
 
 
 

  اإلنهاك تجنب

 2013 يونيو، 12 هيدينجتون معهد االستشاريين، النفسيين األطباء كبير بيرلمان، لوري. د

 

 األولية الوقاية

 على القدرة تعزيز سلوكيات على هنا نركز ونحن. لإلنهاك التعرض تجنب على الجميع تساعد قد التي األمور يعني وهذا. األولية بالوقاية لنبدأ اإلنهاك؟ بشأن األفراد يفعل قد ماذا

 .اإلنهاك مقاومة على تساعدنا وقد وروحانًيا وذهنيًا، بدنيًا، الجميع تفيد قد التي األدلة على قائمة أنشطة وهي. التكيف

 

 نشعر التي األشياء بعض في للتفكير يوم كل( كافية دقائق بضع) الوقت تخصيص شكل، ذلك يتخذ قد المثال، سبيل على. االمتنان عىل التدرب هي وأولها •
 الفائدة فستكون قوائمنا، في بالعالقات المختصة األمور أحد أو االجتماعية األنشطة أدرجنا إذا أننا إلى األبحاث بعض وتشير. باالمتنان نحوها
 قد باالمتنان نحوها شعرنا أشياء ثالثة منا واحد كل يذكر حيث: العشاء تناول أثناء ليلة كل معًا ذلك تطبيق وزوجي أنا أحاول. بكثير أكبر
 .الماضية ساعة 24 خالل حدثت

 

 أو السباحة أو الجري رياضة األمر أول ذهنك إلى يتبادر قد. البدنية الرياضة ممارسة في يوميًا االشتراك في التكيف على للقدرة المعزز الثاني النشاط ويتمثل •

 ومجرد اليوجا وممارسة األثقال ورفع ونزوله الدرج وصعود المشي مثل فأنشطة. دوًما السهل باألمر ليست ولكنها رائعة رياضات فهي الشاقة، التمرينات ممارسة

 .صحةًً أكثر وروح وعقل جسم على الحصول في تساهم قد متواصلة لساعات المكاتب على الجلوس من بدالًً المكان في التحرك

 

 ي نظام اتباع أن إلى إضافة •
 الطعام تناول دائًما السهل من فليس." الخضراوات تناول" قالت عندما محقةًً أمي كانت. األمور هذه عن أهمية يقل ال صح ي غذائ 

 بشراء قم لذا يوم، كل( المختلفة األلوان ذات المأكوالت) الملونة األطعمةًتناول عند كبيرة بصورة ستستفيد أجسامنا لكن العمل، أثناء الصحي

 .اللحوم من كبيرة كمية أو السريعة الوجبات تناول من بدالًً( والحبوب كالبقوليات) المعقدة والكربوهيدرات والخضراوات الفواكه

 

 إلى باإلضافة ليلة، كل النوم من ساعات 8 به يُقصد الكالم هذا أن نعرف اآلن ونحن. األهمية بالغ أمر النوم من كاف قدر على الحصول لكن صعبًا، األمر يبدو قد •

يومً كل الغداء ساعة خالل دقيقة 20 لمدة قيلولة أخذ يمكنه حتى بالعمل خزانته داخل منتفخ هوائي بفراش يحتفظ صديق لدي! أمزح ال أنا...استطعت إذا قيلولة

 رئيسك أخبر—يفعلون ال الذين هؤالء من إنتاجية أكثر الظهيرة وقت العمل في بقيلولة يحظون الذين األشخاص أن األبحاث أثبتت وقد.

 !بذلك

 

(. تطبيقه يمكنك الذي العلم) والثقة( عملك لتأدية إليها تحتاج التي المهارات) الكفاءة تحسين في تتمثل التكيف على القدرة لتعزيز جدًا مفيدة أخرى طريقة هناك •

 الثقة تُكتسب. الثقة تنقصنا لكن المهارات نمتلك األحيان، بعض ففي. المهني والتدريبًالدراسة طريق عن مهاراتنا بناء يمكننا المثال، سبيل على

 .الراجعة والتغذية الممارسة من
 

 يمكنك والمهنية الشخصية حياتك في أناس على العثور يعني وهذا. التكيف على قدرتنا لتحسين الطرق أفضل من واحدةاالجتماع ي الدعم وتطبيق بناء يُعد •

 ذلك فعل ويمكننا(. المادي الدعم) احتياجك وقت في المساعدة منهم تطلب أن يمكنك والذين( المعنوي الدعم) يهمك مافيً إليهم التحدث

 االتصال أو جيد أرضي هاتف باستخدام االتصال أو االجتماعي التواصل مواقع من آخر موقع أي أو بوك والفيس سكايب خالل من

 .المباشر الشخصي أو الكتابي

 

حثًإنًمحاولةًالنظرًللحياةًمنًمنظورًإيجابيًبدالًًمنًالسلبيًأمرًمفيدًللغاية.ًوالًيعنيًهذاًإنكارًحدوثًاألمورًالسيئة.ًوإنماًيعنيًالب •

ًمنًالدروسًاستنباطًومحاولةًالكآبة،ًأوًالخوفًمنًبدالًًًواقعيةًتفاؤلًبنظرةًالتحدياتًومواجهةعنًالشيءًالجيدًوسطًظروفًحياتناً

ً.منهاًمفرًوالًنواجههاًلتياًالنكسات

ً 
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ً

تُعدًمعرفةًمدىًمالءمةBurnoutًً إنًمعرفةًالهدفًأوًالمغزىًمنًاألنشطةًاليوميةًومنًعملك،ًقدًيُجديًنفعًاًبدرجةًكبيرةًفيًمنعًاإلصابة •

ًوظيفتكًمعًالمنظورًالكليًلمهمةًشركتكًمثاالًًيجعلناًمرتبطينًبقيمةًعملنا.

ً

لنًنبالغًفيًالتأكيدًعلىًقيمةًاالنخراطًفيًممارسةًالتمارينًالروحية.ًستعنيًهذهًالفكرةًبالنسبةًلبعضًاألشخاصًالصالةًأوًالعباداتً •

ًومفيدةًملموسةًمساهماتًفيًواالنخراطاألخرىًالتيًيتجلىًفيهاًاإليمان.ًوبالنسبةًآلخرينًقدًيكونًالتأمل،ًوقضاءًالوقتًوسطًالطبيعة،ً

ًوبكلًودودًبقلبًوجيرانهاًأصدقائهاًمساعدةًفيًتقريبًاًيومًكلًوقتهاًمعظمًليًصديقةًتقضي.ًللروحًمغذيةًممارساتًمثابةبًلآلخرين

ًفهيًمالكًمنًالسماء.ً.سخاء

 
 
 

 التدبر أسئلة

 يتضمن األقل على واحدًا شيئًا أدرج الماضية؟ ساعة 24 الـ خالل خاصة بصورة أدركتها التي أو لحدوثها باالمتنان شعرت التي أشياء الثالثة ما •

 .آخرين أشخاًصا

 
 باألمس؟ مقارنة البدنية الناحية من نشاًطا أكثر ألكون اليوم أفعل أن يمكنني ماذا •

 
 اليوم؟ طهيها يمكنني التي الصحية األطعمة خيارات ما •

 
 الماضية؟ الليلة من أكبر النوم من قسط على الحصول يمكنني كيف •

 
 وظيفتي؟ بها أؤدي التي الطريقة في ثقتي أزيد أن لي كيف وظيفتي؟ في فعالية أكثر أكون أن على تساعدني قد تطويرها علي مهارات هناك هل •

 

 ألمري؟ ويهتم يفهمني( إليه أكتب أو) معه أتحدث شخص قصيرة، لفترة ولو اليوم، به االتصال يمكنني شخص هناك هل •
 

 في يساعدني قد اآلخرين عن أو نفسي عن أعرفه أن يمكنني شيء أي هناك هل اآلن؟ به أمر الذي الصعب الوضع في إيجابي جانب أي هناك هل •
 القادمة؟ المرة

 
 خالل عملي نتاج من تحققت صغيرة، ولو فائدة، أي في التفكير أيمكنني الشركة؟ بمهمة األسبوع هذا به أقوم الذي عملي يرتبط مدى أي إلى •

 الماضي؟ األسبوع

 
 اليوم؟ وأمل معنى لمعرفة الروحي، التجديد عن البحث يمكنني أين •
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  الثانية الوقاية

 لم وإذا عاطفيًا، االستنفاد أو باالستنزاف تشعر بدأت وإذا مساعدتهم، اعتدت الذين باألشخاص نفسه بالقدر تهتم تعد لم وإذا عملك، في بالهدف إحساسك بفقدان شعرت إذا

 الذين األشخاص تستهدف التي االقتراحات إلى لإلشارة الثانية الوقاية مصطلح استخدام بإمكاننا ذلك؟ حيال فعله يمكنك الذي فما...العمل في الكثير تنجز بأنك تشعر

.اإلنسانية األنشطة مجال في العاملين تشمل والتي قويًا، احتماالًً بها اإلنهاك يصير حيث مجهدة وظائف في يعملون
1 

 ما اقرأ إنهاك، لحدوث المحتملة المصادر لمناقشة

 .مصادرك تحديد: اإلنهاك تجاه فعله يجب الذي

 
كتك وقيم قيمك تتالءم مدى أي إلى أوالً،  وفي بشدة، لهم ومعاونًا باآلخرين مهتًما تكون أن للغاية المهم من أنه تشعر قد المثال، سبيل فعلى بعض؟ مع بعضها شر

 مالءمة كان إذا. معهم أو األشخاص من كبير لعدد بسيط شيء تقديم يعني هذا كان إن حتى الناس، من ممكن عدد أكبر لمساعدة موجهة الشركة تكون قد نفسه الوقت

 بأنها شركتك تعتقد التي األشياء قيمة إدراك تستطيع كنت إذا فيما التفكير إلى باإلضافة قيمك، مع تتوافق وأماكن التشابه أوجه إيجاد على يساعدك فهذا مشكلةً، القيم

 .مهمة

 

 فهم على جميعًا يساعدكم قد العمل وزمالء رئيسك مع والحديث التعاون إن الوظيفي؟ الوصف مع ومهاراتك ومواهبك اهتماماتك مالءمة عن ماذا
 .المشكلة موطن هو األمر هذا كان إذا تغييره أو الوظيفي الوصف توسيع أو مهاراتك تعزيز وعلى المالءمة مشكلة

 

. المتاح الوقت في إنجازها يمكن ال تأديتها علينا التي العمل كمية أن األحيان بعض في نشعر أن المحتم من. الناس على بالفعل العمل عبء يؤثر قد جميعًا، نعلم كما

 طلب أو فعالية، أكثر بطريقة العمل تعلم على األساليب بعض تشتمل. اهتماًما يتطلب موضوع فهذا إنجازه، يمكنك مما أكثر دائًما منك تطلب الوظيفة كانت إذا لكن

 .أطول مهام أو زمنية خطوط وضع أو المساعدة، من المزيد

 

 ستكون باإلنهاك، اإلصابة حالة في بالطبع. األيام هذه في بالفتور شعورك حالة في سيما ال وظيفتك، تنشيط إلى جديدة مهام تولي يؤدي قد األحيان، بعض ففي

. عملك أيام على والهمة الحماس إضفاء يمكنها جدد أشخاص مع العمل أو جديدة مهمة إضافة فإن ذلك، من وبالرغم. أقل أصبح األداء بأن الشعور الطبيعية االستجابة

 بطريقة العمل يمكنني أنني علمتني قد التجربة ألن أعمالي، جدول مع األمر هذا سيتناسب كيف أعرف ال كنت إن حتى إضافي شيء لعمل أتطوع األحيان بعض في

 .جديد شيء في أشترك عندما فعالية أكثر

 

 بتركيز والعمل الكمبيوتر أمام الجلوس أحيانًا أريد .أيًضا مفيدةًً عملك يوم جدولة إعادة أو اآلن عملك بها تؤدي التي الطريقة تنظيم إعادة تكون قد
 بمكالمات بتركيز أؤديه الذي العمل قطع أن أجد أخرى أوقات وفي. دقيقة 30 إلى 20 كل التمدد تمارين لممارسة فقط أقوم لساعات،
 .نشاًطا أكثر يجعلني مكتبي غير بعمل القيام أو اإللكتروني بالبريد المراسلة أو هاتفية

 
عد

ُ
ي ي كت  

. بالرضا الشعور إلى بوسعك ما كل تبذل بأنك المعرفة تؤدي أن فيمكن. النجاح أو للتقدم خارجية عالمات عن البحث من نفعًا أكثر المرء به يقوم ما عىل التر

 البسيط التقدم قيمة معرفة وتُعد الصغيرة، الخطوات خالل من إال الكبير التغير يتحقق وال. كبيرة تغيرات عن نبحث ما فغالبًا للتقدم، خارجية عالمات عن نبحث عندما

 .مجدية نظر وجهة

 

 على قادًرا ويكون طويل وقت منذ إنساني بعمل يقوم الذي الشخص ذلك جميعًا نعرف. باإلنهاك اإلصابة تجنب على أيًضا يساعد قد العمل في قدوة إيجاد أن إلى إضافة

 المثابرة طرق تعلم من تتمكن فقد آخر، مكان في أو شركتك في كهذا شخص تحديد استطعت إذا. قيمه وتحصيل به لالستمتاع العمل في نفسها أو نفسه دعم
 .منها أو منه

 
احات أخذ يؤدي  االستراحة من آخر نوع وهناك. جميعًا نشاطنا تجديد إلى اآلخرين مع قصيرة محادثات إجراء أو المشي أو الطعام لتناول يوم كل العمل من استر

ات إلى باإلضافة إجازات أخذ في يتمثل  دمج لنا يتيح ألنه البعيد، المدى على التكيف على للقدرة ضروريًا هذا" الطاقة تجديد وقت" يُعد. المهام بين للراحة فتر

 .التحديات من جديدة لمجموعة األبواب نفتح أن قبل تجاربنا وترسيخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ليتر مايكل.ود ماسالش كريستينا. د بها قامت مهمة علمية مساهمات على قائمة المقالة هذه في المطروحة االقتراحات من العديد إن 1
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 إلى االستماع أو اليوميات مفكرة في الكتابة أو الصالة أو التأمل ممارسة شكل في الخاصة التدبر ألفكار الوقت بعض نُخصص أن المجدي من أنه الناس معظم يرى

 ما بشيء القيام فبعد. مكتبها بجوار وأقالم رسم دفتر وضع لي زميلة اعتادت. الطبيعة وسط األقدام على سيًرا جولة في الذهاب أو المفضلة الموسيقية المقطوعة

 دقيقتين تقضي الصعب، الشيء وخاصة

 !العملية هذه فائدة تحقيق لتضمن بيكاسو تكون أن ضروريًا وليس. الورقة في مشاعرها عن للتعبير كوسيلة ما شيء رسم في

 
 

 

 التدبر أسئلة

 المالءمة؟ نسبة لزيادة بها قيمك" تنمي" مواضع هناك هل بينهما؟ تداخل أي هناك هل الشركة؟ قيم مع قيمك تتوافق هل •

 
 تغيير أو جديدة مهارات اكتساب خاللها من يمكنك طريقةًً توجد فهل جيدة، النسبة تكن لم وإذا وظيفتك؟ ومتطلبات مهاراتك بين التوافق مدى ما •

 لديك؟ القوة مواطن لتعزيز بها الوظيفي الوصف
 

 هذه لحل تطبيقها يمكنك التي الطريقة ما المحدد؟ الزمني اإلطار في فعله منك يُتوقع ما إنجاز تستطيع لن أنك فيها شعرت التي المرات عدد كم •
 القادمة؟ المرة في تواجهها عندما المشكلة

 
 إلى يؤدي قد هذا كان وإذا محددة؟ زمنية لفترة جديدة مهمة تولي طلب بإمكانك هل به؟ بالقيام تستمتع أن ويُحتمل شركتك إليه تحتاج شيء هناك هل •

 الوقت؟ لبعض تعليقه أو عنه التخلي يمكنك آخر شيء يوجد فهل عليك، العبء زيادة
 

 ممتعًا؟ أمًرا غدًا مختلف بترتيب مهامك تأدية ستكون هل •
 

 القادم؟ األسبوع فيها جهدك قصارى بذل تستطيع التي المهمة ما الماضي؟ األسبوع خالل العادة غير على رائع بأداء أنجزته الذي ما •

 
 مراقبته؟ أو عمله في النشط الشخص إلى التحدث عند تعلمه يمكنك الذي ما •

 

 يوم المشي؟ أو التواصل أو التدبر وقت أو القيلولة تشمل التي الغداء ساعة دقائق؟ 5 لمدة استراحة ألخذ التالية الفرصة موعد يحين متى •

 !الخاص تقويمك في دونها اإلجازة؟ العطلة؟

 
 ذلك؟ بعد فعلها يمكنك ومتى والتدبر، لالسترخاء إليك بالنسبة طريقة أفضل ما •
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  باإلنهاك؟ موظفيها إصابة لمنع فعله الشركات تستطيع الذي ما

 المهمة هذه يعزز الذي المهمة األهداف أحد ويتمثل. األولى الدرجة من ممتازة خدمات تقديم خالل من المستفيدين معيشة مستوى لتحسين جاهدةًً اإلنسانية المنظمات تعمل

 .باإلنهاك الموظفين إصابة تقليل في

 
 خالل من االتجاه هذا في قدًما المضي للشركات يمكن. ثماره وكذلك اإلنساني العمل مخاطر تُدرك تنظيمية ثقافة إنشاء هو باإلنهاك اإلصابة تقليل من الرئيسي الهدف ويُعد

 ومعالجته، باإلنهاك اإلصابة لتجنب بوسعهم ما فعل على الموظفين ويشجع اإلنهاك، أثر من ذلك فعل يقلل حيث. وأسرهم العاملين من لكل مجهد العمل هذا بأن اإلقرار
 .نفسه الشيء لفعل للشركات األبواب وفتح

 
 معاصرة، أبحاث إلى المهام من والعديد اإلستراتيجيات وتستند. لتنفيذها طرق حول األفكار من كبيرة مجموعة إلى باإلضافة للشركة، إستراتيجيات أربع يلي فيما ونقدم

 .عملك مكان في تطبيقها أو تعديلها أو مهامك تطوير على تفكيرك القائمة هذه تحفز أن ونأمل .اإلنسانية الخدمة مجال في بالعاملين يتعلق وبعضها

 
 باإلنهاك اإلصابة تجنب على للمساعدة وأنظمتها الشركة سياسات تعديل: األولى اإلستراتيجية

 
 التطوير وأنشطة النشاط؛ وتجديد واالسترخاء الراحة ذلك، في بما والعطلة الكافي، التعويض) وإنفاذها والعمل للعاملين مناسبة سياسات وضع. أ مهمة •

 من لكل الفوائد هذه وفر المنافع البدنية الصحة وفوائد المهني؛ والتطوير والشكاوى؛ والخالفات المخاوف لمعالجة الرسمي والنظام المهني؛
 .واألجانب المحليين الموظفين

 

 .العمل مكان في والتنمر الجنسي التحرش مع التسامح عدم سياسة تطبيق: ب مهمة •
 

 أي وعلى من، على سلطة لديه من) وضوح بكل عليها المنصوص بالمرؤوسين الرؤساء عالقات تشمل التي الدقيقة الوظيفية األوصاف تقديم: ج مهمة •

 الوظائف، يشغلون الذين هؤالء مع( السنوي التحديث األفضل) بانتظام والتحديث ،(السلطة تفرض شيء

 .ذلك وسبب ممكن غير أو محتمل غير التقدم أن توضيح أو الشركة في للتقدم واضحة مسارات وضع

 

 دعم ويُقدم أمكن، كلما ساعة 40 األسبوعية العمل ساعات تكون المثال، سبيل فعلى وتطبيقها، حدود لها التي العمل توقعات تطوير: د مهمة •

 .ممكن غير ذلك فيها يكون التي األوقات في إضافي

 
 للشركة الهرمي التسلسل جوانب جميع في وذلك والمديرين، والموظفين العاملين بين الشخصي التواصل تسهيل: الثانية اإلستراتيجية

 

 .بالكامل الهرمي التسلسل نطاق على االتجاه ثنائي التواصل تسهيل: أ مهمة •
 

 مواطن إلى باإلضافة( والشركة الفرد مستوى وعلى وكبيرة، صغيرة) حققتها التي النجاحات عن والدائمة المنتظمة التعليقات تقديم: ب مهمة •

 .القصور

 

 .فيهم تؤثر التي القرارات في العاملين إشراك: ج مهمة •
 

 الشركة تقدم وكذلك البلد، وضع مع المهمة هذه مالءمة ومدى الشركة، لمهمة وظائفهم مالءمة مدى عن الكلي بالمنظور الموظفين إعالم: د مهمة •

 .أهدافها تجاه
 

 تدريب توفير: الثالثة اإلستراتيجية

 

 تعريف ذلك بما الجديدة، المهام حول والمعلومات التدريب؛ وتوفير والوظيفة؛ الشركة بثقافة تعريفهم خالل من لعملهم األشخاص إعداد: أ مهمة •

 .بالثقافة المغتربين
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 (.تعزيزها وكيفية العمل، ومكان للعامل مهمةًً تعد ولماذا بها، المقصود ما) التكيف على الموظفين قدرة عن تدريب توفير: ب مهمة •

 

 فعله عليهم الذي وما عملهم، على تأثيره ومدى األشخاص، على تأثيره ومدى يبدو، كيف) المباشر وغير المباشر األذى حول تدريب توفير: ج مهمة •

 (.به تأثروا الذين اآلخرين مع العمل وكيفية تجاهه،

 

 في بما الخالفات، إدارة مهارات تدريس المختلفة؛ األساليب ذوي اآلخرين مع التواصل وكيفية الخالف أساليب فهم على العاملين مساعدة: د مهمة •

 .بناء بأسلوب مخاوفهم عن التعبير كيفية األشخاص يتعلم حتى اإلصرار ذلك،

 
 الداعمة واألنشطة بالبرامج الموظفين تزويد: الرابعة اإلستراتيجية

 

 وتدريبهم المديرين تعيين على التركيز. وتطويرهم وتقويتهم ودعمهم الموظفين إرشاد يمكنهم الذين األكفاء والمديرين المشرفين توفير: أ مهمة •

 .ودعمهم وتطويرهم
 

 .والملل الضغط على للتغلب العاملين لجميع والتحدي الدعم بين الموازنة: ب مهمة •
 

 بمرور الوظيفية واألوصاف الوظائف تطور مع سيما ال والوظيفة، العامل وبين العمل، ومكان العامل بين المالءمة لتحقيق اهتمام إيالء: ج مهمة •

 (.2008 عام وليتر، ماسالش) الوقت

 

 .العمل مهام بين والترابط األخالقي والدعم المعنوية الروح لتعزيز العمل فرق تطوير: د مهمة •
 

 وعملية للتعافي مخصًصا وقتًا المهمة هذه وتتضمن. وتعزيزها التجارب في للتفكير النشاط وتجديد للراحة وفرص أنشطة توفير: هـ مهمة •

 .النشر عمليات بين التجارب لدمج المعلومات استخالص تتجاوز

 

 (.سكايب مثال،) واألصدقاء األسر إلى والدائم المنتظم الوصول إمكانية توفير: و مهمة •
 

 االفتراضي الدعم ومجموعات لألزواج العمل وفرص التواصل قنوات يشمل قد الذي الدعم هذا المنتشرين، األشخاص ألسر الدعم تقديم: ز مهمة •

 .واألطفال لألزواج
 

 عن بالرضا ويشعرون فعالية أكثر العاملون يصير الجهود، هذه تنسيق فعند. اإلنهاك حدوث تجنب في مهًما دوًرا والشركات العاملين من كل يلعب •
 .اإلنسانية للمنظمات المهمة األعمال تيسير إلى يؤدي ما وظائفهم،

 
 إلى يؤدي ما وظائفهم، عن بالرضا ويشعرون فعالية أكثر العاملون يصير الجهود، هذه تنسيق فعند. اإلنهاك حدوث تجنب في مهًما دوًرا والشركات العاملين من كل يلعب

 .اإلنسانية للمنظمات المهمة األعمال تيسير


