنه من بين األسأكما  يؤثر سلبا على العمل، و المستوياتو
النفسية ة والقدرات الجسمية وـهي الصراع بين متطلبات المهن ظهور اإلجهاد

  . للفرد

ال يرون بان اندماجهم في هذه المهنة غير مرتبط  ـكما أن عدد اإلجابات ب
م في هذا العمل له اندماجه% 8.62نسبة أي ب 232من أصل  20بهدف مالي أما 
البطالة، أما في العيش حياة بعيدة عن الفقر و قد يرجع إلى رغبتهمأهداف مالية و

فهذا دليل على أن مسؤوليتهم تفوق األجر  %7.5الذين أجابوا بالنفي بنسبة 
أشخاص ال يشكل لهم العمل الميداني الطويل أي  %7.5المتحصل عليه ثم نسبة 

اإلحباط لكن هذا ال يعني انعدام هذان العنصران لدى كل فئة أما الذين نوع من 
ظهر عندهم التوتر % 8.62أي بنسبة  232من أصل  20أجابوا بنعم هم 



 

-

على المستوى النفسي من هنا فان كل عمل يتطلب مجهود كبير واإلحباط و
حيث  فسي،بالتالي إجهاد نيرا في توليد اإلحباط والتوتر والجسدي يلعب دورا كبو

أن ظهور االنفعاالت السلبية والشعور العام بالقلق والتوتر  Hans  cillyيقول
إجابات النفي  بعدها تأتياإلجهاد، و اإلحباط كلها عالمات تشير إلى التعرض إلىو

لم يخلق لهم هذا العمل أي نوع من الجرأة و الشجاعة كما انه من %10بنسبة 
ضمن المهام التي ال  ن العينة يندرج عملهمخالل هذه الدراسة وجدنا أن فئة م

اإلدارية البسيطة  إلى السن بحيث يهتمون باألعمال إضافة تتطلب نوع من الجرأة
هم % 7.75أي بنسبة  232من عدد اإلجابات مجتمع الدراسة من أصل  18أما 

جة الممارسة الميدانية الطويلة أفراد خلق لهم هذا العمل نوع من الشجاعة نتي
قدرتهم كالمشاكل االجتماعية والكوارث وهم المستمر للمواقف المؤلمة، تعرضو

وتر، فالتكرار المستمر التحتى بوجود نوع من الخوف، القلق وعلى مواجهتها 
يقل خوفه و يزيد  مواجهتها يجعل الفرد أكثر علما بها و يقل خوفه وللمواقف و

الخوف بل هي وجود  الشجاعة ال تعني انعدام" حد العلماء أعزمه حيث يقول 
  . " الخوف مع القدرة على تجاوزه

اآلخرين  يرون أن 232إجابة من أصل  23 ـل%  9.91ووجدنا بنسبة 
مية يقدرون عملهم و هذا راجع إلى طبيعة العمل في حد ذاته باعتباره مؤسسة حكو

ا على قدرته على تحمل هذه المسؤولية رغم مخاطرهكل فرد فيها يحس باالفتخار و
   . الحالة االنفعاليةحة النفسية والجسدية والص

كيفية ن األشخاص الذين يقدرون ذواتهم وأ Hodjan  1986قد قال و
أما نسبة النفي " تحملهم للضغوطات االنفعالية هم أشخاص أقل عرضة اإلجهاد 

ا قد يرجع هذب رأيهم ال يقدر اآلخرون عملهم وهم أشخاص حس%  3.75كانت 
  . طبيعتهاه المهنة وإلى جهل اآلخرين بهذ

بنسبة  232جابة بنعم من أصل إ 22كما أن نتائج الدراسة بينت وجود 
الوحيد بين هم أشخاص يتعاملون بطريقة آلية تنعدم فيها العاطفة و الرابط % 9.48

 ، تبلدهاهؤالء القوانين والعمل ال أكثر وال أقل وهذا يرجع إلى تحجر المشاعر و



 

-

انين صارمة تعتمد كما نعلم أن المؤسسات األمنية لها قو ما تلعب المهنة دور كبيرك
بحكم الممارسة الطويلة فإن طبيق القوانين أكثر من العاطفة وتعلى االنضباط و

البرودة في المشاعر تظهر تدريجيا، صنف إلى ذلك أنهم أشخاص ال يثقون بجميع 
عدم ل آلي ولى الربط بين التعامل بشكوهذا دليل ع%  8.75 الناس إذ نجد نسبة

ي الشخصية جوانب معينة فو الثقة باآلخرين ، و قد يرجع هذا إلى فروق فردية
  .نوع المهنة دعمها طبيعية وظروف و

أجابوا بالنفي حول أن رفاق %  8.75أي بنسبة  80من أصل  7ووجدنا 
تهم أيرون %  8.18أي بنسبة  232ن أصل م 19العمل ال يشكلون أسرة أما 

يجازفون مع بعضهم ، فأثناء المواقف الخطرة نجدهم بينهم، و يشكلون أسرة فيما
يحمون بعضهم كل هذا التفاعل يخلق نوع المودة بينهم، أما الذين أجابوا بالنفي فقد 

مواقف مؤلمة بفقدانهم لرفاقهم  يرجع هذا إلى تحجر مشاعرهم يحكم المهنة أو
أي بنسبة  80أصل من  06ا على الخوف من إعادة عيش نفس الخبرة، ثم تحصلنو

هم أفراد ال يملكون القدرة الكافية لتحمل مسؤولية عمال ال يملكون فيه أي  7.5%
و قد يرجع هذا إلى قلة معرفتهم بنوع العمل أو أنهم عملوا في ميادين  خبرة، 
 ، أنه من بين مصادر اإلجهاد النفسي غموض الدور Kalnبحيث يقول   أخرى

وضوح ت المطلوبة لسلوك الدور المتوقع، أو عدم نقصد به عدم كفاية المعلوماو
الكوارث يجند صة في حاالت مثل فترات اإلرهاب وخاالمتطلبات المراد انجازها و

كل العاملين دون النظر إلى دور كل منهم فالوطن بحاجة إلى جهد كل فرد في 
لى زيادة الخوف بسبب حدة القلق بالتالي هذا الغموض قد يؤدي إالمؤسسة، و

  .توتر الذي يؤدي بدوره لإلجهاد الو

  : المستوى الجسدي  )ب(
اجابو بعدم % 25بنسبة  64من أصل  16من خالل نتائج االستمارة وجدنا 

أن الذين  قد يرجع هذا إلىبعد العودة من المهام الطويلة و معاناتهم من ثقل الكتفين
بسيطة بالنسبة ت طويلة فهي ن المهام مهما كانأواجابوا هكذا هم من فئة الشباب 

%  8.47أي بنسبة  118من أصل  10أما    الغ تتطلب جهد جسدي كبير،لهم و



 

-

سي ظهرت تعرضوا لنوع من اإلجهاد النف أنهمأجابوا بنعم ، هذا دليل على 
ر اآلالم هذا ما ظهر في الجانب النظري حيث نجد ظهوأعراضه في هذه اآلالم، و
التي يصاب بها الفرد في ذكرى  هي من بين األعراضفي الكتفين والمفاصل و
الممارسة الطويلة لهذه المهنة، نه قد يرجع إلى حكم أإلى  وفاة شخص عزيز إضافة

اص يعانون من الصداع بنسبة بالتالي تركها لمثل هذا األثر ، ثم وجنا أشخو
أن األشخاص الذين يصابون بالصداع هم  Childer harpyفحسب رأي% 14.40

كما  ، وف أو الذين يميلون إلى الكمال في أعمالهمأشخاص لديهم قلق أو خ
أالمه تعقب فترة  أن اإلجهاد هو أهم عامل في تنمية الصداع و أنLinchأشار

تعبة على كل المستويات النفسية اإلجهاد ، بمعنى أن الصداع يعقب القيام بأعمال م
  .الجسدية و

ول الجهد المبذهم أشخاص ال يتوازى أجرهم مع %  7.81ووجدنا أن نسبة   - 
عدم االرتياح في ق والتوتر وـوهذا يؤثر على نفسية الفرد وعلى زيادة القل

  . العمل

يحسون بشد في % 16.10أي بنسبة  118من أصل  19كذلك وجدنا   - 
األعصاب بعد القيام بمهام طويلة، حيث نعلم أن مهام رجال الدرك الوطني 

ترة طويلة في ميدان العمل، هم فل إلى وجود أشخاص تتطلب جهد كبير إضافة
 cochraneبحيث صرح   قد يلعب هذا كعامل مشارك لظهور هذا العرض،و

اإلجهاد ينتج عن نشاط زائد في الجهاز العصبي  إن 1971في دراسة قام بها 
هو كأهم سبب الرتفاع الضغط لذي يسبب تقلص األوعية الدموية والمركزي ا

  .الدموي 

يتوافق العمل  هم أشخاص ال% 15.62 ةأي بنسب 64 صلأمن  10كما أن
المهام الموكلة إليهم، ا إلى السن، االقدمية في العمل ومع قدراتهم وقد يرجع هذ

، فليست القدرة آخر أن القدرات الجسدية و العقلية تختلف من فرد إلى ضف إلى
من عمل سنة هي نفسها لدى  20إلى  16لدى شخص عمل في هذا الميدان من 

عامل ظهور اإلجهاد هي تجاوز متطلبات  من أهمسنوات و 05ى إل 01مدة من 



 

-

أفراد ال يتوافق هذا العمل مع % 14.06العمل لقدرات الفرد، كما وجدنا نسبة 
 . قدراتهم الجسمية

م تحملهم لساعات العمل عدأن متطلبات العمل تفوق قدرتهم و قد يرجع هذاو
كذلك قد يكونون يعانون من وع إلى كبر سنهم في بعض الحاالت هذا راجالطويلة و

العقلية تختلف أيضا من كما أن االستجابة الجسمية و  بعض األمراض الجسدية،
فليس النشاط الذي يقوم به العامل على مستوى اإلدارة فهو نفسه   آخر، فرد إلى

ناه في الجانب النظري أن تعتبر كإثبات لما بيلذي يقوم به على مستوى الحدود، وا
ة التي تتطلب جهدا كبيرا تؤدي إلى ظهور اإلجهاد عندما ينهك الجسم المهنالعمل و

عي ووصوله لحدود نهائية وتظهر أعراض جسدية بسبب التعب للجهاز الدفا
  . بالتالي يقل نشاط الفردو

  :المستوى االنفعالي  )ج( 
جابوا بالنفي في حالة أ% 41.30أي بنسبة  46من أصل  19ن لقد ثبت لنا أ
التهيج هذا يعني أن طرف صديق وعدم شعورهم بالقلق و اج منتعرضهم لإلزع

بعض األشخاص تكون ردود أفعالهم هادئة بمعنى أن يقول الشخص في ذاته ال بد 
قد يؤدي على النفس يخلق نوع من التوتر و أكون صامدا، هذا النوع من الضغط أن

كما نرى كثرة الضغط الداخلي، عندما لوقت إلى نوع من االنفعال ألنه ومع مرور ا
يتم تفريغه يظهر في شكل سلوكات قد تكون سلبية أما الذين اجابو بنعم أي بنسبة 

االنفعال، فمن خالل أفعالهم تتميز بنوع من العداوة وهذا يعني أن ردود % 12.06
يرى أن سبب بعض االضطرابات الجسدية أو   Danbarدراستنا حسب

يعكس هذا بو هي ضغوط انفعالية وصراعات داخلية مستمرة وماتية كالرالسيكوسو
ثم  االضطراب العجز عن التنفس بمعنى وجود انفعال مع عدم القدرة على تفريغه، 

عامل بطريقة دينامية جابو بالنفي بأنهم ال يحبون التأ% 15.21تطرقنا إلى نسبة 
يؤثر على صحتهم رغباتهم وهذا قد  هذا يعني أنهم يكتبون أفكارهم،اجتماعية، و

الكراهية فكلما وجد عنصر الحوار النفسية ويولد لهم نوع من االضطهاد والحقد و
داخل العمل وقل السلوكات السلبية إلى التقليل من الضغط ودون خوف يؤدي 

  . هذا يقلل من قدرة إصابتهم بالجهادالتوتر بيتهم ، و



 

-

 هم أشخاص%  22.41أي بنسبة  58من أصل  13كما بينت النتائج أن 
هذا قل من قدرتهم ، وأو تغيير وظيفتهم بعمل  أجابوا بشعورهم باالنفعال في حالة

ن ديهم ردود أفعال انفعالية خاصة أليعني أن بعض أفراد الدراسة هم أشخاص ل
قد يؤدي هذا إلى نوع من القلق و التوتر عملهم وهو الموضوع حساس جدا و

فهذا يعني أن ردود أفعالهم هادئة % 28.26الحاد، أما الذين اجابو بالنفي بنسبة 
نوعا ما، ولكن هذا ال يعني الرضا فقد يكون هذا التغيير للوظيفة قادم كأمر من 

هذا الهدوء قد يكون و) مراعاة تفاوت الرتب ( شخص ذو رتبة أعلى منهم 
يزيد من حدة  هذاحفاظ على عمله ويتفادى العقاب ومصطنع حتى يتمكن من ال

عالقته بالجانب حول االنفعال و slawss -  fillin  - kolaبين لق والتوتر والق
ة مباشرة ببعض األمراض الجلدية ن بعض الحاالت االنفعالية لها عالقاالجسدي 

  .المواقف االنفعالية الخوف، و إن من أسباب مرض السكري هو القلق،و

  : Maslach تطبيق اختبار ماسالش   -
  : يقيس ثالثة أبعاد رئيسية هي

  نقص الشعور باإلنجاز - تبلد المشاعر   - اإلجهاد االنفعالي 

  : بعد القيام بتطبيق االختبار و حسابه كانت النتائج كاألتي
                            

  
  مجموع النقاط الخاصة باإلجهاد                                    

  ـــــــــــــــــ=  متوسط اإلجهاد االنفعالى    - 
  عدد األفراد                                           

  مجموع نقاط تبلد المشاعر                                
  ــــــــــــــ=  متوسط تبلد المشاعر     - 

  عدد األفراد                                      
  حساس باإلنجازمجموع نقص اإل                                       
  ـــــــــــــــــ = ـ متوسط نقص اإلحساس باإلنجاز

  عدد األفراد                                                
  607/26 = متوسط اإلجهاد االنفعالي ـ 



 

-

  متوسط% 23،34 =
  عالي%13،46= 350/26=  ـ متوسط التبلد

  741/26= ـ متوسط نقص اإلحساس باإلنجاز
  متوسط 32،34%= 

إلى وجود إجهاد متوسط و  درجة تبلد مشاعر عالية إذن تشير درجة اإلجهاد
إلى درجة نقص  هذا حسب ما تم التحصل عليه من تطبيق اختبار ماسالش إضافة

  . اإلحساس باإلنجاز فهو يندرج ضمن المستوى المتوسط

 
ين لألعراض على من خالل النتائج التي تحصلنا عليها وجدنا ظهور متبا

أين ظهرت أعراض التوتر، القلق  كافة المستويات خاصة على الجانب النفسي
من خالل ما وجدنا فهذه العوامل ترتبط بمجموعة من األسباب التي واإلحباط، و

حد  نقصد أن المهنة فيطبيعة العمل ، السن، االقدمية، و: تساعد في ظهورها مثال 
أن أفرادها هم أشخاص يتعاملون كل لجهد الزائد، وذاتها تتطلب نوع من الجرأة وا

  .لمة ؤمقت أو معظمه اتجاه مواقف محرجة والو

كثرة تكرارها تؤدي بالفرد إلي ظهور نوع كل هذا يعتبر كعوامل ضاغطة و
بحيث أن الفرد أثناء تعرضه للضغوطات فهو يمر بثالث  من اإلجهاد النفسي،

التوازن مع سد اكتساب نوع من التكيف وول الجالمقاومة أين يحا: مراحل منها 
لكن إذا فشلت يؤدي نجحت المقاومة ال يظهر اإلجهاد وفإذا   هذه المواقف الحرجة،

من المواضيع التي قد  نه السنوات الماضية كثرت العديدأإلي  إضافة  إلي ظهوره،
العمليات اإلرهابية  االنفجارات،: قلق رجال الدرك الوطني مثال تشير خوف و

الفيزيولوجية التي تظهر ضف إلى ذلك هناك نوع من االضطرابات  لسابقة،ا
الميداني لهم الجانب المهني وهناك أفراد ترك  هذا يدل على أنكالتعب واإلنهاك و

هذا  ، شد األعصاب و الصداع خاصة و ما يتطلبه من جهد اآلالم في الكتفين،
بعدم الشعور باألمن الفرد  انه عندما يحس االذين بينو  orin- Drayerحسب رأي 



 

-
قد ينشا ف منفردا يؤدي هذا إلى الصداع، وعند مواجهة المواقخاصة والحماية و

  . أيضا بسبب اإلرهاق في العمل

ات على مستوى راد يعانون من اضطرابـكما أن هناك مجموعة من األف  - 
ف ة اتجاه المواقـتكون عنيف مـأفعالهبالتالي ردود و، ي ـالجانب االنفعال

الضاغطة ، فيرى إتباع النظرية السلوكية أن االضطراب السيكوسوماتي هو 
كذلك يرى  استجابة عضو ما،باط سابق بين الموقف االنفعالي ونتيجة ارت

Hans cillyعامة كالتهيج وقابلية اإلثارة وعدم الثبات االنفعالي أن السلوكات ال
هذا إلجهاد النفسي، وا العدوانية كلها عالمات تشير إلى تعرض الفرد إلىو

  . ظهر في دراستنا

ما تم التحصل عليه من االستمارة،   Maslachكما دعمت نتائج اختبار 
كذلك نقص اإلحساس اإلجهاد االنفعالي، والذي دل على وجود نسبة متوسطة من 

ن تحجر ونسبة عالية من تبلد المشاعر وهذا دليل على وجود اإلجهاد، أل باالنجاز،
  . أعراض رئيسية تنبه بوجود اإلجهاد عامل بشكل إليالتالعواطف و

 
طبيعة ة الموجودة بين اإلجهاد النفسي وإظهار العالق دراستنا هذه تهدف إلى

  .عمل رجال الدرك الوطني 

يعاني رجال الدرك الوطني من إجهاد نفسي يظهر  : النسبة للفرضية األولىبف  -
فمن خالل النتائج وجدنا أن هناك نوع من   ضطرابات جسدية،على شكل ا

طبيعة العمل ي العمل والتعب الزائد فابات الجسدية التي كان اإلجهاد واالضطر
، اآلالم الرقبة  األعصاب شد ، ، الم الكتفين كدافع أو سبب لظهور الصداع

دليل على وجود اإلجهاد النفسي  هذاوظهرت بنسب متوسطة ومتفاوتة و
  . صدق الفرضية األولى عند معظم الحاالتو

يعاني رجال الدرك الوطني من إجهاد نفسي  : أما بالنسبة للفرضية الثانية -
اإلجهاد النفسي  يظهر على شكل اضطرابات نفسية، فمن خالل النتائج ظهر أن



 

-

على شكل أعراض نفسية كاإلحباط والتوتر، وخلق نوع سلبي من  ظهر
ؤثر هذا ي، و ق والتهيجـة نفسية من القلـد يعيش حاللفرجعل ااالنفعال ، و

بالتالي فاإلجهاد النفسي يلعب دورا كبيرا في سلبا على حياتهم النفسية ، و
 اضطرابات نفسية تجعل من الفرد غير متزن نفسياأعراض وظهور 

من هنا صدق الفرضية الثانية عند معظم أكثر، وأضرار  استمراره يؤدي إلىو
  . أفراد العينة

ا اتجاه مختلف المواقف المؤلمة بالتالي فان فئة الدراسة فشلت مقاومتهو
اإلجهاد النفسي، إلى تعرضها لمشاعر القلق و على جميع المستويات، مما أدىو

نه من جهة أخرى أصدر مهم لرضا الفرد عن ذاته إال ن العمل ما إلى إضافة
  . صعوبة التعامل معهر لتوليد اإلجهاد النفسي ومصد

 
رق متفاوتة كما أن العمل ـأنواع العمل مختلفة و ترتبط باإلجهاد بط أن

التي اة على عاتقهم، وـؤولية كبيرة ملقالذي يقوم به رجال الدرك الوطني مس
ل المواقف ـمواجهة كين بتحمل مختلف الظروف الضاغطة وم ملزمـتجعله
ن ـا لظهور نوع مـدورا هام يلعبة مهما كانت درجة خطورتها وـالمؤلم

،  لـطبيعة العمق وـذا الصراع والضيـبالرغم من وجود هو، ي اإلجهاد النفس
ع مختلف المواقف الحرجة ـلتكيف مود فئة مهمتها اـأن هذا ال ينفي وج إال

بهذا فاإلجهاد يشكل عنصر أساسي اإلجهاد ، وهذا لتمكينهم من مواجهة والمؤلمة و
ه من ـما يخلقأو سلبي و ايجابية ه أثارـلء كان ايجابي وحياة البشرية سوا في

 . سلبيات
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