
 

 
 

 
 

 
 

 
طبيعة العالقة بني االحرتاق النفيس واالنطواء واالنبساط كأحد السامت هتدف الدراسة احلالية إىل التعرف عىل 

وذلك من خالل الكشف عن الفروق بني االنبساطيني ، الشخصية لدى أساتذة جامعة األمرية نورة بالرياض
تم استخدام املنهج الوصفي؛ و.واالنطوائيني يف االحرتاق النفيس لدى أساتذة جامعة األمرية نورة بالرياض

عضو هيئة تدريس من األساتذة ) ١٤٧(اشتملت عينة الدراسة عىل و. ذلك ملالءمته لطبيعة وأهداف الدراسةو
مقياس  وتم استخدام .واألساتذة املشاركني بكلية الرتبية بجامعة األمرية نورة باململكة العربية السعودية

م اختبار ااستخدكام تم . )٢٠٠٧(كات مقياس ايزنك للشخصية إعداد برو. إعداد الباحثةمن االحرتاق النفيس 
نتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات البينت  و. للعينات غري املرتبطةT-Test "ت"

عدم الرضا وعدم التقدير وعدم املساندة واالجتاه السلبي والدرجة (املنبسطني واملنطويني يف االحرتاق النفيس 
  .ذين انخفضت قيمة متوسط درجاهتم بصورة دالة عن متوسط درجات املنطوينيوال، لصالح املنبسطني) الكلية

Abstract 
The present study aims to identify the nature of the relationship between burnout and introve-
rsion and extroversion as personality traits influencing university professors at Princess Nora 
University in Riyadh, through recognizing the differences between extroverts and introverts in 
terms of their liability to burnout in university professors at Princess Nora University in Riyadh. 
The study utilized the descriptive research method as being suitable for nature and the 
objectives of the present study. The study sample consisted of (147) faculty members (including 
professors and associate professors) at the Faculty of Education at Princess Nora University in 
Saudi Arabia. A measure of burnout developed by the researcher and the Eysenck Personality 
Scale Arabicised and standardized by Barakat (2007) were used for instrumentation in the 
present study. A t-test for independent samples was used for statistical analysis. The results 
revealed a statistically significant difference between the mean scores between extroverts and 
introverts in burnout (on the dimensions of dissatisfaction and lack of appreciation and lack of 
support and the negative trend and the total score) to the good of extroverts, whose mean scores 
on the scales dropped in value beyond the average grades as a function of average introverts 
scores. 
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                                       إن من أبرز مميزات عرص التكنولوجيا احلديثـة 
                                    كـام يـصفه العديـد مـن البـاحثني هـو أنـه عــرص

    رتاق                                  الضغوط واألزمات النفـسية وظـاهرة االحـ
          هـي إحـدى Psychological Burn-out      النفيس 

                                         نتائج الضغوطات واألزمات النفـسية التـي تـؤثر
                                     العاملني وخصوصا املتعاملني مع املؤسسات  عىل

ــسة  ــد مؤس ــا وتع ــف مراحله ــة بمختل                                     التعليمي
                                           اجلامعة إحدى املؤسسات التي تتأثر هبذه الظاهرة 
                                     نظــرا للــدور الــذي تقــوم بــه يف املجتمــع حيــث

                               ألساتذة فيها ملختلـف أنـواع الـضغوط        يتعرض ا
ــة ــة واملادي ــسية واالجتامعي ــواء النف ــذكر   ،                               س       وي

                     أن املحارضين مـع غـريهم Hellriegel       هيلرجيل 
                                       من أصحاب املهن التي يتطلب أداؤهـا االتـصال 
                                        املبارش مع اآلخرين بدرجة كبرية هم أكثر عرضـة 

ــل ــيس يف العم ــالتوتر النف ــابة ب ــادق (                            لإلص   ،     ص
    ).   ٩٦  ،  ه    ١٤١٤

                      موضـــوع االحـــرتاق النفـــيس مـــن      ويعـــد 
ــسبيا يف  ــة ن ــة واحلديث ــات                                املوضــوعات اهلام        أدبي

ــاالهتامم املتزايــد مــن قبــل  ــة والتــي حتظــي ب                                         الرتبي
                                           الباحثني إذ يعدها الكثريين أحد أهـم الـسامت هلـذا 
                                     العرص الذي نعـيش فيـه وبـدأ يظهـر بـشكل جـيل 
                                        وجدير بالدراسـة بعـد التطـورات التـي حـدثت يف 

       وزيـادة   ،                      تلفـة العمليـة والعلميـة               نواحي احليـاة املخ
                                         تعقيد وحجم ونوع منظامت العمل بشكل كبـري إثـر 

  .                     الثورة التقنية احلديثة
         أول من Freudenberger                ويعترب فرودنبريغر 

  ، Burn-out                          استخدم مصطلح االحـرتاق النفـيس 
                                   وذلــك مــن خــالل دراســاته ملظــاهر االســتجابة 
                                   للضغوط التي يتعـرض هلـا املدرسـون وغـريهم

                      وبني من خـالل دراسـاته أن   ،          ات اخلدمات     بقطاع
                                   مللتزمني واملخلصني هم أكثـر عرضـه لالحـرتاق 
ــاء  ــيل للعط ــت ضــغط داخ ــوا حت ــوهنم يكون                                ك
                                       وتواجههم ظروف خارجية عن إرادهتم تقلل مـن

  عىل أ                           مما يعوقهم عـن حتقيـق أهـدافهم بـ  ،       عطائهم
ــن النجــاح  ــة م ــرح (               درج ــرب   )     ٢٠٠١  ،      الف ُ      ُوتعت

            الـذين درسـوا              أحـد الـرواد Maslach      ماسالش 
   "                                   وطوروا مفهوم االحرتاق النفيس حيـث عرفتـه

                                     بأنه جمموعة مـن أعـراض مـن اإلجهـاد الـذهني
                                واالســـتنفاد االنفعــــايل والتبلـــد الشخــــيص 
                                  واإلحساس بعدم الرضـا عـن املنجـز الشخـيص 

  )   ٤٨  ،     ٢٠٠٤  ،        اجلوارنــة  ،       بطانيــة (             واألداء املهنــي 
                                     وبــدأ االهــتامم املتزايــد يف الوقــت احلــارض هبــذه 

                                      هرة بعد أن كانت تعاين من التجاهـل ونـدرة     الظا
      ويعـزو   ،                                  الدراسات والبحوث لفرتة طويلة سـابقا
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                                      بعض الباحثني هذا التجاهـل لظـاهرة االحـرتاق 
                  األداء واإلنتاجيـة   عـىل                      النفيس إىل تركيز املنظامت 

                                        دون االهتامم بصحة املوظفني الذين يقومون هبـذا 
                                وذلــك ألن إنتاجيــة الفــرد كانــت تقــاس   ،      األداء

ــة ــة بحت ــت العوامــل   ،                   بمــؤثرات مادي ــنام أمهل                   بي
                                          النفسية واالجتامعية والوظيفية وأثارها يف صـحة

                            كام أن بيئة العمل أصبحت أكثـر   ،            هؤالء املوظفني
                     وكام أن العاملني تزداد   ، ً                   ًتعقيدا من أي وقت ميض

ــوم ــد ي ــا بع     ومــن   ،                             حاجــاهتم وطموحــاهتم يوم
ــباع ــستطيع إش ــد ال ت ــنظامت ق ــي أن امل                                     الطبيع

                                     ات وتلبية كافة الرغبات للعاملني يف بعـض    احلاج
                                     األوقات مما يؤدي إىل شـعور املـوظفني بالـضغط
                                         واإلجهاد وعدم الرضا وانخفاض الروح املعنوية

ــؤثر  ــذي ي ــوتر ال ــىل                  والت ــلبا  ع ــاملني س ً                   ً أداء الع
    ).     ٢٠٠٧  ،        العتيبي (

ــرتاق  و ــرا ألن االح ــيسً               ًنظ ــة      النف ــو نتيج            ه
  ط          وليس لضغو  Chronic Stress            لضغوط مزمنة 

 ,Acute Stress  Papalia & Olds, 1986     (    حادة

                                     حيث تعرف الضغوط املزمنة بأهنا الضغوط  )362
           مثل التعرض   ، ً                            ً  حتيط بالفرد لفرتة طويلة نسبيا    التي

ـــة أو  ـــشكالت اجتامعي ـــة أو مل ـــراض مزمن                                 ألم
                                         اقتصادية بشكل مستمر إىل أن يفقـد القـدرة عـىل 

ــا  ــذلك   )   ٢٤  ،     ١٩٩٢  ،     عجــاج (            التكيــف معه       ول
                     بداية اإلصابة بـاالحرتاق            الصعب حتديد         يكون من 
                                ومـع ذلـك فهنـاك أربعـة مـؤرشات أوليـة   ،      النفيس
                                          أن تؤخذ بعني االعتبار كنوع من التحذير بـأن      ينبغي

ــرد  ــرتاق  يف      الف ــه إىل االح ــيس                  طريق ــذه      النف        وه
  :   هي       املؤرشات 

          واالسـتعجال   Busyness               االنشغال الـدائم  - ١
  د            يـدوهنا الفـر    التـي                       إهناء القائمة الطويلة  يف

      رشاك يف                 فعندما يقـع الفـرد   ،             لنفسه كل يوم
ــشغال الــدائم فإنــه يــضحى باحلــارض   ،                               االن

                  اجـتامع أو مقابلـة  يف                   وهذا يعنى أن وجـوده 
ًيكون حـسيا ولـيس ذهنيـا ً                     ً              ففكـره إمـا أن   ، ً

       عملـه      ينبغي                         املقابلة السابقة أو فيام  يف     يكون 
                مثل هـذه احلالـة  يف      وعادة   ،               اللقاء الالحق يف

  أي                   صورة ميكانيكية دون                   ينجز الفرد مهامه ب
           حيـث إن اهلـم   ،            مع اآلخرين     عاطفي      اتصال 

                            يشغل باله هو الرسعة والعـدد     الذي       الوحيد 
   .                              وليس اإلتقان واالهتامم بام بني يديه

                                    تأجيل األمور السارة واألنشطة االجتامعيـة  - ٢
ً                   ً بأن هناك وقتا ملثـل      الذايت               من خالل االقتناع 

     يـأيت     لـن  "       فـيام بعـد "     ولكـن   ،           هذه األنشطة
   يف                                ويصبح التأجيل القاعـدة أو املعيـار   ، ً    ً أبدا

   .          حياة الفرد
       يصبح  "      وينبغي   جيب  "                العيش حسب قاعدة  - ٣

       يرتتب     الذي     األمر   ،             حياة الفرد يف          هو السائد 
  ،                                       عليه زيادة حساسية الفرد ملا يظنه اآلخرون

     وحتـى   ،                            ويصبح غري قادر عىل إرضاء نفـسه
ــة بإرضــاء اآلخــرين يف ــة الرغب ــي  ،                            حال       الت

                فإنه جيد ذلـك لـيس   ،        القاعدة          تصاحب هذه 
   .                باألمر السهل عليه

      الذي  Perspective                       فقدان الرؤية أو املنظور  - ٤
ــؤدى إىل أن يــصبح كــل يش ً          ً عنــده مهــام ء                    ي

                              وتكون النتيجة بأن ينهمـك الفـرد   ، ً     ً وعاجال
    وجيد   ،                                عمله لدرجة يفقد معها روح املرح يف
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ــري الــرتدد عنــد اختــاذ القــرارات   ،                                 نفــسه كث
               الغرب بالـشخص  يف  ف                  ويرتبط ذلك بام يعر

ــث   ، Workaholic               املــدمن عــىل العمــل      حي
             يـصبح العمـل     الذي                     تشري التسمية إىل الفرد 

                         حياته وىف مركز اهتامماتـه  يف       األسايس     اجلزء 
                         بصورة ختل بـالتوازن املطلـوب   ،        الشخصية

      التـي                                 لتفادى املشكالت البدنية واالنفعاليـة 
  ،    ١٩٩٨  ،     عـسكر (                   تصاحب مثل هذا اخللـل 

١٠٤-   ١٠٣   ( . 
                            ن النظــر لظــاهرة االحــرتاق كعمليــة   يمكــ و

Processاملرحلـة   ،                          وأهنا تتكون من ثالث مراحل       
ــة  :     األوىل ــة الثاني   :                             وجــود ضــغط عمــل واملرحل

         جمموعـة مـن   :                              التعب واإلجهاد واملرحلـة الثالثـة
           كامليل إىل      املهني                  االجتاهات والسلوك  يف        التغريات 

                                          معاملة العميل بطريقـة آليـة واالنـشغال بإشـباع
                          لشخصية ومـا يرتتـب عـىل ذلـك مـن         احلاجات ا

  ،    ٢٠٠٠  ،    شـقري (                               تقليل االلتزام باملسئولية املهنيـة 
٢٦٧   ( . 

ــذكر            أن الفــرد ال   )    ١٠٦  ،     ١٩٩٨ (     عــسكر        وي
                   بـشكل مفـاجئ بـل عـرب      النفيس           يصل لالحرتاق 

             وتعـرف بمرحلـة   :            املرحلـة األوىل  ،           مراحل ثالثة
        العـصبي                                  االستثارة الناجتة عن الضغوط أو الـشد 

Stress Arousal  عملـه  يف               يعايـشه الفـرد   ذي  الـ       
      القلق   ،            رسعة االنفعال  :                       وترتبط باألعراض التالية

  ،     األرق  ،      العـايل                 فـرتات مـن ضـغط الـدم   ،       الدائم
   ر                                  رصير األسنان أو اصـطكاكهم بـشكل ضـاغط

Bruise  ــوم ــاء الن ــسيان  ،            أثن ــصعوبة   ،        الن  يف        ال
                      رضبـات القلـب غـري العاديـة   ،       الـصداع  ،       الرتكيز

                    حلة الطاقة أو احلفـاظ        تعرف بمر  :                واملرحلة الثانية
ــة  ــشمل   Energy Conservation          عــىل الطاق       وت

  ،                التـأخري عـن العمـل  :                    استجابات سـلوكية مثـل
                         احلاجة ألكثـر مـن يـومني لعطلـة   ،            تأجيل األمور
       التـأخري   ،                     انخفاض الرغبة اجلنسية  ،            هناية األسبوع

                 اســتهالك املــرشوبات يف      زيــادة   ،              إنجــاز املهــام يف
  ،         الالمبـاالة  ،     بهـات                زيـادة اسـتهالك املن  ،       املخدرة

  ،              الــسخرية والــشك  ،        االجتامعــي        االنــسحاب 
  :                واملرحلـة الثالثـة  .         الـصباح يف               والشعور بالتعـب 

ــاك  ــتنزاف أو اإلهن ــة االس ــا مرحل ــق عليه                                    يطل
Exhaustion  تــرتبط بمــشكالت بدنيــة     التــي                     
         اضـطرابات   ،                االكتئـاب املتواصـل  :           ونفسية مثـل

       وإجهـاد   ،       مـزمن    جسمي    تعب   ،        املعدة يف       مستمرة 
         انـسحاب  يف       الرغبـة   ،          صداع دائـم  ،      مستمر      ذهني
              هجـر األصـدقاء  يف       الرغبـة   ،            مـن املجتمـع    هنائي

ــرضورة وجــود مجيــع   ،             وربــام العائلــة                       ولــيس بال
       النفـيس                               األعراض للحكم بوجود حالة االحرتاق 

               بــل وجــد أن ظهــور   ،                   كــل مــن هــذه املراحــل يف
                              كل مرحلة يمكن أخذمها كمؤرش عىل يف     عرضني 

                      ملعنية من مراحل االحرتاق                      أن الفرد يمر باملرحلة ا
  .     النفيس

 & Peterson   (                     ويـشري بيرتسـون ونيـسنهولز

Nisenholz, 1987, 175 (   إىل أن االحـــرتاق               
                                    عملية دينامية تتـسم بـأن هلـا عـىل األقـل      النفيس

ــى ــالث مراحــل وه ــة األوىل  :              ث ــة   :            املرحل       مرحل
  The Alarm Reaction Stage                 استثارة رد الفعل 

 Defense              ليات الدفاعية                   يتم فيها حتريك اآل     والتي

Mechanisms   للتكيف مع الضغوط اجلديـدة أو                           
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            التكيـف مـع  يف                  وىف حالة فشل الفـرد   ،         املتواصلة
     فإنـه   ،                                    هذه الضغوط باستخدام اآلليات الدفاعيـة

ً          ًوغالبـا مـا   ،      النفـيس                     يصبح من ضحايا االحرتاق 
       األعراض           ويعترب أن  ،       خاطئ ء   يش  أي          ينكر وجود 

                 ردود فعـل بـسيطة  هي       النفيس              األولية لالحرتاق 
                                         للضغوط ويقوم بتوجيه طاقاته نحو التغلب عـىل

ً                             ًوغالبا مـا يطالـب ضـحايا االحـرتاق   ،        املعوقات
   كام   ،                                    أنفسهم بمتطلبات غري واقعية وقتالية     النفيس

  ،                                    يقومون بتحديد أهـداف مـن الـصعب حتقيقهـا
ً                                           ًوعندما تتزايد الضغوط وتصبح أكثر إحلاحا تبـدأ 

  :                 وتسمى هـذه املرحلـة   ،        الظهور يف               املرحلة الثانية 
ــة  ــة املقاوم ــسم   Resistance Stage              مرحل       وتت

ً                                         ًبتحويل الطاقات بعيـدا عـن املـسئوليات املهنيـة 
ــق اإلنجــاز  ــيص             وحتقي                 إىل التعامــل مــع      الشخ

                   ويبدأ ضـحايا االحـرتاق   ،                 الضغوط بشكل مبارش
                                    املعاناة عندما يشعرون أن من حيـاولون  يف       النفيس

  ،          دم املبـاالة                             مساعدهتم أصاهبم اليأس والعجز وع
   يفً                ًوأخـريا فـإن الفـشل   ،          التدهور يف            وتبدأ األمور 

ً                                            ًالتعامل مع املرحلتني األوىل والثانية يؤدى حتميـا 
                       تسمى بمرحلة االسـتنزاف     التي                  إىل املرحلة الثالثة 

Exhaustion Stage وتتسم هذه املرحلـة بزيـادة                          
ــــسحاب  ــــرض   Withdrawal        االن   Illness      وامل
         م املرونــــة   وعــــد  Depression         واالكتئــــاب 
Inflexibility   ًوتتزايــد أيــضا احتامليــة االنتحــار                             ً

Suicide.    
ـــوزان و ـــالش وس ـــتينا ماس ـــلت كرس                           توص

         الدراسـات                               جاكسون من خالل إجراء العديد من 
                خـدمات إنـسانية       تقـدم ي                    عىل العاملني بـاملهن التـ

             ثالثـة أبعـاد      النفـيس             إىل أن لالحـرتاق   ،       لآلخرين
 Emotional         االنفعـايل         االسـتنزاف   :            رئيسية أوهلا

Exhaustion   ـــل أعراضـــه        اإلرهـــاق   :  يف              وتتمث
ــاط ورسعــة الغــضب واخلمــول واألرق                                 واإلحب
                                       والشعور بتدهور الصحة البدنيـة وذلـك بـسبب 

  :     هـو     الثـاين       والبعـد   ،                يقوم هبا الفـرد    التي        الوظيفة 
ـــشاعر  ـــد امل ـــل   Depersonalization            تبل        وتتمث

ــشديد نتيجــة   :  يف       أعراضــه  ــضغط ال ــشعور بال                            ال
    حيـث   ،                         آلخرين ونفاذ الصرب والقسوة          العمل مع ا

                         املوجبـة إىل اجتاهـات سـالبة      املهني            تتغري اجتاهات 
  :                     أمــا البعــد الثالــث فهــو  ،                 نحــو مهنتــه وزمالئــه

 Feeling of       الشخـيص                   الشعور بـنقص اإلنجـاز 

Low Personal Accomplishment   ويشري هذا         
ً                         ً أن إنجازاته تقل كثـريا عـن      املهني               البعد إىل إدراك 
ــ ــذات           توقعاتــه ويت ًضمن ذلــك تقــديرا ســلبيا لل ً                           ً ً

               العجـز عـن إنجـاز   :  يف                      وتثمل أعراض هذا البعد 
                     مهنتـــه وعـــدم الكفـــاءة  يف               أشـــياء ذات قيمـــة 

 ,Maslash & Jackson, 1981 (              وانخفاض طاقته 

99-113 .(    
 ,.Schwab et al   (                  وأشار سكواب وآخـرون

ــرتاق   ) 1986,14-33 ــاد االح ــيس                   إىل أن أبع        النف
ــشاعر    فعــايل              االســتنزاف االن يف      تتمثــل                 وتبلــد امل

        وهـى نفـس   ،      الشخـيص                    والشعور بنقص اإلنجاز 
                            حــددها كــل مــن بــايرن وكريتنــر     التــي       األبعــاد 

 Byrne, 1994, 645-673; Kreitner (       وآخـرين 

et al., 1999, 5-11( .  
   يف  ) Dillon, 1995,4-13   (             كام توصل ديلـون

                                        دراسته بعد استخدامه لقائمة ماسالش لالحرتاق 
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                           ثالثة أبعاد رئيسية لالحرتاق          إىل أن هناك  ،      النفيس
       االنفعـــايل         االســـتنزاف   :  يف        تتمثـــل      النفـــيس

 Attitudinal   ي               واالســـــتنزاف االجتـــــاه

Exhaustion الشخيص                      والشعور بنقص اإلنجاز     .  
   إىل   ) Baron, 1996, 421-422   (          ويشري بارون

         االستنزاف   :                   أربعة أبعاد أوهلا     النفيس          أن لالحرتاق 
         إىل ضـعف      ويشريPhysical Exhaustion       البدين

                                         الطاقة والشعور الـدائم بالتعـب وامللـل وظهـور 
 Physical       البـدين                       العديد مـن أعـراض اإلجهـاد 

Strain مثل الصداع املتكرر وقلة النوم والدوخـة                                       
        وقد يـصل   ،                                  والغثيان وتغيري عادات تناول الطعام

  ،                                 النهايــة إىل اإلصــابة بــأمراض القلــب يف     األمــر 
        ويـشري إىل   :    عايل    االنف              هو االستنزاف      الثاين       والبعد 

                                     شـعور الفــرد باالكتئــاب واليــأس وبأنــه ســجني
                          والبعـد الثالـث هـو االسـتنزاف   ،            داخل املؤسسة

 Mental or Attitudinal            أو االجتـاهى      العقـيل

Exhaustion   وفيه يصبح الفـرد كثـري الـتهكم أو                              
                                       السخرية ويتصف باجتاهات سلبية جتاه اآلخـرين 

      احليــاة                                   ويميــل إىل التقليــل مــن نفــسه ووظيفتــه و
         الـشعور يف                        أما البعـد الرابـع فيتمثـل   ،         بشكل عام

                                     بنقص اإلنجاز الشخص ويشري إىل شـعور الفـرد 
                      والشعور بعدم القـدرة     املايض   يف            بضعف اإلنجاز 

 يف       وظيفــي       نجــاح   أي                عــىل اإلنجــاز وحتقيــق 
  .       املستقبل

 Demerouti)                        وقد أشار ديمريوتى وآخـرون 

et al., 2001, 500-501)    حـرتاق              إىل أن أبعاد اال     
                         قائمة أو لدينربج لالحـرتاق يف          كام وردت      النفيس

ـــيس   Oldenburg Burnout Inventory       النف

ـــل  ـــتنزاف  يف      تتمث ـــد االس ـــام بع ـــدين أوهل                           بع
Exhaustion   معـريف                        ويتم حتديده كنتيجة ملجهود    
                      وثانيهام بعد التحرر من   ،       شديد   بدين           فعال وجمهود 

       ويـشري Disengagement From Work      العمـل 
                                  لفرد عن عمله واملرور باجتاهات سـلبية        إىل فصل ا

 .                نحو العمل وحمتواه
ــالش ــا ماس ــت هب ــسحية قام ــة م                              وىف دراس

ـــرون  ـــالش    ١٩٩٦       وآخ ـــة ماس ـــوير قائم                      لتط
ــرتاق  ــيس       لالح ــة إىل أن   ،      النف ــلت الدراس                     توص
ــى      النفــيس       االحــرتاق  ــاد وه ــة أبع ــضمن ثالث                        يت

ــتهكم   Exhaustion         االســتنزاف    )        الــسخرية (        وال
Cynicism  هنيـــة             والفعاليـــة امل     Professional 

Efficacy)   Demerouti et al., 2001, 500-

501( .  
 Matteson (                            ويؤكد ما تيسون وإيفانسيفيتش 

& Ivancevich,1987, 242-244 (   ـــىل أن       ع
        وإنام عـرب   ،                   ال حيدث للفرد فجأة     النفيس       االحرتاق 

      وتعــرف   :            املرحلــة األوىل  :                مراحــل أربعــة وهــى
ـــتغراق  ـــة االس ـــسم Involvement                بمرحل         وتت

     وذلـك   ،                             بانخفاض مـستوى الرضـا عـن العمـل
        العمـل يف                               بسبب عدم االتساق بني ما هو متوقـع 

      مرحلـة   :                واملرحلـة الثانيـة  ،         الواقـع يف        وما حيدث 
                     وتتـــسم بـــنقص الكفـــاءة Stagnation       التبلـــد 

        والــشعور   ،        العمـل يف                    وانخفـاض مـستوى األداء 
                        ويبدأ بنقل الفرد اهتاممـه   ،                     باعتالل الصحة البدنية

ــــات يف    خــــرى           إىل مظــــاهر أ ــــاة كاهلواي                  احلي
      مرحلة   :                واملرحلة الثالثة  ،                  واالتصاالت االجتامعية

                    وتتسم بارتفاع مـستوى   Detachment        االنفصال 
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٧٣  

ــاد  ــايل       اإلجه ــة        االنفع ــصحة البدني ــتالل ال                        واع
ــسية ــة  ،         والنف ــة الرابع ــة احلرجــة   :                واملرحل              املرحل
Iuncture وتتـــسم بزيـــادة األعـــراض البدنيـــة                              

                  اب الفرد شـكوك نحـو     وينت  ،                   والنفسية والسلوكية
   يف                   تؤدى إىل حـدوث خلـل Self – Doubts     ذاته 

                ترك العمل وقد  يف         التفكري  يف            ويبدأ الفرد   ،      تفكريه
    .         االنتحار يف     يفكر 

 -Friedman, 2000, 596   (             ويقرتح فريدمان

           يـشتمل عــىل      النفـيس               أن تطـور االحـرتاق     ) 597
ــزين ــريقني ممي ــضغوط   ،            ط ــور ال ــن ظه ــدءا م ً                    ًب

Stressorsاألفعال جتـاه الـضغوط ومـا          إىل ردود                        
     طريـق   :                               يتولد عنها مـن خـربات والطـريقني مهـا

ً               ً ويتضمن إحـساسا Cognitive Pathway      معريف
       عـاطفي      وطريق   ،       والشخيص       املهني            بعدم اإلنجاز 

ـــضمن  Emotional Pathway  )    نفـــيس (        ويت
ًإحــساسا أوليــا بالعــبء الزائــد  ً                           ً ًOverload   يليــه     

  ق              وقـد تظهـر طـر       العـاطفي                إحساس باالستنزاف 
                       إن القــائمني عــىل اخلــدمات .         أخــرى خالهلــام

  Human Service Professionals         اإلنــسانية 
     أو      املعـريف                                  واملتأثرين بالضغط قد يتبعون الطريـق 

       يالحظ      املعريف            السيناريو    ففي  ،          أو كالمها       العاطفي
              تفـسح الطريـق     الـذايت                       أن اآلمال الكبرية لإلنجاز 
           يليه إحساس   ،      الشخيص                   لإلحساس بعدم اإلنجاز 

                        وكنتيجة لذلك يشعر الفـرد   ،      املهني            بعدم اإلنجاز 
                         وعىل هذا قد يلجأ الفـرد إىل   ،       توافقي         بإحساس ال 

  ،                                        استجابات خمتلفة وظيفية وذلك لتقليل الـضغط
ً                ً يظهــر أوال إحــساس        العــاطفي            الــسيناريو  يف    أمــا 

ــأن  ــشعور ب ــالفرد إىل ال ــؤدى ب                                         بالعــبء الزائــد ي

             يـشعر بأنـه       وبالتـايل  ، ً                    ً وظيفته قـد أصـبحت عبئـا
                  ويـستجيب الفـرد هلـذه   ، ً                  ًمستنزف عاطفيا وحمبط

                                     املشاعر من خـالل اللجـوء إىل خلـيط مـن ردود
                   وىف الــسيناريو املتحــد   ، ً                    ً الفعــل املختلفــة وظيفيــا

       يبدأ        العاطفي  –       املعريف                      يطلق عليه السيناريو     الذي
ـــدم اإلنجـــاز   Un       الشخـــيص                   بإحـــساس بع

accomplishment مع عبء زائد ويـؤدى ذلـك                        
                           ت ناجتة عن الضغط مثل اإلحساس            إىل إثارة خربا

  Inconsequentiality                   العميــــق بالالتوافقيــــة 
                 الشخـصية واخلـربات  يف                     ويكون للفروق الفردية 

ًالسابقة واملساندة االجتامعية والعائليـة دورا مهـام  ً                                             ً ً
                           الطــرق واالســتجابات ســوف يــتم  أي        تقريــر  يف

                               عىل سبيل املثـال فـإن مـا خيـص املـشاعر   ،        اتباعها
              وما خيص التفكـري   ،        العاطفي  ق               سوف يتجه للطري

  .     النفيس         لالحرتاق      املعريف            يتجه للطريق 
                                   وملا كان عـضو هيئـة التـدريس يف اجلامعـات 
ــرية أثنــاء قيامــه                                       يواجــه حتــديات وصــعوبات كث

    عـىل              لـذلك جيـب العمـل   ،                       بواجبه املهني والتعليمي
                                      تــوفري أقــىص درجــات الراحــة النفــسية واجلــسدية 

             من أجل توظيـف                             لعضو هيئة التدريس يف اجلامعات 
                                                 طاقاته النفسية واجلسدية للقيام بواجباته الرتبويـة يف 

                  القيـام بواجباتـه   عـىل                          إعداد النشء الـصالح القـادر 
                            كافــة مرافــق احليــاة االجتامعيــة            املــستقبلية يف

ــة  ــسياسية والعلمي ــصحية وال ــصادية وال                                       واالقت
    ).     ٢٠٠١  ،        احلوامدة (

                                     لذا تعد دراسة موضوع االحرتاق النفيس ومـا 
                                 ه مـن أعـراض ونتـائج سـلبية تـنعكس عـىل    متثل

                                        العاملني يف املجال الرتبوي سـواء يف املـدارس أو 
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                                     يف اجلامعات ظـاهرة تـستحق البحـث والدراسـة 
ــسنوات  ــذه ال ــت الظــاهرة خــالل ه ــد احتل                                   وق
                                      األخرية يف قطاع اخلدمات ومـن بينهـا التـدريس
                                              اهتامما بارزا يف الدراسات النفسية وذلك ملا تسببه

                             ية تـؤدي إىل سـوء التوافـق النفـيس           من آثار سـلب
ــي  ــي واالجتامع ــدى                واملهن ــن   ل ــاملني يف امله                  الع

   .        املختلفة
                                          وقد تنبه الباحثون إىل أمهية هذا املوضوع كونه 

                   ســلوك املحــرتق نفــسيا  عــىل             يــنعكس بالــسلب 
                         وملا كان عـضو هيئـة التـدريس   ،               وترصفاته وأدائه

                                     اجلامعي يواجه حتديات وصـعوبات كثـرية أسـوة 
                                     يف القطاعات التعليميـة املختلفـة أثنـاء         بالعاملني

                حيث يقوم بتهذيب   ،                            قيامه بواجبه املهني التعليمي
                                         وتعديل وتطوير العقول البرشية وتقديم خدمات 
                                    كبرية للمجتمع وختـريج أفـواج مـن اخلـرجيني يف 

       تـوفري  عـىل                           شتي التخصصات لذلك جيب العمل 
                                     أقيص درجـات الراحـة النفـسية واجلـسمية هلـذا

                         أجــل توظيــف طاقاتــه وتــسخريها         املــدرس مــن 
                                              للقيام بواجباته املستقبلية يف كافـة ميـادين احليـاة 
                                      االجتامعيــة والــصحية واالقتــصادية والــسياسية 

                  إال عنـدما يكـون عـضو   ى            وهذا ال يتأت  ،         والعلمية
   .                                    هيئة التدريس متمتعا بالراحة النفسية

                                     وعضو هيئة التدريس يف اجلامعات والكليات 
                     عات املختلفـة جمموعـة مـن                  يواجه كغريه يف القطا
ــؤثر                الــضغوط النفــسية  ــه يف التــدريس   عــىل     ت                   أدائ

                            لوجود ضغوط داخلية مـن داخـل              والعطاء نتيجة
     طلبـة                                 احلرم اجلامعي من ضغوط مهنية وضـغوط 

   حــل              مــساعدته عــىل                      وعــدم املــساندة اإلداريــة يف

ــه  ــوظيفي عــن وظيفت ــشاكله وعــدم الرضــا ال                                     م
ـــ ـــة املتعلق ـــضغوط اخلارجي   ة                                 باإلضـــافة إىل ال

                                         بالضغوط األرسية والشعور بالغربة وعد التكيف 
                                املتعاقدين وزيـادة األسـعار وهبـوط   لدى     خاصة 

                                      سوق السهم وغري ذلك من الضغوط التـي تـؤثر 
                                      األداء وقد تؤدي إىل تدين الدافعية لديـه   عىل     سلبا 

                                         واإلحباط واالكتئاب وبالتايل ال يستطيع مواجهه 
  م                                   هذه املواقف والصعوبات وحتملهـا واالستـسال

                      حتقيــق األهــداف الرتبويــة  عــىل            عــدم قدرتــه   إىل
                                         والقيام باملهام املنوطـة بـه ويـصبح أكثـر عرضـة 
  ء                                  لالحرتاق النفيس وضعف امليـل لتقـديم أي يش

   .       إبداعي     جديد 
                         إال عنـدما يكـون عـضو هيئـة      يتـأتى       وهذا ال 

  عىل                                      التدريس يف اجلامعات متمتعا بشخصية قادرة 
    ومـن   .     عيـشه                                التعامل مع متطلبات الواقع الـذي ي

                                      هنا جاءت فكرة هذا البحـث لدراسـة االحـرتاق
ــساط كأحــد  ــاالنطواء واالنب ــه ب                                     النفــيس وعالقت

              جامعـة األمـرية      أسـاتذة    لـدى               السامت الشخصية 
  .            نورة بالرياض

 
                                     تعد ظاهرة االحرتاق النفيس ظاهرة اجتامعيـة 
ــاحثني والدارســني ــاهتامم الب ــت ب ــسية حظي   ،                                   نف

      ويعـود   ،                   من الدراسات بالبحث                 وتناولتها العديد 
                                        ذلك بالدرجة األوىل إىل ضغوط العمـل والزيـادة 

        كاهله  عىل                                   املستمرة يف األعباء واملتطلبات الواقعة 
                             حتملها والسيام عندما ال تتطـابق  عىل           وعدم قدرته 

                       مما ينجم عنه آثـار سـلبية   ،                   الطموحات مع الواقع
ـــسامين  ـــايل واجل ـــتنزاف االنفع ـــل يف االس                                 تتمث
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                 كام بني ليكنـتن وروي  .             وسوء التوافق         والسلوكي 
) Leighton & Roye, 1994 (   جمموعـة أخـري           

                                    من أعـراض االحـرتاق النفـيس املتمثلـة يف عـدم 
  ،                                       الرغبة بالذهاب للعمـل واإلهنـاك معظـم اليـوم

                                  وجتنــب احلــديث مــع الــزمالء يف شــئون العمــل 
   .                                     والذاتية املطلقة والشك والغياب املستمر

 مـسارات حركـة الرغم من تعدد وتنوع وعىل
دراسـة : البحث يف جمال االحـرتاق النفـيس مثـل

ــسن ــدة   ،ح ــت ) ٢٠١٣(واجلالم ــي اهتم والت
 والرضـا ببحث العالقـة بـني االحـرتاق النفـيس

 لدى معلـامت التعلـيم العـام ومعلـامت يالوظيف
ــة اخلاصــة يف ــسعوديةالرتبي ــة ال .  اململكــة العربي

قارنـة والتي اهتمـت بامل) ٢٠١٢(ودراسة دوكم 
بني نموذج القدرات والنمـوذج املخـتلط لقيـاس 
الذكاء الوجداين يف التنبؤ باالحرتاق النفيس لـدى 

) ٢٠١١(واحلـسن   ، ودراسة البخيـت .املعلمني
ه لـدى والتي اهتمت باالحرتاق النفيس ومـصادر

 ودراسـة املـساعيد. معلمي املوهوبني يف السودان
مستويات االحرتاق النفيس التي بحثت ) ٢٠١١(

لدى أعضاء هيئة التـدريس يف جامعـة آل البيـت 
 ودراسـة وعالقتها باخلربة والتخـصص الـدرايس

الـذكاء االنفعـايل  التـي بحثـت) ٢٠١١(بقيعـي 
وعالقتــه بــأنامط الشخــصية واالحــرتاق النفــيس 

ودراسـة  .لدى معلمـي الـصفوف الثالثـة األوىل
مفهوم الـذات و  والتي تناولت) ٢٠١١(، املشاط

عالقته باالحرتاق النفيس لدى عينة مـن معلـامت 
ــدة ــة ج ــة بمحافظ ــة الثانوي ــة  .املرحل  ودراس

ــداروس  ــت) ٢٠١١(عي ــد تناول ــستويات  فق م

االحــرتاق النفــيس لــدى القيــادات اجلامعيــة 
بجامعتي الطائف و الزقازيق و أثرها عىل تأصـيل 

) ٢٠١٠( ودراسة الـسيد  .ثقافة اإلبداع اإلداري
االحرتاق النفـيس لـدى معلمـي بـ والتي اهتمت

ومعلــامت علــوم املرحلــة اإلعداديــة وأثــره عــىل 
استخدامهم لبعض االجتاهات احلديثة يف تدريس 

ت التـي بحثـ) ٢٠١٠(،  ودراسة الفرحيات .املادة
مستويات االحرتاق النفيس لدى معلامت ريـاض 

 ودراسـة اخلتاتنـة  .األطفـال يف حمافظـة عجلـون
االحرتاق النفيس وعالقتـه  فقد تناولت) ٢٠٠٩(

ــدى أعــضاء هي ــا ل ــة األن ــدريس يف بمرون ــة الت ئ
) ٢٠٠٩(اجلـراح  و،  الربيـع .اجلامعات األردنية

مستوى االحرتاق النفـيس ملعلمـي  والتي تناولت
ومعلـــامت الـــصف األول األســـايس بـــاألردن 

راســة املــدهون  ود .وعالقتــه بــبعض املتغــريات
ــت) ٢٠٠٨( ــي تناول ــرتاق  والت ــراض االح أع

النفيس وعالقته بـبعض املتغـريات الديموغرافيـة 
 ودراسة النجار  . بغزةاألقىص جامعة أساتذةلدى 

االحرتاق النفـيس وعالقتـه  )٢٠٠٨(والسمريي 
باألداء التدرييس لـدى معلمـي مـدارس التعلـيم 

                     إال أنه يالحظ عىل هـذه  .اجلامع بمحافظات غزة
ــة                                       الدراســات أهنــا ال تــزال ال تتناســب مــع أمهي

              موضـع االهـتامم                          وحيوية هـذه الظـاهرة النفـسية
                                        حيث تناول الباحثون ظاهرة االحرتاق النفيس يف
                                         مراحل التعليم الـثالث دون التطـرق إىل أسـاتذة 

     أن  عــىل  (Farber,1984)           وأكــد فــاربري   .       اجلامعــة
ُ                                  ُاالحـــرتاق النفـــيس يعـــد اخلطـــوة النهائيـــة يف 
                                      املحاوالت غـري الناجحـة التـي يبـذهلا املعلمـون
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        وهكـذا  .                           للتكيف مع حـاالت الـضغط الـسالب
                                 يتــضح وجــود حاجــة ماســة يف الوقــت احلــارض
                                        إلجراء املزيد من البحوث والدراسات حول هذه

                            والبحـث احلـايل يمثـل خطـوة يف هـذا   ،        الظـاهرة
                                  االجتــاه حيــث يتنــاول االحــرتاق النفــيس لــدى 

   .                                أساتذة جامعة األمرية نورة بالرياض
                                  حيث تكمن مشكلة هـذه الدراسـة يف كوهنـا 

                  حـرتاق النفـيس وعالقتـه                  حتاول التعرف عـىل اال
                                     باالنطواء واالنبساط كأحـد الـسامت الشخـصية

  ،                           جامعــة األمــرية نــورة بالريــاض      أســاتذة    لــدى 
                                      باعتبــار أن ظــاهرة االحــرتاق النفــيس مــن أكثــر 

             أعـضاء هيئـة   عـىل                          الظواهر النفـسية التـي تظهـر 
                                           التدريس وتظهر املعاناة النفـسية التـي يظهروهنـا 

           أن مرونــة   كــام  ،                        للقيــام بــواجبهم األكــاديمي
             أعـضاء هيئـة    لـدى                         الشخصية بأبعادها املختلفـة 

            التكيــف مــع  عــىل                      التــدريس تتمثــل يف قــدرهتم 
ــصاديا  ــا واقت ــا ومهني ــاش أكاديمي ــم املع                                        واقعه
                                        واجتامعيــا وتربويــا؛ لــذا فــإن مــشكلة الدراســة 

                 العالقــة بــني االحــرتاق                  تتحــدد يف الكــشف عــن 
ــسامت  ــد ال ــساط كأح ــواء واالنب ــيس واالنط                                    النف

ــصية  ــدى         الشخ ــاتذة    ل ــورة      أس ــرية ن ــة األم                   جامع
  :                             من خالل اإلجابة عن السؤال التايل  ،        بالرياض

ــة إحــصائية يف ــروق ذات دالل                                 هــل توجــد ف
                                      االحرتاق النفيس بني املنطويني واملنبسطني كأحـد 

              جامعـة األمـرية      أسـاتذة    لـدى               السامت الشخصية 
 ؟            نورة بالرياض

 
        طبيعـة                                هتدف الدراسة احلالية إىل التعرف عىل

                                العالقـــة بـــني االحـــرتاق النفـــيس واالنطـــواء
      أسـاتذة    لدى                             واالنبساط كأحد السامت الشخصية 

        وذلـــك مـــن   ،                           جامعة األمرية نورة بالرياض
                                 خــالل الكــشف عــن الفــروق بــني االنبــساطيني

      أسـاتذة      لـدى                          واالنطوائيني يف االحرتاق النفـيس
  .                        جامعة األمرية نورة بالرياض

 
                             ة الدراسة يف نـدرة البحـوث التـي        تكمن أمهي

        أعـضاء   لـدى                          تناولت ظـاهرة االحـرتاق النفـيس 
ــث أن معظــم  ــات حي ــدريس يف اجلامع ــة الت                                    هيئ
                                         الدراسات التي تناولت هـذه الظـاهرة يف املجـال 

         املعلمـني  عـىل                        األكاديمي ركزت بـشكل أسـايس 
                                      واملعلامت يف املدارس وال يوجـد إال القليـل مـن 

               حـرتاق النفـيس عنـد                        الدراسات التي تناولـت اال
      وملـا -                    يف حدود علـم الباحثـة-              أساتذة اجلامعات

                                     كان االحرتاق النفـيس هـو أحـد أنـواع اإلجهـاد
                                           املرتبط بالعمل وأساتذة اجلامعة قد يتعرضـون ملـا 
                                         يتعرض له كل متعامل باجلانب األكاديمي والذي 
                                        يضمن التعامل مع الطلبـة والـزمالء ومتطلبـات 

                األمهية والرضورة           لذا أصبح من  .            العمل األخرى
               االحـرتاق النفـيس     مـستوى                  بمكان حماولة معرفة 

                                         لدهيم كونه أحد العوامل املعيقـة والتـي حتـد مـن 
                                             دورهم وقيامهم باملهام التي ينبغي أن يقومـوا هبـا 

   .           بكل فعالية
                                   كــام تكمــن أمهيــة الدراســة يف كوهنــا تتنــاول 
                                     ظاهرة االحـرتاق النفـيس والتـي تعـد مـن أكثـر 
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                             ة التي تظهر عـىل أسـاتذة اجلامعـة               الظواهر النفسي
ــام  ــا للقي ــي يظهروهن ــسية الت ــاة النف ــن املعان                                        م

ــواجبهم ــة  .       ب ــذه الدراس ــدم ه ــن أن تق ــذا يمك                              ل
ــة صــورة واضــحة حــول                                  للمــسئولني يف اجلامع

                موظفيها والتـي   لدى                     مستويات االحرتاق النفيس 
                                          ينبغي االهـتامم بأسـباهبا وآثارهـا الـسلبية وعقـد

              فـسية يتمتـع مـن                        ورش عمل وبـرامج تدريبيـة ن
                                     خالهلا عـضو هيئـة التـدريس بالـصحة النفـسية
ــي  ــشاكل الت ــول نامجــة للم ــاد حل ــة إجي                                    وحماول

        كـام يمكـن   .                                تواجههم ولتقليل منها قدر اإلمكان
                                       أن تكون هذه الدراسـة بدايـة لدراسـات أخـرى
                                      مستقبلية عىل كليات وجامعات أخرى يف خمتلـف

  .                             أرجاء اململكة العربية السعودية
                                  أمهية الدراسة من الناحية التطبيقيـة          كام تتحدد 

                                         باالستفادة من نتائجها وتوظيفها يف جمموعـة مـن 
                                     التوصــيات واملقرتحــات الرتبويــة التــي تتوصــل 
                                          إليها من خالل توجيه إدارة اجلامعة إىل األسـباب 
                                         وراء أعراض االحرتاق النفيس والوسائل الكفيلة 

  ة                                  مما يساعد يف رفع درجة الكفاية املهني  ،          للحد منها
ــة ــاتذة اجلامع ــة   ،              ألس                    باإلضــافة إىل وضــع خط

                                      إسرتاتيجية وطنية شـاملة للتخفيـف مـن درجـة 
                  فهـذه الدراسـة جـاءت   .                  االحرتاق النفيس لدهيم

                                   ملحاولة الكشف عـن ظـاهرة االحـرتاق النفـيس
                                          أساتذة اجلامعة لتعزيز دورهم وتوجيه أنظار   لدى

ــوفري الوســائل الكفيلــة باحلــد منهــا                                         املهتمــني لت
                              االستغالل األمثـل لقـدرات وإمكانـات         وبالتايل 

                                           أعضاء هيئة التدريس وتوفري الظروف املناسبة لـه 
  .              للعطاء واإلبداع

 

 
ــاك  ــوتر واإلهن ــالقلق والت ــصف ب ــاهرة تت                                  ظ
                                       اجلسمي واالنفعايل كاستجابة للـضغوط النفـسية 
ــريات ــة تغ ــدث يف النهاي ــل وحت ــة بالعم                                     املرتبط

ــلوكية وت ــات نتيجــة          س ــق باالجتاه ــريات تتعل                           غ
  :                              ويمكن تعريـف االحـرتاق النفـيس بأنـه  .     لذلك

                                    عرض الجتاهات غري مالئمة نحو األفـراد ونحـو 
                                             الذات وغالبا ما يرتبط بأعراض انفعالية وجسمية
                                        غري مرحية ترتاوح بني اإلهناك والقلـق إىل القرحـة 

  ،    حممد (                                    والصداع النصفي إضافة إىل تدهور األداء 
                               ري العديد من الباحثني أن االحرتاق   وي   ).     ١٩٩٤

                                أعـضاء هيئـة التـدريس الرغبـة لـرتك   لدى     يولد 
                                         املهنة بسبب التوتر واألمل النفيس واجلسمي الـذي 

                          سوء تـرصفات الطلبـة أو سـوء  أن   كام   ،         يعاين منه
                                    سلوكهم يـساهم يف زيـادة الـضغوط وانخفـاض

  ،     متـويل   ( .                               الروح املعنويـة لعـضو هيئـة التـدريس
٢٠٠٠     (   

ــرف ا ــك        وتع ــرتاق   )   ٢١  ،     ٢٠٠٠ (     حلاي        االح
                                        النفيس بأنه حالة من االضطراب والتـوتر وعـدم
ــال  ــاملني يف املج ــصيب الع ــوظيفي ت                                    الرضــا ال

               والـسلوك الرتبـوي   ،                      اإلنساين واالجتامعي بعامـة
                       ناجتـة عـن الـضغوط النفـسية   ،               التعليمي بخاصة

                                       الشديدة التـي يتعـرض هلـا الفـرد بـسبب أعبـاء 
          وجهـوده ممـا   ،     اقته                          العمل تؤدي به إىل استنزاف ط

   .                                    تنحدر به إىل مستوى غري مقبول من األداء
                                     كام يري العديد مـن البـاحثني أن عـدم قـدرة 

                        مـسايرة املـشكالت املتعلقـة   عـىل             هيئة التـدريس 
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                   يرتبط بمـشاعر الـضغط   ،                      بمهنة التدريس باجيابية
  ،                              املدرســني وبمعــدل الرضــا الــوظيفي   لــدى

        تر واألمل                                    باإلضافة إىل نيته لرتك املهنة بـسبب التـو
          كـام أن سـوء   ،                           النفيس واجلسمي الذي يعـاين منـه

                                         ترصفات الطلبة أو سوء سلوكهم يساهم يف زيادة
  &                                   الضغوط وانخفاض الروح املعنويـة للمـدرس

(Dick Wayner, 2001).  
                                وبــذلك فــإن االحــرتاق النفــيس مــا هــو إال 
                                        انعكاس أو رد فعل لظروف العمل غري املحتملـة 

             ا تــدين اإلحــساس                         وينــتج عنــه آثــار عديــدة منهــ
                                           باملسئولية واستفاد الطاقـة النفـسية والـتخيل عـن 
                                           املثاليات وزيادة السلبية ولـوم اآلخـرين يف حالـة 
                                            الفشل وقلة الدافعية ونقص فعاليـة األداء وكثـرة 
                                      التغيب عـن العمـل وعـدم االسـتقرار الـوظيفي 

   ).    ٢٠٠٤  ،            كريس كرييكاو (
       لوصف      النفيس                     ويستخدم مصطلح االحرتاق 

      جمـال  يف                           نفسية للمهنيـني الـذين يعملـون         احلالة ال
ً            ًويقــضون وقتــا   ،                         اخلدمــة االجتامعيــة واإلنــسانية

ًطويال متواصال  ً            ً    إذ   ،                        العمل املجهد مع عمالئهم يفً
                                        أن طبيعة عملهم تقتىض بأن يكونـوا عـىل اتـصال
ــاجون ــذين حيت ــراد ال ــع األف ــق م ــارش ووثي                                   مب

                     قد يمتهن مهنة يكـون      املهني        مثل هذا   ،        مساعدهتم
                                تفاعل بينه وبني العميـل حـول مـشكالت        فيها ال

                كاملـــشكالت النفـــسية   ،                 راهنـــة هلـــذا العميـــل
         وقـد تكـون   ،                            واالجتامعية والعاطفيـة واجلـسمية

ً                                         ًمصحوبة أحيانا بمشاعر الغضب أو االرتبـاك أو
ً                        ًوأحيانا أخرى تكون مشكالت   ،              اخلوف أو اليأس

                                          العميل غري واضحة املعامل فتصبح حالتـه بالنـسبة 

ًوضا وأشد إحباطا         أكثر غم      للمهني ً                ً       الذي       والفرد   ، ً
  ،                                     يعمل باستمرار مع األفراد حتـت ظـروف كهـذه

              قــد يتطــور إىل    الــذي                     يمكــن أن يــصاب بــالتوتر 
ــتنزاف  ــايل        اس ــدوره إىل االحــرتاق       انفع ــؤدى ب                        ي
 . )   ٢٥٤  ،     ١٩٨٩  ،             دوانى وآخرون (     النفيس

ــاهرة االحــرتاق  ــر لظ        النفــيس                          ويمكــن النظ
     وجـود   :   هـي                           كعملية تتكـون مـن ثالثـة مراحـل 

         جمموعــة مــن   ،              التعــب واإلجهــاد  ،       غط عمــل ضــ
           كامليل إىل      املهني                  االجتاهات والسلوك  يف        التغريات 

                                          معاملة العميل بطريقـة آليـة واالنـشغال بإشـباع
                   وما يرتتـب عـىل ذلـك مـن   ،               احلاجات الشخصية

  ،    ٢٠٠٠  ،    شـقري (                              تقليل االلتزام باملـسئولية املهنيـة
 Peterson (                        كام يشري بيرتسون ونيسنهولز   ،  )   ٢٦٧

& Nisenholz, 1987, 175 (    ــرتاق             إىل أن االح
                                    عملية دينامية تتـسم بـأن هلـا عـىل األقـل      النفيس

  ،                       مرحلـة اسـتثارة رد الفعـل  :  ي           ثالث مراحـل هـ
          وتتـسم هـذه   ،               مرحلة االستنزاف  ،              مرحلة املقاومة

      واملرض  Withdrawal                      املرحلة بزيادة االنسحاب 
ً                                          ًواالكتئاب وعدم املرونـة وتتزايـد أيـضا احتامليـة 

                            ويؤكـــد ماتيـــسون وإيفانـــسيفيتش  ،    حـــار    االنت
) Matteson & Ivancevich, 1987, 242-244 (  

  ،                   ال حيـدث للفـرد فجـأة     النفيس             عىل أن االحرتاق 
               مرحلـة االسـتغراق   :                        وإنام عرب مراحل أربعـة وهـى

     وذلك   ،                                   وتتسم بانخفاض مستوى الرضا عن العمل
            العمل ومـا  يف                               بسبب عدم االتساق بني ما هو متوقع 

ــنقص   ،   قــع      الوا يف    حيــدث  ــسم ب ــة التبلــد وتت                         مرحل
        العمـــل  يف                            الكفـــاءة وانخفـــاض مـــستوى األداء 

              مرحلة االنفـصال   ،                             والشعور باعتالل الصحة البدنية
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٧٩  

         واعـتالل       االنفعايل        اإلجهاد                    وتتسم بارتفاع مستوى 
                   املرحلة احلرجـة وتتـسم   ،                       الصحة البدنية والنفسية

  .                                        بزيادة األعراض البدنية والنفسية والسلوكية
       النفـيس                  ألعم واألشمل لالحرتاق           والتعريف ا

                               صاغه كـارى جـرنس بأنـه االسـتنزاف     الذي   هو 
            نتيجــة عــبء       االنفعــايل     أو        العــاطفي          واالسـتنفاد 

ــد ــل الزائ ــذي  ،             العم ــن     ال ــة م ــصاحبه جمموع                   ي
                       اإلحساس بالفشل والغـضب يف             األعراض تتمثل 

                              واإلحساس بالتعب معظـم اليـوم ألقـل   ،        والعناد
  ،        و العمـل    نحـ     اإلجيـايب              وفقدان اإلحساس   ،    جهد

                              ومقاومة التغيري والـسلبية بـصورة   ،            وعدم املرونة
               ويـضاف إليـه بعـض   ،                معاملـة اآلخـرين يف     عامة 

ــرد  ــد الف ــسيولوجية عن ــريات الف ــقري (                              التغ   ،    ش
٢٦٨  ،     ٢٠٠٠   ( . 

                                       وتعرف الباحثة االحرتاق النفيس عـىل أنـه حالـة 
ــاق  ــدريس اإلره ــة الت ــسبب ألعــضاء هيئ ــسية ت                                      نف

                  ية ومقاومة التغيـري                             والتعب وقلة احلامس وتدين الدافع
          يشعر معها   ،                                     وتنتج عن أعباء إضافية داخلية وخارجية

  ،        حتملهـا  عـىل                              عضو هيئـة التـدريس بأنـه غـري قـادر 
     وعـدم   ،                أدائـه التدريـيس  عـىل                وينعكس ذلـك سـلبا 

                                              تقديم املـساعدة لطلبتـه وعـدم قيامـه باملهـام املـسندة 
                                     ويعرف إجرائيا بالدرجـة التـي حيـصل عليهـا   .      إليهم

                             تدريس وفق مقيـاس االحـرتاق النفـيس            عضو هيئة ال
  .                                     وأبعاده الفرعية املستخدم يف هذه الدراسة

 
ــل يف ــىل رأس العم ــذين ع ــضاء ال ــم األع                                ه

               للعـام الـدرايس                         جامعـة األمـرية نـورة بالريـاض
  . ه    ١٤٣٥ /    ١٤٣٤

Personality  
ــى ــك      تعريــف        الدراســة    هــذه      تتبن       أيزين
    الكـيل       املجمـوع "  ا   بأهن       يعرفها    حيث        للشخصية
  ،       الكـائن    لـدى        الكامنة   أو        الفعلية       السلوك     ألنامط
     تنبعـث     فإهنـا        والبيئة         بالوراثة      تتحدد    ألهنا ً     ًونظرا
     ألربعـة        الـوظيفي        التفاعـل     خـالل   مـن       وتتطور
        الـسلوكية      األنـامط     وتلـك  ،     فيها       رئيسية     جماالت
                واملجـال النزوعـي  ،  )      الذكاء (       املعريف      املجال :  هي

      واملجـال  ،  )       االنفعال (    داين    الوج       واملجال  )    اخللق (
  .(Eysenck,1970)  )       التكوين (      البدين
 

   جيمـع      القطـب      ثنائي     متصل      البعد    هذا     يمثل
     املتـدين         واالنطواء  ،     كطرف       املرتفع        االنبساط   بني

      األفـراد    مجيـع      يتـوزع   ث    حيـ  ،      مقابـل      كطـرف
     تـرتاوح   إذ  ،      املتـصل    هذا   عىل  ة       متفاوت        وبدرجات
  ة   درجـ   ٢٤- ١   بـني    مـا      البعـد    هذا   عىل  ت       الدرجا
       للشخـصية       أيزينـك        باختبـار      البعـد    هذا      ويقاس
         حيصل عليهـا     التي        بالدرجة ً     ًمقدرا    منه  أ        الصورة
 Eysenck, 1974). (    فيه        الطالب

 
                بدراسة عنواهنـا (Seagle, 1986)         قام سيجل 

                     أعـضاء هيئـة التـدريس   لـدى             االحرتاق النفيس  "
  )    ٣٧٠ (            عينـة قوامهـا     عـىل  ،  "                 بجامعه كاليفورنيـا

                                          عضوا من أعضاء هيئة التدريس تم اختيارهم من 
                             وأسفرت نتـائج الدراسـة عـن وجـود   ،       كلية  ١٩

ــني  ــروق يف متوســطات درجــات االحــرتاق ب                                ف
ـــدريس ذوي التخصـــصات ـــة الت                                 أعـــضاء هيئ

                            كــام مل يتــضح وجـود فــروق دالــة بــني   ،        املختلفـة
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ــيس  ــرتاق النف ــات االح ــطات درج ــدى                           متوس    ل
  ،                       يس املتزوجني وغري املتـزوجني                أعضاء هيئة التدر

                                   كام ظهرت فروق دالـة بـني متوسـطات درجـات 
   .                    اجلنسني وسنوات اخلربة   لدى             االحرتاق النفيس 

         بدراســة (Thomas,1993)             كــام قــام ثومــاس 
                                     أعضاء هيئة التـدريس يف كليـات التمـريض  عىل

                                  وذلــك ملعرفــة درجــة االحــرتاق النفــيس لــدهيم 
    عـضو )   ٢٥٠ (                            وكانت عينة الدراسـة تتكـون مـن 

          أن درجـة   إىل                             هيئة تدريس وقـد أشـارت النتـائج 
      مجيـع   عـىل                             االحرتاق النفيس لدهيم كانـت عاليـة 

                                       األبعاد الذي يتكون منها مقياس ماسالش وهـي 
                                       اإلهناك االنفعايل وتبلد الـشعور ونقـص الـشعور

ـــــشاك   .        باالنجـــــاز ـــــذلك أجـــــري داني                   ك
(Danyichuk,1993) الكـشف   إىل              دراسة هدفت      

                    النفـيس بـني أعـضاء هيئـة          االحرتاق      مستوى   عن 
ــة  ــة الرياضــية يف جامع ــة الرتبي ــدريس يف كلي                                        الت
                                          أوتريو يف كندا ومعرفة أثر اجلنس وسنوات اخلربة 

ــة  ــة االجتامعي ــسية واحلال ــىل                          التدري ــستوى    ع      م
ــ              االحــرتاق النفــيس ــة تت ــت العين ــن أ               وكان       لف م

                                 عضو هيئة تدريس يف اجلامعة واسـتخدام   )    ٢٥٣ (
          وقـد أشـارت                           مقياس ماسالش يف هذه الدراسـة 

                              أن اإلناث وغري املتزوجني من اجلنسني   إىل         النتائج 
                                   واألقل خربة يف العمـل لـدهيم درجـات احـرتاق

 .               نفيس أقل من غريهم
    بعـض "              بدراسة عنواهنـا   )     ١٩٩٥ (         وقام حممد 

  عىل                                   سامت الشخصية واجلنس ومدة اخلربة وأثرها 
       عينـة   عـىل       وذلـك  "                    االحرتاق النفيس للمعلمـني

ــا  ــام  )    ١٨٤ (       قوامه ــةً    ً معل ــة الثانوي ــن املرحل   ،                     م

                      أن املعلمـني األكثـر خـربة  عـىل               وأسفرت النتائج 
          كام ال توجـد   ،                              أقل احرتاقا من أقراهنم األقل خربة

ــني املعلــامت واملعلمــني يف درجــة  ــة ب                                    فــروق دال
                       وأن املعلمـني الـذين حـصلوا   ،             االحرتاق النفـيس

                                   درجات مرتفعة يف سـامت الشخـصية كـانوا  عىل
  .                    أقل احرتاقا من أقراهنم

ــة والرشــدان  ــام مقابل ــة   )     ١٩٩٧ (                     وق        بدراس
   لــدى                            هــدفت بحــث ظــاهرة االحــرتاق النفــيس 

ــة  ــدريس يف اجلامعــات األردني ــة الت                                      أعــضاء هيئ
                                           احلكومية وفقا ملتغريات اجلامعة والكليـة والرتبـة 

  )    ٤٦٣ (                                 األكاديمية وتكونـت عينـة الدراسـة مـن 
                       وأسفرت النتائج عن وجـود   ،               عضو هيئة تدريس

        أعضاء   لدى           حرتاق النفيس                  درجة متوسطة من اال
                                        هيئة التدريس باجلامعات الـثالث التـي شـملتها 
                                    الدراســة وأن هنــاك فروقــا دالــة يف درجــات 
                                     االحرتاق النفيس تعزي لكل مـن متغـري اجلامعـة 

  .                         والكلية والرتبة األكاديمية
            بدراسـة هـدفت   )    ٢٠٠٢ (             وقامت آل مرشف 

                          مـصادر االحـرتاق النفـيس التـي   عىل         التعرف   إىل
                             عينـة مـن عـضوات هيئـة التـدريس         تتعرض هلـا

               بمركـــز الدراســـات   ،                 بجامعـــة امللـــك ســـعود
                                       االجتامعيــة للبنــات وتــم إعــداد قائمــة بمــصادر
  ،                                    االحرتاق النفيس مستمدة مـن واقـع العـضوات

                     منهن يف خمتلف التخصـصات   )   ٤٥   (  عىل      وطبقت 
                                           وبينت النتائج معاناة عضوات هيئة التدريس مـن 
ــة وحــص ــة مرتفع ــيس بدرج    لت                             االحــرتاق النف

                                       مــصادر البيئــة املاديــة للتــدريس وآثــار ضــغوط
                                          العمل والعالقة مـع الطالبـات ومـع إدارة املركـز 
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   عــن                                متوســطات مرتفعــة وكــشفت النتــائج  عــىل
                                         وجود فروق دالة إحصائيا وفقـا ملتغـريات العمـر 
                                    والدرجة العلميـة والتخـصص وسـنوات اخلـربة

 .                            أبعاد القائمة والقائمة ككل  عىل
  (Kovach, 2003,3477)           وقـــام كوفـــاك 

                                     بدراسة هـدفت إىل بحـث العالقـة بـني املـساندة 
    لـدى   ،      النفـيس                         االجتامعية والضغوط واالحرتاق 

  )                مرحلــة الــدكتوراه (                    طــالب الدراســات العليــا 
                  الـذين يتعرضـون خلطـر   ،      النفـيس            بقسم اإلرشاد 

    الـذي              نتيجـة للعمـل      النفيس               اإلصابة باالحرتاق 
                             يتطلب منهم القيام بمـساعدة ي    والذ  ،          يقومون به
   ٢٨٤                          وقد تكونـت عينـة الدراسـة مـن   ،       اآلخرين
       ومقيـاس   ، ُ                      ُطبق علـيهم مقيـاس الـضغوط  ، ً     ً طالبا

                        وقد أشارت نتائج الدراسة   ،                  للمساندة االجتامعية
ً                                            ًإىل وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا بـني 
                                 املـــساندة االجتامعيـــة والـــضغوط واالحـــرتاق

                                   كام أسفرت النتـائج عـن إمكانيـة التنبـؤ   ،      النفيس
    .                         من خالل املساندة االجتامعية     النفيس       االحرتاق  ب

 ,Homer, 2004   (                وهــدفت دراســة هــومري

ــة   ) 439 ــضغوط املهني ــني ال ــة ب                                إىل بحــث العالق
    لـدى   ،                    واملـساندة االجتامعيـة     النفـيس        واالحرتاق 

                                      عينة من املهنيني العاملني بمؤسـسات األحـداث
             تكونـت العينـة   ، Pennsylvania                بوالية بنسلفانيا 

ــق علــيهم قائمــة الــضغوط   ، ً   ً ردا   فــ   ٢٤٩   مــن  ُ                       ُطب
      قائمـة   ،      النفـيس                   قائمة ماسالش لالحرتاق   ،       املهنية

                      كشفت نتـائج الدراسـة عـن   ،                 املساندة االجتامعية
ً                                         ًوجود عالقة ارتباطية موجبة دالـة إحـصائيا بـني

         كـام أشـارت   ،      النفيس                      الضغوط املهنية واالحرتاق 

                                         النتــائج إىل وجــود عالقــة ارتباطيــة ســالبة دالــة
ــة واالحــرتاقً       ً إحــصائيا ــساندة االجتامعي ــني امل                               ب
ً                                  ًوقد أسفرت النتائج أيـضا عـن إمكانيـة   ،      النفيس

                                     اســتخدام كــل مــن الــضغوط املهنيــة واملــساندة 
    .     النفيس                               االجتامعية كمؤرشات للتنبؤ باالحرتاق 

  إىل           دراسة هدفت   )     ٢٠٠٤  ،      احلجوج (      وأجري 
      ومـستوى                            توضيح العالقة بني سـامت الشخـصية 

                    تغريات النفسية كوجهه                    الطموح يف ضوء بعض امل
                املعلمني يف قطـاع   لدى                    الضبط واالحرتاق النفيس 

ً        ً معلـام و (194                           غزة وتكونـت عينـة الدراسـة مـن 
                                         معلمة من املرحلة األساسية الدنيا والعليـا (193)

             وتوصلت نتائج   .                          احلكومية يف حمافظات قطاع غزة
                                 وجود عالقة ارتباط موجبة دالـة بـني  إىل        الدراسة 

   ة                  والتأمليـة واملـسؤولي        الجتامعية              سامت الشخصية ا
ــشاط                                         وتقــدير الــذات والــسعادة واالســتقالل والن

                       معلمي املرحلة األساسـية   لدى         الطموح       ومستوى
                                     ووجود عالقة ارتبـاط سـالبة ودالـة بـني سـامت
ــوهم املــرض ــق وت ــة والقل                                     الشخــصية االندفاعي

         الطمـوح      ومـستوى                         والشعور بالذنب والتعبرييـة 
ــدى ــة االبتدا   ل ــة                     معلمــي املرحل ــني   .    ئي ــام كل          وق

(Killian, 2004)التعليم التقني  "                 بدراسة عنواهنا               
                                      والضغوط النفسية واملـزاج وعالقتـه بـاالحرتاق 

  )    ٢٥٢ (              عينــة قوامهــا   عــىل  ،  "             النفــيس للمعلمــني
                                           معلــام باملرحلــة الثانويــة يف جمــال الزراعــة وإدارة 
                                         األعامل والكمبيوتر والتسويق واإلعالم والـتعلم

                    رت نتـائج الدراسـة عـن     وأسـف  ،               الصناعي التقني
                                    وجود فروق دالة بني األشـخاص ذوي املـستوي
  ،                                    العــايل مــن املــزاج واالحــرتاق النفــيس املرتفــع
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                                    واتـضح أن املعلمـني الــذين يعملـون يف ظــروف
                                    تتـسم بالــضغط النفـيس كــان احـرتاقهم النفــيس 
ً                                          ًمرتفعا أكثر من زمالئهم اآلخرين الذين يعملـون

      قـة بـني           وكـام توجـد عال  ، ً               ً يف ظروف أقل ضـغطا
                                          املزاجية والضغوط املهنية واملسئولني يف الدراسـة

  .                     واالحرتاق النفيس للمعلمني
         فقـد هـدفت   )     ٢٠٠٥  ،        الشرباوي (          أما دراسة 

                         عالقـة ضـغوط مهنـة التـدريس  عـىل         التعرف   إىل
         الفـروق  عـىل        والتعـرف   ،                 بسامت شخصية املعلـم

  :                                       املعنوية يف ضغوط مهنة التـدريس تبعـا ملتغـريي
                   وبلغـت عينـة الدراسـة   ،   ربة         وسنوات اخل  ،     اجلنس
  (53)        معلـم و(102)     مـنهم   ،              معلام ومعلمة(155)
                               وبينــت نتــائج الدراســة وجــود معامــل   ،      معلمــة

                                       ارتباط موجب معنوي بني ضغوط مهنة التدريس 
                       ووجــود معمــل ارتبــاط ســالب   ،            وســمة الــدهاء

ــة التــدريس ــني مهن            وكــل مــن ســمة   ،                      معنــوي ب
      معنـوي                    بينام ال يوجد ارتبـاط   ،        والتوتر  ،        احلساسية

  :                                بني ضـغوط مهنـة التـدريس وكـل مـن سـامت
   كـام   ،             والراديكاليـة  ،         والـسيطرة  ،               الثبات االنفعـايل

                                       بينت نتائج الدراسـة وجـود فـروق معنويـة بـني
ــدريس ــة الت ــسني يف ضــغوط مهن ــصالح   ،                          اجلن       ل

                                 كذلك بينت نتائج الدراسة عدم وجـود   ،       املعلمني
                                     فــروق معنويــة يف ضــغوط مهنــة التــدريس تبعــا

  .       ات اخلربة          ملتغريات سنو
 Mark and)                         كذلك قام كل من مارك والنس 

Lance,2007) بدراسة يف أمريكا كان اهلدف منها                                
   لـدى                             وصف وحتديـد ظـاهرة االحـرتاق النفـيس 

ــة ــدريس يف اجلامع ــة الت ــة مــن أعــضاء هيئ   .                                    عين

           وهم يدرسون   ،     مدرس  )   ٧٦ (                 وتكونت العينة من 
  (Online)                            طالهبــم بطريقــة التعلــيم االلكــرتوين 

                            الباحثان مقياس ماسـالش لالحـرتاق         واستخدم 
             أعـضاء هيئـة   أن    إىل                  وقد أشارت النتـائج   ،      النفيس

                                          التدريس كان لدهيم إهناك انفعايل بدرجة متوسطة 
                                         كام أن لدهيم تبلد يف الشعور بمستوي عايل كذلك 
  ،                                 كان لدهيم شـعور ضـعيف باإلنجـاز الشخـيص

                 لدهيم احرتاق نفيس  أن    عىل                  وهذا يدل بشكل عام 
  )     ٢٠٠٧  ،        العتيبي (            وهدفت دراسة   .           فوق املتوسط

                          مـدي انتـشار ظـاهرة االحـرتاق  عىل          إىل التعرف 
                                       الوظيفي بـني العـاملني يف قطـاع اخلدمـة املدنيـة 

                              وبحث العالقة بني االحرتاق الـوظيفي   ،        الكويتي
  .                      والرغبــة يف تــرك العمــل " أ "             ونمــط الشخــصية 

ً           ًفـردا بواقـع   )    ٣٢٥ (                       وتكونت عينة الدراسـة مـن 
                    موظفة من محلة اجلنـسية   )    ١٩٥ (ً       ًموظفا و  )    ١٣٠ (

                              وأسفرت هذه الدراسة عـن عديـد مـن   ،         الكويتية
                                       النتائج كان أمهها أن أربعـة مـن بـني كـل عـرشة 

     وعــدم   ،                              عــاملني يعــانون مــن اإلهنــاك العــاطفي
ــروق يف االحــرتاق النفــيس ترجــع إىل                                  وجــود ف

                    وهـدفت دراسـة كوكينـوس   .                املستوى التعليمـي
(Kokkinos, 2007)  القة بـني      الع  عىل         التعرف   إىل       

                                  االحرتاق النفيس وخصائص الشخصية وضغوط 
  ،                               معلمي املدرسة االبتدائية يف قـربص   لدى      العمل 

      وأكــدت   ، ً     ً  معلــام(447)                   وشــملت عينــة الدراســة 
                                     النتائج أن خصائص الشخصية وضـغوط العمـل 

  ،         املعلمـني   لـدى                           ارتبطت بأبعاد االحرتاق النفيس 
                                           كام أكدت نتائج الدراسة أنه البد بأخـذ االعتبـار 
                                   بخصائص الشخصية وضغوط العمـل يف دراسـة 
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  .        املعلمني   لدى                     عالقتهام باالحرتاق النفيس 
ــد  ــدفت إىل   )     ٢٠١١ (           وأجــرى قائ ــة ه               دراس

                                    استكشاف مستوى االحرتاق النفيس لـدى طلبـة 
                                              كلية الرتبية بعدن أثناء اإلعداد والتأهيل الرتبـوي

  ،                               وأثره عىل تكيفهم االجتامعي الـدرايس  ،       واملهني
  /                      ة عـىل طـالب كليـة الرتبيـة              واقترصت الدراس

                                           عدن للمستوى الثاين واملستوى الرابع من الذكور 
    ،  م    ٢٠٠٧ /    ٢٠٠٦       الـــدرايس              واإلنـــاث للعـــام 

                           الدراســة أداة ماســالش لقيــاس         واســتخدمت
  ،                                      االحرتاق النفيس لدى طلبـة كليـة الرتبيـة عـدن

     وكـان   ،                                واعتمدت الدراسة عىل املـنهج الوصـفي
         اق النفـيس             أن مستوى االحـرت  :                 من نتائج الدراسة

  ،           ذكـور وإنـاث (    عـدن   /                      لدى طلبة كليـة الرتبيـة 
   من   )                            املستوى الثاين واملستوى الرابع  ،          علمي وأديب

                                     وجهة نظرهم عال بشكل عام وخاصة من حيـث
ــشعور باإلنجــاز ــص ال ــايل ونق ــاد االنفع                                    اإلجه

  .     الشخيص
ــارثي  ــام هبــا احل ــي ق ــة الت ــدفت الدراس                                  وه

   اق                          إىل الكشف عن العالقة بـني االحـرت  )     ٢٠١٢ (
                                      النفيس واألداء الوظيفي لـدى مـديري املـدارس

                 واستخدمت الدراسـة   ،                        الثانوية بمحافظة الطائف
                         واعتمدت الدراسة عىل مقيـاس   ،             املنهج الوصفي

                                       ماسلك املعرب مـن قبـل الدراسـة التـي أجراهـا 
                       كـام اسـتخدمت مقيـاس األداء   ،  )    ١٩٩٥ (       الوابيل 

          ومــن نتــائج   ،                            الــوظيفي املعــد مــن قبــل الباحثــة
                                   أن إمجايل املتوسـط العـام ألبعـاد األداء  :       الدراسة

                    ووجـود فـروق ذات داللـة   ،                  الوظيفي كان عاليـا
                                       إحصائية بني متوسطات استجابات أفـراد جمتمـع

                                      الدراسة عىل تكرار االحـرتاق النفـيس تعـزى إىل
  .           وسنوات اخلربة  ،      العمر

               بدراسة هـدفت إىل   )     ٢٠١٢ (                وقام أبو الفتوح 
ــ ــذكاء الوج ــني ال ــة ب ــن العالق ــشف ع     داين                               الك

  ،                                    واالحرتاق النفيس لدى معلامت رياض األطفال
  ،                                       والتعرف عىل أثر بعض املتغـريات الديمجرافيـة

           معلمة رياض   )    ٣٠٥ (                       وتكونت عينة الدراسة من 
                                        أطفال من العامالت باملـدارس احلكوميـة واخلاصـة 

                 واسـتخدمت الباحثـة   ،                        بمحافظتي القـاهرة واجليـزة
       ومقيـاس   ،                                     مقياس نسبة الذكاء الوجداين لـ بـار أون

               وأظهــرت الدراســة   ،                     االحــرتاق النفــيس للمعلمــني
                                                وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا بني الـذكاء 

          إىل وجـود        باإلضـافة  ،                      الوجداين واالحرتاق النفـيس
                                   فــروق دالــة إحــصائيا بــني متوســطات درجــات 

ــامت  ــذكاء       معل ــضات ال ــال ومنخف ــاض األطف                             ري
                         وعــدم وجــود فــروق بــني جمموعــات   ،        الوجــداين

                                       اسة يف الذكاء الوجاين تعزى إىل أي مـن اخلـربة     الدر
  .              والسن والراتب

                  وعبـــد الـــرمحن بدراســـة   ،           وقـــام عيـــارصة
                             هدفت إىل معرفة مستويات االحـرتاق    ):     ٢٠١٣ (

                                         النفيس لدى املعلمني واملعلامت يف مديرية الرتبيـة 
ــيم يف حمافظــة جــرش يف األردن يف ضــوء                                     والتعل

  ن                      وتكونــت عينــة الدراســة مــ  ،            بعـض املتغــريات
                       ة تــم اختيــارهم بالطريقــة  مــ         معلــام ومعل  )    ٥٠٠ (

                 واستخدم الباحثان   ،                          العشوائية من جمتمع الدراسة
ــد درجــة   )        ق النفــيس ا          ماســالك لالحــرت (             لتحدي

     وكـان   ،                                االحرتاق النفيس عند املعلمني واملعلـامت
                أن مـستوى االحـرتاق   :                      من أبرز نتـائج الدراسـة
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ً                                      ًالنفيس لدى املعلمني واملعلـامت كـان عاليـا عـىل 
               وتوجــد فــروق ذات   ،                    ستوى التكــرار والــشدة مــ

                                      داللة إحصائية عـىل مـستوى الداللـة عـىل أبعـاد 
  .              االحرتاق النفيس س    مقيا

           دراسة هـدفت   )     ٢٠١٣ (                وأجرى عبد املطلب 
                                      إىل تعرف االغرتاب الوظيفي وعالقته باالحرتاق
                                    النفيس واالضطرابات اجلـسمية لـدى عينـة مـن

       وتكونـت    ،                                املعلمني الوافدين واملعلامت الوافدات
  ،            معلــام ومعلمــة  )    ١٢٠ (                عينــة الدراســة مــن 

ــة (               واســتخدم الباحــث  ــات العام ــة بالبيان   ،                       قائم
       وقائمــة   ،                          ومقيـاس ماسـالش لالحـرتاق النفـيس

                               كورنــــال اجلديــــدة للنــــواحي العــــصابية 
ــاس االغــرتاب   ،                  واالضــطرابات اجلــسمية               ومقي

                                وخلصت نتائج الدراسة إىل أنه توجد   ،  )       الوظيفي
                     واملعلامت عـىل بعـد شـدة                   فروق دالة بني املعلمني

     وبعد   ،                        وبعد نقص الشعور باإلنجاز  ،            تبلد الشعور
                                        تكرار تبلد الشعور عىل مقياس االحرتاق النفـيس 

   .              يف اجتاه املعلمني
 

            أن االحـرتاق   عـىل                      أمجعت الدراسـات الـسابقة 
                                        النفـيس هـو نتــاج جمموعـة مــن العوامـل املتداخلــة 

      وتقـدم   ،                      والعـبء الـوظيفي الزائـد   ،           كضغوط املهنة
       واحلالـة   ،               وازدحام الفـصول  ،            وسنوات اخلربة  ،     السن

ــم ــة وطموحــات املعل ــص الــشعور   ،                       االجتامعي             ونق
     وشـدة   ،                 اإلجهـاد االنفعـايل  إىل                  باالنجاز الذي يؤدي 

      وأداء   ،                                     التبلــد يف املــشاعر وفقــدان االهــتامم بالعمــل
ــة ــة روتيني ــومي بطريق ــة  ،                            العمــل الي ــة الدافعي   ،              وقل

              بيـنام مل تتنـاول   .                           اومة أي شكل من أشكال التغري   ومق

     لـدى                                    الدراسات السابقة أعراض االحرتاق النفـيس 
                                          أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات يف عالقتـه بـسمة 

     وهـذا   ،                                  االنبساط واالنطواء كأحد سامت الشخـصية
   .                                          ما يميز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة

 

 
                        روق ذات داللــة إحــصائية بــني      توجــد فــ

  يف                  املنبــسطني واملنطـــويني              متوســطي درجـــات 
           ويتفـرع منـه   .        املنبسطني        لصالح             االحرتاق النفيس

   :                      الفروض الفرعية التالية
       متوسطي                            فروق ذات داللة إحصائية بني     توجد •

ــرتاق  ــويني يف االح ــسطني واملنط ــات املنب                                 درج
  .              لصالح املنبسطني  )          عدم الرضا (      النفيس 

       متوسطي                     ذات داللة إحصائية بني        فروق     توجد •
ــرتاق  ــويني يف االح ــسطني واملنط ــات املنب                                 درج

    .              لصالح املنبسطني  )            عدم التقدير (      النفيس 
                           فــروق ذات داللــة إحــصائية بــني    توجــد •

                                متوســطي درجــات املنبــسطني واملنطــويني يف
      لــصالح   )            عــدم املــساندة (             االحــرتاق النفــيس 

  .        املنبسطني
       متوسطي                             فروق ذات داللة إحصائية بني    توجد •

ــرتاق  ــويني يف االح ــسطني واملنط ــات املنب                                 درج
  .              لصالح املنبسطني  )             االجتاه السلبي (      النفيس 
                                   فروق ذات داللة إحصائية بـني متوسـطي    توجد

                                       درجات املنبسطني واملنطويني يف الدرجـة الكليـة 
  .                           لالحرتاق النفيس لصالح املنبسطني
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٨٥  

 

   
                            املنهج الوصفي؛ وذلك ملالءمتـه           تم استخدام

  .                      لطبيعة وأهداف الدراسة
     
            اشتملت عينـة   :                        عينة الدراسة االستطالعية- أ

ــة   )   ٣٢ (                     الدراســة االســتطالعية عــىل           عــضو هيئ
                                        تدريس بجامعـة األمـرية نـورة باململكـة العربيـة 

                    للتحقــق مــن صــدق وثبــات     وذلــك   ،         الــسعودية
   .               الدراسة احلالية                  األدوات املستخدمة يف 

            اشـتملت عينـة   :                       عينة الدراسة األساسية- ب
ــىل  ــية ع ــة األساس ــة   )    ١٤٧ (                   الدراس ــضو هيئ          ع

                         واألساتذة املشاركني بكليـة  ة               تدريس من األساتذ
                                         الرتبيــة بجامعــة األمــرية نــورة باململكــة العربيــة

  .        السعودية
 


  

  :                              مر بناء املقياس باخلطوات التالية
                        والبحوث السابقة املرتبطة                يف ضوء الدراسات  •

                         تــم صــياغة مفــردات املقيــاس يف   ،        باملوضــوع
      عبارة   )   ٤٠ (                            صورته األولية والتي تكونت من 

  :                    أبعاد عىل النحو التايل  )  ٤ (         موزعة عىل 
       ويتكـون           عـن التـدريس            عدم الرضا   :          البعد األول

   .   ات    عبار  )   ١٠ (   من 
       ويتكـون          مـن املحيطـني              عدم التقدير   :           البعد الثاين

  .   ات    عبار  )   ١٠ (   من 

            ويتكـون مـن                   عدم املساندة اإلدارية   :            البعد الثالث
   .   ات    عبار  )   ١٠ (

ــع ــد الراب ــسلبي نحــو الطــالب   :            البع ــاه ال                       االجت
   .   ات    عبار  )   ١٠ (          ويتكون من 

  يف                                       ومجيع مفردات األبعاد السابقة تم صياغتها 
               ي تتطلب اإلجابـة                         ضوء مقياس ليكرت مخايس والذ

      موافـق  (                                     عنه اختيار واحـد مـن االختيـارات التاليـة 
  )              غري موافق بـشدة  ،         غري موافق  ،     حمايد  ،      موافق  ،     بشدة

                         االختيارات تأخذ الـدرجات                 وكل اختيار من هذه
  .         عىل التوايل  )  ١  ،  ٢  ،  ٣  ،  ٤  ،  ٥ (
   عــىل   ،                              تــم عــرض املقيــاس يف صــورته الــسابقة •

  )  ٥ (                                 جمموعة من املحكمني والـذين بلـغ عـددهم 
          مدى مالئمـة   :                   وذلك هبدف التعرف عىل  ،     حمكمني

          ومـدى وضـوح   ،                         عبارات املقياس للهـدف منهـا
  ،                                      وسالمة صياغة كل عبارة مـن عبـارات املقيـاس

                                       وقد تراوحت نسبة االتفاق بني املحكمني للهـدف 
       %).   ١٠٠ (   إىل    %)   ٨٠ (               األول والثاين من 

                                         تم تطبيق املقياس بصورته السابقة عـىل العينـة  •
                      قــدير الثبــات والــصدق عــىل            االســتطالعية لت
 :           النحو التايل

 
     ألفــا "                               تــم تقــدير الثبــات باســتخدام طريقــة 

ــاخ ــاس املختلفــة "       كرونب       ويوضــح   ،                       ألبعــاد املقي
  :                      اجلدول التايل نتائج ذلك
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معامل ألفا لكرونباخ البعد
٠,٨٦          عدم الرضا  :         بعد األول  ال
٠,٨٤            عدم التقدير  :            البعد الثاين
٠,٨٦            عدم املساندة  :             البعد الثالث
٠,٨٥             االجتاه السلبي  :             البعد الرابع
٠,٨٩              الدرجة الكلية

 
  ،                                تم حساب صدق املقياس عن طريق املحـك

                                     حيث بلغت قيمة معامل االرتبـاط بـني درجـات 
ــاس احلــايل                       عينــة الدراســة االســتطالعية                  عــىل املقي

        إعــداد               الــضغوط النفــسية                 ودرجــاهتم عــىل مقيــاس 
                     وهي قيم مرتفعـة ودالـة   ،  ) ٩   ٠.٨   ) (    ٢٠١٢   (       الباحثة

           تعني أنـه      وهي )    ٠.٠١ (ً                       ًإحصائيا عند مستوى داللة 
  .                                كلام زادت الضغوط زاد االحرتاق النفيس

 


هـذه هـدف    قيق   لتح       الالزمة         البيانات   مع جل
والتي للشخصية أيزنك قائمة استخدمت الدراسة
      وتتـضمن  ،  ب   و   أ          متكافئتني      صورتني من تتكون

     عليهـا       اإلجابـة     تكون     فقرة  )   ٥٧   (  عىل      منهام   كل
   بعــد      لقيــاس  ة    فقــر  )   ٢٤   (    منهــا  ،  ال   أو     بـنعم

املرتفعـة       الدرجـة      وتـشري  ،  )       االنطواء         االنبساط (
نمـط نحـو الفـرد ميـل إىلد البعـ هـذا عـىل
ميـل إىل املنخفضة الدرجة تشري بساط بيناماالن
  فام    ١٢        الدرجة       اعتمدت و  ،        االنطواء    نمط    نحو  د     الفر

    مـن    أقـل        والدرجة         االنبساط    سمة   عىل ً    ًمؤرشا    فوق
       لتعلـيامت ً    ًتبعـا     وذلـك        االنطـواء  ة    لسم ً    ًمؤرشا    ١٢

ت اســتخدم وقــد  .      األجنبــي      أصــلها  يف         القائمــة
 .احلالية الدراسة لغرض أ الصورة

 
       بمعـامالت        للشخـصية       أيزينك      قائمة      تتمتع

      استخرج    حيث       األجنبي      أصلها  يف       مرتفعة     ثبات
:  مهـا        بطـريقتني        لقائمتـه     ثبـات       معامالت        أيزينك

  ،        النـصفية        التجزئة               االختبار وطريقة      إعادة      طريقة
   و  )     ٠,٤٨ (      بـني       الثبات       معامالت       تراوحت     ولقد

ــة  يف  )    ٠,٩٤ ( ــار     حال    وبــني  ،       الكامــل        االختب
    صـوريت   مـن   كـل     حالـة  يف   )    ٠,٩٧   ( و  )     ٠,٨٠ (

    املـدة   أن        باعتبـار      مرتفـع     ثبـات    وهـو  ر       االختبـا
   ويف   .      مناسـبة        وإعادتـه        االختبـار   بـني        الزمنيـة

                                             الدراسة احلالية بلغت قيمة معامل الثبات بطريقـة 
                االنطواء عـىل عينـة -                         ألفا كرونباخ لبعد االنبساط

      عــضو  ٣١                             الدراسـة االسـتطالعية والتــي بلغـت 
  .              ة نورة بالرياض          جامعة األمري ب            هيئة تدريس
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٨٧  

   :
   هلـذه       مقبولـة    صدق       معامالت        استخراج   تم
     طريقـة :  مها        بطريقتني       األجنبي      أصلها  يف        القائمة
  مـن      جمموعـة   مـن    طلـب    بـأن       املحكمني     صدق

  إىل       األشخاص   من      جمموعة      تصنيف        املتخصصني
  تـم   ثم    ومن  ،           واالنطوائيني  ،          االنبساطيني  :  من     فئات
    وعنـد       األشـخاص     هـؤالء   عىل   مة     القائ    هذه       تطبيق
  أن    وجـد        القائمـة       ونتائج       املحكمني       قرارات       مقارنة
  إىل       األفـراد      تـصنيف  يف ً       ًواتفاقـا       بيـنهام      تطابق     هناك
     الـصدق       وطريقـة  .       الشخـصية   مـن         املتباينة      السامت

               موديـسيل للشخــصية       قائمـة                 التالزمـي باسـتخدام
     والتـي        الشخـصية   مـن       األبعاد     نفس     تقيس      والتي
 .      مرتفعة         سيكومرتية        بمعامالت      تتمتع

       االكتفـاء   تم    فقد   ية ل   احلا        الدراسة       وألغراض
       األجنبيـة       بـصورهتا        القائمـة    صـدق      بـدالالت
     مـؤرشات      الصدق   ذا   له     جتمعت     حيث  ،         والعربية
  ن  مـ    كبـري    عـدد  يف           اسـتخداماته      بتعـدد  ة      متنوعـ

  ،       وعربيـة        أجنبيـة      بيئـات  يف        والبحوث         الدراسات
  ،       وبركـات       والعـيل       نـشوايت (       املؤرشات    هذه    ومن

   ،       إبــراهيم  ؛     ١٩٩٨   ،     ومحــادة  ف         عبــداللطي  ؛   ٨٨  ١٩
  ،      اخلـالق    عبـد  ؛    ٢٠٠٢   ،      واإلمـام      زيـدان   ؛    ٢٠٠٢
   )    ١٩٩٠  ،   اهللا    عبــد  ؛    ١٩٩٧   ،       األنــصاري  ؛    ١٩٩١
 .       القائمة    هلذه      مرتفع    صدق     توفر      تدعم      والتي
 

                                  لإلجابة عـن تـساؤالت الدراسـة تـم املـرور
  :               باخلطوات التالية

                        رتبطة بموضوع الدراسة مـن             مجع األدبيات امل - ١
 .                       إطار نظري ودراسات سابقة

             والتأكـد مـن            االحرتاق النفيس            إعداد مقياس  - ٢
  .            صدقه وثباته

ــن  - ٣ ــة م ــة الدراس ــار عين ــة                       اختي ــضاء هيئ            أع
                                  التــدريس بجامعــة األمــرية نــورة بالريــاض
ـــاس  ـــاس الشخـــصية ومقي ـــق مقي                             وتطبي

  .                   االحرتاق النفيس عليهم
     ء عــىل                             تقــسيم عينــة الدراســة يف ضــوء األدا - ٤

      الــذين (                        مقيــاس الشخــصية إىل منطــويني 
        ومنبـسطني   )       درجـة  ١٢                حصلوا عىل أقل من 

  ).            درجة فأكثر  ١٢               الذين حصلوا عىل  (
ــب بيانــات الدراســة ومعاجلتهــا  - ٥                                   مجــع وتبوي

 .ً                                ًإحصائيا لإلجابة عن تساؤالت الدراسة
                                     مناقشة وتفسري النتـائج وتقـديم التوصـيات - ٦

ــائج  ــرتبط بنت ــي ت                                   والبحــوث املقرتحــة والت
 .     دراسة  ال


 
         اإلحـصائية                            استخدمت الباحثة من األسـاليب 

    وقـد   .        املرتبطـة   غـري            للعيناتT-Test   " ت "       اختبار 
ــيالت اإلحــصائية باســتخدام ــع التحل                                   متــت مجي

  .SPSS  ) 17 (                 الربنامج اإلحصائي
     

      لعينـــة                              تتحـــدد نتـــائج الدراســـة احلاليـــة با  
  ،                                كام تتحدد باملقاييس املستخدمة فيهـا  ،         املستخدمة

ــستخدمة يف                                     وكــذلك باألســاليب اإلحــصائية امل
 .                    معاجلة بيانات الدراسة

المجلد )٢( العدد )٢( ، ١٤٣٦ ھــ - ٢٠١٥ م مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة



 

 
      والذي        الرئييس        لدراسة  ا               الختبار صحة فرض 

                           توجد فروق ذات داللـة إحـصائية  "           ينص عىل أنه 
  يف                  املنبـسطني واملنطـويني                 بني متوسـطي درجـات 

          تم استخدم   ،  "       املنبسطني        لصالح         اق النفيس    االحرت
                              لداللة الفروق بني املتوسـطات غـري " ت "       اختبار 

  :                                  املرتبطة واجلدول التايل يبني نتائج ذلك

 


 

االحرتاق
 املتوسط لعينةحجم ا املجموعة النفيس

االنحراف 
 املعياري

 "ت"

 ١,٠٣ ٤٣,٣٧ ٦٠ املنطوون عدم الرضا ١,٤٥ ٢٧,٦٦ ٨٧ املنبسطون
٧١,٧٩**

 ١,٨٧ ٤٥,٢٩ ٦٠ املنطوون عدم التقدير ١,٢٣ ٢٩,٤٤ ٨٧ املنبسطون
٦١,٥٥**

 ١,٤٠ ٤٦,٦٠ ٦٠ املنطوون عدم املساندة ١,٥٦ ٢٨,٤٩ ٨٧ املنبسطون
٧١,٦١**

 ١,١٣ ٤٢,١٧ ٦٠ املنطوون  السلبياالجتاه ١,٢٧ ٢٥,٧٦ ٨٧ املنبسطون
٧٩,٩٥**

 ٣,٩٢ ١٧٧,٤٣ ٦٠ املنطوون الدرجة الكلية ٣,٩٩ ١١١,٣٥ ٨٧ املنبسطون
٩٨,٧٢**

  .    ٠,٠١                    دالة عند مستوى داللة     **
  :     ما ييل                     يتضح من اجلدول السابق 

                              وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية بــني  •
  يف            ني واملنطــويني       املنبــسط             متوســطي درجــات 
ــيس ــرتاق النف ــدم الرضــا (              االح ــصالح   )          ع       ل

                         والـذين انخفـضت قيمـة متوسـط   ،        املنبسطني
  .        املنطويني                           درجاهتم بصورة دالة عن متوسط 

                              وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية بــني  •
                                متوســطي درجــات املنبــسطني واملنطــويني يف

ــيس  ــدير (             االحــرتاق النف ــدم التق ــصالح )           ع         ل
             قيمـة متوسـط              والـذين انخفـضت  ،        املنبسطني

  .                                   درجاهتم بصورة دالة عن متوسط املنطويني
                              وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية بــني  •

                                متوســطي درجــات املنبــسطني واملنطــويني يف
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ــصالح )           عــدم املــساندة (             االحــرتاق النفــيس          ل
                         والـذين انخفـضت قيمـة متوسـط   ،        املنبسطني

  .                                   درجاهتم بصورة دالة عن متوسط املنطويني
       متوسطي          صائية بني                      وجود فروق ذات داللة إح •

ــرتاق  ــويني يف االح ــسطني واملنط ــات املنب                                 درج
  ،                لـصالح املنبـسطني )            االجتـاه الـسلبي (       النفيس

        بصورة                                والذين انخفضت قيمة متوسط درجاهتم
  .                      دالة عن متوسط املنطويني

                              وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية بــني  •
                                متوســطي درجــات املنبــسطني واملنطــويني يف

ــة ل ــصالح        الحــرتاق ال               الدرجــة الكلي ــيس ل           نف
                         والـذين انخفـضت قيمـة متوسـط   ،        املنبسطني

  .                                   درجاهتم بصورة دالة عن متوسـط املنطـويني
                                 وبذلك فقد تـم التحقـق مـن صـحة الفـرض 

 .                              الرئييس والفروض الفرعية للدراسة
 

                وجـود فـروق ذات                          بينت نتائج الدراسـة احلاليـة
                                      داللـة إحــصائية بــني متوســطي درجــات املنبــسطني

    عـدم  و          عـدم الرضـا  (                        واملنطويني يف االحرتاق النفيس 
       الدرجــة  و             االجتــاه الــسلبي  و            عــدم املــساندة  و        التقــدير 
                   والـذين انخفـضت قيمـة   ،                لصالح املنبـسطني )      الكلية

      درجـات                                  متوسط درجاهتم بصورة دالة عـن متوسـط 
  .                             ويلخص الشكل التايل هذه النتائج  .        املنطويني
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                                     وهذه النتائج يمكن تفسريها يف ضـوء الـسمة 
                                            التفاؤلية للمنبسطني والذين يرون تـوفر املـساندة

                           من زمالء وإداريني وحتـى الطـالب   ،        ممن حوهلم
                                       بام ينعكس عىل تفاعلهم بـصورة اجيابيـة وبـصدر
                                   رحب ملا يتعرضون له من مشكالت وضـغوط يف

         يف حـني يـرى   ،        نفيس أقل                   العمل ومن ثم احرتاق 
                                    املنطوين املشكالت البسيطة عـىل أهنـا مـشكالت 

                        كام يـشعرون بـسبب انطـوائهم   ،            معقدة وضخمة
ــع ضــدهم ــسهم أن اجلمي ــىل أنف ــم ع                                  وانغالقه
ـــضغوط  ـــشعرون ال ـــم ي                               وحيـــاربوهنم ومـــن ث
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                                         واالحرتاق النفيس والذي يتمثل يف الشعور بحالة
                                      نفسية تسبب هلم اإلرهاق والتعب وقلـة احلـامس 
                                             وتدين الدافعية ومقاومة التغيري تنـتج عنهـا أعبـاء

                   يشعر معها عضو هيئـة   ،                      إضافية داخلية وخارجية
       ويـنعكس   ،        حتملهـا  عـىل                     التدريس بأنه غـري قـادر 

           وعـدم تقـديم   ،                أدائـه التدريـيس  عـىل         ذلك سـلبا 
  .                                             املساعدة لطلبته وعدم قيامه باملهام املسندة إليهم

      ضا إىل                                   ويمكن تفسري نتائج الدراسة احلالية أيـ
     بينـت      التي  و  )     ٢٠٠٢ (         آل مرشف              ما توصلت إليه

ــائج  ــة               دراســتها مــن أن       نت ــاة عــضوات هيئ                   معان
                                     التدريس من االحـرتاق النفـيس بدرجـة مرتفعـة 

                                    مـصادر البيئـة املاديـة للتـدريس وآثـار       ترجع إىل
ــة مــع الطالبــات ومــع                                     ضــغوط العمــل والعالق

                                       كام أن هذه النتيجة تؤكد عىل أن املنطويني  .    دارة  اإل
                                        يكون مستوى الرضا عن العمل لدهيم مرتفعـا  ال

                                        فهم يشعرون بعدم اتساق بني ما هـو متوقـع عـن 
                                         العمل وبني ما حيدث فعليا مما يؤدي إىل انخفاض

                                     الرضا عن العمل تدرجييا وتقـل الكفـاءة     مستوى
                       األداء يف العمــل وتــنخفض     مــستوى       ويــنخفض 

ــصحة  ــاعتالل ال ــشعور ب ــم ال ــن ث ــة وم                                     الدافعي
                        م يبـدءون باالنـسحاب النفـيس     ومن ثـ  ،        النفسية

               اإلجهـاد النفـيس     مـستوى                 ويرتفع بـذلك لـدهيم 
                           اإلهنــاك املــزمن واعــتالل الــصحة  إىل       ويــصلون 

                     كــام تــزداد لــدهيم األعــراض   .                 البدنيــة والنفــسية
             حيث خيتل تفكـري   ،                            البدنية والنفسية سوءا وخطرا

                                      الفرد نتيجة ارتيـاب وشـكوك الـذات ويـصلون 
           حون يف تفكــري                   مرحلــة التـدمري ويــصب  إىل     بـذلك 

  .               مستمر لرتك العمل

                                وهــذه الــسامت يف جمملهــا تنــاط يف حجمهــا
                                          األكرب بأعضاء هيئة التدريس باعتبـارهم يمثلـون

           حيث ال يمكـن   ،                            حجر الزاوية يف املسرية اجلامعية
ــدافها  ــق أه ــا وحتق ــؤدي وظائفه ــة أن ت                                      للجامع
                                       بصورة فعالة بمعزل عـن تـوفري القـوي البـرشية 

ــذلك تعمــد   ،           ليــة الالزمــة                  املؤهلــة واملــوارد املا           ل
                             حتديــد أدوار ومــسئوليات أعــضاء  إىل        اجلامعــات 

ــدريس فيهــا ــة الت ــؤدوا   ،                  هيئ                      ويتوقــع مــنهم أن ي
ـــــة  ـــــة أو مجاعي ـــــصورة فردي ـــــم ب                              أدواره

(Zhaavy,2004) .   ــذكر أن دور                         ومــن اجلــدير بال
                                 عــضو هيئــة التــدريس خيتلــف بــاختالف حجــم
                                           اجلامعة ومسؤولياهتا وتباين األنظمة التـي تـستند

                                            ليها يف حتديد فلسفتها وأهدافها وترتكز أدواره يف إ
                       والبحـث العلمـي والتـأليف   ،             جماالت التـدريس

                                    والرتمجة وتقديم خـدمات للمجتمـع املحـيل مـن 
          كام أن دور   .                            خالل املراكز واملؤسسات املتخصصة

                                      عضو هيئة التدريس يتعـدي التـدريس والبحـث
                                         العلمي وذلك ألن التغريات والتطورات العلميـة 

                                      كنولوجية والتحوالت االقتصادية والسياسية     والت
                                       يف العامل تقتيض أن يكـون هيئـة التـدريس عـامال 

    ).     ١٩٩٠  ،     األمحد (              مؤثرا يف جمتمعه 
                                         وتتفق هذه النتيجة مع ما أشـارت إليـه نتـائج 
                                     الدراســات والبحــوث الــسابقة والتــي اهتمــت 
                                بـــاالحرتاق النفـــيس مـــن أن نقـــص املـــساندة 

                    لزمالء أو اإلدارة تعـد    أو ا  ،                 االجتامعية من األرسة
ــيس ــصادر االحــرتاق النف ــن م ــا م ــصدرا هام                                  م
                                       والوظيفي كام أن غموض الـدور الـذي يعـود إىل
                                      االختالف بني ما يتوقعه اآلخـرون مـن الفـرد يف 
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    ومـن   ،                           وبني ما جيـب عليـه عملـه بالفعـل  ،     عمله
  ،                      مدة بدء العمل الوظيفي  :                 أسباب غموض الدور

          وحــدوث تغيــري  ،                      ووجــود مــدير جديــد للعمــل
                                          للهيكل التنظيمي للمؤسسة كـام أن زيـادة أعبـاء 
                                          العمل تعد مظهرا سلبيا من مظاهر احليـاة داخـل 
ــاء  ــاض أعب ــل انخف ــة وباملقاب                                        املؤســسة التعليمي

                                 تعد مصدر إزعاج والتي تتطلب قـدرات   .      العمل
                وال تتحـدي قدراتـه   ،                      أقـل مـن إمكانيـات الفـرد

 & Helms, 1998; Timm  ؛     ٢٠٠٥  ،     متــويل (

Peterson, 1993( .  
ــائج ــع نت ــق م ــام تتف ــوس                ك ــة كوكين                 دراس

(Kokkinos, 2007)   التــي بحثــت العالقــة بــني                    
                                  االحرتاق النفيس وخصائص الشخصية وضغوط 

                   أن خصائص الشخـصية   ها           وأكدت نتائج  ،      العمل
                                       وضغوط العمل ارتبطت بأبعاد االحرتاق النفـيس 

ــدى ــار   ،         املعلمــني   ل ــد بأخــذ االعتب ــه الب                         كــام أن
ــد               بخــصائص الشخــصية  ــ   عن          ة االحــرتاق      دراس

  .     النفيس
ــائج  ــع نت ــق م ــام تتف ــة                  ك ــشرباوي (      دراس   ،        ال

ــي  )     ٢٠٠٥ ــدفت     الت ــرف   إىل       ه ــة   عــىل         التع        عالق
  ،                                   ضغوط مهنة التدريس بـسامت شخـصية املعلـم

                         وجـود معامـل ارتبـاط موجـب   هـا           وبينت نتائج
  ،                                       معنوي بني ضغوط مهنة التدريس وسمة الدهاء

                                     ووجود معمل ارتباط سـالب معنـوي بـني مهنـة 
   كـام   .        والتوتر  ،                 ل من سمة احلساسية  وك  ،        التدريس

  (Killian, 2004)      كلـني                      تتفق النتائج مـع دراسـة
                     عــن أن املعلمــني الــذين   هــا           أســفرت نتائج     التــي 

                                    يعملون يف ظروف تتـسم بالـضغط النفـيس كـان 

ــر مــن زمالئهــم ــا أكث ً                                    ًاحــرتاقهم النفــيس مرتفع
  ، ً                                   ً اآلخرين الذين يعملون يف ظـروف أقـل ضـغطا

                     زاجية والـضغوط املهنيـة                    وكام توجد عالقة بني امل
                                 واملـــسئولني يف الدراســـة واالحـــرتاق النفـــيس 

   .       للمعلمني
       هدفت     التي  )     ٢٠٠٤  ،      احلجوج   (           كام وتتفق مع

ـــني ســـامت الشخـــصية   بحـــث    إىل ـــة ب                         العالق
  إىل       وتوصـلت   ،         املعلمـني   لدى              واالحرتاق النفيس 

ــاط                دالــة بــني ســامت      ســالبة                 وجــود عالقــة ارتب
              سؤولية وتقدير                               الشخصية االجتامعية والتأملية وامل

                                الـــذات والـــسعادة واالســـتقالل والنـــشاط
ــيس ــرتاق النف ــاط   ،              واالح ــة ارتب ــود عالق                   ووج

                                 ودالة بـني سـامت الشخـصية االندفاعيـة      موجبة
                                 والقلـــق وتـــوهم املـــرض والـــشعور بالـــذنب

   أي   .                         واالحرتاق النفيس لـدى املعلمـني          والتعبريية 
                                         أن هناك عالقة سالبة بني سامت الشخصية السوية

ــسا ــيس       كاالنب ــستوى االحــرتاق النف ــني م   ،                         ط وب
                                     وعالقة موجبة بني سامت الشخصية غـري الـسوية 

  .                         كاالنطواء وبني االحرتاق النفيس
 

                                      يمكن تقديم يف ضوء هذه الدراسة ونتائجهـا 
                                            عددا من التوصيات والتطبيقات النظرية الرتبويـة 
                                           التي يمكن أن تساهم يف تطوير مؤسسات التعليم

  :                                      العايل مهنيا ونفسيا وتربويا ومنها ما ييل
ــة  - ١ ــذ ورش عمــل دوري      خاصــة                            إعــداد وتنفي

               املنطويني مـنهم                          بأعضاء هيئة التدريس وخاصة
                                      تتعلق بكيفية التعامل مع الضغوط من أجـل 
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                         تعـاملهم مـع املـشكالت التـي     مستوى    رفع 
  ،                 تواجههم يف اجلامعة

        أسـاتذهتم                                توعية الطلبة بكيفيـة التعامـل مـع  - ٢
              اخلاطئـة لـدهيم              بعـض االجتاهـات      وتصحيح

 .                                     وزيادة دافعيتهم واستعدادهم نحو التعلم
                                 ختفيف العبء عـن أعـضاء هيئـة التـدريس - ٣

ــا  ــد مهني ــم اجلي ــع أدائه ــث يتناســب م                                  بحي
                        القيام باملهام املوكولة  عىل                 وإداريا ويساعدهم 

 .            إليهم بإتقان
                                   تنظيم بعض األنشطة االجتامعية التي ختفـف  - ٤

ــل  ــغوط العم ــن ض ــدى              م ــضا   ل ــة       أع        ء هيئ
                                التــدريس بحيــث ال ينــشغل العــضو طيلــة 
ــتامم  ــاء العمــل وحمــاوالهتم اه                                  الوقــت بأعب

             مناسب وجيد     مستوى    عىل                اإلدارة باملحافظة 
  .                   من العالقات االجتامعية

                                    توجيه إدارة مؤسـسات التعلـيم العـايل عـن - ٥
                                 األسباب التـي تـؤدي إىل االحـرتاق النفـيس
                                     والوسائل املتاحة للحد منها مـن أجـل رفـع 

 .                          فاءة املهنية ألساتذة اجلامعات   الك
                                     تــوفري احلــوافز واملكافــآت املاديــة واملعنويــة  - ٦

                                    ورفع املستوي االقتصادي واالجتامعي ألعضاء 
 .           مسئوليتهم                      هيئة التدريس نظرا لعظم

                                  خفض أعداد الطالب يف املحارضة الدراسية - ٧
                                بحيــث يمكــن ألعــضاء هيئــة التــدريس أن 
                                   يسيطروا بشكل كامل عليهم وتوزيـع وقـت

  .           مجيع الطالب  عىل     حارضة   امل

                             املساندة اإلدارية ألعـضاء هيئـة     مستوى    رفع  - ٨

            حـل املـشكالت  عـىل                 التدريس ومساعدهتم 
                                     التي تواجههم يف الكلية ممـا يـساهم يف رفـع 
ــة                                     ثقــتهم بأنفــسهم وتقليــل الــضغوط املهني

 .              واإلدارية عليهم
ــاد والــدعم النفــيس  - ٩ ــادة مراكــز اإلرش                                 زي

     فــسية                             واالجتامعـي ملواجهــه الــضغوطات الن
                                       التي يتعرض هلا أعضاء هيئة التدريس نتيجـة 

                     ممارستهم ملهنة التدريس 
ــــل األكــــاديميني اجلــــدد يف -   ١٠                             رضورة تأهي

ــسيا ــا ونف ــايل تربوي ــيم الع                                    مؤســسات التعل
 .                         واجتامعيا قبل مزاولة املهنة

                                      القيام بأبحاث أكثر حتديدا مـن قبـل أعـضاء -   ١١
          حــول ظــاهرة                        هيئــة التــدريس يف اجلامعــات 

                وبيـان ذلـك ملتخـذي         لـدهيم            االحرتاق النفيس
 .         اجلامعات        القرار يف

ــستوى االحــرتاق النفــيس -   ١٢                             الكــشف عــن م
                                 ألعضاء هيئة التدريس مـن خـالل أعراضـه 
  ،                                       األولية واختاذ اخلطوات الالزمة للوقاية منه

 .                          ومنع حدوثه بدال من استفحاله
                                وجـود جلـان متخصــصة يف الكليـة وتفعيــل -   ١٣

   اد               األكاديمي واإلرشـ                      دورها مثل جلنة التطوير 
       أيـــدي  عــىل           والتطـــوير               النفــيس والتقــويم

 .                             متخصصني يف هذه املجاالت يف اجلامعات
                                   وضع خطة جادة ترشف عليها الدولة للحـد -   ١٤

         أسـاتذة   لـدى                      من أعراض االحرتاق النفـيس 
  .                             اجلامعات من خالل ورش عمل ودورات
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ــراهيم، معــصومة   قــصور إرضاب" .)٢٠٠٢(إب

جملــة . " وبعــض ســامت الشخــصية       االنتبــاه
 ٢. ، ع٢. الـنفس، م دراسات عربية يف علم

.٥٦-١١ ص ص
الـذكاء ): ٢٠١٢(أبو الفتوح، هنـى عبـد الـرمحن 

 بــاالحرتاق النفــيس      وعالقتــهالوجــداين 
وبعــض املتغــريات الديموجرافيــة لــدى 
ــاض األطفــال، جملــة اإلرشــاد  معلــامت ري

، ٣٢النفيس، مركز اإلرشاد النفـيس، العـدد 
.أغسطس

مصادر ). ٢٠٠٢(آل مرشف، فريدة عبد الوهاب 
 النفيس التي تتعرض هلا عينـة مـن      االحرتاق

ــك  ــة املل ــدريس بجامع ــة الت عــضوات هيئ
، ٢٨سعود، جملة دراسات اخللـيج، املجلـد 

 .٥العدد 
الفـروق بـني " .)١٩٩٧(األنصاري، بـدر حممـد 

ــة  ــامت الشخــصية يف الثقاف ــسني يف س اجلن
، اإلنـسانيةللعلوم  العربيةاملجلة . "الكويتية

.٨٨-٥٢  ص ص٥٩. ع
 احلـسن، ;البخيت، صـالح الـدين فـرج عطـااهللا

 االحـــرتاق). ٢٠١١ (زينـــب عبـــدالرمحن
 يف        املوهـوبني معلمي لدى ومصادره النفيس

لــة جامعــة أم القــرى للعلــوم جم .الــسودان
، ١ ، ع٣ مج ، السعودية -الرتبوية والنفسية 

 .٦٨-١١ص ص 

ــاد  ــات، زي ــامط .)١٩٨٧(برك ــة بعــض أن  عالق
الشخصية بالتحـصيل األكـاديمي واجلـنس 

رسـالة  .لدى طلبة الثانويـة العامـة يف اربـد
ماجـستري غـري منـشورة، جامعـة الريمـوك، 

 .اربد، األردن
ــة، أســامة واجل ــصم بطاني ــة، املعت ). ٢٠٠٤(وران

 االحرتاق النفيس لـدى معلمـي       مستويات"
الرتبية والتعليم اخلاصة ومعلامهتا يف حمافظـة 

جملة احتاد . "إربد وعالقتها ببعض املتغريات
اجلامعــات العربيــة للرتبيــة وعلــم الــنفس، 

 .٧٦-٤٨، ص ص )٢(٢جامعة دمشق، 
 وعالقتـه االنفعـايل الذكاء). ٢٠١١ (بقيعي، نافز
 لـدى النفـيس واالحـرتاق الشخصية بأنامط
جملة جامعة  .األوىل الثالثة الصفوف      معلمي

ج مـ،  فلـسطني -النجاح للعلوم االنـسانية 
  .٨٢-٤٩ص ، ص ١ ، ع٢٥

االحـرتاق : )٢٠١٢(احلارثي، خالد سـعد مطـر 
ــدى      النفــيس ــوظيفي ل ــاألداء ال ــه ب  وعالقت

مديري املدارس الثانوية بمحافظة الطـائف، 
جملة كلية الرتبية، جامعة عني شمس، العـدد 

.السادس والثالثون، اجلزء الثالث
مــستويات ). ٢٠٠٠(احلايــك، هيــام عــوض 

االحرتاق النفيس لدى معلمي احلاسـوب يف 
الة ماجستري  األردنية، رس       احلكوميةاملدارس 

 . عامن-غري منشورة، جامعة الريموك، اربد
العالقـة بـني ). ٢٠٠٤(احلجوج، خالـد حـسني 

سامت الشخصية ومستوى الطموح يف ضوء 
بعــض املتغــريات النفــسية كوجهــة الــضبط 
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واالحرتاق النفيس لـدى املعلمـني يف قطـاع
رسالة ماجستري غري منـشورة، جامعـة . غزة

 .لسطنيالنجاح الوطنية، نابلس، ف
 اجلالمــدة، فوزيــة؛ حــسن، نجــوى حــسن عــىل

ــني العالقــة .)٢٠١٣ (عبــداهللا  االحــرتاق ب
ــوظيف والرضــا النفــيس  معلــامت لــدى يال
 يف اخلاصـة الرتبيـة ومعلـامت العـام التعليم
. مقارنـة دارسـة :الـسعودية عربيةال اململكة

 -دراسات عربيـة يف الرتبيـة وعلـم الـنفس 
 . ٤٦-١١ص ص ،  ٣٣ع  ،السعودية

، أثـر مـصادر ضـغط )٢٠٠١(احلوامدة، نضال، 
العمل عىل مـستوى الـضغط املـدرك لـدى 
أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات األردنيـة 
ــة النهــضة، جامعــة القــاهرة،  اخلاصــة، جمل

 . ٦٩-٣٤ ص ، ص٦د العد
ــس ــامي حم ــة، س  االحــرتاق ).٢٠٠٩(ن اخلتاتن

 أعـضاء لـدى األنـا بمرونة وعالقته النفيس
مؤتـة  .األردنيـة اجلامعات يف        التدريس هيئة

 العلـوم االنـسانية -للبحوث والدراسـات 
 ، ص ٢، ع ٢٤  مــج,االردن -جتامعيــة واال
 . ٣٢٠-٢٧٥ص 

خليــل ، وعليــان، أنــامر، الكــيالين، كــاملدواين، 
 لدى النفيسمستويات االحرتاق ). ١٩٨٩(

املجلة .  األردنيف املدارس احلكومية يمعلم
كليــة الرتبيــة، جامعــة الكويــت، . الرتبويــة

.٢٧٣ -٢٥٣، ص ص ١٩، العدد ٥املجلد 
ــده جم ــسة عب ــم، أني ــدوك ــة). ٢٠١٢(د اه  دراس

 النمــوذج و القــدرات نمــوذج بــني مقارنــة

 التنبـؤ يف الوجـداين الـذكاء      لقياس املختلط
جملـة كليـة  .املعلمني لدى النفيس باالحرتاق

، ع ٢٣ج مـ،  مـرص -) جامعة بنهـا(الرتبية 
 . ٢٦٨-٢٢٧، ص ص ٩١

ب  اجلراح، عبـدالنارص ذيـا;الربيع، فيصل خليل
 ملعلمي النفيس االحرتاق مستوى ).٢٠٠٩(

 بـاألردن األسـايس األول الصف       ومعلامت
جملة كلية الرتبيـة  .املتغريات ببعض وعالقته

 ، ص ٣ ج، ٣٣ع  ، مــرص - عـني شــمس -
 . ٣٠٨-٢٧٣ص 

الـذكاء " .)٢٠٠٢(زيدان، عصام و اإلمام، كامل 
 وأســـاليب الـــتعلم وأبعـــاد       االنفعـــايل
علـم  جملـة دراسـات عربيـة يف. "الشخصية
.٦١ -١١ ص ص ١. ، ع٢. لنفس، م

 االحـرتاق). ٢٠١٠(ن السيد، سوزان حممد حـس
 املرحلة علوم ومعلامت معلمي لدى      النفيس

 لـبعض اسـتخدامهم عـىل وأثـره اإلعدادية
جملـة  .املـادة تـدريس يف احلديثـة االجتاهات

، ص ص ١٠٩ ع ،مـرص -القراءة واملعرفـة 
١٦٩-١٠٢.  

عالقة ضـغوط مهنـة  ).٢٠٠٥(الشربواي، حممد 
 ٣-١ص  املعلـــم، ص     بـــسامتالتـــدريس 

  .ww.maganin.com: متوفر عىل املوقع
الشخصية الـسوية ). ٢٠٠٠ (    حممودزينب شقري، 

.مكتبة النهضة العربية: القاهرة. واملضطربة
العمـل التوتر يف ). ه١٤١٤ (   حممدصادق، حصة 

ــة ــدارس القطري ــديرات امل ــديري وم ــدى م  ل
 –حوليـة كليـة الرتبيـة . ")دراسة اسـتطالعية(
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 .١٣٩- ٩٦، ص ص ١٥جامعة قطر، العدد 
اسـتخبار أيزنـك " .)١٩٩١(عبد اخلـالق، أمحـد 

. "دليل تعليامت الصيغة العربية: للشخصية
.اجلامعية دار املعرفة: اإلسكندرية

. )١٩٩٨(ة ؤلـؤعبد اللطيف، حـسن و محـادة، ل
التفــاؤل والتــشاؤم وعالقــتهام ببعــدي "

جملــة . "والعــصابية بــساطيةالشخــصية االن
ــة، م ــوم االجتامعي   ص ص١. ، ع٢٦. العل

١٠٤-٨٣.
دراســـة عامليـــة " .)١٩٩١(عبـــد اهللا، جمـــدي 

ــساطية  ــدي الشخــصية االنب ــتقالل بع الس
مكوناهتام الفرعية لدى  والعصابية من خالل

ــسني ــات . "اجلن ــرصية للدراس ــة امل اجلمعي
بحوث املؤمتر السادس لعلم النفس : النفسية

.٣٣٣-٣١٧، ص ص )١ج (رص م يف
): ٢٠١٣(عبد املطلب، عبد القادر عبـد املطلـب 

ــاالحرتاق  ــه ب ــوظيفي وعالقت االغــرتاب ال
النفيس واالضطرابات اجلـسمية لـدى عينـة 
من املعلمني الوافدين واملعلـامت الوافـدات 
بدولة الكويـت، جملـة العلـوم االجتامعيـة، 

.٢، عدد ٤١جملد 
رتاق الوظيفي لدى االح"). ٢٠٠٧(العتيبي، آدم 
 يف قطـاع اخلدمـة املدنيـة وعالقتـه        العاملني

ـــنمط الشخـــصية  ـــرك ) أ(ب ـــة يف ت والرغب
، جملــة العلـوم االجتامعيــة، جملــس "العمـل

 .١) ٣٥ (النرش العلمي، جامعة الكويت،
دراسة للقلـق لـدى ). ١٩٩٢(سيد أمحد عجاج، 

ــال  ــناألطف ــضغوط  م ــه بال ــث عالقت  حي
كلية الرتبية ببنها، رسالة ماجستري، . الوالدية

.جامعة الزقازيق
ضغوط احليـاة وأسـاليب ). ١٩٩٨ (  عىلعسكر، 

.دار الكتاب احلديث: الكويت. مواجهتها
عيارصة، معن حممـود، وعبـد الـرمحن عـىل أمحـد 

دراســـة ملـــستويات االحـــرتاق ): ٢٠١٣(
النفيس لدى املعلمـني واملعلـامت يف مديريـة 
ترييـــة وتعلـــيم جـــرش يف ضـــوء بعـــض 

ريات، جملة العلـوم الرتبويـة والنفـسية، املتغ
. سبتمرب٣، العدد ١٤املجلد 

 مستويات ).٢٠١١ (عيداروس، أمحد نجم الدين
 اجلامعيـة القيـادات لـدى النفيس االحرتاق
 عـىل وأثرهـا يقوالزقـاز الطـائف        بجامعتي
دراســات . اإلداري اإلبــداع ثقافــة تأصــيل
،  الـسعودية- الرتبية وعلم الـنفس عربية يف

  .٢١٦-١٣٩ص ص ، ٢، ع ٥ج م
االحرتاق النفيس لـدى ). ٢٠٠١ (     عدنانالفرح، 

العاملني مع األشخاص ذوي االحتياجـات 
ــوم  ــة قطــر، دراســات للعل اخلاصــة يف دول

اجلامعــة الرتبويـة، عــامدة البحـث العلمــي، 
 .٢، العدد ٢٨األردنية، املجلد 
). ٢٠١٠ ( الربـــيض، وائـــل;الفرحيـــات، عـــامر

 معلـامت لـدى      النفـيس االحرتاق مستويات
جملـة  .عجلـون حمافظـة يف األطفـال رياض

، فلسطني - االنسانية جامعة النجاح للعلوم
 . ١٥٨٦-١٥٥٩، ص ص ٥، ع ٢٤ج م
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ــط أمحــد  ــد الباس ــد، عب ــستوى ): ٢٠١١(قائ م
/  طلبـة كليـة الرتبيـة   لدىاالحرتاق النفيس 

عدن وأثره عـىل تكـيفهم االجتامعـي، جملـة 
.١٢كليات الرتبية، جامعة عدن، العدد

الضغط والقلق لـدى  ).٢٠٠٤(كريس، كرييكاو 
 العمـري، دار الكتـاب  وليد    ترمجةاملعلمني، 

 .اجلامعي، العني
الــضغوط ). ٢٠٠٠(متــويل، عبــاس إبــراهيم 

ــدة اخلــربة  ــاجلنس وم ــا ب ــسية وعالقته النف
ــدى معلمــي  وبعــض ســامت الشخــصية ل
املرحلة االبتدائية، املجلة املرصية للدراسات 
 النفسية، األنجلو املرصية، القـاهرة، املجلـد

 . ١٢٥ أبريل، ص، ٢٦ العدد، ١٠
مقياس االحرتاق ). ١٩٩٤( اهللا    عبدعادل حممد، 

، مكتبة األنجلـو "كراسة التعليامت"النفيس 
 .املرصية، القاهرة

بعــض ســامت ). ١٩٩٥(حممــد، عــادل عبــد اهللا 
الشخصية واجلنس ومدة اخلربة وأثرها عـىل 
ــات  ــني، دراس ــيس للمعلم ــرتاق النف االح

، ٢، العـدد٥نفسية، جامعة القاهرة، املجلـد 
 .٣٧٥-٣٤٥ص ص 

 أعـراض ).٢٠٠٨ (املدهون، عبد الكريم سـعيد
 املتغـريات ببعض وعالقته النفيس       االحرتاق

 االقـىص جامعـة اسـاتذة لدى الديموغرافية
، ع ١٦، مـج مـرص -العلوم الرتبويـة  .بغزة
 . ١٥٧-١٢٨، ص ص ٤

 مــستويات ).٢٠١١ (املــساعيد، أصــالن صــبح
 التدريس هيئة أعضاء لدى النفيس االحرتاق

 بـــاخلربة وعالقتهـــا البيـــت آل جامعـــة يف
جملة جامعة أم القـرى  .الدرايس والتخصص
ج مـ،  السعودية -بوية والنفسية للعلوم الرت

  .٢٠٩-١٦٥ص ص ، ١، ع٣
 مفهـوم (2011) .الـرمحن أمحـد املشاط، هدى عبد

 عينـة لـدى النفـيس باالحرتاق عالقته و الذات
 .جـدة حافظـةبم الثانويـة املرحلـة معلامت من

ــنفس  ــم ال ــة وعل ــة يف الرتبي ــات عربي  - دراس
  .٦٨- ٤١ص ص ، ١، ع٥ج م، السعودية 

ـــك  ـــرص، الرشـــدان، مال ـــة، ن ). ١٩٩٧(مقابل
 لدى أعضاء هيئة التدريس      النفيساالحرتاق 

يف اجلامعــات األردنيــة احلكوميــة وعالقتــه 
بــبعض املتغــريات، جملــة أبحــاث الريمــوك 

ــسانية واال ــوم اإلن ــسلة العل ــة، سل جتامعي
 )ب-٢(، العدد ١٣املجلد 

). ٢٠٠٨(ح  الــسمريي، نجــا;النجــار، حممــد
 لدى التدرييس باألداء وعالقته النفيس االحرتاق
 .غزة بمحافظات اجلامع التعليم مدارس معلمي

، ٣٢، ع مـرص -  عني شمس - الرتبية جملة كلية 
 . ٤٦٩- ٤١٧، ص ص ٤ج

وبركـات، زيـاد  العيل، نرص و املجيد نشوايت، عبد
 وطالبــات طــالب تــوزع طبيعــة).     ١٩٨٨(

ــة ــة الثانوي ــدي العام ــىل بع ــصية ع  الشخ
 التحـصيل يف وأثرمها والعصابية االنبساطية

، ١ع، ٨. م.  املجلــة العربيــة للرتبيــة."العــام
 .٢٧-٨ص ص 
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