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Abstract
The study aimed to identify the degree of the
relative contribution of some personal and
organizational factors to burnout syndrome among
faculty members at the University of Najran, in light of
some variables (theoretical and practical disciplines years of experience - academic degree - gender), and
the study sample consisted of (85) members of the
body Teaching was chosen randomly, and the Burnout
Scale was applied designed by Christina Maslach and
Susan Jackson, a questionnaire to measure personal
and organizational factors, and the researcher
processed the data statistically using the SPSS program
by calculating averages, standard deviations,
correlation coefficients and linear regression, and the
study reached several results, including: The presence
of varying levels of psychological burnout among
faculty members at the University of Najran, and the
existence of a positive and significant correlation
relationship at the level (0.01) between organizational
and personal factors and psychological burnout, the
absence of statistically significant differences at the
level of 0.05 due to the impact of demographic
variables of the subject of the study, and that the
organizational and personal factors It contributes
(36.8%) to the emergence of burnout syndrome among
faculty members at Najran University.
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هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة االسهام النسبي

الملخص

لبعض العوامل الشخصية والتنظيمية في متالزمة االحتراق النفسي

 في ضوء بعض،لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة نجران
سنوات الخبرة – الدرجة- المتغيرات (التخصصات النظرية والعملية

) عضو هيئة58( وتكونت عينة الدراسة من،) النوع-العلمية

 وتم تطبيق مقياس االحتراق،تدريس تم اختيارهم بطريقة عشوائية
Christina Maslach and Susan النفسي من تصميم

وقامت، استبانة لقياس العوامل الشخصية والتنظيمية،Jackson

 منSPSS الباحثة بمعالجة البيانات إحصائيا باستخدام برنامج
خالل حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية ومعامالت
:االرتباط واالنحدار الخطي وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها

وجود مستويات متباينة من االحتراق النفسي لدى أعضاء هيئة
 ووجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة عند،التدريس بجامعة نجران

) بين العوامل التنظيمية والشخصية واالحتراق0.01( مستوى
.0.8  عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى,النفسي

 وأن العوامل،تعزى ألثر المتغيرات الديموغرافية موضوع الدراسة
) في ظهور متالزمة%8.05( التنظيمية والشخصية تسهم بنسبة

0االحتراق النفسي لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة نجران

 متالزمة-  العوامل الشخصية والتنظيمية:الكلمات المفتاحية
0التدريس

 أعضاء هيئة- االحتراق النفسي
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هيئة التدريس ومحاولة تقديم الوقاية من االحتراق النفسي بناء

مقدمة

على دراسة علمية يمكن ألعضاء هيئة التدريس االستفادة منها0

لقد أثارت ظاهرة االحتراق النفسي اهتماما بار اًز في الدراسات

السيكولوجية على مدى السنوات األخيرة ،وذلك نظ ار لما تسببه

مشكلة الدراسة:

ألسباب متعددة إلى بعض الظروف التي ال يستطيعون التحكم

العمل فكما نجد في العديد من الدراسات ( Villamar, D.,

من آثار سلبية تؤدي إلى سوء التوافق ،حيث يتعرض العاملون

ان تعرض الفرد لالحتراق النفسي له أثر بالغ عليه وعلى

فيها ،مما يحول دون قيامهم بدورهم بشكل فعال ،األمر الذي

Juárez, A., González, I., and Osnaya, M.

يساهم في إحساسهم بالعجز عن القيام بالمهام المطلوبة منهم،

2019؛ León-Rubio, J.; M., León-Pérez, J.

وبالمستوى الذي يتوقعه منهم اإلداريون ومتخذو الق اررات،

 )M., and Cantero, F. J. 2013أن اصابة الفرد

باإلضافة إلى اآلثار السلبية الخطيرة األخرى ،وهذا الشعور

بمتالزمة االحتراق النفسي ينتج عنه ما يسمى بالعجز المتعلم

بالعجز مع استنفاذ الجهد يؤدي بهم إلى حالة من اإلنهاك

ويقصد به أن العامل يكون لديه الوعي التام بأن تصرفاته

االنفعالي (سارة0)2015،

وافعاله ال تؤدي الى شيء إزاء تغيير وضع ردئ أو صعب

ويعتبر عضو هيئة التدريس محور العملية التعليمية ،وهو

ورغم ذلك يستمر الفرد في توظيفه لكل امكانياته من أجل ذلك

يعمل في منظومة متكاملة بها المؤسسة والمحتوى التعليمي

وألنه ال يستطيع تغيير األمر فإنه ال يستطيع أن يتكيف ،وبما

إلى العمل االكاديمي نظرة تختلف عن االعمال األخرى نظ اًر

التي تدور حوله فهو يؤدي به الى عجز أو خلل دافعي أو

أنه يؤدي بالفرد إلى إدراك عدم قدرته على التحكم في االحداث

والطالب الذي يعتبر المخرج النهائي للعملية التعليمية ,وينظر

معرفي أو انفعالي ،كما يشير ; Abo Al-diyar, M.

ألن عضو هيئة التدريس يحمل على كاهله أعباء متعددة ال
تنتهي من البحث العلمي واالطالع المستمر على كل ما هو

) Salem, A. (2013إلى أن انخفاض االنتاجية في مجال

التي تعتمد على االعمال الروتينية اليومية0

كما يضيف أن االستمرار في العمل ليس مؤش ار على غياب

العمل هي أحد العناصر الممثلة للنتائج السلبية لهذا االنهاك،

معاصر بجانب عمله األكاديمي وهو عكس الوظائف األخرى
واالحتراق النفسي ال يأتي بين عشية أو ضحاها وانما

االحتراق النفسي ،وكذلك يشير ( & Batainah, O.

عمل تدريجي يحدث على فترة طويلة،لكنه يزداد تطو اًر عند

 Alsagher, A. (2012إلى أن الغياب المستمر عن العمل
والتقاعد المستمر والرغبة في ترك الوظيفة أو تغيير العمل

االفراد الذين ال يولون اهتمامات إلشارات التحذير ،والبحث

يهدف إلى دراسة هذا الموضوع حتي نصل إلى اشارات تحذيرية

واالنسحاب االجتماعي واالكتئاب كلها تمثل مؤشرات واضحة

يمكن من خاللها الوقاية من متالزمة االحتراق النفسي والتي

لإلصابة بمتالزمة االحتراق النفسي0
ومع تنوع المجاالت والمهن التي تناولت مفهوم االحتراق

تظهر على اغلب االفراد دون االهتمام والتصدي لمقاومتها0
وتشير األدبيات ونتائج الدراسات الى أن المهنة أو الوظيفة

النفسي إال أن " "Friedmanفي الزعبي ( )8.05يؤكد على

المتواصل وكذلك اسلوب الحياة والنظرة التشاؤمية إلى الذات

من أكثر المهن تعرضا للضغوط المهنية المتعددة مما يؤثر

أن هذا المفهوم يرتبط بمهنة التدريس أكثر من غيرها حيث تعد

ذات العمل المكثف والتي تتطلب وقتاً إلى جانب التفكير

سلباً على الحياة المهنية للقائم بعملية التدريس وخاصة اذا

والعالم تعتبر من االسباب التي تقود إلى االحتراق النفسي0
ويركز البحث الحالي على دراسة بعض المتغيرات

اضيف إلى أعبائهم التدريسية اعباء ادارية مما يجعل هذه

لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة نجران والتي تعتبر مؤش اًر

واذا تطرقنا إلى العوامل والمسببات التي تؤثر في ظهور

الشخصية والتنظيمية التي تساهم في متالزمة االحتراق النفسي

الضغوط تتباين كماً ونوعاً (الزعبي0)2018 ،

تلك المتالزمة نجد أن االحتراق النفسي كما أشار Fridman

جيداً لدراسة الضغوط واالرهاق الذي يقع على كاهل اعضاء
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) (1991ذو نمطين :أولهما يرتبط ببروفيل الشخصية والذي

 08هل يوجد تفاعل دال احصائيا بين متغيري الدراسة النوع

يفسر استعداد الفرد لالحتراق ،واآلخر يرتبط بالنظام والمناخ

(ذكور واناث) والتخصص (نظري وعملي) في االداء على

العمل ،ويرى فريدمان أن كل هذه المتغيرات تؤثر في عملية

بجامعة نجران؟

مقياس االحتراق النفسي لدى اعضاء هيئة التدريس

التنظيمي لبيئة العمل والمساندة االجتماعية والمهنية داخل

االحتراق النفسي ،وهذا ما قد سبق وأشار إليه زهراني ()2008

 04هل تتباين الفروق على متالزمة االحتراق النفسي لدى

من أن ضغوط العمل تلعب الدور األكبر في حدوث ظاهرة

اعضاء هيئة التدريس بجامعة نجران وفقاً لمتغير الدرجة

وبدراسة متالزمة االحتراق النفسي ومن خالل الدراسات

 08هل تتباين الفروق على متالزمة االحتراق النفسي لدى

التي تناولت متغير االحتراق النفسي نجد أنفسنا أمام تساؤل

اعضاء هيئة التدريس بجامعة نجران وفقاً لمتغير سنوات

الضاغط واحد وربما في االجابة إشارة إلى الخصائص

 0.ما درجة االسهام النسبي للعوامل التنظيمية والشخصية في

العلمية؟

االحتراق النفسي0

الخبرة؟

يفرض نفسه حول أسباب اختالف ردود االفعال رغم ان الموقف

متالزمة االحتراق النفسي لدى أعضاء هيئة التدريس

الشخصية للفرد والتي لها دور في تحديد نوعية استجابة الفرد

بجامعة نجران؟

سواء سلبياً أو إيجابياً ،وعلى الجانب اآلخر نجد أن متطلبات

العمل بأشكالها المختلفة ربما كان لها دو اًر ايضاً في اسباب

أهداف الدراسة :تهدف الدراسة إلى:

 00التعرف على مستوى االحتراق النفسي لدى أعضاء هيئة

هذا االختالف ولم تجد الباحثة سوى القليل من الدراسات التي

تناولت العوامل المتنبئة باالحتراق النفسي لدى أعضاء هيئة

التدريس بجامعة نجران0

التدريس ومنها دراسة التلباني؛ االغا وسعد اهلل ( )2015والتي

 08دراسة بعض العوامل الشخصية والتنظيمية المساهمة في

هدفت الى التعرف على مستوى االحتراق الوظيفي ودراسة

متالزمة االحتراق النفسي لدى أعضاء هيئة التدريس

عالقة العوامل التنظيمية باالحتراق الوظيفي لدى أعضاء هيئة

بجامعة نجران0

التدريس وتوصلت الدراسة الى وجود عالقة طردية قوية بين

 08معرفة الفروق بين اعضاء هيئة التدريس في متالزمة

العوامل التنظيمية واالحتراق الوظيفي كما اسفرت النتائج عن

االحتراق النفسي وفقاً لمتغيرات (العاملين بالكليات النظرية

ان العوامل التنظيمية هي أفضل العوامل للتنبؤ باالحتراق لدى
أعضاء هيئة التدريس ،ولم تتطرق الدراسة الى العوامل

والعملية-سنوات الخبرة – الدرجة العلمية – النوع)0

 04التعرف على درجة االسهام النسبي لتلك العوامل في

الشخصية ،ومن هنا تبلورت مشكلة الدراسة في محاولة التعرف

متالزمة االحتراق النفسي لدى أعضاء هيئة التدريس

على درجة االسهام النسبي التي تسهم بها كل من العوامل

بجامعة نجران0

الشخصية والعوامل التنظيمية في متالزمة االحتراق النفسي لدى

أهمية الدراسة:

أعضاء هيئة التدريس بجامعة نجران0

االهمية النظرية:

 -1تستمد الدراسة الحالية أهميتها النظرية من كونها تتناول

وتتلخص مشكلة الدراسة في التساؤالت التالية:

 00ما مستوى االحتراق النفسي لدى أعضاء هيئة التدريس

شريحة مهمة في المجتمع وهم عضو هيئة التدريس بالجامعة

بجامعة نجران؟

وهو محور العملية التعليمية لما يحمل على كاهله من اعباء

 08ما حجم العالقة االرتباطية بين العوامل التنظيمية

متعددة ال تنتهي0

والشخصية ومتالزمة االحتراق النفسي لدى أعضاء هيئة

 -2أهمية دراسة متغير االحتراق النفسي لدى أعضاء هيئة

التدريس بجامعة نجران؟

التدريس لما له من تأثير سلبي على السلوك االنساني حيث
-111-
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تؤدي الى االنهاك واالستنزاف البدني والنفسي واالنفعالي للفرد

االحتراق النفسي :ويعرفه

سلباً على أدائه ورضاه عن عمله وعن حياته مما ينتج عنه ما

أعضاء هيئة التدريس وتجعلهم عاجزين عن القيام باألعباء

خاصة عند تعرضه باستمرار للمثيرات الضاغطة والتي تنعكس

Abu Hadrous ; Al

)Farra,(2007على أنه " ظاهرة نفسية مرتبطة بالعمل تنتاب

يسمى بالضغط النفسي0

المهنية ،وعن تقديم المساعدة لطالبهم كما كانوا يرغبون ،فيتولد

 -3فتح المجال إلجراء البحوث والدراسات التي تهتم بمتالزمة

لديهم شعور عام بعدم أهمية نتائج العمل ،وبالقلق من ظروف

االحتراق النفسي والعوامل والمتغيرات التي تسهم في حدوثها0

العمل المادية ،والنفسية واالجتماعية ،نتيجة لالستنفاذ التدريجي

االهمية التطبيقية:

للرضا الوظيفي ،الجهد المبذول ،فيصبح كل مدرس منهم يحمل
اتجاها نحو مهنته ونحو زمالئه والحماس وتحقيق الهدف،

 -1تقديم الدعم النفسي ألعضاء هيئة التدريس ومحاولة

التعرف على اهم العوامل التي تساهم في متالزمة االحتراق

والتقدير المادي والمعنوي من قبل المسئولين بما يتناسب مع

النفسي وكيفية الوقاية من متالزمة االحتراق النفسي0

سلبيا فتنخفض دافعيته للعمل مما يؤثر سلبا على كفاءته

 -2تقديم استبانة لقياس العوامل الشخصية والتنظيمية المسببة

الشخصية كمدرس0
أما التعريف اإلجرائي في حدود هذه الدراسة :فهو

لمتالزمة االحتراق النفسي لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة0

الدرجات التي يحصل عليها االفراد من خالل اإلجابة على

مصطلحات الدراسة:

المقياس المستخدم في الدراسة0

العوامل الشخصية :وتتضمن توقعات الفرد وآماله ومدى واقعيته

فروض الدراسة:

في آماله وتوقعاته ،ومهارات التكيف التي يمتلكها ومدى الوعي

-1تتباين مستويات االحتراق النفسي لدى أعضاء هيئة

والتبصر بمشكلة االحتراق النفسي(0عبد العالي)2003 ،

التدريس بجامعة نجران0

وتعرفها الباحثة اجرائيا :بالدرجات التي يحصل عليها االفراد

 -2توجد عالقة ارتباطية دالة احصائيا عند مستوى داللة 0.05

عينة الدراسة من خالل االجابة على المحاور الخاصة ببعد

بين العوامل التنظيمية والشخصية ومتالزمة االحتراق

العوامل الشخصية في االستبانة المعدة في الدراسة0

النفسي لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة نجران0

العوامل التنظيمية :الضغوط التي يتضمنها مجال العمل وال

 -3يوجد تفاعل دال احصائيا بين متغيري الدراسة النوع (ذكور

يستطيع الفرد التوافق معها0ويقصد بها مجموعة من الخصائص

واناث) والتخصص (نظري وعملي) في االداء على

البيئية للعمل والتي تتمتع بدرجة من الثبات النسبي أو المستقرة

مقياس االحتراق النفسي لدى اعضاء هيئة التدريس

يفهمها العاملون ويدركونها،مما ينعكس على قيمهم واتجاهاتهم

بجامعة نجران0

وبالتالي على سلوكهم ،وتعرف ايضا بالخصائص التي تتعلق

-4توجد فروق دالة احصائيا عند مستوى داللة  0.05على

بالخبرة العملية،أو نطاق العمل كالتحدي والتغذية الراجعة

متالزمة االحتراق النفسي وفقاً لمتغير الدرجة العلمية لدى

واالستقاللية فضال عن االشراف المباشر وتماسك أعضاء

اعضاء هيئة التدريس بجامعة نجران0

الجماعة بأهداف المنظمة ومشاركة العاملين في اتخاذ

 -5توجد فروق دالة احصائيا عند مستوى داللة  0.05على

الق اررات(0قامون)2015،

متالزمة االحتراق النفسي وفقاً لمتغير سنوات الخبرة لدى

وتقصد بها الباحثة الدرجات التي يحصل عليها في استبانة

أعضاء هيئة التدريس بجامعة نجران0

العوامل الشخصية والتنظيمية والتي تعكس الثقافة التنظيمية

 -6تسهم العوامل التنظيمية والشخصية في متالزمة االحتراق

للعمل والتفاعل والعالقات بين اعضاء هيئة التدريس والهيكل

النفسي لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة نجران0

التنظيمي ومشاركة العاملين في اتخاذ الق اررات0
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حدود الدراسة ومحدداتها :اقتصرت الدراسة الحالية على

وباإلشارة الى االطر النظرية التي تناولت متغير االحتراق
النفسي نجد ارتباط هذا المفهوم بمهنة التدريس بدرجة أكبر من

الحدود والمحددات التالية:

المهن األخرى لذا نجد العديد من الدراسات تناولت االحتراق

 -0الحدود المكانية :جامعة نجران

النفسي لدى المعلم أو عضو هيئة التدريس فنجد دراسة الرشيد

 -8الحدود الزمانية :الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي

( )2020والتي هدفت إلى تحديد الفروق بين أعضاء وعضوات

 1441 / 1440هـ

هيئة التدريس على كل من :الصمود النفسي وأبعاده الفرعية،

 -8الحدود الموضوعية :تمثلت بدراسة بعض العوامل

واالحتراق

الشخصية والتنظيمية ودرجة اسهامها في متالزمة

النفسي

وأبعاده

الفرعية،

واالضطرابات

السيكوسوماتية ،وتكونت عينة الدراسة من ( )100من أعضاء

االحتراق النفسي لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة

هيئة التدريس بجامعة القصيم 45( ،عضوا55 ،عضوة)،

نجران0

أظهرت نتائجها عدم وجود فروق بين الذكور واالناث على كل

 -4الحدود البشرية :أعضاء هيئة التدريس بجامعة نجران0

من :الصمود النفسي وأبعاده الفرعية ،واالحتراق النفسي وأبعاده

 -8كما تحددت الدراسة باألدوات المستخدمة والمتمثلة في

الفرعية ،واالضطرابات السيكوسوماتية ،ودراسة العوض

مقياس االحتراق النفسي ،استبانة العوامل الشخصية

وعوض ()2019عن االحتراق النفسي وعالقته ببعض

والتنظيمية ،اضافة الى األساليب االحصائية المستخدمة

المتغيرات الديموغرافية لدى عينة من عضوات هيئة التدريس

في تفسير النتائج والتحقق من صحة الفروض0

في كليات التربية للبنات بجنوب المملكة العربية السعودية -

اإلطار النظري:

دراسة مقارنة بين جنسيات مختلفة ،وتوصلت الدراسة إلى ان

تحظى ظاهرة االحتراق النفسي بمزيد من االهتمام

االحتراق النفسي لدى عينة الدراسة يتسم باالرتفاع بنسبة

والبحث لما لها من تأثير سلبي على السلوك االنساني وهي ال

 ،%58توجد عالقة طردية دالة إحصائيا بين االحتراق النفسي

تعد ظاهرة جديدة في حياة االفراد وانما الجديد فيها أنها اصبحت

وسنوات الخبرة لدى عضوات هيئة عند مستوى داللة ()0.01

أكثر شيوعا وانتشا ار وأصبحت سمة من سمات المجتمع

ال توجد فروق ذات دالله إحصائيا في االحتراق النفسي تبعا

المعاصر الذي امتاز بالتغيرات السريعة والمتالحقة ،حيث

لجنسية عضوات هيئة التدريس ،ودراسة الشرنوبي ()2001

تؤدي الى االنهاك واالستنزاف البدني والنفسي واالنفعالي للفرد

التي توصلت الى وجود عالقة بين االحتراق النفسي وكل من

خاصة عند تعرضه باستمرار للمثيرات الضاغطة والتي تنعكس

مصادر الضغوط لدى أعضاء هيئة التدريس ،والمتغيرات

سلباً على أدائه ورضاه عن عمله وعن حياته مما ينتج عنه ما

الديموغرافية المتمثلة في السن ومدة الخبرة والدخل ،دراسة

يسمى بالضغط النفسي والذي تتعرض له مهنة التدريس

الربدي ( )2012التي كشفت عن أن مستوى االحتراق النفسي

باختالف فئاتها ومستوياتها أكثر من أي مهنة أخرى لما تتطلبه

لدى أفراد العينة يقع في درجة متوسطة 0كما أشارت إلى وجود

من أعباء اضافية ومسؤوليات كبيرة (بقيعـي)2011 ،

فروق دالة إحصائياً في مستوى االحتراق النفسي تعزى لمتغير

وقد ُعرف مصطلح االحتراق النفسي بمتالزمة االنهاك
النفسي او االنهاك المهني وتتميز تلك المتالزمة بشعور بالتعب

العمر لصالح األصغر سناً ،وكذلك وجود فروق دالة وفقاً
لمتغير المؤهل العلمي لصالح الحاملين لدرجة البكالوريوس

الشديد ،فقدان للسيطرة وعدم القدرة على تحقيق نتائج ملموسة

مقارنة بالحاملين لدرجة الماجستير والدكتوراه ،وعن وجود فروق

في العمل لذا يعتبر االحتراق النفسي حالة من االنهاك العقلية

تعزى لمتغير الدرجة العلمية لصالح درجة معيد ،وكذلك عن

واالنفعالية والجسدية تحدث نتيجة استهالك واستنفاذ

وجود فروق دالة تبعاً لمتغير سنوات الخبرة في التدريس لصالح

ميكانيزمات التكيف ،تحدث تحت تأثير الضغوط المتعرض لها

األقل خبرة مقارنة باألكثر خبرة في حين أظهرت النتائج عدم

في إطار العمل0
-1115

Published by Arab Journals Platform, 2021

nal of the Association of Arab Universities for Research in Higher Education (???? ????? ???????? ??????? (?????? ?? ??????? ??????, Vol. 41 [2021], Iss. 1, A

درجة االسهام النسبي لبعض العوامل الشخصية والتنظيمية في متالزمة االحتراق النفسي

عفاف عبد الاله عثمان

وجود فروق في مستوى االحتراق النفسي لدى أعضاء هيئة

; ) Cantero, F. J.(2013؛ عبد العالي ) )2003إلى

التدريس تبعاً لمتغيرات نوع الجنس ،والحالة االجتماعية،

وجود عوامل متعددة تسهم في التنبؤ بظهور متالزمة االحتراق

والتخصص ،وفي دراسة ( Gavrilovici (2015التي اظهرت

النفسي وفي مقدمتها العوامل الشخصية والتي تعبر عن مدى

نتائجها وجود درجات مرتفعة من اإلرهاق العاطفي وابطال

تعرض الفرد للضغوط داخله للعطاء ،وفي نفس الوقت يواجه

الشخصية لدى المعلمين عينة الدراسة 0وكذلك في دراسة

ظروف خارجة عن إرادته تقلل من هذا العطاء ،أضافة إلى

القريوتي والخطيب ( )2006نجد عدم وجود فروق دالة

ذلك مدى تمتع الفرد الموظف من قدرات ذاتية على التكيف

حالته االجتماعية 0كما أن هناك فروق ذات داللة إحصائية

في تحقيق أهدافه بأعلى درجة ممكنة فهو يتعرض إلى ظاهرة

لمتغير تخصص المعلم ولصالح المتخصصين في مجال

االحتراق النفسي عندما تواجهه مشكالت تحول دون تحقيق

الدراسات اإلسالمية واللغات والبرمجة مقارنة بغيرهم من ذوي

هدف من األهداف.

التخصصات األخرى 0كما أظهرت د ارسة (Gold )1987

وجود اختالفات ضئيلة في درجـة االحتـراق النفسي تعزى لجنس

لذا ُوجد أن االحتراق النفسي يتوقف على مجموعة من
العوامل التي تتداخل مع بعضها البعض والتي تتمثل في

المعلم (ذكر أو أنثى) ،كما أظهرت الدراسة أيضاً أن المعلمين

المتغيرات الشخصية كالحالة االجتماعية والكفاءة الذاتية

ومستوى الطموح ،فبالتالي يكون أكثر تفاني في عمله ويرغب

إحصائيا في درجة االحتراق النفسي تعزى لجنس المعلم أو

والمؤهل العلمي وغيرها وكذلك المتغيرات التنظيمية وهذا ما

األصغر سـناً وذوي الخبرات القليلة يعانون من االحتراق النفسي

تضمنته نتائج بعض الدراسات حيث أشارت الى وجود عالقات

بدرجة اكبر من المعلمين األكبر سـناً وذوي الخبرات الطويلة

بين االحتراق النفسي وتلك المتغيرات وكذلك فروق بين الجنسين

خصوصاً على أبعاد اإلجهاد االنفعالي وتبلد المشاعر0

ويتفق العديد من الباحثين (o.(2015،Gavrilovici

في تلك المتغيرات ومنها دراسة ()Einar, Sidsel02010

؛( Koc,H., Dincerol,C. (2013؛ نعيمة(2013) ،؛

والتي تناولت العالقة بين االحتراق النفسي للمعلم والكفاءة

حجاج(2013) ،؛ على ان اسباب االحتراق النفسي تتباين في

الذاتية ،وكانت الكفاءة الذاتية للمعلم والفعالية الجماعية واثنين

تختلف في تأثي ارتها على الفرد باختالف سماته الشخصية

السياق المدرسي والرضا الوظيفي للمعلم ،ودراسة أبو مسعود،

وتتمثل اهم أسباب االحتراق النفسي في تعارض االدوار

( )2010وهدفت إلى تحديد العالقة ما بين ظاهرة االحتراق

المرتبطة بالعمل ،والعبء الوظيفي ومدى استطاعة الفرد الوفاء

الوظيفي ومجموعة من العوامل الديموغرافية (الجنس – العمر

بمتطلبات وظيفته ،وغياب الدعم االجتماعي للعامل وانجازاته،

– الراتب – المؤهل العلمي – المسمى اإلداري – الحالة

المتكرر0

التي خرجت بها الدراسة أن هناك فروق ذات داللة إحصائية

من أبعاد االحتراق مرتبطة بشكل مختلف بكل من متغيرات

المستوى والتأثير من بيئة عمل إلى اخرى وأن تلك المسببات

االجتماعية) وتحديد أسباب ومصادر انتشارها ،ومن أهم النتائج

صعوبات البيئة المادية للعمل ،اضافة الى مواجهة الفشل
وقد اختلفت العوامل المتسببة في ظهور متالزمة االحتراق

في مستوى االحتراق بأبعاده الثالثة تعزى لكال من المتغيرات

النفسي بحسب االبحاث والدراسات التي تناولت هذا المتغير،

(الحالة االجتماعية – العمر – المؤهل العلمي – سنوات الخبرة

عوامل ذاتية خاصة بالفرد او عوامل موضوعية خارجية كالبيئة

التعرف علي أثر بعض سمات الشخصية ،والجنس ومدة الخبرة

االجتماعية او بيئة العمل ،فقد اشار كل من( Magaña. D.

على درجة االحتراق النفسي للمعلمين ،وكذا التعرف على مدي

E., Aguilar,M. N., and Sánchez-Escobedo, P.

إسهام هذه المتغيرات في التنبؤ بدرجة احتراقهم النفسي،

; Rubio, J. M., León-Pérez, J. M., and (2014

وأوضحت النتائج أن المعلمين االكثر خبرة أقل احتراقا من

– المستوى اإلداري) 0كما أجرى محمد ( )1998دراسة بغرض

واتفقت معظم الدراسات على أن ظهور المتالزمة ربما يعود الى
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أقرانهم االقل منهم خبرة ،ولم توجد فروق دالة بين المعلمين

تدني االنجاز الشخصي :تشير إليه ((1998،Maslach, C.

والمعلمات في االحتراق النفسي0

على أنه حالة يشعر فيها الفرد بعـدم الكفـاءة والقـدرة عـلى

اإلنجـاز وأنـه غـير مؤهـل عـلى التعامـل مـع االخريـن وأن لديه

كما تصنف الزعبي ( )2018العوامل المتسببة في ظهور

متالزمة االحتراق النفسي الى مجموعتين احداهما شخصية

نقصـا في القـدرة عـلى ومواجهـة عملـه0

واالخرى بيئية او تنظيمية لبيئة العمل ومناخ العمل ،كما أشارت

االجراءات المنهجية للدراسة:

الى نتائج سلبية وينهك فعالية الفرد ويترتب عليه آثار سلبية قد

االرتباطي لقدرته على وصف العالقة بين متغيرات الدراسة

إلى أن االخفاق في تحقيق قدر مناسب من الرضا المهني يؤدي

أوال :منهج الدراسة :تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي

تصل الى االحتراق النفسي ،ويضيف حجاج ( )2013أن

وتفسير وتحليل نتائجها00

العوامل الفردية تلعب دو ار هاما في تطور تلك المتالزمة حيث

ثانيا :عينة الدراسة :تم اختيار عينة الدراسة من بين أعضاء

لقضية ما عادة يكونون اكثر عرضة من غيرهم للتعرض لتلك

ادوات البحث على الموقع االلكتروني:

أن االشخاص الذين يتسمون بااللتزام في العمل او التفاني

هيئة التدريس بجامعة نجران بطريقة عشوائية حيث تم تصميم

المتالزمة ،واضافة الى ذلك تؤكد Maslach, C. Michael,

()https://forms.gle/TjNtj6PZYcuidXgF8

) L. and Schaufeli, W. B. (2001على بيئة العمل

على

وبثها

اعضاء هيئة التدريس بالكليات المختلفة ولم يتم الحصول إال

والظروف المحيطة به كأسباب لظهور متالزمة االحتراق

على ( )85عضو هيئة تدريس من الجنسين من كليات مختلفة

النفسي ،كما اشارت إلى أنه كلما زادت الهوة بين طبيعة العمل

من

ومؤهالت الفرد الذي ينخرط في اداء ذلك العمل كلما زاد

العلمية

التخصصات

واألدبية

للعام

الد ارسي

1441/1440هـ ،ويوضح الجدول ( )0وصف للعينة0

االحتراق النفسي المهني الذي يواجهه الفرد ،وفي دراسة

جدول رقم ( )1يوضح وصف العينة االساسية وفقا

 (2010) Einar, Sidsel.حددت  Maslackمجموعة من

للمتغيرات الديموغرافية

العوامل التنظيمية المؤسسية التي تؤدي الى متالزمة االحتراق

المتغير

النفسي المهني وهي ضغط العمل ،محدودية صالحية العمل،
قلة التعزيز االيجابي ،غياب االجتماعية ،غياب االنصاف
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اناث

8.

8808

58

%0..

أستاذ

08

0400

استاذ مشارك

84

4.0.

استاذ مساعد
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من ()08-00

85

4805

من ()0.-.

88

8505

من ()8-8

08

0808

58

%0..

المجموع

أبعاد االحتراق النفسي:

الجنس

االجهاد االنفعالي :وتعرفه تاللى ( )2018على أنه شـعور الفرد
بالتعـب ،والعجـز والقلـق والعصبيـة ،وانخفاض الـروح المعنويـة

المجموع

ونقص االهتـمام بموضـوع العمـل ،وأن الفرد في هـذه الحالة ليس
لديه شيء يقدمـه وأن ضغوط العمل ازئـدة عن طاقـة الفرد0

الدرجة العلمية

تبلد المشاعر :يعرفه خميس ( )2016بأنه حالة تنتاب الفرد
تجعله يقوم بمواقـف سـلبية اتجـاه المتعاملـين معـه ،ويرفـض

المجموع

التعامـل مع النـاس بإنسـانية ،بـل يتعامـل معهم كأرقـام وأشـياء،

ويمتاز الفرد المصاب بتبلد المشـاعر بالقسـوة اتجـاه اآلخريـن،

سنوات الخبرة

وال يكـون هـذا الشـعور تجـاه اآلخريـن فقـط ،بل يشـعر الفرد

المجموع

نفسـه بـأن ليس لـه قيمة

المئوية
..

التخصص

والعدل ،صراع القيم

النسبة
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عفاف عبد الاله عثمان

( )0.513وبعد التبلد والالمباالة ( )0.582مما يعنى أن

ثالثا :األسااااااااليئ االحصاااااااائية المساااااااتخدمة :تم اس ـ ـ ـ ـ ــتخدام

المقياس يتمتع بدرجة عالية من الصدق.

المتوسطات واالنحرافات المعيارية ،معامالت االرتباط ،اسلوب

ثالثاً :الثبات :قامت الباحثة بحساب معامل الثبات للمقياس

االنحدار ،التباين الثنائي0

بحساب قيمة معامل ألفا ألبعاد المقياس وللدرجة الكلية وبلغت

رابعا :ادوات الدراسة:

قيمة معامل الف كرونباخ لبعد االجهاد االنفعالي ()0.821

 -0مقياس ماسالش لالحتراق النفسي من تصميم Christina

وبعد االنجاز الشخصي ( ،)0.879وبعد التبلد والالمباالة

0Maslach and Susan Jackson 1979

ويتكون من ( )21مفردة موزعة على ثالثة أبعاد فرعية وهي

( )0.730وللدرجة الكلية للمقياس ( )0.899وهي قيم مرتفعة

االجهاد االنفعالي بعدد ( )9مفردات واالنجاز الشخصي بعدد

مما يجعل هناك ثقة في استخدام المقياس0

( )7مفردات والتبلد والالمباالة بعدد ( )5مفردات0

 -8استبانة العوامل الشخصية والتنظيمية

الخصائص السيكومترية للمقياس:

إعداد الباحثة.

قامت معدة المقياس بالتحقق من خصائصه السيكومترية عن

الهدف من االستبانة :التعرف على العوامل الشخصية

طريق حساب الصدق المنطقي أو صدق المحتوى وكذلك

والتنظيمية المسببة لالحتراق النفسي لدى أعضاء هيئة التدريس

حساب االتساق الداخلي لألداة وقد كانت جميع االرتباطات

بجامعة نجران0

مرتفعة0

خطوات بناء االستبانة:

وتم التحقق من الخصائص السيكومترية للمقياس في الدراسة

-1االطالع على التعريفات والدراسات ذات العالقة بالعوامل

أوالً :صدق المقياس عن طريق صدق المحك وذلك بحساب

العوامل0

الحالية عن طريق:

التنظيمية والشخصية المسببة لالحتراق النفسي وتحديد تلك

االرتباطات المتبادلة بين درجات أفراد هذه العينة على مقياس

-2االطالع على بعض المقاييس العربية واألجنبية الخاصة

االحتراق النفسي والمهني ودرجاتهم على مقياس الضغوط

بالعوامل المسببة لالحتراق النفسي ومنها:

النفسية المدركة ( )S. 1993،Levensteinوهو يشتمل على



 30عبارة وفق تدرج رباعي (أبداً – أحيانا -كثي ار – عادة)

مقياس االحتراق النفسي إعداد Daniela.V.S et al.
2019

وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة بين درجات أفراد



هذه العينة على مقياس االحتراق النفسي والمهني ودرجاتهم

اختبار االحتراق النفسي أعده وطوره ابراهيم أمين
القريوتي وفيصل أحمد عبد الفتاح

على مقياس الضغوط النفسية المدركة قدرها ( )0.72مما يدل



على صدق المقياس0

مقياس العوامل التنظيمية إعداد نهاية التلباني ،مروان
االغا ،رأفت سعد اهلل2014 ،

ثانياً :االتساق الداخلي بين ابعاد متالزمة االحتراق النفسي:



استبانة المتغيرات الديموغرافية إعداد سندس رضيوي،
2018

قامت الباحثة بحساب االتساق الداخلي بين كل مفردة والبعد
الذي تنتمي إليه واوضحت نتيجة حساب االتساق أن كل

وقد كان من نتيجة هذه الخطوة التوصل إلى العوامل التنظيمية

الدرجات دالة عند مستوى داللة ( )0.01وتراوحت ما بين

والشخصية (موضوع البحث)0

( )0.823( ،)0.381وكذلك بين كل بعد والدرجة الكلية

-3من خالل اطالع الباحثة على الدراسات السابقة التي تناولت

للمقياس واوضحت النتائج أيضاً أن قيم معامالت االرتباط دالة

العوامل التنظيمية والشخصية (موضوع البحث) تم بناء المقياس

عند مستوى ()0.01حيث كانت قيمة معامل االرتباط لبعد

التي بلغت ( )39عبارة وهى الصورة األولية للمقياس0

االجهاد االنفعالي ( )0.718وبعد االنجاز الشخصي
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-4تم عرض المقياس في صورته األولية على عدد من األساتذة

بشدة) ،والدرجات من ( 0)1-5وقد تم حساب الدرجة الكلية

المتخصصين في مجال التربية وعلم النفس0

على المقياس بجمع الدرجات في جميع الفقرات والذي تراوحت

-5تم تطبيق المقياس في صورته األولية على العينة

درجاته من (0)195 -39

االستطالعية والتي بلغ عدد أفرادها ( )46عضو هيئة تدريس

الخصائص السيكومترية الستبانة العوامل الشخصية

حساب الصدق والثبات للمقياس0

قامت الباحثة بحساب االتساق الداخلي بين كل مفردة والبعد

والذين تم اختيارهم من كليات جامعة نجران ،وذلك بغرض

والتنظيمية:

-6صياغة عبارات المقياس :قامت الباحثة بصياغة فقرات

الذي تنتمي إليه وبين كل بعد والدرجة الكلية لالستبانة والجداول

المقياس بأسلوب سهل وبسيط وشامل حيث تتم اإلجابة عنها

التالية يوضح النتائج:

وفق مقياس خماسي متدرج وفقا لنظام ليكرت 0للموافقة (موافق
بشدة  -موافق – إلى حد ما – غير موافق  -غير موافق

جدول ( )2قيم معامالت االرتباط بين كل عبارة والبعد المنتمية إلىه
المحاور

األبعاد

م

ضغط العمل
محدودية
العوامل التنظيمية

صالحية العمل
قلة التعزيز
االيجابي
غياب االنصاف
والعدل
صراع القيم

قيم معامل
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م
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م
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8
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**.0450

**.0844

**.05.4
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القدرات الذاتية
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.

**.0.00

0

**.0454

.

*.0884

0

**.04.8

8

8

8

**.0548
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** دالة عند مستوى .0.0

كما قامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط بين كل محور

8

**.0485

**.0..8

**.04.5

4

4

8

**.0455

**.0...

* دالة عند مستوى .0.8

والدرجة الكلية لالستبانة وبلغت قيمة معامل االرتباط

(** )0.956للعوامل التنظيمية )0.463**( ،للعوامل
الشخصية ،وبالنظر الى النتائج نجد ان كل القيم دالة عند
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مستوى ( )0.05( ،)0.01وهذا يعنى أن المقياس يتمتع بدرجة

( )0.833وهي قيم مرتفعة مما يجعل هناك ثقة في استخدام

عالية من الصدق وأن جميع مفردات المقياس ترتبط بالدرجة

االستبانة0

الكلية للمقياس مما يدل على أن هناك اتساقاً داخلياً للمقياس

نتائج الدراسة وتفسيرها:

ثالثا :الثبات

اختبار الفرض االول :تتباين مستويات االحتراق النفسي لدى

ككل.

لإلجابة على تساؤالت الدراسة تم اختبار الفرضيات كالتالي:

قامت الباحثة بحساب معامل الثبات لالستبانة بحساب قيمة

أعضاء هيئة التدريس بجامعة نجران0

الف كرونباخ لمحور العوامل التنظيمية ( )0.812ولمحور

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لعينة الدراسة على مقياس

وللتحقق من صحة الفرض األول قامت الباحثة بحساب

معامل ألفا لمحوري االستبانة وللدرجة الكلية وبلغت قيمة معامل
العوامل الشخصية ( ،)0.816وللدرجة الكلية للمقياس

االحتراق النفسي المهني من خالل البرنامج اإلحصائي
 ،SPSSويوضح جدول ( )8نتائج المتوسطات:

جدول رقم ( ) 3يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات افراد العينة االساسية على مقياس متالزمة االحتراق النفسي
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الباحثة ذلك إلى أن أعضاء هيئة التدريس في ظل الظروف

اعتمدت الباحثة تحديد المستويات كالتالي:

الحالية من ضغوط نفسية في ظل جائحة كورونا وايضا االعباء

 1-2.33ضعيف 2.34-3.67 ،متوسط  3.68-5 ،قوي،

التدريسية اصبحوا أكثر عرضة لالحتراق النفسي الذي ما هو

وبحساب النسب المئوية لتوزيع أفراد العينة على مستويات

اال استمرار الضغط وفقد االهتمام والدافع إلى العمل ،وضعف

االحتراق النفسي نخلص الى وجود ( )%33تمثل المستوى

االنتاجية واستنزاف الطاقة ،وهذا ما تشير إليه االدبيات ذات

القوي من االحتراق و( )%67تمثل المستوى المتوسط وبالتالي

العالقة من أن ضغوط العمل تلعب الدور األكبر في حدوث

فهناك مستويات متباينة من االحتراق النفسي وان كانت النسبة

ظاهرة االحتراق النفسي ،وترى الباحثة أن عمل أعضاء هيئة

االكبر لالتجاه المتوسط أي أن معظم أفراد العينة يتمتعون

التدريس في الجامعات قد يكون من األعمال المجهدة ربما

بمستوى متوسط من االحتراق النفسي ،وتتفق تلك النتيجة مع

بسبب التعامل مع أعداد كبيرة من الطالب والتعامل مع

نتائج دراسة ( )Koc, Dincerol 02013والتي توصلت الى

وجود تمايز كبير بين مستويات المهنية واالحتراق النفسي

مشاكلهم اضافة الى الظروف المادية والبيئية االخرى وقيامهم

والوظيفي للمعلمين ،ونتائج دراسة ()Gavrilovici. 2015

بمهام اجراء البحوث العلمية الالزمة للعمل االكاديمي ومسؤولية

والتي أظهرت نتائجها وجود

إلقاء المحاضرات وكل هذا يجعلهم عرضة لالحتراق النفسي،

درجات مرتفعة من اإلرهاق

وكذلك تلك النتيجة ربما تعود الى طبيعة عمل أعضاء هيئة

العاطفي وابطال الشخصية لدى المعلمين عينة الدراسة ،وترجع
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التدريس التي تتصف بكثرة االعباء االكاديمية والمسؤوليات

االنصاف والعدل -صراع القيم -مستوى الطموح -القدرات

االدارية والتي تحتاج الى جهد كبير لتنفيذها ،ولذا ترى الباحثة

الذاتية -االلتزام في العمل) تسهم في متالزمة االحتراق النفسي،

نتيجة لتلك العوامل منطقية وجود مستويات مرتفعة ومتوسطة

وأن ظهور المتالزمة يعود بالفعل الى عوامل ذاتية خاصة بالفرد

من الذين يعانون من التعرض لالحتراق النفسي0

او عوامل موضوعية خارجية كالبيئة االجتماعية او بيئة العمل

اختبار الفرض الثاني:

كما جاء في االدبيات واألطر النظرية ذات العالقة فقد اشارت
نتائج دراسات كل من كل من( Magaña. D. E.et.al.

توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائيا عند مستوى داللة

(2014

( )0.05بين العوامل التنظيمية والشخصية ومتالزمة االحتراق

; ) ; Rubio, J. M.et.al.(2013عبد العالي

) )2003الى وجود عوامل متعددة تسهم في التنبؤ بظهور

النفسي لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة نجران 0وللتحقق من

صحة الفرض الثاني تم حساب معامل االرتباط بين العوامل

متالزمة االحتراق النفسي المهني وفي مقدمتها العوامل

التنظيمية والشخصية ومتالزمة االحتراق النفسي

الشخصية ،وتتفق النتيجة مع نتائج دراسة (الشرنوبي)2001،

جدول ( )4معامل ارتباط سبيرمان بين العوامل التنظيمية

التي توصلت الى وجود عالقة بين االحتراق النفسي وكل من

مصادر الضغوط لدى أعضاء هيئة التدريس ،وكذلك تتفق مع

والشخصية ومتالزمة االحتراق النفسي والجدول التالي يوضح

نتائج دراسة ( )Jacobson ، 2016التي توصلت نتائجها

النتائج:

الى إلى أن االحتراق النفسي والمهني لدى المدرسين قد ينجم

جدول ( )4معامل االرتباط بين العوامل التنظيمية والشخصية

عن عدة عوامل ،كما تشير االدبيات الى أن العوامل الفردية

ومتالزمة االحتراق النفسي
االبعاد

متالزمة

العوامل

تلعب دو ار هاما في تطور تلك المتالزمة حيث أن االشخاص

العوامل

االحتراق النفسي

التنظيمية

الشخصية

1.000

**0.403

**0.305

العوامل التنظيمية

**0.403

1.000

**0.566

العوامل الشخصية

**0.305

**0.566

1.000

الذين يتسمون بااللتزام في العمل او التفاني لقضية ما عادة
يكونون اكثر عرضة من غيرهم للتعرض لتلك المتالزمة ،ومن

متالزمة االحتراق
النفسي

اهم االسباب التي تؤدي إلى االحتراق قد ينجم عن عدة عوامل

مثل المهام التعليمية وقضايا االنضباط في الفصل ؛ وأنه يؤثر
سلبيا على الفصول الد ارسية والتعليم 0وهو ما تؤكده دراسة
(0)Jacobson 02016وهو ما يتفق مع نتائج الدراسة الحالية
ان العوامل التنظيمية لها دور في متالزمة االحتراق النفسي0
اختبار الفرض الثالث:

يوجد تفاعل دال احصائيا بين متغيري الدراسة النوع (ذكور

** دال عند مستوى ()0.01

واناث) والتخصص (نظري وعملي) في االداء على مقياس

واوضحت النتائج ان هناك عالقة ارتباطية موجبة ودالة عند

االحتراق النفسي لدى اعضاء هيئة التدريس بجامعة نجران،

مستوى ( )0.01بين العوامل التنظيمية واالحتراق النفسي

وللتحقق من صحة الفرض الثالث تم استخدام اسلوب تحليل

(** )0.403وبين العوامل الشخصية واالحتراق النفسي

التباين الثنائي من خالل البرنامج اإلحصائي  ،SPSSويوضح

(** ، )0.305ويمكن تفسير ذلك بان العوامل الشخصية

الجدول التالي النتائج:

والتنظيمية والتي تنعكس في االبعاد التالية (ضغط العمل-
محدودية صالحية العمل -قلة التعزيز االيجابي -غياب
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جدول ( )5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى االحتراق النفسي حسئ متغيري النوع والتخصص
النوع
ذكور

االجهاد االنفعالي

اناث

المجموع

ذكور

االنجاز الشخصي

اناث

المجموع

ذكور

التبلد والالمباالة

اناث

المجموع

ذكور

الدرجة الكلية

اناث

المجموع

التخصص

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

العدد

نظري

0.005

4088

88

عملي

08080

8055

88

مجموع

08058

8048

88

نظري

08088

8048

05

عملي

0.0..

8048

08

مجموع

08088

8085

8.

نظري

08054

805.

80

عملي

08088

80.8

84

مجموع

08048

80.0

58

نظري

04084

8080

88

عملي

0.048

80.4

88

مجموع

04088

8044

88

نظري

08044

400.

05

عملي

08048

8044

08

مجموع

0804.

8045

8.

نظري

0.054

8008

80

عملي

0.085

8058

84

مجموع

0.040

80..

58

نظري

40..

0048

88

عملي

.044

0044

88

مجموع

.05.

00.8

88

نظري

.08.

0084

05

عملي

.048

0008

08

مجموع

.0..

0084

8.

نظري

.058

00.5

80

عملي

.04.

0088

84

مجموع

.05.

0084

58

نظري

4.048

8055

88

عملي

85050

8045

88

مجموع

85055

8008

88

نظري

8408.

4045

05

عملي

8508.

4088

08

مجموع

8405.

4085

8.

نظري

850..

80.0

80

عملي

8504.

8048

84

مجموع

85084

4058

58
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التباين الثنائي المشترك ذي التصميم العاملي(Two- )8×8

يتبين من جدول ( )8عدم وجود فروق ظاهرية في متوسطات

 Way ANCOVAعلى نتائج أعضاء هيئة التدريس في

تقديرات أفراد عينة الدراسة على مقياس االحتراق النفسي في

االحتراق النفسي لفحص أثر النوع والتخصص والتفاعل

بعدي االجهاد االنفعالي والتبلد والالمباالة والدرجة الكلية بينما

بينهما على مستوى االحتراق النفسي وذلك كما هو مبين

لوحظ وجود فروق ظاهرية في متوسطات تقديرات أفراد عينة

بالجدول التالي:

الدراسة على مقياس االحتراق النفسي في بعد االنجاز
الشخصي ولمعرفة اتجاه تلك الفروق استخدمت الباحثة تحليل

جدول ( )6تحليل التباين الثنائي ألثر النوع والتخصص والتفاعل بينهما على مستوى االحتراق النفسي
مصدر التباين

النوع

التخصص

النوع × التخصص

الخطأ

الكلي

المتغيرات التابعة

مجموع

درجات الحرية

التباين

ف

قيمة الداللة

االجهاد االنفعالي

.0885

0

.0885

.0.84

.054.

االنجاز الشخصي

88055

0

880558

80585

*.0.80

التبلد والالمباالة

00848

0

00848

.0884

.0440

الدرجة الكلية

8508.5

0

8508.5

80808

.0004

االجهاد االنفعالي

.0.84

0

.0.84

.0..8

.05..

االنجاز الشخصي

80844

0

80844

.0858

.0888

التبلد والالمباالة

.0..8

0

.0..8

.0..0

.0548

الدرجة الكلية

40000

0

40000

.0044

.0.45

االجهاد االنفعالي

08088

0

08088

.0548

.0888

االنجاز الشخصي

80085

0

80085

.0844

.0885

التبلد والالمباالة

00..0

0

00..0

.0484

.080.

الدرجة الكلية

4.0888

0

4.0888

00.55

.005.

االجهاد االنفعالي

0.45045

50

08080

االنجاز الشخصي

4850458

50

50088

التبلد والالمباالة

05.0.04

50

80484

الدرجة الكلية

05050588

50

880.55

االجهاد االنفعالي

880880..

58

االنجاز الشخصي

848440...

58

التبلد والالمباالة

408.0...

58

الدرجة الكلية

0885550...

58

المربعات

يتضح من جدول ().( ،)8
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 عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى 0.05

نوع الجنس ،والحالة االجتماعية ،والتخصص ،بينما تختلف

تعزى ألثر النوع في كل من االجهاد االنفعالي،والتبلد

هذه النتيجة مع نتائج دراسة (أبو مسعود )2010 ،الذي

وصلت قيمة (ف) كما هو مبين بجدول ( ).لمتغير االجهاد

االحتراق بأبعاده الثالثة تعزى لكال من المتغيرات (الجنس

االنفعالي ( ).0.84ولمتغير التبلد والالمباالة ().0884

-الحالة االجتماعية – العمر – المؤهل العلمي – سنوات

وللدرجة الكلية ( ،)80808ووجود فروق ذات داللة

الخبرة – المستوى اإلداري) 0وكذلك نتائج دراسة (,1987

توصل إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى

والالمباالة باإلضافة الى الدرجة الكلية للمقياس حيث

احصائية عند مستوى  0.05تعزى ألثر النوع في بعد

 )Goldالتي توصلت الى وجود اختالفات ضئيلة في درجـة

االنجاز الشخصي حيث بلغت قيمة (ف) ()80585

االحتـراق النفسي تعزى لجنس المعلم (ذكر أو أنثى) ،كما

لصالح الذكور حيث بلغ متوسط الذكور ( )04088بينما
بلغ متوسط االناث ( )0804.كما هو مبين في جدول(0)8

أظهرت الدراسة أيضاً أن المعلمين األصغر سـناً وذوي

الخبرات القليلة يعانون من االحتراق النفسي بدرجة اكبر من

 عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى 0.05

المعلمين األكبر سـناً وذوي الخبرات الطويلة خصوصاً على

حيث بلغت قيمة (ف) ألبعاد المقياس على الترتيب

النتيجة الى أن األعباء التدريسية واحدة لكل الجنسين

الكلية

اعضاء وعضوات وكذلك كليات نظرية أو عملية وبالتالي

تعزى ألثر التخصص في أبعاد المقياس والدرجة الكلية
وللدرجة

(،).0..0(،).0858(،).0..8

أبعاد اإلجهاد االنفعالي وتبلد المشاعر 0وترجع الباحثة تلك

فالكل يعاني من االحتراق بغض النظر عن جنسه أو

(0).0044

 عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى 0.05

تخصصه أي أن الضغوط التي يتعرض لها الذكور هي

تعزى ألثر التفاعل بين النوع والتخصص في أبعاد المقياس

نفسها التي تتعرض لها االناث وتعامالت الجامعة مع كال

والدرجة الكلية حيث بلغت قيمة (ف) ألبعاد المقياس على

الجنسين متساوية مما يجعل الصعوبات والمشاكل ان

الترتيب (،).0484(،).0844(،).0548وللدرجة الكلية

وجدت تكون بنفس النوعية ،وبالمثل فان الفرص متساوية

وتشير نتائج تحليل التباين الثنائي لتفاعل متغير النوع (ذكور-

حيث أن الضغوط المتعلقة بالمهنة واالعباء ومشاكل

أمام التخصصات المختلفة سواء كانت نظرية أو عملية

(0)00.55

الطالب وبيئة العمل متقاربة الى حد كبير0

اناث) ومتغير التخصص (نظري-عملي) لمتالزمة
االحتراق النفسي ان كال المتغيرين يعاني من االحتراق

اختبار الفرض الرابع:

(الرشيد )2020،والتي أظهرت نتائجها عدم وجود فروق

متالزمة االحتراق النفسي وفقاً لمتغير الدرجة العلمية لدى

النفسي،

وتتفق

تلك

النتيجة

مع

نتائج

توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة  0.05على

دراسة

بين الذكور واالناث على االحتراق النفسي وأبعاده الفرعية،
وكذلك مع نتائج دراسة (القريوتي والخطيب )2006 ،التي

اعضاء هيئة التدريس بجامعة نجران وللتحقق من الفرض تم

استخدام اسلوب التباين االحادي للتعرف على الفروق على

اشارت الى عدم وجود فروق دالة احصائيا في درجة

متالزمة االحتراق النفسي وفقاً لمتغير الدرجة العلمية والجدول

االحتراق

تعزي

لمتغير

الجنس،

ونتائج

دراسة

( )4يوضح النتائج:

(محمد )1998،التي أوضحت أنه ال توجد فروق دالة بين
المعلمين والمعلمات في االحتراق النفسي ،ودراسة (الربدي،
 )2012التي أظهرت نتائجها عدم وجود فروق في مستوى
االحتراق النفسي لدى أعضاء هيئة التدريس تبعاً لمتغيرات
-11114
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استخدام اسلوب التباين االحادي للتعرف على الفروق على

جدول ( )7تحليل التباين للفروق على متالزمة االحتراق

متالزمة االحتراق النفسي وفقاً لمتغير سنوات الخبرة ،والجدول

النفسي وفقا لمتغير الدرجة العلمية(استاذ –استاذ مشارك-

( )5يوضح النتائج:

استاذ مساعد-محاضر)

مجموع

المربعات
بين
المجموعات
داخل
المجموعات
مجموع

د.ح

متوسط

المربعات

4.08.

8

0808.

8.05080

50

84058

8.85050

54

ف

جدول (  )8تحليل التباين للفروق على متالزمة االحتراق

مستوى
الداللة

النفسي وفقا لمتغير سنوات الخبرة
مجموع
المربعات

.0.8
.084

د.ح

بين

غير دال

المجموعات

احصائياً

داخل
المجموعات

يتضح من الجدول ( )4ان قيمة (ف) ( )0.54بداللة قيمتها

مجموع

( )0.65غير دالة وبالتالي يتضح إن متغير الخبرة (استاذ –

استاذ مشارك -استاذ مساعد -محاضر) على متالزمة

8

85084

متوسط

ف

المربعات

مستوى
الداللة

05008
.04.

8.800.8

58

8.85050

54

840.8

.044

غير دال
احصائي ًا

يتضح من الجدول ( )5ان قيمة (ف) ( )0.77بداللة قيمتها

االحتراق النفسي لدى اعضاء هيئة التدريس بجامعة نجران غير

( )0.46غير دالة وبالتالي يتضح ان متغير سنوات الخبرة من

دال احصائياً ،وهذا يختلف مع دراسة (أبو مسعود)2010 ،

( -)15-11من ( - )10-6من ( )5-2على متالزمة

الذي توصلت إلى الفروق ذات الداللة اإلحصائية في مستوى

االحتراق النفسي لدى اعضاء هيئة التدريس بجامعة نجران غير

االحتراق على متغير (المؤهل العلمي) ودراسة (الربدي،

دال احصائياً 0وبهذا لم يتحقق الفرض وهذا ما يختلف مع دراسة

 )2012التي أسفرت نتائجها عن وجود فروق دالة وفقاً لمتغير

(الربدي )2012 ،التي اسفرت نتائجها عن وجود فروق دالة

المؤهل العلمي لصالح الحاملين لدرجة البكالوريوس مقارنة

تبعاً لمتغير سنوات الخبرة في التدريس لصالح األقل خبرة مقارنة

بالحاملين لدرجة الماجستير والدكتوراه ،وعن وجود فروق تعزى

باألكثر خبرة 0ودراسة (أبو مسعود )2010،التي توصلت إلى

لمتغير الدرجة العلمية لصالح درجة معيد مقارنة بالدرجات

وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االحتراق (سنوات

األخرى

الخبرة) ،وكذلك نتائج دراسة ( )Gold ,1987التي توصلت

وبالرجوع الى االدبيات نجد أنه بالفعل سنوات الخبرة لها دور

الى أن المعلمين األصغر سـناً وذوي الخبرات القليلة يعانون من

في التعامل مع الضغوط ومواجهة االزمات إال أن الباحثة ترجع

االحتراق النفسي بدرجة اكبر من المعلمين األكبر سـناً وذوي

تلك النتيجة إلى أن عضو هيئة التدريس من محاضر حتي

الخبرات الطويلة خصوصاً على أبعاد اإلجهاد االنفعالي وتبلد

أستاذ يعاني من االعباء والضغوط في مجال التدريس وفي ظل

المشاعر 0وكذلك نتائج دراسة (محمد )1998،التي أوضحت

الظروف الحالية ألن متطلب التدريس عن بعد والتكليفات

أن المعلمين االكثر خبرة أقل احتراقا من أقرانهم االقل منهم

واالختبارات واعداد التقارير ربما تمثل عبئاً اكبر من التدريس

خبرة ،وكما اسفرت نتائج الفروض السابقة فان الجميع من حيث

الحضوري ومقابلة الطالب وجها لوجه مما يجعل عضو هيئة

الدرجة العلمية ومن حيث سنوات الخبرة معرض لالستنزاف

التدريس يعاني من االحتراق النفسي0

االنفعالي والبدني نتيجة للضغوط التي تفرضها الظروف الحالية

اختبار الفرض الخامس:

وهذه النتائج ربما تختلف اذا اجريت نفس الدراسة في ظروف

توجد فروق دالة احصائيا عند مستوى داللة  0.05على

اخري وفي حقبة ال تتعرض للضغوط الحالية0

متالزمة االحتراق النفسي وفقاً لمتغير سنوات الخبرة لدى

اعضاء هيئة التدريس بجامعة نجران ،وللتحقق من الفرض تم
-111-
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درجة االسهام النسبي لبعض العوامل الشخصية والتنظيمية في متالزمة االحتراق النفسي

وللتحقق من صحة الفرض السادس تم استخدام اختبارات تحليل

اختبار الفرض السادس:

االنحدار ألبعاد متغيرات العوامل التنظيمية والشخصية

تسهم العوامل التنظيمية والشخصية في متالزمة االحتراق

واالحتراق

النفسي لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة نجران0

النفسي

من

خالل

البرنامج

اإلحصائي

0SPSSوجاءت النتائج على النحو التالي:

جدول( )9تحليل التباين ألبعاد متغيري العوامل التنظيمية والشخصية على االحتراق النفسي
المتغير

االجهاد

محدودية صالحية
العمل

قلة التعزيز االيجابي

غياب االنصاف والعدل

صراع القيم

مستوى الطموح

القدرات الذاتية

االلتزام والتفاني في
العمل

مصدر التباين

مجموع

درجة

معامل
متوسط المربعات

المربعات

الحرية

االنحدار

0.80.48

0

0.80.48

البواقي

055400.

58

880580

المجموع

8.85050

54

االنحدار

0880..4

0

0880..4

البواقي

058.08.5

58

8808.4

المجموع

8.850508

54

االنحدار

0840454

0

0840454

البواقي

05880805

58

880804

المجموع

8.850508

54

االنحدار

.50.8.

0

.50.8.

البواقي

05500458

58

880554

المجموع

8.850508

54

االنحدار

84008.

0

84008.

البواقي

8.880.50

58

84084.

المجموع

8.850508

54

االنحدار

080588

0

080588

البواقي

8.480585

58

840.8.

المجموع

8.850508

54

االنحدار

0400484

0

0400484

البواقي

05050.48

58

8800.5

المجموع

8.850508

54

االنحدار

088058.

0

088058.

البواقي

058.05.8

58

880808

المجموع

8.850508

54

يتضح من الجدول ( )5ما يأتي:

قيمة (ف)

40885

80484

80885

80584

00884

.0.44

.0088

80484

الداللة

.0...

.0.0

.0.8

.0.5

.088

.048

.0.0

.0.0

االرتباط
)(R

.0854

.0888

.084.

.0058

.0084

.0.55

.08.8

.0884

التباين المفسر
2

R

.0.5.

.0..8

.0...

.0.88

.0.05

.0..5

.0..5

.0..8

تش ـ ــير قيمة مس ـ ــتوى داللة ف إلى أن امكانية التنبؤ باالحتراق

في العوامل الش ـ ــخص ـ ــية ،كما يتض ـ ــح من الجدول أن االرتباط

النفسـ ـ ـ ــي من خالل تلك المتغيرات كان ذا داللة إحصـ ـ ـ ــائية ما

المتعدد يشـ ــير إلى حجم العالقة بين أبعاد المتغيرات المس ـ ـتقلة

عدا بعدي صـراع القيم في العوامل التنظيمية ومســتوى الطموح

(العوامل التنظيمية والعوامل الشـ ـ ــخصـ ـ ــية) وبين المتغير التابع
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(االحتراق النفسـ ـ ــي) حيث وصـ ـ ــل معامل االرتباط المتعدد إلى

( )%12.8وبـ ـ ــذلـ ـ ــك تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم متغيرات العوامـ ـ ــل التنظيميـ ـ ــة

( )0.305( ،)0.403وتربيع هذا االرتباط يش ـ ـ ـ ـ ــير إلى مقدار

والشخصية معا في تفسير ( )%36.8من تباين المتغير التابع

متغير العوامــل التنظيميــة والتي تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم بحوالي ( )%24من

من التبــاين ترجع الى متغيرات أخرى (البواقي) ،لم تؤخــذ في

حجم التباين ،ومتغير العوامل الش ــخص ــية والتي تس ــهم بحوالي

االعتبار في معادلة التنبؤ0

(الدرجات على مقياس االحتراق النفسي) ،بينما النسبة المتبقية

التباين في االحتراق النفسـ ـ ـ ـ ــي والذي يمكن تفسـ ـ ـ ـ ــيره من خالل

جدول ( )10نتائج اختبار (ت) لإلسهام النسبي ألبعاد متغيري (العوامل التنظيمية والشخصية) في االحتراق النفسي
المتغير

قيمة معامل االنحدار غير المعيارية

قيمة معامل االنحدار

معامل االنحدار ()B

الخطأ المعياري

المتغير التابع (االحتراق النفسي)

880048

80884

االجهاد

.08..

.0055

(االحتراق النفسي)

840.88

8084.

محدودية صالحية العمل

.0850

.084.

(االحتراق النفسي)

880540

805.5

قلة التعزيز االيجابي

.0844

.0884

(االحتراق النفسي)

8.0.8.

00558

غياب االنصاف والعدل

.0850

.088.

(االحتراق النفسي)

840444

00888

صراع القيم

.0844

.08..

(االحتراق النفسي)

840488

80.80

مجموع العوامل التنظيمية

.08.0

.0.48

(االحتراق النفسي)

8.044.

8084.

مستوى الطموح

.005.

.0884

(االحتراق النفسي)

840550

00585

القدرات الذاتية

.04.4

.00.8

(االحتراق النفسي)

8.00.0

80588

االلتزام والتفاني في العمل

.0548

.08.8

(االحتراق النفسي)

840884

4008.

مجموع العوامل الشخصية

.0884

.0000

المعيارية ()Beta
.0854
.0888
.084.
.0058
.0084
.04.8
.0.55
.08.8
80884
.08.8

قيمة ت

الداللة

040885

.0...

80.54

.0..5

080050

.0...

80855

.0.05

0004.8

.0...

80800

.0.88

0500.5

.0...

00.54

.0.5.

840444

.0...

00884

.0880

.0450

.0...

40..4

.0...

0.0858

.0...

.05.8

.0488

050540

.0...

80444

.0.08

4054.

.0...

80858

.0.05

.0.88

.0...

8050.

.0..8

صالحية العمل -قلة التعزيز االيجابي -غياب االنصاف

يوضح جدول ( )0.أن قيمة (ت) لمعامالت االنحدار

والعدل -القدرات الذاتية -االلتزام في العمل) ،وتتفق هذه

دالة احصائيا عند مستوى داللة ( )0.01ما عدا بعدي صراع

المساهمة في متالزمة االحتراق ومنها دراسة (نعيمة)2013،

الشخصية وعليه يمكن التنبؤ بدرجات االحتراق النفسي من

وكذلك دراسة كل من(; Magaña. D. E.et.al. (2014

خالل درجات العوامل التنظيمية والشخصية0

القيم في العوامل التنظيمية ومستوى الطموح في العوامل

النتيجة مع نتائج العديد من الدراسات التي تناولت العوامل

توصلت نتائج اختبار الفرض الى وجود عوامل تسهم

; ) Rubio, J. M.et.al.(2013عبد العالي )،)2003

في متالزمة االحتراق النفسي ومنها (ضغط العمل -محدودية

ودراسة Sánchez, D. V.; García, A. J.; González
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) )C., I.; Moreno, M.O.a, 2019والتي توصلت جميعها

التوصيات:

الى وجود عوامل متعددة تسهم في التنبؤ بظهور متالزمة

وفقا لما انتهت اليه نتائج الدراسة الراهنة يمكن تقديم بعض

االحتراق النفسي المهني وفي مقدمتها العوامل الشخصية والتي

التوصيات اآلتية:

تعبر عن مدى تعرض الفرد للضغوط داخله للعطاء ،وفي

 -0التطبيق العادل للقوانين واالنظمة المختلفة بالجامعة0

 -8توفير العوامل والشروط المادية والمعنوية ألعضاء هيئة

نفس الوقت يواجه ظروف خارجة عن إرادته تقلل من هذا

التدريس من اجل التخفيف من حدة االحتراق النفسي

العطاء وتتفق النتيجة الحالية مع نتائج دراسة (التلباني ؛ االغا

وسعد اهلل )2015،والتي توصلت الى وجود عالقة طردية قوية

لديهم0

بين العوامل التنظيمية واالحتراق الوظيفي كما اسفرت عن ان

 -8تقديم المكافآت والرفع من االجور وتحفيزهم للرفع من

العوامل التنظيمية هي افضل العوامل للتنبؤ باالحتراق لدى

مردودية العمل0

أعضاء هيئة التدريس ،ولم تتطرق الدراسة الى العوامل

 -4اقامة التجمعات الترفيهية الدورية الخاصة بأعضاء هيئة

الشخصية0

التدريس واقامة النوادي الترفيهية خارج اطار الجامعة

وبالرجوع الى االدبيات نجد أن العوامل المساهمة في

بهدف تعزيز العالقات االجتماعية بينهم0

متالزمة االحتراق النفسي متعددة وتختلف باختالف اهداف كل

 -8القيام بدراسات تتناول االحتراق النفسي في عالقته
بمتغيرات االخرى0

د ارسة،وتفسر الباحثة النتيجة الحالية بأن الظروف والضغوط

 -.قيام الجامعات والمؤسسات التعليمية بصفة عامة بتنفيذ

التي يعاني منها العالم بأثره في كل القطاعات بصفة عامة وفي

قطاع التعليم بصفة خاصة وخاصة التعليم عن بعد الذي يتطلب

مجموعة من الورش التدريبية والبرامج االرشادية والوقائية

مهام اكثر مما يكون التعليم في مواجهة الطالب وخاصة في

للحد من الضغوط النفسية واالحتراق لدى العاملين في

مهنة التعليم0

مجال التقييم واالختبارات والحكم على الطالب الذي يتضمن
آليات ومهام اصعب تعد عوامل هامة تسهم في التنبؤ بظهور

خاتمة:

متالزمة االحتراق النفسي المهني0

ان فشل المؤسسات التعليمة والعملية التعليمة بصفة

خالصة النتائج:

خاصة او نجاحها مرتبط بالعنصر البشري الذي يعد القلب
النابض لها والمؤسسات التعليمية وعلى رأسها الجامعات تسعى

نخلص انطالقاً من نتائج الدراسة الحالية الى ان

بقائهم وتحقيق اهدافهم التي تعود عليهم بالرضا واالرضاء،

االحتراق النفسي لدى أعضاء هيئة التدريس أفراد العينة،كما

االساليب االحصائية المستخدمة اثبتت تباين مستويات

جاهدة للحفاظ على مواردها البشرية وتحقيق ارضائهم لضمان
وانخفاض االحتراق النفسي لدى اعضاء هيئة التدريس يؤدي

اثبتت ان متغيرات الدراسة الديموغرافية والمتمثلة في النوع

بالضرورة الى ارتفاع التوافق المهني لديهم وهذا في حد ذاته

(ذكور واناث) والتخصص (نظري وعملي) ،الدرجة العلمية،

سنوات الخبرة ال توجد فيها فروق ظاهرة اال بعد االنجاز

يعد مكسبا مهماً لتلك المؤسسات0

االكاديمي حيث وجدت فروق بين الذكور واالناث لصالح

المراجع:

أبو مسعود ،سماهر مسلم عياد 0)2010( 0ظاهرة االحتراق

الذكور ،كما ارتبطت العوامل التنظيمية والعوامل الشخصية

الوظيفي لدى الموظفين اإلداريين العاملين في و ازرة

واالحتراق النفسي ،وامكانية التنبؤ باالحتراق النفسي من خالل

التربية والتعليم العالي بقطاع غزة  -أسبابها و كيفية

تلك العوامل كان ذا داللة إحصائية ما عدا بعدي صراع القيم

عالجها 0رسالة ماجستير ،الجامعة االسالمية بغزة0

في العوامل التنظيمية ومستوى الطموح في العوامل الشخصية0
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في ضوء بعض المتغيرات 0مجلة العلوم التربوية

بقيعـي ،نافـز 0)2011( 0الـذكاء االنفعالي وعالقتـه بأنمـاط

والنفسية ،جامعة القصيم0880-880 ،)8( 5 ،

الشـخصية واالحـتراق النفـسي لـدى معلمـي الصفـوف

الزعبي ،ابتسام عبد اهلل عيد 0)2018(0االحتراق النفسي

الثالثـة األولى 0مجلـة جامعة النجاح لألبحـاث (العلوم

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في ضوء بعض

تاللي ،نبيلة ( 0)2018االحتراق النفسي وعالقته بالتوافق

اإلنسـانية)0٩٤ -٩٤ ،)0(٥٢ ،

والرضا المهني لرئيسات األقسام األكاديمية في

المتغيرات 0مجلة االرشاد النفسي ،جامعة عين شمس

المهني لدى الزوجة العاملة :دراسة ميدانية على

– مركز االرشاد النفسي( ،بدون رقم مجلد)(،)84

بعض مصالح التوليد في كل من واليتي باتنة وبسكرة0

مجلة علوم اإلنسان والمجتمع ،جامعة محمد خيضر

0805-054

زهراني ،نوال عثمان 0)2008(0االحتراق النفسي وعالقته

بسكرة ،كلية العلوم االنسانية واالجتماعية( 26 ،بدون

ببعض متغيرات الشخصية لدى العامالت مع ذوي

رقم عدد)0.85-.84 ،

االحتياجات الخاصة" 0رسالة ماجستير" ،جامعة ام

التلباني ،نهاية؛ االغا ،مروان و سعد هلل ،رأفت0)2015(0
عالقة العوامل التنظيمية باالحتراق الوظيفي لدى

القرى ،مكة المكرمة،السعودية0

سارة ،بقدور 0)2015(0استراتيجيات المواجهة ومدى فاعليتها

أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية في

في تجاوز االحتراق النفسي لدى القابالت " 0رسالة

محافظات غزة ،مجلة جامعة النجاح لألبحاث(العلوم

ماجستير" ،جامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغانم،

االنسانية) 048. -.58 ،)4( 29

الجزائر0

حجاج ،خليل جعفر"0)2013(0العوامل المؤثرة على االحتراق

الشرنوبي؛ نادية السيد 0)2001(0مصادر الضغوط لدى عينة

الوظيفي لدى الممرضين في مستشفى الشفاء بقطاع

من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وعالقتها

غزة" Journal of Al-Quds Open 0

مجلة كلية التربية جامعة األزهر( ،بدون رقم

164.2013 Issue 31

University. 2013 Issue 31 P2 pp.129-

باالحتراق النفسي وبعض المتغيرات الديموغرافية0

مجلد)(044-88 ،)54

خميس ،عبد العزيز 0)2016(0االحتراق النفسي لدى مستشاري

عبد العالي ،مهند عبد السالم 0)2003(0مفهوم الذات وأثر

التوجيه و اإلرشاد المدرسي والمهني :دراسة

االحتراق النفسي لدى معلمي مرحلة التعليم الثانوي0

جامعة قاصدي مرباح – ورقلة( ،بدون رقم

بعض المتغيرات الديموغرافية وعالقته بظاهرة

استكشافية 0مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية،

"رسالة ماجستير" ،جامعة النجاح الوطنية ،فلسطين0

العوض،

مني

عبد

اللطيف؛

عوض،

سحر

مجلد)(0088-080 ،)84

عبد

الرشيد ،لؤلؤة صالح 0)2020(0الصمود النفسي وعالقته
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