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Nurses conditions in Algeria under the COVID pandemic 
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 ملخص:     
 المتقدمة الدول وخاصة العالم أذهل والذي كورونا فيروس فيروس ظهور الخصوص وجه على والجزائر عامة العالم عرف
 لجائحةا ههذ ظل في كبيرا دورا لعبت التي الفئات ومن. النواحي جميع ومن القطاعات كل على أثر مما باإلنسانية، وهتك

 الضوء تسليط الدراسة هذه خالل من فأردنا... وغيرهم المخابر وعمال وأطباء ممرضين من الصحي القطاع مستخدمين
 اوهذ مهنتهم حول المنتج والخطاب 19 كوفيد أزمة ظل في يعايشونها التي والظروف الجزائر في التمريض ممتهني على

 اتمستشفي من مستشفى في الممرضين من مجموعة على ميدانية دراسة وهي ضالتمري مهنة تكتسيها التي البالغة لألهمية
 .العاصمة الجزائر

 .كورونا فيروس جائحة المهنية، الضغوطات التمريض، مهنة المفتاحية:الكلمات 

Abstract : 

 

The world and Algeria specifically has faced the appearance of corona virus which has 

impressed all the world including developed countries and which had harmed humanity and 

consequently had affected all the sectors. From the sectors which have played a crucial role is 

the medical sector, nurses, doctors, biologists and more... Thus, the aim of this study is to 

spotlight the nurses in Algeria and the conditions that they are living and the consequences 

behind and this is due to their great importance of this profession. This is an empirical study 

done on a group of nurses in of Algerian hospitals. 

Keywords : Corona virus, Nursing profession, Work stress. 

 المقدمة واشكالية الدراسة
والذي تسبب في كوارث كبيرة على عدة أصعدة أولها  19يشهد العالم بأسره انتشار كبير لفيروس كورونا كفيد 
" وفاة 1111لى مستوى الجزائر ""وفاة عالمًيا، وع939317الخسائر البشرية، حيث بلغت الوفيات لحد الساعة إلى "

أما على األصعدة األخرى نلتمس انهيارات على المستوى االقتصادي والتجاري  .(2020 جويلية 22)اإلحصائيات بتاريخ 
والخدماتي الذي مّس جميع الدول، ناهيك على الضغوطات التي يعيشها العمال في جميع القطاعات ضغوطات نفسية 

من الموظفين  41 %نيه بعض القطاعات، حيث أظهرت دراسة قامت بها كاثرين ماير: "أن وأخرى مادية جراء ما يعا
والعاملين يشعرون بأن أصحاب العمل والمنظمات التي يعملون لديها ال يقدمون مزايا لدعمهم عند اإلصابة بفيروس 

خرى، من بين هذه القطاعات التي كورونا". في الحقيقة نتائج هذه الدراسة ال تنطبق على بعض القطاعات وتنطبق على أ
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ال تنطبق عليها والتي وفرت لها الدولة الجزائرية كل الظروف الالئقة والمالئمة لكي ال يتفشى فيها الفيروس مثال قطاع  
التعليم، فمنذ تفشي الظاهرة في بالدنا طبقت الجهات الوصية جملة من التدابير والتعليمات والتي حمت بها كل المستخدمين 

مكونين لهذا القطاع الجد حساس لتفادي تفشي الفيروس خاصة أنه فيروس جديد وأذهل العالم بأسره، التعليم وغيره من وال
القطاعات مع صدور المرسوم الرئاسي بإعالن حالة الطوارئ هناك من اإلدارات التي زادت من التواصل اإللكتروني مع 

المستجدة لتفادي انتشار الوباء ولحماية مستخدميها. حتى أن الجانب قواهم الفاعلة لترتيب أمور العمل في ظل الظروف 
المادي لهؤالء العمال بقي على حاله وكل مستحقاتهم المالية لم ينقص منها شيء، ولم يقتطع منها دينار واحد بالرغم من 

مراد التحدث عليه ودراسته هو أنهم في عطلة ابتداًء من أواخر شهر مارس. أعطينا مثال على قطاع التعليم، أما القطاع ال
 قطاع الصحة ومستخدميه من أطباء وممرضين، إنهم الجيش األبيض كما أطلق عليهم.

في خطر مستمر وضغوطات غير متناهية، إنه فيروس لعين أخذ العديد من البشر حتى  الوباء يعيشونمع ظهور 
ق ى التطر نريد التطرق إلى الظروف التي يعايشونها وحتأنه فتك بالعديد من األطباء والممرضين، نعم إنه الجيش األبيض. 

م إلى الغضب االجتماعي على هذه الفئة، حيث يواجهون من حين إلى آخر كل أنواع العنف فأصبح الجانب األمني منعد
وفي تدهور كبير وفي مناطق متعددة من الوطن، مما أدى إلى تحرك الجهات الوصية واتخاذ قرارات صارمة من طرف 

ث س الجمهورية لحماية األطقم الطبية من االعتداءات، حيث شّدد هذا األخير على التطبيق الصارم للقانون، حيرئي
أصدرت تعليمة وزارية بخصوص حماية مستخدمين السلك الطبي والشبه طبي ومسيري المؤسسات الصحية على إثر تفشي 

 ظاهرة االعتداءات.
يوليو  15وم)الموقع الرسمي لوزارة العدل للجزائر، ي 2020يوليو  14يوم حيث وجه السيد وزير العدل حافظ األختام 

خطورة بتعليمة إلى السادة النواب العاملين لدى المجالس القضائية، ترمي من جهة إلى تحسيسهم  ،(سا 19، الساعة2020
.. لبالد.صحية التي تمر بها اهذه الظاهرة ومن جهة أخرى لدعوتهم إلى التعامل معها بالصرامة التي تستدعيها الظروف ال

ى هي وغيرها من اإلجراءات، التي من جهة ترد االعتبار لهذا الجيش األبيض، لكن من جهة أخرى تبقى النقائص ويبق
كن لهمة لاالعنف قائم وبكل أنواعه على هذه الفئة التي تمتهن أرقى المهن إنها مهنة اإلنسانية. فصحيح أن األزمة تولد 

 روس أظهرت عّدة أمور كانت متخفية وراء سياسات قهرت هاته الفئة المهمشة نخص بالذكر الممرضينأزمة كورونا في
 مالئكة الرحمة.

 ي الجزائر؟ف - 19كوفيد–فما هي الظروف التي يعايشها السلك الشبه طبي في ظل جائحة كورونا 

 :التعريف بالمفاهيم األساسية والكلمات المفتاحية للدراسة 
 ته.اؤالت الدراسة، نحاول التطرق والتعرف أكثر على المفاهيم األساسية للموضوع المراد دراسانطالقا من تس

 :مهنة التمريض وخصائصها 
ة تتصف مهنة التمريض بأنها مهنة إنسانية، وهي عبارة عن فن وعلم ينتهجه الممرض لتقديم الخدمات العالجي

فق قوده على سرير الشفاء والحد من المضاعفات التي قد تراللمجتمع والحفاظ على صحة الفرد وبقائه سليًما خالل ر 
 .(201، ص 1999)د. علي مكاوي، المرض. تتخذ مهنة التمريض جانبان أحدهما فني واآلخر معنوي 
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حالته يمكن تعريف التمريض أيًضا بأنه تقديم خدمة بشكل مباشر إلنسان يعاني من مشكلة صحية معينة لالرتقاء ب 
لى إعلى استعادتها، ويركز على جميع الجوانب الجسدية والعقلية والروحية. كما قد يهدف التمريض الصحية ومساعدته 

 الوقاية من مرض أو مّد يد العون لتشخيص مرض معّين وعالجه والوقاية منه.
صبح ى أيعود تاريخ التمريض إلى عهد الرسول صلى اهلل عليه وسلم، وبدأ يتطّور شيًئا فشيًئا مع مرور الزمن حت

 .(203، ص 1999)د. علي مكاوي،  الممرض جزًءا ال يجزأ من كوادر المستشفيات وال يمكن ألي مستشفى االستغناء عنه

 :نظريات التمريض 

 ركزت نظريات التمريض الناشئة في منصف القرن العشرين على أربعة محاور أساسية تمثلت في الفرد والبيئة
ريات تي طرأت على نظريات العلوم اإلنسانية دوًرا مهًما في التأثير على نظوالمجتمع والتمريض، ولعبت التطورات ال

ف الختالاالتمريض، وتعتبر المحاور األربعة اآلنفة الذكر قاسًما مشترًكا بين جميع النظريات في التمريض. وتكمن نقطة 
نتهجها اه التي مّر بها كل منظر ومدى خبرتفيما بينها في أسلوب تحليل المحاور األربعة والعالقة بينها، وفقا للتجربة التي 

ا ر عليهفي الطرح النظري. وتلعب هذه النظريات دوًرا مهًما في المهنة، إذ يستمد منها المبادئ والخطى التي يجب السي
 .(204، ص 1999)د. علي مكاوي، خالل ممارسة المهنة وتطبيقها 

ل البحوث العلمية، كما عملت على رسم أطر خاصة تسعى هذه النظريات للتوصل إلى فرضيات تجريبية من خال
 هنتهم.دارة ملإلدارة من الناحية الفلسفية في أمور التمريض. فتقدم لإلداريين القدرة على استخالص الرؤى الخاصة بهم في إ

 :منهجية التمريض 
ورة العلمية تتمثل منهجية التمريض بالدور الذي يؤديه الممرض ويقدمه المجتمع، وبالتزامن مع عصر الث

نب والتكنولوجية في القطاع الصحي اتسع الدور الذي يؤديه الممرض، ليمتد ويتشعب ويشمل عدًدا من األدوار إلى جا
 الرعاية الجسدية المقدمة للمريض وهي كالتالي:

 ان ذلككتقديم الرعاية الشاملة ألفراد المجتمع من خالل الرعاية الروحية والجسدية واالجتماعية، سواء  -
 خالل مرض الفرد أو كان بصحته.

 صحية.إرشاد المريض وأفراد عائلته وتعليمهم أساليب الوقاية من األمراض والسعي لالرتقاء بحالتهم ال -

 تدريب الفئات األخرى من هيئة التمريض وتعليمها. -

 .يساهم في رسم أبعاد خطة شاملة ومتكاملة تضمن تقديم الرعاية الصحية المثالية ألفراد المجتمع -

 تحفز مهنة التمريض الممرض على المشاركة بإجراء البحوث العلمية الخاصة بالرعاية الصحية. -

هم تنسيق ما يقدمه من خدمات صحية بمشاركته بوضع المناهج المتعلقة بتطوير العاملين وتنمية قدرات -
 باإلضافة إلى تعليمهم أسلوب تقييم العناية.

 :تعريف ضغوط المهنية 
عموًما بأنه استجابة لكيفية تتأثر بالفوارق الشخصية بين األفراد، وهو نتيجة ألي فعل أو حالة أو Stressيعرف الضغط 

ويشير المعجم الوجيز إلى  (211،ص2007)جمعة سيد مصطفى،حدث تضع على كاهل الشخص المتعرض لها متطلبات خاصة 
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ه وعليه شدد وضيق، والضغط في الطب هو ضغط أن األصل اللغوي لكلمة الضغط هو ضغطه / ضغًطا والكالم بالغ في إيجاز  
الدم الذي يحدثه تيار الدم، على جدران األوعية الدموية، وفي الهندسة القوة الواقعة على وحدة المساحات في االتجاه العمودي 

ويؤثر عليها في  عليها، وفي الطبيعة الضغط الذي يرتكز على نقطة معينة بفعل الثقل الذي يحدثه عمود الهواء على هذه النقطة
نفسية غير مريحة  بأنه عملية (16، ص1996)فائق فوزي حسن،  عرفه. كما (16،ص 2005)الكتبي محسن،  جميع االتجاهات

أن ضغوط العمل هي الضغوط التي ترتبط بطبيعة  (8، ص 1991)سيد مصطفى، تحدث كاستجابة لتأثيرات بيئية. كما يرى 
رسها العاملون في عملهم، ولذلك أطلق عليها أيضا ضغوط الوظيفة أو الضغوط المهنية والتي األعمال والمهام واألنشطة التي يما

 غالبا ما تستخدم بالتناوب على أنها الشيء نفسه.
حدد تعددت مفاهيم ضغوط العمل واختلفت وفقا التجاهات ومدارس الباحثين والكتاب، فال يوجد هناك تعريف م

 ناولهمتفهوم، وذلك بحكم تباين التخصصات وتنوع األفكار واآلراء واختالف طريقة ودقيق يتفق عليه الجميع لهذا الم
 ودراستهم لموضوع ضغوط العمل، فمنهم من عرفها على أساس البيئة الخارجية المحيطة بالفرد، ومنهم من عرفها

اج أن الضغوط هي نت على أساس مدى استجابة الفرد للمؤثرات والقوى الخارجية المسببة للضغوط، فيما رأى آخرون
 .(71، ص 2008بن طالب سامية، ) بهالتفاعل بين الفرد والبيئة المحيطة 

 مفهوم ضغوط العمل يتضمن ثالثة معاني على النحو التالي: أن (2004) حسنترى 
لتي ويعني استجابة الجسم لمجموعة من المواقف والمتغيرات البيئية وا المفهوم الذاتي للضغوط: -1

 لعديد من االنحرافات واآلثار السلوكية والفيزيولوجية والنفسية للعاملين في المنظمة.يترتب عليها ا

حيث ينظر إلى الضغوط من خالل هذا التعريف على أنها مجموعة من  المفهوم البيئي للضغوط: -2
 بيئيةامل الالعناصر والمثيرات والقوى، وبالتالي فالضغوط من خالل هذا المفهوم يعبر عنها بأنها مجموعة من العو 

 السلبية مثل غموض الدور وصراع الدور وظروف العمل وعبء العمل الزائد والتي لها عالقة بأداء عمل معين.

وينظر إلى ضغوط العمل من هذا المنظور على أنه يحدث نتيجة  المفهوم المتكامل للضغوط: -3
نها وبالتالي تعرف ضغوط العمل على أ لتفاعل الخصائص الذاتية للفرد مع الظروف البيئية الخارجية المحيطة به،

عبارة عن حالة تنتج من التفاعل الظروف الموجودة في العمل وخصائص العامل ويترتب عليها خلل في االتزان 
 .(400-399، ص 2004)الكتبي محسن، الفيزيولوجي النفسي لذلك الفرد 

 :عناصر ضغوط العمل 
 مة وهي:يمكن تحديد ثالث عناصر رئيسية للضغوط في المنظ

ويحتوي هذا العنصر على المثيرات األولية الناتجة عن مشاعر الضغوط وقد يكون  عنصر مثير: -1
 مصدر هذا العنصر البيئة أو المنظمة أو الفرد.

ثل لفرد ميمثل هذا العنصر ردود الفعل الجسدية والنفسية والسلوكية التي يبديها ا عنصر االستجابة: -2
 .القلق والتوتر واإلحباط وغيرها

، ص 2008)بن طالب سامية، وهو التفاعل بين العوامل المثيرة والعوامل المستجيبة  عنصر التفاعل: -3
112). 
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 :مراحل ضغوط العمل 

 إلى أن للضغوط أربع مراحل هي: (44ص  1991سيد مصطفى،يشير )
طر، يطلق عليها البعض مرحلة اإلنذار المبكر أو مرحلة اإلحساس بوجود الخ مرحلة التعرض للضغوط: -1

دوث إلى ح وتبدأ هذه المرحلة بتعرض الفرد لمثير معين، سواء كان داخلًيا أو خارجًيا، ويمكن القول بأن هذا المثير أدى
ضغوط معينة عندما تفرز الغدد الصماء هرمونات معينة يترتب عليها بعض المظاهر التي يمكن أن تستدل منها على 

 هر:تعرض الفرد لهذه الضغوط ومن أهم هذه المظا

 زيادة ضربات القلب. -

 توتر األعصاب. -

 الهستيري. -

 سوء استغالل الوقت. -

 التعرض للحوادث. -

 الحساسية للنقد. -
ى ؤدي إلتتبدأ هذه المرحلة فور حدوث التغيرات السابقة حيث  مرحلة رد الفعل أو التعامل مع الضغوط: -2

الهروب  جهة أوأخذ رد الفعل أحد اتجاهين: إما بالمواإثارة العمليات الدفاعية في الجسم في مرحلة التعامل مع التغيرات، وي
ذا لم ينجح في ذلك إلى  ينتقل وذلك في محاولة للتغلب عليها والتخلص منها بسرعة وبذلك يعود الفرد إلى حالة التوازن، وا 

 التالية حيث يكون قد تعرض بالفعل إلى الضغوط.

بة الجسم بإفراز الهرمونات من أجل رفع نس عند التنبيه يستجيب مرحلة المقاومة ومحاوالت التكيف: -3
التي  ج آثارالكوليسترول في الدم لتوفير الطاقة التي يحتاجها الجسم من أجل االستجابة، حيث يحاول الفرد في هذه المرحلة عال
لك قد ح في ذحدثت بالفعل ومقاومة أي تدهور أو تطورات إضافية، باإلضافة إلى محاولة التكيف مع ما يحدث فعاًل، فإذا نج

 لتالية.يستقر األمر عند هذا الحد، وتزداد فرص العودة إلى حالة التوازن، أما في حالة الفشل ينتقل الفرد إلى الحالة ا

لفترة و ينتقل الفرد إلى هذه المرحلة عندما يتعرض لمصادر الضغوط باستمرار  مرحلة التعب واإلنهاك: -4
ذه هرار المقاومة ومحاوالت التكيف، ويمكن االستدالل على الوصول إلى زمنية طويلة، حيث يصاب باإلجهاد نتيجة لتك

 المرحلة من خالل بعض المظاهر واآلثار ومن أهمها:

 االستياء من جو العمل. -

 انخفاض معدالت اإلنجاز. -

 التفكير في ترك الوظيفة. -

 اإلصابة بأمراض نفسية مثل النسيان المتكرر والسلبية والالمباالة واالكتئاب. -

 صابة باألمراض العضوية مثل قرحة المعدة والسكري وارتفاع ضغط الدم.اإل -
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 :أنواع ضغوط العمل 

قسيم هذه تإلى أن الباحثين في موضوع الضغوط حاولوا  (308-309، ص. 2007)جمعة سيد مصطفى،يشير 
 األخيرة إلى أنواع وذلك حسب معايير تصنيف معينة:

ار نيف على أساس اآلثار المترتبة على الضغوط هو المعيويعتبر التص حسب اآلثار المترتب عليها: -1
 األكثر شيوعا حيث يصنف الضغوط إلى نوعين وهما ضغوط إيجابية وأخرى سلبية.

األداء  فرد نحويساعد المرء على اإلبداع وتنمية الثقة بالنفس، وهذا الضغط يعد حافًزا ينفع ال الضغط اإليجابي: .أ
 األفضل.

 رة المدمرة للضغوط، ويؤدي إلى اختالل وظيفي حيث يؤثر في حالة المرءيعد الصو  الضغط السلبي: .ب
ي ى ضعف فالجسدية والنفسية، وهذا ما يؤدي إلى اختالل في االستجابة سواء المعرفية أو النفسية، األمر الذي يؤدي إل

 األداء.

 نذكر منها:  حسب معيار السبب: -2
 الوفاة والفقر.مثل التنافر األسري واالنفصال و  الضغوط األسرية: .أ

 مثل نقص الممتلكات ونقص األصدقاء. ضغوط النقص: .ب

 مثل سوء المعاملة من العائلة واألقران واألصدقاء. ضغوط العدوان: .ج

 مثل التأديب والعقاب القاسي. ضغوط السيطرة: .د
 وتضم: حسب شدة الضغوط: -3

ه فهوم الذي يعطيكالعصاب وهذا النوع مرتبط بشكل وثيق بالم ضغط ناتج عن الصراعات الداخلية: .أ
 الطب العقلي للقلق.

 أي صادر من بيئة الفرد كمواجهته لعراقيل خالل سعيه لتحقيق أهداف معينة، ضغط ذو أصل خارجي: .ب
 فيريد اجتيازها وتخطيها ليشعر بالراحة والرضا.

قاته فالمبدع في حاجة ألن يعيش في بيئة تحفزه على استغالل طا جهد مرتبط بالحاجة إلى اإلبداع: .ج
 اإلبداعية بتطوير وظائفه الطبيعية.

 وهي: من حيث الفترة الزمنية: -4
وتستمر من ثوان معدودة إلى ساعات طويلة، وتكون ناجمة عن مضايقات صادرة  الضغوط البسيطة: .أ

 عن أشخاص تافهين أو أحداث قليلة األهمية في الحياة.

 كفترة عمل إضافية أو زيارة وتمتد من ساعات إلى أيام وتنجم عن بعض األمور الضغوط المتوسطة: .ب
 شخص مسؤول أو غير مرغوب فيه.

و وهي التي تستمر ألسابيع أو أشهر وتنجم عن أحداث كبيرة كالنقل من العمل أ الضغوط المضاعفة: .ج
 اإليقاف عن العمل أو موت شخص عزيز.
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 من حيث المصادر: -5

 ه ومهامأثناء ممارسة مسؤوليات يتعرض لها الفرد داخل المنظمة الضغوط الناتجة عن البيئة المادية: .أ
 وظيفته، وتتضمن مصادر متنوعة قد تكون نفسية أو اجتماعية أو تقنية.

 لعمل.اتظهر لدى األفراد الذين يتفاعلون مًعا في مجاالت  الضغوط الناتجة عن البيئة االجتماعية: .ب

 بة.ثة أو المكتستعزى إلى الخصائص الشخصية المتوار  الضغوط الناتجة عن النظام الشخصي للفرد: .ج
 :نتائج وآثار ضغوط العمل 

بسبب المصادر المختلفة والعديدة لضغوط العمل، فإن األفراد يتعرضون لها بشكل أو بآخر، ونظًرا لوجود 
 االختالفات الفردية فإنهم يتباينون في مواجهتها، ويمكن تصنيف نتائج أو آثار ضغوط العمل كالتالي:

صابات المعدة  الحالة الصحية: - تسمى الضغوط بالقاتل الصامت وتكون وراء مشكالت الصداع وا 
وأمراض القلب والتهاب المفاصل وارتفاع ضغط الدم وغيرها من األمراض العضوية األخرى التي يطلق عليها أمراض 

 التكيف ألنها ال تنشأ عن طريق العدوى.

لي أو جسمي من شأنه التأثير على الجانب العقنظرا لكون الجسم متكامل فإن أي خلل  الحالة النفسية: -
غير النفسي، فالفرد الواقع تحت الضغوط يوصف بأنه سريع التحول في مزاجه وانفعاالته ولديه تقدير منخفض للذات، و 

 راض عن عمله ويتبنى اتجاهات سلبية نحو عمله.

 وتظهر اآلثار السلوكية على النحو التالي: اآلثار السلوكية: -
 الكالم، حيث يبدو على اإلنسان مظاهر االضطراب في الكالم مثل التلعثم والتأتأة. اضطراب في .أ

 نقص الميل أو الحماس وذلك بتخلي اإلنسان عن أهدافه الحياتية. .ب

ة )جمعيزداد التغيب عن العمل من خالل ميل الفرد إلى التأخر عن العمل وشيئا فشيئا يتغيب نهائيا  .ج
 .(204-203ص  ،2007سيد مصطفى،

 دراساتتشير نتائج الدراسات التي أجريت بهذا الصدد إلى اتجاهات مختلفة، فبعض ال ألداء في العمل:ا -
لفرد اتشير إلى وجود عالقة سلبية بين ضغوط العمل واألداء، حيث تقف هذه الضغوط كمعيقات للفرد في العمل، إذ يلجأ 

دليس ة عليها وقد يلجأ إلى بعض الحيل في العمل كالتإلى لمواجهة هذه المعيقات إلى إنفاق وقت كبير من أجل السيطر 
ما رحة. كوالتحايل، أو قد يمتد تأثير هذه الضغوط إلى األداء الجسمي فيصاب الفرد بأمراض القلب، اضطرابات الهضم والق

لفرد لجأ ايو قد أن األداء العقلي للفرد يتأثر أيضا، فالعمليات العقلية من تذكر وربط للمعلومات واستدالل تصبح ضعيفة أ
لللعدوانية مع الزمالء والمرؤوسين والرؤساء ألن كافة حواسه وطاقاته العقلية والنفسية موجهة إلى مصادر الضغ ى وط وا 
ذي باط الالسعي للتكيف معها مما يؤدي إلى قيامه بعمله بدرجة انتباه منخفضة. تخلق الضغوط كذلك نوعا من التوتر واإلح

 لشعور بالدافعية لعمله، فينخفض مستوى األداء عن المستوى المطلوب أو المتوقع. يقود العامل إلى عدم ا
يشير باحثون آخرون في المقابل إلى أن وجود ضغوط منخفضة ال يولد لدى الفرد تحديات تحثه على العمل، بل 

داء، فكل ما يتعرض له إن ارتفاع حجم ضغوط العمل يزيد حجم التحدي الذي يواجه الفرد مما يقوده إلى رفع مستوى األ
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الفرد من مشكالت في العمل أو صعوبات جميعها ما هي إال تحديات تقود بالضرورة إلى أنماط بناءة في السلوك تقود  
 (200، ص2008)بن طالب سامية،بدورها إلى أداء أفضل 

خفض من يرى بعض الباحثين أن هنالك عالقة خطية منحنية بين ضغوط العمل واألداء. فوجود مستوى من
ن الضغط لن يؤدي إلى تحفيز األفراد للعمل وسيشعرون بالضجر وتناقص الدافعية وكثرة التغيب عن العمل؛ كما أ

وجود مستوى عال من الضغط سوف يؤدي إلى امتصاص قدرات األفراد في محاولة منهم لمكافحة ذلك الضغط، 
 رون أنياذ القرارات. ولذلك فإن أصحاب هذا االتجاه وبالتالي استنفاذ قدراتهم فيصاب الفرد باألرق ويتردد في اتخ

 إنجاز وجود مستوى متوسط من الضغوط يساعد الفرد على إيجاد نوع من التوازن في قواه وقدراته فيقوم بتوزيعها بين
ن العمل ومكافحة تلك الضغوط، فيكتسب دافعية عالية للعمل وتصبح لديه طاقة عالية ومالحظة حادة مما يؤهله أل

 .(220، ص 2005)الكتبي محسن علي، كون قادًرا على تحمل المسؤولية وهو الوضع األمثل ي

 التعريف بفيروس كورونا: 
ا هي فيروسات كورون ،19كوفيد خباركثر مصداقية ألن المصدر األنقال عن منظمة الصحة العالمية التي تعتبر اآل
ل دًة، مثحتتراوح من نزالت البرد الشائعة إلى األمراض األشد  أمراضاً فصيلة فيروسات واسعة االنتشار ُيعرف أنها تسبب 

مستجد الوخيم )السارس(. وفيروس كورونا الومتالزمة االلتهاب الرئوي الحاد  (MERS) متالزمة الشرق األوسط التنفسية
(Cov)  نتقل بين نشأ، أي أنها تالفيروس لم يسبق اكتشافها لدى البشر. وفيروسات كورونا حيوانية المهو ساللة جديدة من

قد انتقل  (SARS-COV) خلصت التحريات المفصلة إلى أن فيروس كورونا المسبب لمرض سارسالحيوانات والبشر. وقد 
قد انتقل من اإلبل (MERS-COV) المسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفسية من قطط الزباد إلى البشر وأن فيروس كورونا 

آلن. الحيوانات دون أن تصيب عدواها البشر حتى اأنواع معروفة من فيروسات كورونا تسري بين إلى البشر. وهناك عدة 
 وضيق النفس وصعوبات التنفس. وتشمل عالمات العدوى الشائعة: األعراض التنفسية والحمى والسعال 

 الصورة: أطباء و ممرضين فارقوا الحياة بسبب جائحة كورونا

 

 

www.addustour.com ،7 2020 يوليو 
وحتى الكلوي  العدوى االلتهاب الرئوي والمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة والفشلوفي الحاالت األشد وطأة قد تسبب 

 )الموقع الرسمي للمنظمة العالمية للصحة(. .الوفاة
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 :الجانب الميداني للدراسة 

ج هج الوصفي لتناسبه الكبير مع موضوع دراستنا باعتباره أحد أكثر المناهاستخدمنا المن المنهج: -
ة من استخداما في البحوث االجتماعية والنفسية والتربوية، حيث يعرف هذا المنهج بأنه: "كل استفتاء ينصب على ظاهر 

صرها يد العالقات بين عناالظواهر التعليمية أو النفسية كما هي قائمة في الحاضر يقصد تشخيصها وكشف جوانبها وتحد
 ى أبعدأو بينها وبين ظواهر اجتماعية أخرى. وال يقف هذا المنهج عند حدود الوصف للظاهرة موضوع البحث لكنه يذهب إل

 من ذلك فنريد في دراستنا التعرف على الظروف التي يعايشها ممتهني مهنة التمريض.

هم فئة الممرضين وعلى الخطاب المنتج من طرفأردنا من خالل بحثنا تسليط الضوء على  عينة البحث: -
ية حول مهنتهم وحول ما يعايشونه من صعوبات وخاصة في أزمة كورونا، فاختبرنا مجموعة من الممرضين وبطريقة عشوائ

منها فقط، نظًرا لظروف عمل  22استمارة لكن تم استرجاع  30في أحد مستشفيات الجزائر العاصمة، حيث تم تقسيم 
 مشددة ساعات المناوبة الطويلة والتي لم تتناسب مع ظروفنا ومع ساعات زيارتنا للمستشفى حيث أن الزياراتالممرضين و 

 نظرا للظروف الوبائية التي يعيشها العالم والجزائر على وجه الخصوص.

لمعرفة اتشكل أدوات جمع المعلومات للباحث آليات وتقنيات إلنتاج  أدوات جمع البيانات والمعلومات: -
مية وات أهلتي نعمل بواسطتها على دراسة الواقع وفهمه فهما علميا دقيقا وليس فهم حدثي تخميني ومن ثّم تحتل هذه األدا

قا احث وفكبيرة. استخدمنا في بحثنا أداة االستبيان وهي عبارة عن نموذج يشتمل على مجموعة من األسئلة التي يضعها الب
راسة. عة الدرقمية أو الوصفية عن عينة من األفراد يقوم الباحث باختيارها حسب طبيلرؤيته. هادفا بذلك لجمع المعلومات ال

 سؤال لإلجابة على التساؤل الرئيسي للبحث. (13) عشرشمل االستبيان ثالثة 

أزمة كورونا فيروس أذهلت العالم بأسره وأظهرت عدة أمور في بالدنا وعدة  تحليل وتفسير النتائج: -
-ض قطاع الصحة الجّد حساس والجد مهم في مثل هذه األزمات، وخاصة في ظل أزمة نقائص وخاصة أبرزت مر 

والذي لم يسبق للعالم أن شهد مثله. فأظهر هذا األخير عدة أمور كانت مختبئة وراء سياسات قهرت مثل هاته  - 19كوفيد
من  90%ئقة، حيث أن الكوادر خاصة منها الممرضين مالئكة الرحمة، ظروف عمل غير مناسبة إطالقا وغير ال

قالوا بأن أول 75%الممرضين المستجوبين أجابوا بأنهم يعملون في ظروف جّد صعبة خاصة مع تفشي الوباء ونسبة 
الصعوبات التي واجهتهم مع األزمة هي نقص في المعلومات وكيفية التعامل مع الفيروس، وطبًعا هذا راجع إلى عدم توفر 

جديد معارفهم و هذا من مظاهر النقص  طبعا  كذلك نقص العتاد وخاصة منه البدالت التكوين والدورات التعليمية لت
المخصصة للوقاية ضد الوباء والكمامات والقفازات وغيرها، خاصة هذا الوباء الذي لم يسبق لهم وأن تعاملوا مع حاالت 

مبرر إطالقا كيف لقطاع مهم كقطاع من اإلجابات، وهذا النقص غير  85%مصابة بهذا الفيروس من قبل وهذا كان بنسبة 
الصحة أن يجعل هذه الفئة والتي هي في الواجهة تعاني مثل هذه األمور الضرورية وهي أبسط األمور التي من المفروض 
توفرها وهي  الجانب الوقائي للممرض. فعندما ال يشعر أنه آمن ضد الوباء كيف له أن يقوم بالمهام المنوطة به إنها 

على الجانب النفسي للعامل، وهنا إن دل على شيء إنما يدل على عدم وجود إستراتيجيات وال إدارة أزمات  ضغوطات تأثر
بـ ال... ال يملك قطاع الصحة  90%قادرة على مواجهة مثل هذه األزمات. وهو السؤال الذي أجاب عليه الممرضين بنسبة 

مات... فمستخدميها يموتون يوما بعد يوم وعدد اصاباتهم في إستراتيجيات لحل مثل هذه المشاكل ولمواجهة مثل هذه األز 
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ازدياد مستمر. هذا من الناحية الوقائية، أما بالنسبة للناحية األمنية فما يتلقاه السلك الطبي والسلك الشبه الطبي من عنف  
الممارس على  داخل التنظيم الذي يعملون به هو كارثي، عنف من عدة جوانب سواًء من ناحية المسيرين والضغط

من الطريقة التي يتعاملون معهم بها، ناهيك عن المشاكل التي  65%الممرضين، فقد اشتكى أغلب المستخدمين وبنسبة 
من  47%يتلقونها تارة من المرضى نفسهم وتارة أخرى من طرف أهاليهم تصل في بعض األحيان إلى العنف الجسدي، فـ 

له سواء عنف رمزي أو جسدي بالرغم من تحرك الدولة بقوانينها لحماية المستجوبين تعرضوا إلى العنف بكل أشكا
 مستخدمين الصحة إال أن تطبيقها على أرض الواقع مازال بعيد.

هة، جوفي تطرقنا إلى الجانب المادي لمستخدمي قطاع الصحة والراتب الشهري الزهيد مقارنة بما يقومون به من 
مة ر القيمهنة الطب من المهن التي ال ينتظر منها ممتهنيها القيمة المادية بقد فبالرغم من أن علم االجتماع اعتبر أن

أن  . إال(Pierre Tripier, Claude Dubar, 1989, p 67)المعنوية التي يتلقاها عند خدمته للمريض وشفائه من األسقام 
أدت  ها الجزائر والزالت تعيشهاالظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها الممرض في ظل الغالء واألزمات التي عاشت

تهم بهذه الفئة إلى امتهان مهن أخرى عند االنتهاء من ساعات العمل المتعبة والشاقة من أجل التمكن لسد حاجيا
هم وبنسبة من المستجوبين. ومن الممرضين الذين يريدون تغيير مهنت 35%العائلية الضرورية والتزاماتهم، وهذا بنسبة 

ون بأن مهنة التمريض أرهقت قواهم ويريدون تغييرها إطالقا... خاصة مع ظهور الوباء المستجوبين ير  %20
والضغوطات النفسية التي يعيشونها كل يوم من ظروف غير مالئمة وكذلك من بين األسباب األعداد الهائلة من 

ى من ة إليه كل مريض يشفالوفيات يشاهدونها أمامهم يوم بعد يوم، وهو ما يؤثر على نفسياتهم ألن الممرض بالنسب
 من مستجوبينا اختاروا المهنة عن حب وعن اقتناع إال أن 95%مرضه هو المكسب بالنسبة إليه. بالرغم من أن 

 ي خارجالظروف التي اصطدموا بها أرغمتهم على التفكير لتغييرها وأجبرتهم إلى إرهاق أنفسهم أكثرفأكثر وبالعمل ف
م، بمستواهم. إنها فئة مهمشة ال تحتاج قوانين وحبر على ورق بل تحتاج الدع ساعات الدوام بمهن أخرى ال ترقى

ن فحسب اإلحصائيات في الجزائر وفيات كثيرة في السلك الطبي والشبه الطبي جراء الوباء، وكان ما خفي أعظم أ
رة تجاجات المتكر أغلب ممتهنيها يريدون الهروب منها... وأول ردات فعلهم ازاء هذه الظروف والضغوطات هي االح

ه أمام الوزارة الوصية للمطالبة بحقوقهم ولكن بدون جدوى، هذه الخرجات االحتجاجية جاءت مع ظهور الوباء إن
الفيروس الذي أذهل العالم وأخرج كل ما كان في الخفاء مختبئ وراء سياسات قهرت عدة قطاعات وجعلتها تظهر 

ا داخلها يحمل العديد من النقائص والمشاكل والصراعات، وكل م متطورة راقية لكن هي عبارة عن بنايات فقط  و
 استطعنا أن نقوم به هو أن نطلق عليهم  تسمية الجيش األبيض أو أن نعطي لهم مصاحف القرآن.... فبالرغم من

لى عرتاح يقدسية هذا الكتاب إاّل أّن الممرض يحتاج الدعم والعتاد الطبي والوسائل الوقائية، يحتاج للدعم المادي ل
اء ا الوباألقل من مستلزمات أوالده وعائلته الذين ال يتمكننون من رايتهم في الشهر مرة أو مرتين خاصة مع تفشي هذ

ذا تمكن من زيارتهم يزورهم كذلك في ظروف جد صعبة خوًفا من أن ينقل لهم الفيروس.   وا 
عملهم في مكافحة كورونا فيروس، كما  أنهم لم يتلقوا وال دينار واحد من 100%أجاب المستجوبين وبنسبة 

منهم يمتنعون عن  70%عن خوفهم الكبير من أن يكونوا مصابين بالفيروس، حيث أن  65%أجاب الممرضين بـ 
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زيارة عائالتهم لخوفهم الشديد من انتقال العدوى، إذ أنهم كل يوم في شك ألنه في أي وقت يمكن اإلصابة في ظل  
 .الظروف الغير مالئمة للعمل

 :الخالصة

لتمريض لقد تبين لدينا في من خالل الدراسة العديد من األمور التي تبز الظروف الصعبة التي يعايشها ممتهني ا
ط هذه الظروف القاسية ليست بالجديدة عليهم ولم تظهر فقط بظهور الوباء، لكن فيروس كورونا جاء فق ،في الجزائر

 وهذا ما أشكالهالعنف وبكل  إلىيتعرض مستخدمين الصحة  أنف جدا ليكشف الستار على الواقع المعاش، من المؤس
 أمامو المستشفيات  أمامعوان األمن فهناك غياب تام أل األخيرة، شهده القطاع الصحي وفي عدة مناطق خاصة في الشهور 

مرافقين مشادات كالمية وحتى جسدية مع  مور وانجر على ذلك فوضى وزم األأت إلىدى أقاعات الفحص وهذا ما 
لوقائية والمستشفيات من نقص فادح للعتاد الطبي والوسائل اوارية تعانيه مراكز الصحة الج المرضى... باإلضافة إلى ما

ن وضاع تجعل الممرض والذي اختار مهنته عأ ،والحالة الكارثة لقاعات العالج وغرف المرضى  واألوبئةمراض ضد األ
هذا لى شخص يفكر كل يوم في الطريقة التي تمكنه من توفير قوته اليومي، و إنسانية نسان واإلوحب لخدمة اإل هاحب ل

 -نازمة كورو أراجع طبعا للراتب الشهري الزهيد مقارنة بالمجهود الذي يبذله وساعات المناوبة الطويلة خاصة في ظل 
 ها القيمة الماديةر منها ممتهنينتظ نها من المهن التي الأن مهنة الطب في علم االجتماع صنفت أفبالرغم من  .-19كوفيد

علت روف االقتصادية الصعبة جظن الأال إجاء به الوظيفيون...  يقدر ما يتلقاه من قيمة معنوية روحية وهذا حسب ما
كما  ةمهنينها ضغوطات الإنعم  ،ها ويعيشهاهلى االستغناء على المهنة نظرا للضغوطات التي يواجإالممرض يصل بتفكيره 

بالرغم ف .لى عنصر االستجابة ثم عنصر التفاعل بينهماإفي بداية البحث بعناصره الثالثة من عنصر المثير سبق وذكرناها 
 من الضغط لن ضفوجود مستوى منخف ،داءن هناك عالقة خطية بين الضغوط المهنية واألأغلب الباحثين يرون بأن أمن 

لى امتصاص إدي ؤ ن وجود مستوى عالي من الضغط سيأو  ،فراد للعمل ويشعرون بتناقص الدافعيةلى تحفيز األإيؤدي 
لمهني فراد في محاولة منهم لمكافحة هذا الضغط، وبالتالي استنفاذ قدراتهم فيصاب الفرد في وسطه اقدرات وطاقات األ

هذه نا ظر متتن يواجه ممتهني التمريض في الجزائر... ال وهذا ما ،كمل وجهأكمال مهامه على إبالفشل وبعدم قدرته على 
واء في سمور التي تخلصه من كل الضغوط بسط األأكان أو معنويا على األقل  ماديالقاب بل تنتظر الدعم أالفئة تسميات و 
لنا ما  ظهرأن نشكره ألنه بالفعل أن نهرب من الكورونا كفيروس بل يجب أيجب  ال ،و حتى الوسط العائليأالوسط المهنية 

ة وية مهنيجل استرجاع قواها والتمكن في بناء هأن تحصل على االلتفاتة الطيبة من أ تعانيه مثل هذه الكوادر التي والبد
نه أاعنا بنه القطاع الجد حساس والذي زاد اقتنأسره أقوية تمكنهم من محاربة مختلف الصعاب التي تواجه الوطن والعالم ب

 .سفنه قطاع الصحة لألإلى عالج إمريض ويحتاج 
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