
د. مأمون مبّيض

َتناُذر االْحِتراق الَنْفسّي 
)Burnout Syndrome(

مقال
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النف�شي"  "االحرتاق  ي�شمى  مبا  للإ�شابة  �س  معرَّ مّنا  واحد  كل 
والذي  الطموح  االإن�شان  ي�شيب  اأن  ميكن  خا�س  ب�شكل  والذي 
يتطلع لتحقيق الكثري من االأهداف، اأو يعتقد باأن ميكنه فعل كل 
�شيء، اأو الذي ال ي�شتطيع اأن يقول لنف�شه اأو للآخرين "ال"، مما 
يتوجب االنتباه واحلذر من هذا االحرتاق. فالطموح جدا ميكن اأال 
يعود يرى اأن لقدراته واإمكاناته حدود، وبالتايل يحّمل نف�شه فوق 
طاقتها، فيعمل ال�شاعات الطويلة جدا، ودون ا�شرتاحة، وي�شغط 

على نف�شه وحلّد كبري، مما يجعله �شحّية للحرتاق النف�شي.  
وهذا املقال خل�شة لتجربتي الطويلة يف العمل الطبي واالإغاثي 
الدعم  على  للتدريب  امليدانية  الزيارات  من  بالعديد  قمت  حيث 
زيارات  ومنها  والكوارث،  احلروب  عقب  االجتماعي  النف�شي 
متكررة لل�شفة الغربية وقطاع غزة واخلط االأخ�شر منذ 2002، 
 ،2006 عام  يف  وللبنان   ،2005 ك�شمري  زلزال  عقب  وزيارات 
2007، وعقب وقوع زلزال �ِش�شوان يف  وملخيم نهر البارد بلبنان 
2011، ومنذ  التون�شية يف عام  الليبية  وللحدود   ،2009 ال�شني 
تركيا  يف  ال�شوريني  وامل�شابني  للجئني  زيارات  عدة   2011
ولبنان واالأردن وتركيا. ومعظم هذه الزيارات كانت بالتعاون مع 

الهلل االأحمر القطري، وحتى قبل انتقايل للعمل يف قطر.
ما هو االحتراق النفسي؟

يوؤدي  اأن  ميكن  والذي  ال�شديد،  النف�شي  التوتر  من  حالة  هو 
والنف�شي،  البدين  واالإجهاد  بالتعب  كال�شعور  االأعرا�س  ملجموعة 
ال�شعور  وكذلك  االإجناز،  وعدم  والتق�شري  والعجز  وبال�شعف 
ال�شخ�س  هذا  ي�شعر  ولذلك  حوله.  من  الواقع  عن  باالنف�شال 
بها ب�شكل  التي كان يقوم  الواجبات  اأداء  باأنه مل يعد قادرا على 
فّعال، �شواء يف حياته اخلا�س اأو االجتماعية اأو عمله ومهنته. اإال 
النف�شي ال يحدث فجاأة، واإمنا تبداأ االإ�شابة ب�شكل  اأن االحرتاق 
كت�شرب  لها،  منتبه  غري  الواع  غري  االإن�شان  يجعل  مما  تدريجي 
املاء البطيء، اإال اأنه ميكن للإن�شان اأن ينتبه للموؤ�شرات االأولية، 

فيعمل على اإيقاف التدهور وجتنب االإ�شابة.
ما هي العالمات والمؤشرات األولّية؟

ميكن جل�شدنا ونف�شنا اأن يعطيانا علمات وموؤ�شرات مبكرة على 

اأننا على و�شك االإ�شابة باالحرتاق النف�شي، مما ي�شتدعي التنبه 
لها قبل فوات االأوان، وتن�شاأ عادة هذه العلمات واملوؤ�شرات من 
"الطبي-النف�شي-االجتماعي"  ن�شميه  الذي  الثلثي  خلل 
ب�شكل  املبكرة  املوؤ�شرات  وتكون هذه   .)Bio-Psycho-Social(
طيف ترتاوح بني اخلفيف جدا وال�شديدة، ولذلك فكلما انتبهنا 
العلمات  هذه  ومن  اأف�شل.  النتائج  كانت  كلما  اأبكر  ب�شكل  لها 

واملوؤ�شرات:
أوال- األعراض البدنية الطبية:

التعب واالإجهاد البدين املزمن
االأرق وا�شطراب النوم

القلب،  خفقان  ال�شدر،  اأمل  )ال�شداع،  البدنية:  االأعرا�س 
ع�شر اله�شم، الدوار...(

�شعف ال�شهية للطعام
نق�س الوزن

نق�س املناعة وكرثة االإ�شابة باالأمرا�س
�شعف الرغبة اجلن�شية

كرثة تناول االأدوية والعقاقري
االإدمانات املختلفة

ثانيا- األعراض النفسية:
التعب واالإجهاد النف�شي

القلق مما هو اآٍت
كرثة الن�شيان

�شعف االنتباه والرتكيز
النزق ونفاد ال�شرب و�شرعة االنفعال

الغ�شب والعنف
القلق العام

االكتئاب
ال�شعور بعدم القيمة الذاتية

استشاري الطب النفسي 
مدير إدارة العالج والتأهيل / مركز دعم الصحة السلوكّية/ قطر
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فقدان املتعة
الت�شاوؤم

ال�شعور بعدم فائدة وجدوى كل �شيء
ال�شعور بالعجز وال�شعف
رمبا الرغبة بعدم احلياة

ثالثا - األعراض االجتماعية:
االن�شحاب من االأن�شطة االجتماعية والرتفيهّية

االنطوائية والعزلة:
�شعف القدرة على التوا�شل
�شعوبات العمل مع االآخرين
كرثة اخللفات مع االآخرين

قّلة تقدير م�شاعر االآخرين واحتياجاتهم
�شعف االأداء وتراجعه

عدم اإجناز االأعمال وامل�شاريع
كرثة التاأخر والتغّيب عن العمل

زيادة التعر�س حلوادث العمل
كرثة االنتقاد وال�شلبية مع االآخرين

ال�شخرية واال�شتخفاف بجهود االآخرين
اخللفات الزوجية واالأ�شرية 

اخللفات مع االأ�شدقاء والعلقات االجتماعية
عوامل ذاتية تعرضنا لإلصابة:

�شعف القدرة على و�شع احلدود على ما يطلبه االآخرون
�شعوبة قول »ال«

�شعف القدرة على و�شع احلدود على الذات
)Perfectionism( النزعة وامليل للكمال

حتمل ال�شخ�س ملا هو فوق طاقته
�شعف التوا�شل مع االآخرين

�شعف التنظيم واملهارات االإدارية
�شعف العلقات االجتماعية

�شعف االهتمام ملا هو خارج دائرة العمل واملهنة
ما هي مؤشرات أن الشخص مصاب باالحتراق النفسي؟

ال�شعور مبواجهة كل يوم جديد، وباأنه عبئ �شديد.
عدم ال�شعور بالر�شى والراحة من العمل واملهنة.

ال�شعور بالتعب معظم الوقت.
ال�شعور ب�شغط االأعباء وامل�شوؤوليات.
ال�شعور ب�شيء من الياأ�س من احلياة.

تراجع القدرة على ال�شرب مع االآخرين. 

فما هو املطلوب عمله؟
اإذا مل ي�شعر اأو يعاين ال�شخ�س من اأي من االإعرا�س والعلمات 
النف�شي،  باالحرتاق  م�شاب  وغري  بخري  اأنه  فالغالب  ال�شابقة، 
يت�شلل  النف�شي  االحرتاق  اأن  متذكرا  ملثلها  ينتبه  اأن  عليه  ولكن 

رويدا رويدا حلياتنا، فوجب التنبه الكت�شاف علماته املبّكرة. 
ولكن اإذا �شعر بوجود بع�س هذه االأعرا�س والعلمات فاملفرو�س 
ياأخذ  اأن  عليه  وهنا  باالحرتاق.  اإ�شابته  الحتمال  هذا  ينبهه  اأن 
حياته،  يف  يعي�شه  الذي  وال�شغط  التوتر  ليقّيم  الوقت  بع�س 
وبالتايل العمل على تخفيفهما قبل فوات االأوان، فج�شمه ونف�شه 
يقوالن له باأنهما على خطر، وباأن عليه اتخاذ االإجراءات اللزمة 
قبل االحرتاق. ومن املهم اأن يقوم ببع�س التغيريات يف منط حياته 
الطموح  للإن�شان  بالن�شبة  وخا�شة  هذا  �شعوبات  من  بالرغم 
التعديلت  بع�س  حتى  واأحيانا  والعطاء،  االإجناز  يحب  والذي 

الب�شيطة ميكن اأن تكون لها نتائج جدا طيبة وفعالة.  
ماذا تفعل إذا شعرت بأنك مصاب باالحتراق النفسي؟
الكثري مل�شاعدة نف�شك للخروج من هذا  اأنه ميكنك فعل  ال �شك 
احل�شر  ال  املثال  �شبيل  على  ومنها  االأعرا�س،  وتخفيف  احلال، 

االأمور التالية:
اإن�شانية طبيعية لو�شع غري  اأن ما تعاين منه ردود فعل  تذكر 

طبيعي، ولي�س العك�س. 
ا�شغ ل�شوت ج�شمك ونف�شك.

تعّرف على اأ�شباب توترك وتعر�شك للإ�شابة.
حتدث مع من تثق به.

حاول اال�شرتخاء والراحة.
تاأكد من اأنك تنام �شاعات منا�شبة.

اتبع حمّية غذائية �شحّية.
مار�س الريا�شة.

مار�س هواياتك التي حتّب.
خذ اإجازة من العمل.

اأعد النظر يف ترتيب منط حياتك.
تدّرب على قول "ال".

عرب عن م�شاعرك وعواطفك.
ا�شتفد من ملحظات النا�س من حولك.

اهتم بذاتك وخا�شة حاجاتك االأ�شا�شية.
قم ببع�س االأعمال الروتينية الب�شيطة.

جتّنب علج ذاتك باالأدوية.
تلّطف مع ذاتك.

جتّنب النزعة وامليل للكمال، فالكمال هلل تعاىل.
اطلب امل�شاعدة.

املر�شد يف االأمرا�س النف�شية وا�شطرابات ال�شلوك. د. ماأمون مبي�س، بريوت 1997.  
الذكاء العاطفي وال�شحة العاطفية. د. ماأمون مبي�س، بريوت، 2005.
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