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 :مقدمة -
تيقاػدا كنالحػظ سف ىػذه  كاالجتمذعاػةتيد ظذىرة الض كط النفسػاة مػف سكسػر الظػكاىر النفسػاة     

 اذعتاذرىػذإلايػذ  الظذىرة تزاادت مع تزااد سرعة التقدـ التكنكلكجي اؿ إف ايػض الاػذحساف انظػركف
إفراز لمفجكة التي حدست مف التقدـ المػذدم كالالمػذدم كفي ىػذا اصػدد تشػار اليداػد مػف األكسػذط 

مسػػػػػػؿ النكاػػػػػػذت  مػػػػػػف سمػػػػػػراض اليصػػػػػػر 80اليمماػػػػػػة إلػػػػػػى سف الضػػػػػػ كط النفسػػػػػػة تسػػػػػػذىـ احػػػػػػكالي 
 (.11،ص2007)الزىراني،.النفساة كض ط الدـ  كسمراض الجيذز اليضمي

كمػػف اػػاف ىػػذه الضػػ كط النفسػػاة ادحتػػراؽ النفسػػي كالػػذم مينػػذه سف اصػػذب الفػػرد اذلضػػيؼ      
تػػػػػكالي كاليػػػػف سك اجيػػػػد كارىػػػػؽ كاصػػػػػاط منيكذ اسػػػػب ادفػػػػراط فػػػػي إسػػػػػتدداـ الطذقػػػػذت كالقػػػػكل ك 

مجيكداتو   كايتار ادحتراؽ النفسي مف الظكاىر التي نذلت إىتمػذـ الاػذحساف كدذصػة فػي مجػذؿ 
الترااػػػػػػػة كذلػػػػػػػؾ ألىماػػػػػػػة الػػػػػػػدكر الػػػػػػػذم امسمػػػػػػػو األسػػػػػػػتذذ فػػػػػػػي المدرسػػػػػػػة كفػػػػػػػي المجتمػػػػػػػع ككػػػػػػػؿ. 

 (.3،ص2017)عزيزي،
تػرتاط امينػة النفسي لدل الميممػاف كاألسػذتذة نتاجػة ليػدة مػف المشػذكؿ التػي احدث ادحتراؽ     

 ةالتيماـ كعماو تيتار دراسة ادحتراؽ النفسي مف الدراسذت التي تيكد انتذ   إاجذااة عمى األسػذتذ
كعمػػػى اليمماػػػة التراكاػػػة  إذ امكػػػف تفػػػذدم األسػػػذر السػػػمااة كمسػػػذعدة األسػػػتذذ عمػػػى إشػػػاذع حذجذتػػػو 

تمػػػذعي كالتمتػػػع كرغاذتػػػو كتحقاػػػؽ الرضػػػذ الػػػكظافي ككػػػذا تحقاػػػؽ قػػػدر مػػػف التكافػػػؽ النفسػػػي كادج
الاحكث السذاقة إلى سف الميمـ الذم اقػع ضػحاة ك  اذلصحة النفساة حاث تشسر ايض الدراسذت 

إمذ إف اصاط منيكذ في عممػو الاقػكل  عمػى مكاصػمة لظذىرة ادحتراؽ النفسي اككف ااف داذراف 
 كليػذا  اليطذء سك إف اترؾ مينة التدراس كانصرؼ إلػى مينػة سدػرل مػع ادحتفػذظ اذلكظافػة فقػط

فػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف ادحتػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؽ النفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػي امسػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىرة اذىظػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التكػػػػػػػػػػػػػػػػػػذلاؼ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الميمػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
 (.34،ص2014)الحاتمي،كالمدرسة.

  ك في دراستنذ ىذه حذكلنذ إلقذء الضكء عمى ادحتراؽ انفسػي عنػد سسػذتذة التيمػاـ اداتػدا ي      
شػػتممت الدراسػػة عمػػى جػػزساف سسذسػػاف:ىمذ  "الجذنػػب النظرم"ك"اتطااقي" ادااػػة اذلجذنػػب النظػػرم كا 

 تضمف فصماف كالذم 
 الفصػػػؿ األكؿ اينػػػكاف ادطػػػذر اليػػػذـ لمدراسػػػة كاحػػػكم كػػػؿ مػػػف إشػػػكذلاة الدراسة فرضػػػاة الدراسػػػة 

اتضػػػمف الدراسػػػذت السػػػذاقة  سمػػػذ الفصػػػؿ السػػػذني  سىػػػداؼ كسىماػػػة الدراسػػػة  التيرافػػػذت ادجرا اػػػة 
ايػػض المصػػطمحذت المتيمقػػة اػػذدحتراؽ   تيرافػػو   مفيكمػػوالتػػذرادي لادحتػػراؽ النفسػػي كالتطػػكر 

  سسػذره  طػرؽ الكقذاػة كاليػالج منػو مراحمو  سايذده  سساذاو  سعراضػو  مرشػراتو  مصػذدره مظػذىره 
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فػػػػي حػػػػاف تضػػػػمف الجذنػػػػب التطااقػػػػي الفصػػػػؿ الرااػػػػع اينػػػػكاف  .اذدضػػػػذفة لمفيػػػػـك التيمػػػػاـ كالميمػػػػـ
  سداة جمػع الااذنػذت   مجتمػع الدراسػة كاليانػة كشػمؿ مػني  الدراسػة  ادجراءات الماداناة لمدراسػة

 كحدكد الدراسة. كدتمت الدراسة اقذ مة المراجع المستددمة .
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 إشكالية الدراسة _1
ـ كالداػر كالقضػذء عمػى لطذلمذ كذف التيماـ مينة انسذناة عظامة  كعطػذء مسػتمر لنشػر اليمػ     

متيػػذ ظب رسػػذلة اػػرمف اتىماتيػػذ كاستشػػير ع  فػػذلتيماـ مينػػة مقدسػػة كالميمػػـ صػػذحرالجيػػؿ كالشػػ
تتداتيػػذ الكساػػر  كاقػػذـك كػػؿ اليقاػػذت التػػي تقػػؼ دكف امػػكغ ذالػػؾ كالمحذفظػػة عمػػى نقػػذء كااػػذؿ فػػي 

ككػػكف الميمػػـ عصػػب اليمماػػة  .رتيذ حفذظػػذ عمػػى شػػرؼ مينػػة التيمػػاـصػػكرتو كسػػارتو كطيػػذرة سػػرا
التراكاة كالمسػركؿ األكؿ عػف تحقاػؽ الصػدارة كالتقػدـ االجتمػذعي كاالقتصػذدم مػف ىنػذ ال امكننػذ 

 .الميمـ في تحقاؽ اىداؼ المدرسة  مينة التيماـ كمسركلاةسف نفصؿ ااف 
إف تطػػػػػػكر الحاػػػػػػذة االجتمذعاػػػػػػة كاالقتصػػػػػػذداة جيػػػػػػؿ المدرسػػػػػػة مركػػػػػػز ميػػػػػػـ مػػػػػػف مراكػػػػػػز         

كجيػػؿ الميمػػـ عذمػػؿ مػػف عكامػػؿ النيضػػة كالتطػػكر تيتمػػد عماػػو الػػدكؿ اشػػكؿ كااػػر فػػي  االصػالح 
ـ كنظػػػػرا لػػػػدكر الميمػػػػـ الكااػػػػر كمسػػػػركلاتو تحقاػػػػؽ سىػػػػدافيذ كمنيػػػػذ تقػػػػذس جيػػػػكد الميممػػػػاف كتػػػػتسارى

الصياة كالميكقذت التي تقؼ دكف قاذمو ايممو كذمال سحاذنذ  األمر الذم مػف شػتنو سف اسػيـ فػي 
 (06  ص2017)عزازم   إحسذسو اذليجز عف تقداـ اليمؿ المطمكب ضمف 

كىػػي إحػػدل نتػػذ   األزمػػذت النفسػػاة الدطاػػرة عمػػى الكػػكادر الاشػػراة اليذممػػة فػػي مرسسػػذت        
التيماـ اشكؿ دذص  فيي ترسر سماذ عمى الجذنب ادجتمذعي  كالصػحي  كالنفسػي لرفػراد الػذاف 
ايػػذنكف منيػػذ كالػػذم افتػػرض فػػايـ القاػػذـ ايمميػػـ اطراقػػة تتسػػـ اذلفذعماػػة كاالىتمػػذـ. فيػػي تتضػػمف 

انػػب نفسػػاة سػػمككاة كفازاكلكجاػػة  كىػػي امسذاػػة حذلػػة مػػف التػػدىكر النفسػػي الػػكظافي انػػت  عػػف جك 
زاػػػذدة الحسذسػػػاة لمضػػػ كط الميناػػػة. كىػػػي ذك ايػػػداف سسذسػػػااف ىمػػػذ الايػػػد النفسػػػي  الػػػذم اتسػػػـ 
اظيكر ادجيػذد النفسػي كالتػكتر كالقمػؽ كادحاػذط كادكت ػذب اصػكرة عذمػة كالايػد المينػي المتيمػؽ 

الكظافػػػة كاليالقػػػذت اليذمػػػة مػػػع االدارة كالػػػزمالء كالتالماػػػذ اذلنسػػػاة لمميممػػػاف ككػػػذالؾ امشػػػكالت 
 الرفض النفسي لمكظافة.

كتيػػػد ظػػػذىرة االحتػػػراؽ النفسػػػي لػػػدل سسػػػذتذة التيمػػػاـ اداتػػػدا ي ظػػػذىرة الاسػػػتيذف ايػػػذ فػػػي        
دكد التراػػكم كمػػف سػػـ تتسارىػػذ عمػػى األداء التراػػكم لػػدل األسػػذتذة كمػػف سػػـ التػػتسار السػػماي عمػػى المػػر 

التتسار السماي عمى المردكد التراكم لمتمماذ إذ ال امكننذ اف نتصكر جاال مف التالماذ قػد اسػتكفى 
حقو مف الترااة ك التيماـ ك احدث ىذا نتاجة ليدد مف المشذكؿ التى ترتاط اشػكؿ ماذشػر ايمماػة 

ذ االسػػتذذ حاػػث إف فقػػداف التػػدراس  حاػػث تػػردم الضػػ كط الدادماػػة ك الدذرجاػػة التػػي اتيػػرض ليػػ
األسػتذذ لمػػدعـ االجتمػذعي ك ميػػذرات التكاػؼ اػػردم إلػى زاػػذدة كقكعػو فراسػػة ل حتػراؽ النفسػػي ك 
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تيػػػدد مصػػػذدر الضػػػ كط المسػػػااة لسػػػمكؾ التمماػػػذ كعالقػػػة الميمػػػـ اذلمكجػػػو كعالقتػػػو اليمماػػػة مػػػع 
 كضاؽ الكقت   اةيمـ اذددارة ك األعاذء اددار زمالءه ك الصراعذت المدرساة  كعالقة الم

الػػذم  ك سػػكاء مػػف نذحاػػة الجػػنس كاليمػػـ ك سكلاػػذء األمػػكر   الميمػػـ ك اددارةغاػػذب التفػػذىـ اػػاف ك 
صػػمي ايتاػػر عذمػػؿ ميػػـ فػػي عمماػػة التػػدراس اك مػػف نذحاػػة الحذلػػة ادجتمذعاػػة سك التدصػػص األ

 (.13  ص2019)سفذرم   لرستذذ ك ااضذ سنكات الدارة
 :اسة االجذاة عمى االس مة التذلاةدالؿ ىذه الدر نسيى مف سذس كعمى ىذا األ

        مستكل ادحتراؽ النفسي لدل اسذتذة التيماـ االاتدا ي؟ مذ -1
تكجػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػذ اة فػػػػي مسػػػػتكل ادحتػػػػراؽ النفسػػػػي لػػػػدل سسػػػػذتذة التيمػػػػاـ  ىػػػػؿ-2

 ؟اداتدا ي تيزل لمت ار الجنس
كل ادحتػػػراؽ النفسػػػي لػػػدل سسػػػذتذة التيمػػػاـ ىػػػؿ تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػذ اة فػػػي مسػػػت -3

 اداتدا ي تيزل لمت ار الحذلة ادجتمذعاة ؟
ىػػػؿ تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػذ اة فػػػي مسػػػتكل ادحتػػػراؽ النفسػػػي لػػػدل سسػػػذتذة التيمػػػاـ  -4ػػػػ

 ة؟ي تيزل لمت ار الرتااداتدا 
سسػػػذتذة التيمػػػاـ ىػػػؿ تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػذ اة فػػػي مسػػػتكل ادحتػػػراؽ النفسػػػي لػػػدل  -5

 اداتدا ي لمت ار سنكات الدارة؟
 فرضيات الدراسة: -2
      .التيماـ االاتدا ي  حتراؽ النفسي لدل اسذتذةمندفض ل مستكلاكجد   -1
تكجد فركؽ ذات داللػة إحصػذ اة فػي مسػتكل ادحتػراؽ النفسػي لػدل سسػذتذة التيمػاـ اداتػدا ي  -2

 .تيزل لمت ار الجنس
 ذات داللػة إحصػذ اة فػي مسػتكل ادحتػراؽ النفسػي لػدل سسػذتذة التيمػاـ اداتػدا يتكجد فركؽ  -3

 .تيزل لمت ار الحذلة ادجتمذعاة 
تكجد فركؽ ذات داللػة إحصػذ اة فػي مسػتكل ادحتػراؽ النفسػي لػدل سسػذتذة التيمػاـ اداتػدا ي  -4

 .ةتيزل لمت ار الرتا
ـ اداتػدا ي ادحتػراؽ النفسػي لػدل سسػذتذة التيمػاتكجد فركؽ ذات داللػة إحصػذ اة فػي مسػتكل  -5

 .لمت ار سنكات الدارة
 أىمية الدراسة. -3
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 ػ التيرؼ عمى مستكل ادحتراؽ النفسي لدل سسذتذة التيماـ االاتدا ي.
ػػػػ التيػػػرؼ عمػػػى ايػػػض المت اػػػرات التػػػي تحػػػدث فػػػركؽ لػػػدل سسػػػذتذة التيمػػػاـ اداتػػػدا ي فػػػي درجػػػة 

 .ادحتراؽ النفسي
 الدراسة.أىداف  -4

  المرغػػكب  ي النتػػذلكػػؿ دراسػػة ىػػدؼ ميػػاف احػػدد مػػذ اسػػيى الاذحػػث اف اصػػؿ الاػػو فػػي احسػػو  ىػػ
  ك  ك اػػتـ التيااػػر عنيػػذ فػػي صػػكرة نتػػذ فايػػذ الم جيػػد اػػذؿ كىػػي عاػػذرة عػػف صػػاذغذت محػػددة

 :الى الكصكؿ لالىداؼ المتمسمة في ايدؼ احسنذ ىذا
 ف ظركؼ اليمؿ لدل سسذتذة التيماـ اداتدا ي .إمكذناة إستسمذر نتذ   ىذه الدراسة في تحسا _
جػػذب إنتاػػذه الاػػذحساف لمقاػػذـ اذلمزاػػد مػػف الدراسػػذت كاألاحػػذث فػػي مجػػذؿ ادحتػػراؽ النفسػػي فػػي  _

 الماداف التيمامي في مدتمؼ مراحؿ التيماـ
 تحديد المفاىيم األساسية لمدراسة إجرائيا. -5
  :ــراق النفســي كالاػػدني كادنيػػذؾ ادنفيػػذلي كحػػدكث تامػػد فػػي حذلػػة مػػف ادسػػتنزاؼ الجسػػمي اإلحت

المشػػذعر اتايػػو نقػػص فػػي ادنجػػذز اسػػاب  مػػذاتيرض لػػو الفػػرد مػػف ضػػ كط  فػػي حاذتػػو الاكماػػة 
 اليذداة سك اليمماة .

ىكاحسذس الفرد المستمر اذلتكتر كالقمؽ ادرجذت متزاادة كالػددكؿ فػي حذلػة اإلنياك اإلنفعالي:   
 تحكـ في االحداث كالمكاقؼ اشكؿ كاضط لمياذف.سمااة تجيمو غار قذدر عمى ال

لتػػزاـ الحاذداػػة المفرطػػة  تبمــد المشــاعر: اتجذىػػذت االفػػراد السػػمااة نحػػك المكاقػػؼ كالػػردكد السػػذدرة كا 
 .ذص الذاف اتمقكف الددمة كالرعذاةفي التيذمؿ كسحاذنذ القسكة في التيذمؿ مع االشد

شدصػاة كالتقاػػاـ السػماي لػػذات  كعػدـ السقػػة الشػيكر اتػػدني الكفػذءة النقـص اإلنجــاز الشخصــي:  
اذلنفس كال اذألعمذؿ المقدمة كالتقماؿ مف النفس سمذـ االدراف رغـ الجيد الماذكؿ ) امكػف إددػذؿ 

 .كممة االستذذ(
 الدراسات السابقة. -6

في ىذا االطذر تـ االطالع عمى الدراسذت السذاقة ذات اليالقة امكضػكع الدراسػة الحذلاػة        
ايػػػدؼ التيػػػرؼ عمػػػى مكضػػػكعذتيذ كاىػػػدافيذ كالمػػػني  المتاػػػع فايػػػذ كادكاتيػػػذ كدطكاتيذ كايػػػد قػػػراءة 

ف مسػػػؿ الزمنػػي مػػػاليداػػد مػػػف الرسػػذ ؿ الجذمياػػػة )الػػدكتكراه كالمذجسػػػتار(  كالكتػػب تػػػـ اعتمػػذد التس
 .االقدـ الى االحدث
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 اينكاف ادحتراؽ النفسي لدل اليذمماف في اليالقذت اليذمة.(:2009دراسة محمد وضاح) 1_6
 فروض البحث:

.تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػذ اة فػػي ادحتػػراؽ النفسػػي عنػػد اليػػذمماف فػػي اليالقػػذت اليذمػػة تايػػذ 
 لمت ار الجنس.

مػػة تايػػذ لنفسػػي عنػػد اليػػذمماف فػػي اليالقػػذت اليذتكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػذ اة فػػي ادحتػػراؽ ا.
 .لمت ار عدد سنكات الددمة

.تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػذ اة فػػي ادحتػػراؽ النفسػػي عنػػد اليػػذمماف فػػي اليالقػػذت اليذمػػة تايػػذ 
 .جية اليمؿلمت ار 

 .ذحث إلى سف جماع الفرضاذت تحققتكتكصؿ الا
:المسػػتددـ ىػػك المػػني  المسػػحي عمػػى عانػػة شػػممت مجمكعػػة مػػف اليػػذمماف فػػي  مــنيج الدراســة _

عػػذمال مػػكزعاف اػاف عػػذمماف فػػي الفنػذدؽ اليذمػػة كالدذصػػة 50مجػذؿ اليالقػػذت اليذمػػة امه عػددىـ 
كمرسسة ادتصذؿ اليذمة كالدذصة ككزارة المذلاػة كاألكذداماػة السػكراة لمتػدراب كالتطػكار كالانػكؾ 

 األدذ اياف ادعتاذر سنكات الددمة . مع ؿ اليذمة كالدذصة
قػػذـ الاذحػػث ايعػػداد إسػػتااذف لقاػػذس ادحتػػراؽ النفسػػي عنػػد اليػػذمماف فػػي مجػػذؿ أداة الدراســة:  _

 عاذرة تقاس ادحتراؽ النفسي. 18اليالقذت اليذمة اتككف مف 
 نتائج الدراسة: _
فػي اليالقػذت اليذمػة تايػذ تكجد فركؽ ذات داللة إحصذ اة في ادحتػراؽ النفسػي عنػد اليػذمماف  _

 لمت ار الجنس.
اليذمػة تايػذ تكجد فركؽ ذات داللػة إحصػذ اة فػي ادحتػراؽ النفسػي عنػد اليػذماف فػي اليالقػذت  _

 .لمت ار سنكات الددمة
ذت اليذمػة تايػذ تكجد فركؽ ذات داللة إحصذ اة في ادحتػراؽ النفسػي عنػد اليػذمماف فػي اليالقػ _

 .لمت ار جية اليمؿ
اينػػػكاف مسػػػتكل ادحتػػػراؽ النفسػػػي لػػػدل ميممػػػي المراحػػػؿ  (. 2012ة بـــوبكر دبـــابي)دراســـ 2_6

   اداتدا اة  دراسة إستكشذفاة لمدانة كرقمة كالتي نت  عنيذ التسرالت التذلاة.
 مذمستكل ادحتراؽ النفسي لدل ميممي المرحمة اداتدا اة؟_التساؤل العام :

 _النساؤالت الفرعية: 
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داللػػػة إحصػػػذ اة فػػػي مسػػػتكل ادحتػػػراؽ النفسػػػي لػػػدل ميممػػػي المرحمػػػة ىػػػؿ تكجػػػد فػػػركؽ ذات  _
 اداتدا اة تيزل لمجنس ؟

ىػػػؿ تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػذ اة فػػػي مسػػػتكل ادحتػػػراؽ النفسػػػي لػػػدل ميممػػػي المرحمػػػة  _
 اداتدا اة تيزل لمت ار التصناؼ؟

المرحمػػػة  ىػػػؿ تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػذ اة فػػػي مسػػػتكل ادحتػػػراؽ النفسػػػي لػػػدل ميممػػػي _
 اداتدا اة تيزل لمت ار الدارة الميناة؟

 _فروض الدراسة:
_التكجد فركؽ ذات داللة إحصذ اة في مستكل ادحتػراؽ النفسػي لػدل ميممػي المراحػؿ اداتدا اػة 

 تيزل لمت ار الجنس.
 _نتائج الدراسة:

 امدانة كرقمة. نتكقع كجكد إرتفذع في مستكل ادحتراؽ النفسي لدل ميممي المرحمة اداتدا اة _
 ال ادتمؼ مستكل ادحتراؽ النفسي لدل ميممي المرحمة اداتدا اة حسب مت ار الجنس. _
 الادتمؼ مستكل ادحتراؽ النفسي لدل ميممي المحمة اداتدا اة حسب مت ار الصناؼ. _

كىػػػك طراقػػػة احساػػػة مػػػني  الدراسػػػة: إسػػػتددـ الاذحػػػث فػػػي دراسػػػتو المػػػني  الكصػػػفي ادستكشػػػذفي 
مجمكعػػػػة إجػػػػراءات كالتػػػػي تتكذمػػػػؿ فػػػػي كصػػػػؼ الظػػػػذىرة إعتمػػػػذدا عمػػػػى جمػػػػع الدقػػػػذ ؽ  تتضػػػػمف

 كتصنافيذ كتحماميذ لمكصكؿ إلى حقذ ؽ كتكصاذت.
اينػكاف إسػتراتجاة التيذمػؿ مػع ادحتػراؽ النفسػي عنػد سسػذتذة (2013دراسة معـروف محمـد)3_6

 شكذلاة كذلتذلي:التيماـ السذنكم ككذنت اد
سػػػتراتجاذت التيذمػػػؿ عنػػػد سسػػػذتذة التيمػػػاـ ىػػػؿ تكجػػػد عالقػػػة  _ إرتاذطاػػػة اػػػاف ادحتػػػراؽ النفسػػػي كا 

 السذنكم؟
سػػتراتجاذت التيذمػػؿ عنػػد سسػػذتذة  _ ىػػؿ تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػذ اة فػػي ادحتػػراؽ النفسػػي كا 

 التيماـ السذنكم؟
ذنكم ىػػؿ تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػذ اة فػػي ادحتػػراؽ النفسػػي عنػػد األسػػذتذة فػػي التيمػػاـ السػػ _

 حسب الجنس؟
ىػػؿ تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػذ اة فػػي ادحتػػراؽ النفسػػي عنػػد األسػػذتذة فػػي التيمػػاـ السػػذنكم  _

 حسب مت ار األقدماة في التدراس؟
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 فرضاذت الدراسة:
ستراتجاة  د عالقة ذات داللة إحصذ اة ااف ادحتراؽ النفسي تكج _ التيذمؿ في التيمػاـ السػذنكم كا 

 في التدراس؟حسب مت ار األقدماة 
تكجد عالقة ذات داللة إحصذ اة ااف ادحتراؽ النفسي إسػتراتجاة التيذمػؿ عنػد سسػذتذة  التيمػاـ  _

 السذنكم حسب مت ار الجنس.
_ تكجد عالقة ذات داللػة إحصػذ اة اػاف ادحتػراؽ النفسػي إسػتراتجاة التيذمػؿ عنػد سسػذتذة التيمػاـ 

 السذنكم حسب مت ار األقدماة في التدراب.
    الدراسة:نتذ
الذاف ايذنكف مف مستكل إحتراؽ نفسي اتػركاح اػاف المتكسػط كالمرتفػع إف نساة ميممي السذنكم  _

 ىي 
سػػتراتجاذت التيذمػػؿ  _ عػػدـ كجػػكد عالقػػة إرتاذطاػػة ذات داللػػة إحصػػذ اة اػػاف ادحتػػراؽ النفسػػي كا 

 لدل سسذتذة التيماـ السذنكم تيزل لمت ار الجنس.
سػتراتجاذت التيذمػؿ لػدل عدـ كجكد عالقة إرتاذطاة  ذات داللة إحصػذ اة اػاف ادحتػراؽ النفسػي كا 

 سسذتذة التيماـ السذنكم تيزل لمت ار التدراب .
 عمى عانػػة تامػػه مػػني  الدراسػػة: إعتمػػد الاذحػػث فػػي ىػػذه الدراسػػة عمػػى المػػني  الكصػػفي المقػػذرف

 ميممذ كميممة . 157
 مقاذس مذسالش ل حتراؽ النفسي . سداة القاذس:

عالقػػػة ادحتػػػراؽ النفسػػػي اػػػايض ادضػػػطرااذت النفسػػػاة (. 2013دراســـة طـــايبي نعيمـــة ) 4_6
 كالجسداة كالميناة امدانة م ناة كالاة تممسذف.

 التسذرؿ اليذـ: مذمستكل ادحتراؽ النفسي لدل الممرضاف ؟
 التسذرالت الفرعاة :

اػيدتالؼ سسػذلاب المكاجيػة حتػراؽ النفسػي لػدل الممرضػاف ادىؿ تكجد إدتالفذت فػي مسػتكل  _
 لدايـ؟

ادارىػػذ الممرضػػكف كظيػػكر حتػػراؽ النفسػػي التػػي د عالقػػة إرتاذطاػػة اػػاف مسػػتكاذت ادىػػؿ تكجػػ _
 سعراض إكت ذااة ؟
 فرضاذت الدراسة:
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 ايذني الممرضكف مف مستكاذت متفذكتة مف ادحتراؽ النفسي . _
تػػػراؽ النفسػػػي لػػػدل كمسػػػتكل ادحفسػػػي راؾ الضػػػ ط النتكجػػػد عالقػػػة إرتاذطاػػػة اػػػاف مسػػػتكل إد _

 .الممرضاف
سػػػذلاب المكاجيػػػة اؽ النفسػػػي لػػػدل الممرضػػػاف اػػػذدتالؼ سحتػػػر اكجػػػد إدػػػتالؼ فػػػي مسػػػتكاذت اد _

 .لدايـ
 .حتراؽ النفسي كظيكر اعراض الساككمذتاةااف مستكاذت ادتاذطاة تكجد عالقة إر  _
اض ادكت ػػػػػذب لػػػػػدل يػػػػػكر سعػػػػػر تكاذت االحتػػػػػراؽ النفسػػػػػي كظتكجػػػػػد عالقػػػػػة ارتاذطاػػػػػة اػػػػػاف مسػػػػػ _

 .الممرضاف
ممػػرض كممرضػػة مػػف مرسسػػذت صػػحة اػػذلجزا ر  227تػػـ إدتاػػذر عانػػة عشػػكا اة مككنػػة مػػف  _

 اليذصمة سـ تطااؽ مقاذس ادحتراؽ النفسي كمقاذس الض ط الـ
 .راض الساككمذتاة كمقاذس ادكت ذبدرؾ كمقاذس دستراتجاذت المكاجية كمقاذس ألع

 نتذ   الدراسة:
الممرضػػكف مػػف مسػػتكاذت متفذكتػػة مػػػف ادحتػػراؽ النفسػػي  كجػػكد عالقػػة إرتاذطاػػة اػػػاف ميذنػػذة  _

مسػػتكل إدراؾ الضػػاط النفسػػي كمسػػتكل ادحتػػراؽ النفسػػي لػػدل الممرضػػاف  سعػػراض السػػاككمذتاة 
 لدل الممرضاـ.

 كجكد إدتالفذت في مستكل ادحتراؽ النفسي كظيكر سعراض الساككمذتاة لدل الممرضاف. _
 فذت في مستكل ادحتراؽ النفسي لمممرضاف ايدتالؼ سسذلاب المكاجية لدايـ.كجكد إدتال _
كجػػػػكج عالقػػػػة إرتاذطاػػػػة اػػػػاف مسػػػػتكاذت ادحتػػػػراؽ النفسػػػػي كظيػػػػكر سعػػػػراض ادكت ػػػػذب لػػػػدل  _

 الممرضاف  كظيكر سعراض الساككمذتاة.
 .يماـ المتكسطادحتراؽ النفسي عند سسذتذة الت( 2017دراسة عزيزي أمينة) 5_6

 ذرؿ اليذـ:مذمستكل ادحتراؽ النفسي لدل سسذتذة التيماـ المتكسط.التس
 التسذرالت الفرعاة:

ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصذ اة في مستكل ادحتراؽ النفسي عند سسذتذة التيمػاـ المتكسػط  _
 تيزل لمت ار الجنس ؟

لتيمػاـ المتكسػط ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصذ اة في مستكل ادحتراؽ النفسي عند سسذتذة ا _
 تيزل لمت ار الدارة الميناة؟
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 .نفسي لدل اسذتذة التيماـ المتكسطتكجد مستكل متكسط مف ادحتراؽ ال _ 
الاكجػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػذ اة فػػي مسػػتكل ادحتػػراؽ النفسػػي عنػػد سسػػذتذة التيمػػاـ المتكسػػط  _

 تيزل لمت ار الجنس.
ادحتػػراؽ النفسػػي عنػػد سسػػذتذة التيمػػاـ المتكسػػط الاكجػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػذ اة فػػي مسػػتكل  _

 تيزل لمت ار _الدارة الميناة .
 المني :الكصفي. _
 المقاذس: مذسالش ل حتراؽ النفسي. _
 سستذذ ,سستذذة سدتارك اطراقة عرضاة. 100اليانة: _
اينكاف ادحتراؽ النفسي لػدل سسػذتذة كعالقتػو اذدتجػذه نحػك (  2018دراسة محاد موسى) 6_6

 التيماـ.
 التسذرؿ اليذـ:_

ىػػػؿ تكجػػػػد عالقػػػة إرتاذطاػػػػة اػػػاف إتجػػػػذه سسػػػذتذة الترااػػػػة الادانػػػة كالراذضػػػػاة نحػػػك المينة كمسػػػػتكل 
 ادحتراؽ النفسي لدايـ؟

 التسذرالت الفرعاة: _
   مذطااية ادتجذه لدل سسذتذة الترااة الادانة ؟ _

 ؟_مذىك مستكل ادحتراؽ النفسي لدل سسذتذة الترااة الادانة 
الفرضاة اليذمة: تكجد عالقػة إرتاذطاػة سػذلاة اػاف إتجػذه سسػذتذة الترااػة الادانػة كالراذضػاة نحك  _

 مينة التدراس كمستكل ادحتراؽ النفسي لدايـ.
 :فرعاةالفرضاذت ال_
 مستكل ادحتراؽ النفسي متكسط لدل سسذتذة الترااة الادناة كالراذضاة. _
 الترااة الادناة كالراذضاة كمينة التدراس لدل األسذتذة.ادتجذه اداجذاي ألسذتذة  _
 نتذ   الدراسة:_
 مستكل ادحتراؽ التفسي لدل سسذتذة الترااة الادناة كالراذضاة مرتفع. _
 اكجد عالقة إرتاذطاة سذلاة ااف ادحتراؽ النفسي كمدتمؼ ادتجذىذت نحك مينة التيماـ. _
 الكصفي التحمامي. المني : _
 المقاذس: مذسالش _
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 سستذذ )اليانة عشكا اة( .27اليانة:  _
 .سي لدل سسذتذة التيماـ اداتدا ياينكاف ادحتراؽ النف( 2019دراسة سفاري خمود) 7_6

 التسذرؿ اليذـ:مذمستكل ادحتراؽ النفسامدل سسذتذة التيماـ االاتدا ي ؟
 التسذرالت الفرعاة:

ستكل ادحتراؽ النفسي لػدل سسػذتذة التيمػاـ اداتػدا ي _ىؿ اكجد فركؽ ذات داللة إحصذ اة في م
 امدانة سـ الاكاقي تيزل لمت ار الجنس؟

_ىؿ اكجد فركؽ ذات داللة إحصذ اة في مستكل ادحتراؽ النفسي لػدل سسػذتذة التيمػاـ اداتػدا ي 
 امدانة سـ الاكاقي تيزل لمت ار الحذلة ادجتمذعاة؟

مستكل ادحتراؽ النفسي لػدل سسػذتذة التيمػاـ اداتػدا ي  ىؿ اكجد فركؽ ذات داللة إحصذ اة في_
 امدانة سـ الاكاقي تيزل لمت ار التدصص األصمي؟

_ىؿ اكجد فركؽ ذات داللة إحصذ اة في مستكل ادحتراؽ النفسي لػدل سسػذتذة التيمػاـ اداتػدا ي 
   امدانة سـ الاكاقي تيزل لسنكات الدارة؟

 نتذ   الدراسة: _
 .النفسي لدل سسذتذة التيماـ اداتدا ي متكسطمستكل ادحتراؽ  _
الاكجد فركؽ ذات داللػة إحصػذ اة فػي مسػتكل ادحتػراؽ النفسػي لػدل سسػذتذة التيمػاـ اداتػدا ي  _

 امدانة سـ الاكاقي تيزل لمت ار الجنس.
الاكجد فركؽ ذات داللػة إحصػذ اة فػي مسػتكل ادحتػراؽ النفسػي لػدل سسػذتذة التيمػاـ اداتػدا ي  _

 نة سـ الاكاقي تيزل لمت ار الحذلة ادجتمذعاة.امدا
الاكجد فركؽ ذات داللة إحصذ سة في مستكل ادحتػراؽ النفسػي لػدل سسػذتذة التيمػاـ اداتػدا ي  _

 امدانة اـ الاكاقي تيزل لمت ار التدصص األصمي.
تػدا ي الاكجد فركؽ ذات داللػة إحصػذ اة فػي مسػتكل ادحتػراؽ النفسػي لػدل سسػذتذة التيمػاـ ادا _

 امدانة سـ الاكاقي تيزل لمت ار سنكات الدارة.
 المني : الكصفي. _
 المقاذس: مذسالش. _

 سستذذ. 130_اليانة:عانة قصداة 
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   :تعميق عمى الدراسات السابقة -7
 لقد كضحت  الدراسذت التي تـ التطرؽ الايذ اكجو  االستفذدة ك المقذرنة  عمى النحك التذلي: 

( المينكنة ب االحتراؽ النفسي لدل اليذمماف في اليالقذت اليذمة 2009كضذح)دراسة محمد 
فرد   استدداـ استااذف لقاذس االحتراؽ النفسي   اشذايت 50استحدـ الاذحث مني  مسحي ؿ 

( كذنت 2012دراسة الاذحسة مع ىذه الدراسة في عنكاف الاحث  سمذ عف دراسة اكاكر داذاي )
استدداـ المني  دل ميممي المراحؿ االاتدا اة   ك ؽ النفسي لتحت عنكاف مستكل االحترا

الكصفي االستكشذفي كىنذ تشذاو في دراسة الاذحسة في المني  ة مت ار الدراسة  سمذ عف دراسة 
( كذنت تحت عنكاف استراتجاة التيذمؿ مع االحتراؽ النفسي لدل ميممي 2013ميركؼ محمد )

اعتمد عمى المني  الكصفي الينكاف مع دراسة الاذحسة  ك  تشذاو المراحؿ االاتدا اة كىنذ ااضذ
(المينكنة 2013كااضذ ىنذؾ دراسة طذاي نيامة ) ميممة.ميممذ ك 157مقذرف ك عانة الدراسة ال

ب عالقة االحتراؽ النفسي اايض االضطرااذت النفساة ك الجسداة ك الميناة   اعتمدت عمى 
دراستنذ في مت ار الدراسة   ك ااضذ دراسة  ممرض ك ممرضة   تتشذاو مع227عانة عشكا اة 
(تحت عنكاف االحتراؽ النفسي لدل اسذتذة التيماـ المتكسط  مني  كصفي 2017عزازم سمانة)

استذذ ادتارك اطراقة عراضة   تشذايت كؿ الدراسذت كمع دراستنذ 100مشذاو لدراسنذ اليانة 
دراستنذ في مقاذس: مذسالش لالحتراؽ في سداة القاذس ك تـ جماع سك ميظـ الدراسذت امذ فايذ 

 النفسي.
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 تمييد: -
اليمػػؿ تظيػػر اليداػػد مػػف الميكقػػذت التػػي قػػد تحػػكؿ دكف قاػػذـ اليذمػػؿ اػػدكره كػػذمال  فػػي مجػػذؿ     

 منػػػو اذلمسػػػتكل المطمػػػكب األمػػر الػػػذم اسػػػذىـ فػػػي شػػػيكره اػػػذليجز عػػف تقػػػداـ الدػػػدمذت المطمكاػػػة
إف احػػدث ىػػذا فػػيف اليالقػػة التػػي تػػراط اليذمػػؿ ايممػػو تتدػػذ ايػػدا سػػمااذ لػػو  سػػذر تاػػدس  كالمتكقػػع كمػػذ

د إلػى حذلػة مػف ادنيػػذؾ كادسػتنزاؼ ادنفيػذلي امكػف تيرافيػذ اػذدحتراؽ النفسػػي مػف إسػتنفذذ الجيػ
le burno out. 

ايتاػػػر مكضػػػكع ادحتػػػراؽ النفسػػػي مػػػف المكاضػػػاع األكسػػػر سىماػػػة فػػػي األاحػػػذث اليمماػػػة كالنفسػػػاة 
كادجتمذعاة نظػرا إلػى إرتاذطػو اذلصػحة النفسػاة لمفػرد  لمػذ اسػااو مػف مػف سسػذر سػمااة تػردم إلػى 

سػػػػذني ليػػػػذمماف فػػػػي الميػػػػف ذات الطػػػػذاع ادنكء التكافػػػػؽ النفسػػػػي كالمينػػػػي كادجتمػػػػذعي لػػػػدل اسػػػػ
 (.2008)الزىراني،

 ذصػة مينػة التػدراس مػف إنيػذؾ كتيػب شػداد د كف فػي مدتمػؼ الميػف ككسارا مذ ايذني المكظفػ  
رىػػػذؽ جسػػػدم فيػػػـ األكسػػػر عرضػػػة ليػػػذه الضػػػ كطذت النفسػػػاة  ممػػػذ سعطػػػي ذلػػػؾ سىماػػػة كااػػػرة  كا 

كلػذلؾ كػذف الاػد مػف  كسدا ػو كنفسػاتو لدراسة ادحتراؽ النفسي ككنو انيكس عمى سػمكؾ المحتػرؽ 
ادىتمذـ ادراسة الظػذىرة سػياذ لميذلجتيػذ كػي اكػكف  الفػرد متزنػذ كاياػدا عػف التػكتر كالقمػؽ كاقاػؿ 

دنسػػػذناة  كالتراكاػػػة اطراقػػػة حاػػػث اشػػػير الميمػػػـ سنػػػو قػػػد سدل رسػػػذلتو ا عمػػػى عممػػػو ايمػػػة عذلاػػػة 
حاػػث نتنػػذكؿ اذلشػػرح  مسذلاة كعماػػو سػػكؼ نتطػػرؽ فػػي ىػػذا الفصػػؿ إلػػى مت اػػر ادحتػػراؽ النفسػػي 

 المفصؿ  لمحة تذراداة كتيرافو ككؿ مف سايذده كسعراضو......الخ.
 :تعريف االحتراق النفسي -1

اسػب مػذاتيرض لػو مػف نػو حذلػة مػف االسػتقرار االنفيػذلي كالاػدني تايرؼ االحتراؽ النفسػي ا     
 نػػػو اشػػػار إلػػػى الت اػػػرات السػػػمااة فػػػي اليالقػػػذت كاالتجذىػػػذت مػػػف جذنػػػب الفػػػرد نحػػػكسسم  ضػػػ كط 

 .(6ص ،2008)الزىراني،كالنفساة الرا دة  راف اسب المتطماذت ادنفيذلاةداآل
نسااذ كامسؿ مرحمة اصؿ إلايذ الفػرد عنػد زاػذدة ايتار االحتراؽ النفسي مف المفذىاـ الحداسة      

 .الض كط التي تساب ادنياذر كادرىذؽ الذم اظير عمى سمككو كتصرفذتو
كتيرفػػػو كراسػػػتانذ مذسػػػالش الرا ػػػدة فػػػي ىػػػذا المجػػػذؿ " اتنػػػو حذلػػػة مػػػف ادسػػػتنزاؼ ادنفيػػػذلي      

اػػػة اليمػػػؿ اذلمسػػػتكل عػػػف تتداػػػذليجز  كاليػػػبء األكسػػػر مػػػف طذقػػػة الفػػػرد عمػػػى التحمػػػؿ كاألحذسػػػاس
 (.43ص ،2013 مفتن،و )ضحى  المطمكب
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المرحمػػػػة النيذ اػػػػة ليجػػػز الفػػػػرد عنػػػػد  folkmanك lazarusامسػػػؿ ادحتػػػػراؽ النفسػػػػي حسػػػب      
التكاػػؼ مػػع مطذلػػب اليمػػؿ إذ ايكػػس ادحتػػراؽ النفسػػي حذلػػة مػػف ادنيػػذؾ احػػدث نتاجػػة ل عاػػذء 
كالمتطماذت الزا دة المستمرة الممقذة عمى عذتؽ األفراد لمذ افػكؽ طذقػذتيـ كقػدراتيـ كامكػف التيػرؼ 

التػي تصػاب الفػرد نتاجػة مدتمفػة مػف عف ىذه الحذلػة امجمكعػة مػف االعػراض النفسػاة كالجسػداة 
عػف  ةنذتجػ "إلػى سنػذ ادحتػراؽ النفسػي عاػذرة عػف مرشػرات سػمككاةkyriacouفرد ألدر كمػذ سشػذر

تػػػدراجاذ الرضػػػذ  ممػػػذ اسػػػتنفذ لداػػػو  تيػػػرض لػػػو اسنػػػذء اليمػػػؿ لفتػػػرة طكامػػػةالضػػػ ط النفسػػػي الػػػذم ا
امقػى  إلػى شػيكر الفػرد اتنػو الكتزااد الشيكر اذلقمؽ  اذدضػذفة  لتحقاؽ اليدؼالكظافي كالحمذس 

 مف التقدار المذدم كالمينكم مذاقذاؿ جيده الماذكؿ.
اتف ادحتراؽ النفسي ىػك ضػ كط فػي القػكل الحاكاػة كالنشػذط الػكظافي   bachforككرد عف     

 2000عســـــكر،) كبسك إسػػػػػتنزاؼ عػػػػػذطفي كالشػػػػػيكر اذلاػػػػػتس سك فشػػػػػؿ فػػػػػي إنجػػػػػذز اليمػػػػػؿ المطمػػػػػ
 (.51،ص
كمػذ  سنػو ادنيػذؾ الشػداد الػذم اصػاب الفػرد نتاجػة إنيمذكػو فػي اليمػؿ غذلاػذ فرج طو اشار      
سك الظػػركؼ ضػػ كط كالتػػكترات التػػي تفػػكؽ احتمذلػػو سػػكاء فػػي اليمػػؿ سك األسػػرة إلػػى كطػػتة ال اشػػار

)فــــــرج  ادسػػػػػػتيمذؿككػػػػػػتف الفػػػػػػرد ىػػػػػػذا مذكانػػػػػػة حػػػػػػرؽ محركيػػػػػػذ مػػػػػػف كسػػػػػػرة  التػػػػػػي اتيػػػػػػرض ليػػػػػػذ 
 (.67،ص2009طو،

ضػػػطراذت       ىػػػك جممػػػة مػػػف األعػػػراض النفسػػػاة كالادناػػػة تتماػػػز اذدنيػػػذؾ ادنفيػػػذلي كالاػػػدني كا 
كاحػػػدث ىػػػذا  كمػػػذارتاط اػػػو كغذلاػػػذ مذتمتػػػد األعػػػراض دػػػذرج اليمػػػؿ  اذليمػػػؿ اليالقػػػذت ادنسػػػذناة 

ستجذاة لمض كط الشدادة طكامة الدل اذليمؿ  سك ايدـ التقذرب ااف تكقيػذت الفػرد كاػاف  كنتاجة كا 
 كااف مصذدر قدرات الفرد منيذ كمػدل تكافرىػذ لداػو.كاقع اليمؿ  سك ااف مطذلب اليمؿ ادنفيذلاة 

 (.15،ص2009)فرج طو،
كفػػي حػػاف اسػػذار ايػػض اليػػذمماف  إسػػتجذاة سػػذلاة لمضػػ كط التػػي امػػر ايػػذ الفػػرد فػػي عممػػو       

ف الاسػػػتطايكف ذلػػػؾ ألسػػػاذب نجػػػد سدػػػرا مػػػؿ اتسػػػمكب إاجػػػذاي مسػػػؿ ىػػػذه الضػػػ كط المرتاطػػػة اذلي
 ( 306ص ،2010)الرافعي، متتيددة

كعرفػػو عسمػػذف السػػاد فػػذركؽ سنػػو"عاذرة عػػف جممػػة مػػف األعػػراض الادناػػة كاليذطفاػػة المرتاطػػة     
 .(18ص ،2001)عثمان السيد، اذلطذقة
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اليذمػػؿ الجسػػماة كاليقماػػة  كايرفػػو محمػػكد فتحػػي عكذشػػة "ىػػك حذلػػة إسػػتنفذذ إنفيػػذلي لطذقػػذت    
كالكجداناػػػة كالميذراػػػة نتاجػػػة ليكامػػػؿ التػػػكتر كالتػػػدىكر النذجمػػػة عػػػف ضػػػ كط نفسػػػاة سك ميناػػػة سك 

 (.97،ص1999)محمد عكاشة، إجتمذعاة كميرفاة
سنو"حذلػػة مػػف ادنيػػذؾ الجسػػمي كادنفيػػذلي كاليقمػػي اسػػااو إنيػػذؾ كايرفػػو جميػػة السػػاد سػػاؼ      

إنفيذلاػػػػذ كضػػػػذغطة مصػػػػحكاة اتكقيػػػػذت شدصػػػػاة مرتفيػػػػة تتيمػػػػؽ اػػػػتداء طكاػػػػؿ المػػػػدل مشػػػػحكنة 
كاكػػكف الشػػػاو اػػػاف المكتفػػػذت كالضػػػ كط فػػػي صػػػذلط  الفرد كسنػػو احػػػدث عنػػػدمذ افقػػػد اليمػػػؿ مينػػػذه 

الميرضػػكف ل حتػػراؽ النفسػػي ىػػـ الػػذاف احتػػذجكف كارغاػػكف فػػي الشػػيكر اػػتنيـ  كاألفػػراد  الضػػ كط
 (.37،ص2009)محمد السيد، رة جادةفاد سك ميمذ في اليمؿ اصك م شيءافيمكف 

اتنػػػو الت اػػػرات السػػػمااة فػػػي اليالقػػػذت كادتجذىػػػذت نحػػػك اليمػػػؿ كنحػػػك األدػػػراف  truchكايرفػػػو    
اسب ض كط اليمؿ الزا دة ممػذ اػنيكس اشػكؿ ر اسػي افقػداف ادىتمػذـ اذألشػدذص الػذاف اتمقػكف 

 (.6،ص2009)وضاح، لي الددمذت كالتيذمؿ مييـ اشكؿ 
 األحتراق النفسي: تطور مفيوم-2

االحتراؽ النفسي مرض اتسـ امجمكعة مف اليالمذت كاألعراض كالمت ارات فػي السػمككاذت      
كفي ايض الحذالت سـ رصد مت ارات فػي التكػكاف الجسػدم كالػكظافي كالكماػذء الحاكاػة  الميناة 

لتشػداص ىػذه الجسمذناة لدل ايض المصػذااف ايػذا المػرض كقػد تػـ تصػناؼ ىػذا المػرض كفقػذ 
كادجتمذعاػة الميناػة نظػرا لككنػو ضمف ف ة األمراض ذات المدػذطر النفسػاة  الحذلة مف ادرىذؽ 

 نذت  عف التيرض لض كط دا مة كممتدة في الزمف. 
راضو سشػار إلايػذ سع النفسي كمصطمط عممي لـ استيمؿ إال حداسذ اانمذ إف مفيـك ادحتراؽ     

ر سف اعراض ادحتراؽ النفسي تنشػ  امجػرد إلتحػذؽ الفػرد اماػداف ايعتاذ في اليداد مف األاحذث 
  لداللػػػػة عمػػػػى لسذناػػػػة إسػػػػتيمؿ مصػػػػطمط تيػػػػب الميػػػػذرؾعممػػػػو دػػػػالؿ الحػػػػرب اليذلماػػػػة األكلػػػػى كا

األعػػراض المشػػذاية ألعػػراض ادحتػػراؽ النفسػػي المتيػػذرؼ عمايػػذ حذلاػػذ  كنظػػرا لمدصكصػػاة التػػي 
  كليػذا سػنتطرؽ ألىػـ مػذ إىتمػذـ الدراسػة كالاحػث د سحػدث مػفتماز سعػراض ادحتػراؽ النفسػي فقػ

 ذت اليذلماة حكؿ ادحتراؽ النفسي.كرد في األداا
فػي القضػػاة  Graham Ceenسكؿ مػف تطػرؽ إلػى المينػى اليػذـ ل حتػراؽ النفسػي ىػػك _      

 التي عرض فايذ حذلة ميندس ميمذرم ايذني االحتراؽ النفسي. 1960الصذدرة سنة 
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سصػػاط مكضػػكع ادحتػػراؽ النفسػػي اردػػذ قامتػػو اليمماػػة عمػػى كجػػو التحداػػد 1974فػػي سػػنة  _     
اذلكالاذت األمركاة المتحدة كفي ىػذا   Freudك Berger  افضؿ الطااااف في الدراسذت الطااة 

الصػػػدد قذؿ"اصػػػفتي محمػػػؿ نفسػػػذني كطااػػػب ممػػػذرس سدركػػػت سف األشػػػدذص فػػػي ايػػػض األحاػػػذف 
 الماذني فتحػت كطػتة التػكترات النذتجػة عػف الحاػذة فػي عذلمنػذ : اقيكف ضحذاذ لمحرا ؽ تمذمذ مسؿ

الميقد  تستيمؾ مػكاردىـ الدادماػة فػي إطػذر اليمػؿ افيػؿ  الناػراف تذركػة فراغػذ دادماػذ ىػذ ال حتػى 
ف ادا ال ػالؼ الدػذرجي سػمامذ إلػى حػد مػذ إسػتددمتو عذلمػة  1976"كاػتعكاـ كتحداػدا فػي عػذـ  كا 

 لدراسذت التي تـ إعدادىذ لظكاىر ادستنزاؼ الميني األمراض كراستانذ مذسالش في ا
مقذراة متيددة األايذد نفساة كعال قاػة كاا اػة  chernisse  قدـ شرناس 1980كفي سنة        

 ادحتراؽ النفسي . كتنظاماة لتشكؿ سعراض
امكػف القػكؿ سف مكضػكع ادحتػراؽ النفسػي سصػاط مػف المكاضػاع األكسػر إىتمػذـ فػي  كمف ىنذ    
جػػػذؿ الاحػػػكث اليمماػػػة الطااػػػة النفسػػػاة كادجتمذعاػػػة نظػػػرا درتاذطػػػو اذلصػػػحة النفسػػػاة كمدتمػػػؼ م

كىػػػذا مذاػػػدفع لظيػػػكر سراء جداػػػدة مفسػػػرة لظػػػذىرة  الدػػػدمذت ادجتمذعاػػػة فػػػي اغمػػػب المرسسػػػذت 
 (.22،ص2016)باتشو، حتراؽ النفسي في المستقاؿاال
 اإلحتراق النفسي وعالقتو ببعض المصطمحات -3 
:إف ادرىذؽ اليذطفي المتكرر كادنيذؾ الشػيكرم اليػذطفي االحتراق النفسي واإلرىاق العاطفي-أ

النػػػذت  عنػػػو اشػػػكالف سسػػػذس ادحتػػػراؽ النفسػػػي كميظػػػـ المػػػرااف ااػػػذل كف فػػػي عطػػػذ يـ كمػػػف سػػػـ 
كاشػػػيركف اػػػتف مصػػػذدرىـ اليذطفاػػػػة سك   النفسػػػياشػػػيركف اذلتيػػػب كادرىػػػذؽ الجسػػػدم كاليقمػػػػي ك 

 (.12،ص2014)الحاتمي،الشيكراة انضب كىذه اىـ مظذىر االحتراؽ النفسي 
سك التػػكتر المرقػػت  االحػػظ سف ادحتػػراؽ النفسػػي لػػاس ىػػك التيػػب :اإلحتــراق النفســي والتعــب-ب
فػذدحتراؽ النفسػي اتصػؼ  .ذ سف ذلؾ لاس كذفاذ لمداللة عمايػإال  الماد اة ليذه الظذىرةيالمذت ال

 (.20،ص2008)الزىراني، النساي فامذ اتيمؽ ايذه الت اراتاحذلة مف الساذت 
ــراق النفســي واإلجيــاد:ج_ ادجيػػذد عاػػذرة عػػف عػػبء إنفيػػذلي زا ػػد نػػذت  عػػف تيػػرض الفػػرد اإلحت

نػػو لمطذلػػب زا ػػدة فاػػردم إلػػى ادنيػػذؾ الاػػدني كالنفسػػي  إذا سعتاػػر قرااػػذمف ادجيػػذد ادنفيػػذلي في
امسػػػػػػػػػػػػػؿ سحػػػػػػػػػػػػػد مككنػػػػػػػػػػػػػذت ادحتػػػػػػػػػػػػػراؽ النفسػػػػػػػػػػػػػي كمػػػػػػػػػػػػػذ ايتاػػػػػػػػػػػػػر عرضػػػػػػػػػػػػػذ مػػػػػػػػػػػػػف األعػػػػػػػػػػػػػراض 

 (.16 ص2017)عزازم اليدادة.
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ايػػرؼ القمػػؽ اتنػػو تػػكتر شػػذمؿ كمسػػتمر نتاجػػة اكقػػع دطػػر  اإلحتــراق النفســي والقمــق النفســي:د_
كمػذ سنػو قػد   غػذمض كسعػراض نفسػاة كجسػماة متيػددةفيمي سك رمزم قػد احػدث كاصػحاو دػكؼ 

إف القمػػؽ ىػػك  لػػايض ادضػػطراذت النفسػػاة  كقػػد اسػػتمر لاصػػاط إضػػطرااذ مسػػتقال اكػػكف عػػرض 
عاذرة عف شػيكر اذلكحػدة كقمػة الحامػة كعػدكاف مضػذد لاا ػة اػدركيذ الفػرد عمػى سنيػذ عدكاناػة  كقػد 

مػػف مظذىره:فقػػداف ادىتمػػذـ اػػذألدراف  كالػػذم النفسػػي  تمتػػاس ىػػذه األعػػراض امظػػذىر ادحتػػراؽ 
شؾ في قامة الحاذة كاليالقذت ادجتمذعاة  إال سف الشيكر اػذلقمؽ اتكػكف لػدل كالسدراة منيـ  كال

ايكس ادحتراؽ النفسي فيك مرتاط اذألداء الػكظافي سك المينػي كاكػكف  الفرد منذ مرحمة الطفكلة 
 الفرد في مرحمة الرشد.

كف كمػػذ اتكػػكف القمػػؽ مػػف سعػػراض جسػػماة  كمشػػذعر كسفكػػذر مزعجػػة كغاػػر مراحػػة رامػػذ تكػػ     
متكسػػػطة الدرجػػػة سك قػػػد تصػػػؿ إلػػػى القمػػػؽ الحذد.إنػػػو اشػػػر إلػػػى كجػػػكد صػػػراع إنفيػػػذلي كغاػػػر كاع 
كعنػػدمذ اصػػؿ ىػػذا الصػػراع إلػػى درجػػة الشػػدة التػػي ايػػذني منيػػذ الجسػػـ ايػػذني الفػػرد مػػف الضػػ ط 

 (.27،ص2015)محمد الحسن، كؿ مع الكقت إلى ادحتراؽ النفسيكالذم اتح
حتراقػػذ نفسػػاذ إف حذلػػة عػػدـ الرضػػذ فػػي حػػد ذاتيػػذ ال تيتاػػر إ اإلحتــراق النفســي وعــدم الرضــا:ق_

كمع ذلؾ انا ي سف تردػذ ىػذه الحذلػة ايػاف ادعتاػذر كالتيذمػؿ مييػذ افيذلاػة دف إسػتمرارىذ اػردم 
 (.18،ص2014)قدوس، إلى ادحتراؽ النفسي اسب إرتاذط القكل اض كط اليمؿ

كالضػػ ط كالىمػػذ اياػػر عػػف حذلػػة مػػف ادحتػػراؽ النفسػػي  ط النفســي:اإلجتــراق النفســي والضــغج_
 ادجيذد

سك ادنيػػذؾ النفسػػي كالضػػ ط المرقػػت كاشػػير كمػػذ لككػػذف محترقػػذ نفسػػاذ لكف امجػػرد التيذمػػؿ مػػع 
ذا طػػػذؿ ىػػػذا الضػػػ ط فينػػػو  مصػػػدر الضػػػ ط انتيػػػي ىػػػذا الشػػػيكر قػػػد اكػػػكف طػػػكاال سك قصػػػارا  كا 

ؽ النفسػػي فيػػك عػػرض طكاػػؿ كظػػذ ؼ سمػػذ ادحتػػرا اسػػتيمؾ سداء الفػػرد كاػػردم إلػػى إنياػػذر فػػي سداء
كامصػػذدر كعكامػػؿ سدػػرل كاػػذلؾ فػػيف الضػػ ط النفسػػي  المػػدل اػػرتاط حدكسػػو اذلضػػ كط النفسػػاة 

 (.8،ص2016)معروف،اككف ساب في ادحتراؽ النفسي 
 مراحل اإلحتراق النفسي  -4

نمػذ تتضػمف Matteson  1987ارل مذتسػكف       سف ظػذىرة ادحتػراؽ النفسػي التحػدث فجػتة كا 
 المراحؿ التذلاة :
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كفايػػذ اكػػكف مسػػتكل الرضػػذ عػػف اليمػػؿ مرتفيػػذ كلكػػف إذا  Invoivementمرحمــة اإلســتغراق:س_
حػػػػدث عػػػػدـ إتسػػػػذؽ مػػػػذىك متكقػػػػع مػػػػف اليمػػػػؿ كمػػػػذ احػػػػدث فػػػػي الكاقػػػػع ااػػػػدس مسػػػػتكل الرضػػػػذ فػػػػي 

 ادندفذض.
ااطػػ  كاػػندفض فايػػذ مسػػتكل األداء فػػي ىػػذه المرحمػػة انمػػك   Stagnationمرحمــة التبمــد:ب_

اليمؿ كاشير الفرد ايعتداؿ صحتو الادناة كاقؿ إىتمذمو إلى مظذىره سدرل في الحاػذة كذليكاػذت 
 كادتصذالت ادجتمذعاة كذلؾ لش ؿ سكقذت فراغو.

كفايذ ادرؾ الفرد مذاحدث كااػدس فػي ادنسػحذب النفسػي   Detachement:مرحمة اإلنفصالج_
عتالؿ   الصحة الادانة كالنفساة مع إرتفذع مستكل ادجيذد النفسي.كا 

ىي اقصى مرحمة في سمسمة ادحتراؽ النفسي كفايذ تزداد ادعراض الادانػة  المرجمة الحرجة:د_
كالنفسػػاة كالسػػمككاة  كادتػػؿ تفكاػػر الفػػرد نتاجػػة شػػككؾ الػػذات كاصػػؿ الفػػرد إلػػى مرحمػػة ادجتاػػذح 

 .(11،ص1998)السرطاوي، مو  كحتى ادنتحذر كافكر الفرد في ترؾ عم
 أبعاد اإلحتراق النفسي -5

مػػػف الكتػػػذب كالاػػػذحساف كضػػػع تصػػػكر لمفيػػػـك ادحتػػػراؽ النفسػػػي  كلحػػػد األف حػػػذكؿ اليداػػػد      
الاكجػػػد سم إجمػػػذع عممػػػي حػػػكؿ ىػػػذه الظػػػذىرة كمػػػع ذلػػػؾ فػػػيف المفيػػػـك المتيػػػذرؼ عماػػػو كالكاسػػػع 
ادستدداـ شرح ادحتراؽ النفسي عمى سنو ارتاط اذألايذد السالسة التي كضػيتيذ مذسػالش كسػكزاف 

 تامد المشذعر كنقص ادنجذز الشدصي. ادنفيذلي كىي :ادستنزاؼ  1981جذكسكف 
اشػػار إلػػى حذلػػة مػػف التيػػب كالشػػيكر التػػذـ  Emotinol Eshaustionاإلنيــاك اإلنفعــالي:س_

ستنفذذ كؿ مكراده اليذطفاة كالجسداة كعػدـ القػدرة عمػى اليطػذء كمكاجيػة  لمفرد ايندفذض طذقتو كا 
الش عمػػى اليداػػد مػػف اليمػػذؿ سف ادسػػتنزاؼ األعاػػذء الميناػػة  كتاػػاف األاحػػذث التػػي سجرتيػػذ مذسػػ

 ادنفيذلي ىك الايد الر اسي كاألقكل الذم اركز عماو ادحتراؽ النفسي.
تتمسػؿ فػي اليالقػة اػاف اليذمػؿ كاألدػراف كاتجمػى ذلػؾ فػي   Sage Filigsتبمـد المشـاعر: -ب

الحمػػػػػذس نذىاػػػػػؾ عػػػػػف فقػػػػػداف الفػػػػػرد  اداتيػػػػػذد عػػػػػنيـ كعػػػػػدـ ادكتػػػػػراث ليػػػػػـ كادنسػػػػػحذب مػػػػػنيـ 
 .لميمؿ كتيتار مذسالش تامد المشذعر ايد ذا تتسار كاار

امسػؿ ىػذا الايػد حسػب   lack of Personal Achieementنقص اإلنجـاز الشخصـي :-ج
كايػػكد ىػػذا التقاػػاـ إلػػى إحسػػذس الفػػرد ايندفػػذض فػػي  مذسػػالش التقاػػاـ الػػذاتي ل حتػػراؽ النفسػػي 
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كاسػػػتمر شػػػيكره اػػػذلنقص فػػػي ادنجػػػذز  فاػػػو كفذءتػػػو كشػػػيكره اػػػذلنقص فػػػي إنجػػػذزه ليممػػػو كفشػػػمو 
 .ر اذلمرازرة مع ادحتراؽ النفساةكاتطك 
كاظير مف دالؿ ىذه األايػذد سف ادحتػراؽ النفسػي اركػز عمػى سالسػة سايػذد  اصػكر عالقػة       

اػراز تطػكر فقدانػو لمػكارده كطذقذتػو  إذ سنػو نتاجػة لحػدكث ادسػتنزاؼ اليػذطفي افقػد  الفرد ايممو كا 
يذمػػؿ طذقذتػػو كمػػكارده اليذطفاػػة  ممػػذ اسػػاب لػػو عمػػى المػػدل الطكاػػؿ اػػركدا فػػي عكاطفػػو الفػػرد ال

كتػرؾ مسػذفة اانػو كاػاف اليمػالء ممػذ اػردم اػو إلػى  تامدا فػي مشػذعره كعػدـ ادكتػراث اػذألدراف ك 
نيػداـ  الفيذلاػة الميناػة  فكسػرة اتػذلي شػيكره اػذلنقص فػي ادنجػذز ك اداتيذد التدراجي عػف عممػو ك  ا 

عمػى إسػترجذع الطذقػة طذت كشدتيذ في اليمؿ اردم اذلفرد إلى التيب الشداد كعدـ القػدرة الض ك 
فافقػد    مذاجيمو ااتيد تدراجاذ عف المستفداف مف الددمة كايتزؿ زمال و في اليمػؿ ألداء ميذميذ

حتراـ كمع مركر الكقت تاػدس مشػذعره فػي التامػد كاحػس افشػمو  حمذسو لميمؿ كالتيذمؿ مييـ اكد كا 
 كاضيؼ سداره ممذ انقص مف تقداره لذاتو كتقااـ نفسو اذلسمب.

 (.50،ص2016)تاللي،امكف تمداص سايذد ادحتراؽ النفسي حسب الشكؿ      
 مستويات اإلحتراق النفسي: -6
إلػػى سف ادحتػػراؽ النفسػػي مشػػذعر إرتاطػػت اػػركتاف اليمػػؿ كحػػدد لػػو  Spaniolسشػػذر سػػاذناكؿ    

 سالسة مستكاذت ىي:
   انت  عف نكاذت قصارة مف التيب  كالقمؽ كادحاذط كالتيا . راق نفسي معتدل:إحتس_ 

يػذ تسػتمر لمػدة اسػاكعاف عمػى انت  عف نفػس االعػراض السػذاقة كلكن :إحتراق نفسي متوسطب_
   .األقؿ
انػػت  عػػف سعػػراض حسػػاة مسػػؿ القرحػػة ك الـ الظيػػر المزمنػػة كنكاػػذت إحتــراق نفســي شــديد: ج_

غرااذ سف اشير اليذممكف امشػذعر ادحتػراؽ النفسػي ميتدلػة كمتكسػطة مػف الصداع الشداد كلاس 
شػػكؿ سمػػراض  جسػػماة كنفسػػاة  حاػث الدػػر كلكػػف عنػػدمذ عنػدمذ اامػػه ىػػذه المشػػذعر كاظيػػر عمػى

 .(25،ص2019)سفاري، رةمزمنة عند ذ اصاط ادحتراؽ مشكمة دطا
 :اإلحتراق النفسي لدى األساتذأسباب  -7

 بتالميذ:أ_أسباب متعمقة 
  .سكء السمكؾ في الصؼ _ 
 . إندفذض الدافياة لمتيمـ _ 
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 .اط  التيمـ  _ 
 .إىمذؿ الكاجاذت_   
 _أسباب متعمقة باألستاذ:ب 
 .عدـ إلمذمو اذلقكاعد الصحاحة لمتيمـ _ 
 .عدـ إلمذمو اذلدصذ ص النفساة لمطالب _ 
 .عدـ ادلمذـ اذلفركؽ الفرداة لممتيمماف _ 
 .اذلصار عدـ التحمي _   
 .الماؿ إلى إستيمذؿ سسمكب كاحد في التدراب كعدـ التجداد _   
 _ أسباب متعمقة بالمدرسة:  ج
   ._ كجكد مشذكؿ دادؿ المدرسة ااف المدرس كزمال و سك ااف المدرس كالمدار   
 .عدـ تكفار الجك المدرسي األدكم  _   
 .نظذـ المرتاذت كالترقاذت المذلاة  _   
 .األستذذ في إتدذذ القرارت اذلمدرسةعدـ مشذركة  _   
 .الشيكر ايدـ تقدار المجتمع لممينة  _   
 .الصراع مع الزمالء في اليمؿ كمع إدارة المدرسة سك مع سكلاذء التالماذ _   
 (.19،ص2017)عزيزي،ض كط الكقت كاليمؿ  _   

ادحتػػػػراؽ  تػػػػردم إلػػػػى حػػػػدكث leiterاذدضػػػػذفة إلػػػػى مجمكعػػػػة عكامػػػػؿ تنظاماػػػػة حػػػػددىذ        
 النفسي لدل المكظفاف كاليذمماف في ايض المرسسذت كاليا ذت عمى النحك التذلي:

اشػػير المكظػػؼ اػػتف لداػػو سعاػػذء كساػػرة منذطػػة اػػو  كعماػػو تحقاقيػػذ فػػي مػػدة _ضــغط العمــل: س    
ككساػػر مػػف المرسسػػذت سػػيت فػػي اليقػػكد  قصػػارة جػػدا كمػػف دػػالؿ مصػػذدر محػػدكدة ك شػػحاحة.

مػػع زاػػذدة األعاػػذء  مػػف دػػالؿ ادسػػت نذء عػػف سعػػداد كااػػرة مػػف المػػكظفاف  المذضػػاة إلػػى الترشػػاد
 سدا يـ كزاذدة إنتذجيـ.كمطذلاتيـ اتحساف  الكظافاة عمى األشدذص الاذقاف في اليمؿ 

إف سحػػد المرشػػرات التػػي تػػردم إلػػى ادحتػػراؽ النفسػػي ىػػك عػػدـ _محدوديــة صــالحية العمــل: ب 
مشػػػكالت اليمػػػؿ كتػػػتتي ىػػػذه الكضػػػياة مػػػف دػػػالؿ كجػػػكد كجػػػكد صػػػالحاذت دتدػػػذذ قػػػرارات لحػػػؿ 

تدػذذ ادجػػراء المنذسػب مػف قاػػؿ  ساذسػذت كسنظمػة صػذرمة التيطػػي مسػذحة مػف حراػػة التصػرؼ كا 
 المكظؼ.
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احتػػذج المكظػػؼ سحاذنػػذ إلػػى المشػػذركة مػػع األدػػراف فػػي ايػػض اليمػػـك _قمــة التعزيزاإليجــابي: ج 
 فازاقاػػذ فػػي المكػػذف كعزلػػة إجتمذعاػػة عػػف كاألفػػراح ك التػػنفس  لكػػف ايػػض األعمػػذؿ تتطمػػب فصػػال

 األدراف  حاث اككف التيذمؿ سكار مع االجيزة كالحذساذت كدادؿ المدتارات كالمكذتب الم مقة.
اػػػػػتـ سحاذنػػػػػذ تحماػػػػػؿ المكظػػػػػؼ مسػػػػػركلاذت الاكػػػػػكف فػػػػػي مقػػػػػدكره   _عـــــدم اإلنصـــــاف والعـــــدل:د

اليمػػػؿ لػػػاس تقذعسػػػذ مػػػف  كقػػػد اكػػػكف القصػػػكر فػػػي سداء تحمميذ كعنػػػد إداللػػػو ايػػػذ تػػػتـ محذسػػػاتو 
كلكف تااف رداءة الكضع اذدضذفة إلى عدـ كجكد كفذءات فناة مقتػدرة ألداء الكاجاػذت  المكظؼ 
 المطمكاة .

فقػد اتطمػب منػو اليمػؿ القاػذـ اشػيء  اككف المكظؼ سحاذنذ سمذـ داذرات صػياة _صراع القيم: ق
 (.48،ص2012)طايبي، كافقذ مع قامو كماذد ومذ كال اككف ذلؾ مت

 _مظاىر اإلحتراق النفسي 8
اف كالتػػػي ىنػػػذؾ مجمكعػػػة مػػػف المظػػػذىر الدالػػػة عمػػػى كجػػػكد ادحتػػػراؽ النفسػػػي لػػػدل الميممػػػ      

النفسػػػاة ادجتمذعاػػػة ك  الميرفاػػػة ك  تتضػػػمف سرايػػػة مجػػػذالت ىػػػي المظػػػذىر الفاسػػػاكلكجاة كالادناػػػة 
 كالسمككاة .

 تتمسؿ في اليالمذت التي تظير عمى الادف مسؿ:_المظاىر الفيسيولوجية والبدنية: س 
 ._ ضيؼ الحاكاة كقمة النشذط       
 كاألرؽ كضاؽ التنفس. الصداع المستمر كادضطراذت الميكاة  _       
 كض ط الدـ. كالقكلكف اليصاي  سمراض القمب  _       
. المقذكمة  صكنق تكتر اليضالت  _         كالركمذتاـز
 كادسيذؿ. كغزارة الاكؿ  الجنسي  الضيؼ _       
لتيذاذت الجمد. حب الشاذب  _        كا 
 المفرط لميذقار كالكحكلاذت. كادستدداـ إضطراذت األكؿ  _      
 كسمراض الر ة كالسرطذف. إنسداد الشراااف  _      

 كادمسذؾ. إضطراذت اليضـ   -
      ال ار المنيش.كالنـك  مسؿ:المشي سسنذء النـك  إضطراذت النـك  _      
 _فقر الدـ.      
 كفقداف الشياة. كذاحة الصكت   ر الـ الظي      
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 كتشمؿ مذامي:المظاىر المعرفية، _ب
 كفقداف القدرة عمى اداتكذر. الاالدة الفكراة  _      
 .التشتت اددراكي كالشركد الذىني _      
 كالينذد. ككسرة الشؾ  الكسكسة  _      
 .ى ادنتاذه كالتركاز لفترة طكامةالمقدرة عمقمة  _      
 _ عدـ القدرة عمى مكاجية المشكالت اكفذءة.     

 كمف سىـ ىذه الظذىر: _المظاىر النفسية اإلجتماعية،ج
 ككسرة ال ضب. سمذـ األزمػػذت  ادحاذط كالقمؽ _    
 عدـ الرضذ الكظافي. _    
 .كاألدراف كالسدط عمى الذات الذات إندفذض تقدار  _    
 سرعة الاكذء كادنفيذؿ الزا د. _   
 كالكآاة. فقداف ادىتمذـ اذألدراف  _    
 كادجيذد ادنفيذلي. الاالدة اليذطفاة  _    
 كضيؼ القدرة عمى التحمؿ. _التشذـر     
 كعدـ ادستردذء كشد األعصذب. عدـ ادحسذس اذلمسرلاة  _    

 كمنيذ:_المظاىر السموكية،د
 كالتقذعد الماكر.  الت اب الطكاؿ عف اليمؿ _    
 النقد الدا ـ لردراف كالسدراة منيـ.    _    
 كعدـ ادلتزاـ اذليمؿ. النظرة السمااة لمطالب  _    
 اة الشدصاة.ك كفقداف الي اليدكاناة  _    
 كمقذكمة الت اار. سداء اليمؿ اطراقة ركتاناة  _    
 عمى حقكؽ األدراف.كادعتداء  ادتكذلاة  _    
 الايد عف المكضكعاة في الحكـ عمى األداء الكظافي لردراف. _    
 ادنسحذب كالماؿ لميمؿ اددارم سكسر مف التيذمؿ مع الطالب كالزمالء. _   
 إنتظذر ساذـ اليطالت كادجذزات لااتيد عف عممو. _   
 كتجنب األصدقذء. ادنسحذب مف الحاذة اليذ ماة  _   
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 كعدـ ادىتمذـ اذلتحضار. تدني القدرة عمى ادنجذز  _   
 كزاذدة سمااة الفرد. كالتدمي عف المسذلاذت  نقص الدافياة في األداء  _   
 كادكتفذء اطرؽ القدامة. الجدادة  قمة الاحث عف الطرؽ التدراساة _   
 كعدـ الرغاة في اليمؿ اطكاعاة. عدـ الرغاة في التدراس  _   
 206، 2016)العرائضــة / عمــاد، كحػػدكث الدالفػذت الزكجاػػة لينػػؼ لػدل األزكاج زاػذدة ا _   
،207.) 
 أعراض اإلحتراق النفسي_9

ل حتػػػػراؽ مجمكعػػػػة منػػػػذ األعػػػػراض التػػػػي تماػػػػزه عػػػػف غاػػػػره مػػػػف الظكاىر كقػػػػد قػػػػذـ ايػػػػض        
ــل )فصػػنفيذ  الاػػذحساف اتصػػناؼ ىػػذه األعػػراض  إلػػى دمػػس ف ػػذت ر اسػػاة:سعراض  (1988كاىي

سعػػػراض مرتاطػػػة اػػػذلمكاقؼ  سعػػػراض متيمقػػػة اذليالقػػػذت الشدصػػػاة  سعػػػراض إنفيذلاػػػة  عضػػػكاة 
 سعػراض سػمككاة  إلى سالث ف ذت : سعػراض إنفيذلاػة  Fimian (1983)كصنفيذ  كالميتقدات.

سعػػػػراض عضػػػػكاة. كايػػػػد ادطػػػػالع عمػػػػى األعػػػػراض السػػػػذاقة امكػػػػف تصػػػػناؼ سعػػػػراض ادحتػػػػراؽ 
 سعراض إجتمذعاة  كنكضحيذ كذلتذلي: اض نفساة سعر  : سعراض عضكاة النفسي إلى

 كتتمسؿ األعراض الادناة ل حتراؽ النفسي في: _أعراض عضوية:س
 ادعاذء كالتيب. _   
 كسرة التيرض لمصداع كاالرؽ. _   
 إرتفذع ض ط الدـ. _   
 المجكء لمتدداف. _   
   _ .  ادحسذس اذدنيذؾ طكاؿ الاـك
 :األعراض النفساة فيتتمسؿ  _أعراض نفسية إنفعالية:ب
 _ الممؿ كفقداف الحمذس.   
 كفقداف السقة اذلنفس. التكتر  _   
 فتكر اليمة. _   
 ككسرة الصراخ. _ ال ضب  
 كعدـ الرغاة في الذىذب لميمؿ. ادستاذء  _   
 ىي سعراض تتيمؽ اذألدراف كتتمسؿ في:ة:أعراض إجتماعي_ج
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 ادتجذىذت السمااة نحك اليمؿ كالزمالء. _   
 ادنيزاؿ كالماؿ إلى ادنطكاء. _   
 (.11،ص2018)محاد، ادنسحذب مف الجمذعة _   

 كىنذؾ سعراض غار نكعاة دذصة امتالزمة ادحتراؽ النفسي كمنيذ:         
 إنيذؾ شداد عند اذؿ سدنى مجيكد لـ اكف اظير سذاقذ. _ 
 ضيؼ في اليضالت ك الـ في المفذصؿ. _ 
 _ .  إلتيذب في الاميـك
 حرارة سك اركدة. _ 
 حسذساة اليقد الممفذكاة. _ 
 _ .  إضطرااذت النـك
 شكذكم عصااة نفساة. _ 
 دكؼ مف الضكء. _ 
 (.37 ص2012)طذااي  فقداف مجذؿ الرراة. _ 

 _مؤشرات اإلحتراق النفسي10
سنو امكنو سف استدؿ عمى كجكد ادحتراؽ النفسي اكاسطة سالسػة مرشػرات اػذرزة ستدولف  اركد   

 ىي:
سكال_شيكر الفرد اذدنيذؾ الجسمي كالنفسي ممذ اردم إلػى الشػيكر اػذأللـ كفقػداف الطذقػة النفسػاة 

 كالمينكاة  كضيؼ الحاكاة كالنشذط كاذلتذلي فقداف الشيكر اتقدار الذات.
سذناذ_ادتجذه السماي نحك اليمػؿ كالف ػة التػي اقػدـ ليػذ الددمػة) طالب_مرضى_مدرسػاف( كفقػداف 

 اليمؿ.الدافياة نحك 
 (.22،ص 2007)عوض، ت كادحسذس اذلاتس كاليجز كالفشؿسذلسذ_النظرة السمااة لمذا

 _أثار اإلحتراق النفسي 11
كاليمماػة تاػدس  ادحتراؽ النفسي مذىك إال إنيكذس سك رد فيػؿ لظػركؼ اليمػؿ ال اػر المحتممػة     

تقمامػو كالػتدمص منػو عػف عندمذ اشتكي الميني مف الض ط سك ادجيذد مػف النػكع الػذم ال امكػف 
  كالت اػػػرات فػػػي ادتجذىػػػذت كسنػػػكاع السػػػمكؾ المصػػػذحاة ل حتػػػراؽ طراػػػؽ سسػػػمكب حػػػؿ المشػػػكالت



35 
 

 النفسي  تكفر ىركاذ نفساذ كتحمي لفرد مػف تػردم حذلتػو إلػى سسػكء مػف نذحاػة الضػ ط اليصػاي 
 فيماو امكف حصر األسذر فامذامي :

 ادحتػػػراؽ النفسػػػي مػػػف شػػػيكر الميمػػػـ اػػػذلمرض ازاػػػد _األثـــار الجســـمية ل حتـــراق النفســـي: س  
رتفػػػػػذع  ضػػػػػ ط الػػػػػدـ ك الـ الظيػػػػػر كالصػػػػػداع المسػػػػػتمر  لتيػػػػػذب  كالتػػػػػكتر كا  إضػػػػػطراذت النػػػػػـك كا 

 المفذصؿ.
ــار اإلجتماعيــة: ب  اػػردم ادحتػػراؽ النفسػػي لمميمػػـ إلػػى تػػدىكر اليالقػػذت ادجتمذعاػػة  مػػع _األث

 ه   كمذ ارسر في عالقذتو اليذ ماة.كطماتو كافضؿ الميمـ سف ااقى منيزال لكحد زمالءه 
ــار النفســية: ج اػػردم ادحتػػراؽ إلػػى تػػدني مفيػػـك الػػذات كالشػػيكر اػػذلارس كالتيذسػػة كتػػدني _األث
ىمػػػػػػذؿ األكلكاػػػػػػذت   حاػػػػػػذطكاد كاليجػػػػػػز  يكر اػػػػػػذلحزف لسقػػػػػػة اػػػػػػذلنفس  كفقػػػػػػداف الػػػػػػذاكرة  كالشػػػػػػا كا 

 (.37،ص2017)عزيزي، .صاةدالش
   :النفسي _ الوقاية والعالج من اإلحتراق12
 الوقاية من اإلحتراق النفسي: 12_1

اجػػػػذد الدطػػػػكات       إف سفضػػػػؿ الطػػػػرؽ لمتيذمػػػػؿ مػػػػع ادحتػػػػراؽ النفسػػػػي ىػػػػك محذكلػػػػة إكتشػػػػذفو كا 
الالزمػػة لمكقذاػػػة منػػػو  حاػػث تيتاػػػر ىػػػذه الطراقػػػة مػػف سسػػػيؿ الطػػػرؽ  كسقميػػذ تكمفػػػة لتجنػػػب مشػػػذؽ 

الدراسػػذت إلػػى طػػرؽ تدفػػاض ل حتػػراؽ كقػػد سشػػذرت ايػػض  ادحتػػراؽ النفسػػي اػػدال مػػف عالجػػو 
كالتػػي سظيػػرت عػػددا مػػف ىػػذه الطػػرؽ  zastrourالنفسػػي لػػدل اليػػذمماف   منيػػذ دراسػػة زاسػػتركر

 لمتدفاؼ مف ض ط اليمؿ كاذلتذلي الكقذاة مف حدكث ادحتراؽ النفسي كمنيذ:
 .سدذ إجذزات ايستمرار _
 ممذرسة التمذراف لتحقاؽ الض ط مسؿ ادستردذء  _
 ممذرسة التمذراف الراذضاة. _
 حضكر األنشطة الترفاياة _
 تككاف عالقذت شدصاة مع الزمالء. _
 تنكاع الميذـ التي اقـك ايذ الشدص سسنذء اليمؿ حتى الاصاط عممو ركتاناذ.  _
 (.52،ص2013)ىواري، ساب المشذعر السمااة سسنذء اليمؿمحذكلة تحداد اليكامؿ التي ت _

 كمذ تكجد ىنذؾ طرؽ سدرل لتفذدم ادحتراؽ النفسي كالكقذاة منو  مسؿ:     
 ادتصذؿ ادجتمذعي كالتفذعؿ مع الفرد. _
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 .ايض اليكااذت كادستجمذـ كالتسكؽإست الؿ سكقذت الفراغ لممذرسة  _
تحماػؿ الدكر:اتضػػمف ذلػػؾ تكضػػاحذلحقكؽ كالكاجاػػذت كالمسػػركلاذت  كالميػػذـ كالتكقيػػذت لتجنػػب  _

 النزاعذت.
 .ؿ تقاـ فرص لمترقاة كالمكذفذءاتتحساف منذخ اليمؿ: مف دال _
تػػػكفار المػػػرازرة ادجتمذعاػػػة: مػػػف دػػػالؿ تػػػكفار عالقػػػذت إجتمذعاػػػة إاجذااػػػة اػػػاف المػػػكظفاف سك  _

   كاليزلة.اليذمماف لتاداد الشيكر اذلكحدة
عمػػى المشػػكالت النفسػػاة  تػػكفار ارنػػذم  ادرشػػذد النفسػػي لتحقاػػؽ النمػػك النفسػػي السػػماـ كالت مب _

 .  د تياؽ التكاؼ الميني كادجتمذعيكادجتمذعاة التي ق
مكذناة اليمؿتقااـ منذسب لردكار ك  _  .الميذـ كفؽ قدارت كا 
 ترؾ مجذؿ لراحة اليمذؿ سسنذء ميذميـ. _
 (.42،ص2017)عزيزي، ذمؿ اتشكذؿ الصراعذت كطرؽ تجنايذتحساف الي _
 عالج اإلحتراق النفسي 12_2

  كمػف د طرؽ التدمص مف ادحتراؽ النفسػيىنذؾ اليداد مف الدراسذت التي إىتمت اتحدا       
 اانيذ الدطكات التذلاة:

كجػػكد كصػػؼ تفصػػامي لمميػػذـ المطمػػكب  دارىػػذ مػػف قاػػؿ المينػػي  حاػػث اػػتـ تقػػداميذ لػػو عنػػد  _
 إلتحذقو اذلمينة.

 ت اار األدكار كالمسركلاذت مف فترة ألدرل. _
التػػآزر كادسػػتيداد لمػػدعـ النفسػػي لزماػػؿ  فػػي مكاجيػػة مشػػذكؿ اليمػػؿ الاكماػػة التػػي كجػػكد ركح  _

 .مفتكح كطرح المشذكؿ اطراقة دكراةتتطمب الحكار ال
 (.39،ص2008) الزىراني،ادىتمذـ اارام  لتطكار كنمك اليذمماف ميناذ كنفساذ  _

 كىنذؾ دراسذت سدرل حددت الدطكات التذلاة اليالج :     
 أ_األساليب الشخصية:

تػػددؿ ضػػمف ادعتقػػذد الشدصػػي لػػدل الفػػرد اتنػػو المسػػركؿ األكؿ كاألداػػر عػػف سػػالمتو كسػػيذدتو 
  كاذلتذلي إدراكو دكره في مذاجب القاذـ كتتطمب إرادة قكاة ل ستمرار كمف سىميذ.

 ادستردذء ااف الحاف كاألدر. _
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مجمكعػػذت عدا اػػة اشػػكؿ ميتػػدؿ كاداتيػػذد عػػف  تحداػػد نظػػذـ غػػذا ي صػػحي كذلػػؾ مػػف تنػػذكؿ _
 .ادصطنذعاة كالتقماؿ مف المنايذتالمكاد اليدا اة 

شػػػػاكة اليالقػػػػذت: عػػػػف طراػػػػؽ تشػػػػجاع الفػػػػرد عمػػػػى ادنظمػػػػذـ لمجمذعػػػػذت المدتمفػػػػة كتكطاػػػػد  _ 
ى تػػكفار المسػػذندة فػي اليمػػؿ كغاػػرىـ  كدػػذرج اليمػؿ لمسػػذعدتو عمػػ الصػداقذت كاانػػو كاػػاف زمال ػػو

 عاة لو.ادجتمذ
 ب_األساليب التنظيمية :

مسػػػػتكاذت  اػػػػذدة سػػػػتطاع المرسسػػػػذت إاجذدىػػػػذ ايػػػػدؼ ز ىػػػػي تمػػػػؾ الدطػػػػكات كادجػػػػراءات التػػػػي ت
ادحتراؽ النفسي لدل جماع اليذمماف في المرسسة نظرا ألف ادحتػراؽ النفسػي انػت  عػف مصػذدر 

 :تستطاع إاجذد إجراءات كىي كتذلي تنظاماة فممرسسة
فذلمرسسػػة تسػػتطاع تفػػذدم جػػزء كااػػر مػػف الضػػ ط عمػػى اليػػذمماف تحســين المؤامــة المينيــة:  _1

 عف طراؽ رفع مستكاذت مال مة الفرد إتسددذـ سسذلاب سفضؿ في اددتاذر كادنتقذء.
حاػػػث احػػػدث ادحتػػػراؽ النفسػػػي سحاذنػػػذ نظػػػرا لكجػػػكد تحســـين اإلتصـــال داخـــل المؤسســـة:  _2

ك اػػاف المكظػػؼ كزمػػالءه  كليػػذا فػػيف إنشػػذء نظػػذـ إتصػػذؿ صػػيكاذت فػػي ادتصػػذؿ اػػاف اليذمػػؿ س
 دادؿ المرسسة كدعمو  تيني مسذعدة كتجناب المكظؼ ض ط كاار.

ــة العمــل: _ 3 ــة الظــروف الخطــرة مــن بيئ انػػت  ادحتػػراؽ النفسػػي فػػي ايػػض الكظػػذ ؼ مػػف إزال
اليكامػؿ  كليػذا تيرض اليذمؿ لالدطذر ماكذناكة سك كماذ اة سك درجة حرار شدادة سك غارىػذ مػف 

 فذلتقماص مف ىذه الظركؼ ىك طراقة لمتصدم ل حتراؽ النفسي.
 :راتجاذت سسنذء الددمة كىي كذتذليكمذ ذكر اذحسكف سدركف إست     
ااػػدك سف مشػػكمة ادحتػػراؽ النفسػػي لػػدل المكظػػؼ ىػػي مشػػكمة قػػد تكػػكف اإلســترتجية الفرديــة: س_ 

فيذلػػػة لدفػػػض ادجيػػػذد كالضػػػ ط كاذلتػػػذلي دفػػػظ الدا مػػػة فمػػػف الضػػػركرم سف اػػػتيمـ ادسػػػتراتجاذت 
ادحتراؽ النفسي  كفي ىذا الشتف إقترحت إحدل الدراسذت عددا مف كسػذ ؿ التيذمػؿ مػع مدتمػؼ 

 مصذدر ادحترؽ النفسي كىي كمذ امي:
اجػػػب سف اكػػػكف المكظػػػؼ قػػػذدرا عمػػػى تحداػػػد مصػػػذدر ادحتػػػراؽ النفسػػػي فػػػي حاذتػػػو ككضػػػع  _  

زالتيذ.ادستراتجاذت المال مة لمت  حكـ في ىذه الض كط كا 
ست الؿ كقتو اكفػذءة كفيذلاػة حاػث امكنػو كضػع  _   اجب عمى المكظؼ سف ايرؼ كافاة إدارة كا 

 قذ مة اذألعمذؿ كاألنشطة الاكماة كترتاايذ حسب سىماتيذ.
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 .مب المسذعدة كالدعـ مف زمالءهكمذ امكف لممكظؼ ط _   
 .تفذ ماةؼ النظر إلى عممو اطراقة اجب عمى المكظ _   
احتػػػذج المكظػػػؼ إلػػػى رسػػػـ دطػػػط كاػػػرام  لحفػػػظ ادجيػػػذد كالتػػػكتر  حاػػػث عماػػػو ادسػػػتردذء  _  

  كامكػػػػف سف تشػػػػمؿ: ادىتمػػػػذـ اػػػػذلنفس كتمضػػػػاة ايػػػػض الكقػػػػت فػػػػي ممذرسػػػػة ىكااذتػػػػو المفصػػػػمة
 كادسشتراؾ في األنشطة الترفاياة دذرج اليمؿ كسحذ ادجذزات كالسفر.

متيذمػؿ مػع مكػف لاتركاػز عمػى سىماػة الميذلجػة الشدصػاة لحاػث سنػو االمعالجة الشخصـية: ب_ 
كقػػد إقترحػػت إحػػدل الدراسػػذت ادسػػتراتجاذت التذلاػػة التػػي اجػػب إتاذعيػػذ   مشػػكمة ادحتػػراؽ النفسػػي

 :مب عمى مشكؿ ادحتراؽ النفسي كىيلت 
 .ؾ سمفذ المشذكؿ الكذمنة في مينتوسف ايرؼ المكظؼ كادر  _    
 .اتيمؽ اذألىداؼ التي اضييذ لنفسواككف المكظؼ كاقياذ كمنطقاذ فامذ  سف _    
 عمى المكظؼ طمب الدعـ كالمسذندة مف زمالءه . _    
عمػػى المكظػػؼ دفػػض فتػػرات ادتصػػذؿ الماذشػػر مػػع اليمالء دذصػػة إذا كػػذف إتصػػذلو ايػػـ  _   

.  ادـك طكاؿ الاـك
 المكظؼ مزاكلة نشذطو الفكرم  كالمحذفظة عمى عالقذت جادة مع سقرانو مف زمالء. عمى _    
 عمى المكظؼ مزاكلة التمذراف الراذضاة. _    
ستدداـ عنذصر جدادة كمتنكعةاحتذج المكظؼ إلى التياار في عمم _      .و  كا 
نسػاذف احتذج المكظؼ إلى مزاكلػة سنشػطة اياػدة عػف مجػذؿ اليمػؿ مػف شػتنيذ المسػذندة فػي  _   

 ىمـك اليمؿ كمشذكمو.
لتحقاػػػؽ حذلػػػة جاػػػدة مػػػف الصػػػحة النفسػػػاة  عمػػػى المكظػػػؼ ايتاػػػذع النقػػػذط  النقـــاط اإلدراكيـــة :ج_

 اددراكاة التذلاة:
 .ف سجد الكسار مف لحمكؿ ألم مشكمةسستطاع س _   
 في اليمؿ كاتنو ساحقؽ لي مذ ستكقيو.لدم سمؿ  _   
 .اد اسمكؾ اليمؿتقدارم لذاتي غار مق _   
   كلكنني سظؿ شدصذ كؼء.سدطذء سك سف ستصرؼ احمذقة سحاذنذامكف سف سرتكب  _   
 .سفكر اذلنجذح كسف سشير اذلسيذدة سستطاع سف _   
 .دكث المشذكؿ كال ستتسر ايذ كساراالسدذؼ مف ح _   
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 .  سستطاع سف سسمؾ طرؽ جدادة دا مذ _   
امكػػف سف اكػػكف دكر المرسسػػة فػػي دفػػض مسػػتكل ادحتػػراؽ النفسػػي اإلســتراتجيات المينيــة: د_ 

اكػكف ذلػؾ صػحاحذ فػي المجػذؿ سكسر فيذلاة مف الجيد الفردم الذم اقـك او المكظؼ امفرده كقد 
لػذا اجػب   سػاطرة المكظػؼيػذ دػذرج نطػذؽ تحكػـ ك   طذلمذ سف الكسار مف األعمػذؿ كتنظامالميني

إدراؾ سنػو ايمكػذنيـ القاػذـ اػدكر ر اسػي كىػذـ لمنػع حػدكث ادحتػراؽ النفسػي لػدل عمى المسركلاف 
 :ف  كذلؾ ايتاذع التكصاذت التذلاةالمكظفا

كامكػػػف    كذلػػؾ اذلتشػػجاع كالشػػكر كادعتػػراؼ اذلفضػػؿ تنماػػة إحتػػراـ الػػذات لػػدل المكظػػؼ _   
رسذؿ رسذ ؿ شكر كتقدار ليـ.راز النكاحي اداجذااة في اإ  عمؿ المكظؼ كا 
كجيػؿ المكظػؼ  دم  األىداؼ الشدصػاة لممكظػؼ مػع سىػداؼ الاػرام  الدذصػة اذلمرسسػة  _  

 اشذرؾ في التدطاط لمنشذطذت كالارام .
 تنماة اليالقذت الفيذلة ااف الزمالء مسؿ : تشجاع مجمكعذت المسذندة كالدعـ المينكم. _   
عف مشػػػذكمو كالصػػيكاذت التػػي تكاجييذ كاليمػػػؿ عمػػى حميػػػذ رصػػػة التيااػػر إعطػػذء المكظػػؼ ف _   

 .( 56،57، 2013)اليواري، اطرؽ ترضي الجماع
 _ التعميم اإلبتدائي والمعمم 13 
امكػف تحداػد المفيػـك الحػداث لمتيمػاـ اداتػدا ي اتنػو مرحمػة التيمػاـ أ_ تعريف التعميم اإلبتدائي:  

األكلى اذلمدرسة التي تكفؿ لمطفؿ التمرس عمى طرؽ التفكاػر السػماـ كاػرمف لػو الحػد األدنػى مػف 
منػػت  دادػػؿ الميػػرؼ كالميػػذرات كالداػػرات التػػي تسػػمط لػػو اػػذلتيار لمحاػػذة كممذرسػػة دكره كمػػكاطف 

دادػػػؿ نطػػػذؽ التيمػػػاـ   ذف ذلػػػؾ مػػػف منػػػذطؽ رافاػػػة  سك حضػػػراةكاء سكػػػإطػػػذر التيمػػػاـ النظػػػذمي  سػػػ
  كاتف التيماـ الػذم اكسػؽ طذر دادؿ نطذؽ الترااة المستدامةالنظذمي كدذرجو )تيماـ اكاذر( في إ

كايػتـ اذلدراسػذت اليمماػة كالمجػالت التقناػة الركااط ااف التيمػاـ كالتػدراب فػي إطػذر كاحػد متكذمػؿ 
 . تيماـ لمص ذر كالكاذر عمى السكاءارام  الكالنفساة في جماع 

اتفؽ الجماع عمى سنو المدرسة اداتدا اة ىي تمؾ المرسسة ادجتمذعاة إلػى سنشػتتيذ المجتمػع      
يػي ف  انذ ػو تايػذ لفمسػفة كنظمػة كسىدافػولتشذرؾ األسرة  في تحمؿ مسركلاة التنش ة ادجتمذعاة أل

رة المصػػ رة عػػف المجتمػػع الػػذم امػػذرس فاػػو الطفػػؿ حاذتػػو سك الصػػك تمسػػؿ تمػػؾ الاا ػػة ادجتمذعاػػة  
اذلميرفػػػة  لػػػذا ايػػػرؼ تيػػػرؼ المدرسػػػة  قياػػػة كلػػػاس فقػػػط مكذنػػػذ مدصصػػػذ لمتػػػزكدادجتمذعاػػػة الكا

تحػػددىذ فمسػػفة لمجتمػػع الػػذم  تراكاػػة كتيماماػػة اداتدا اػػة عمػػى سنيػػذ مرسسػػة تراكاػػة ذات سىػػداؼ
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كادقتصػػػػػػذدم التػػػػػػي تحققيػػػػػػذ لػػػػػػتحفظ نمكىػػػػػػذ تىذ تسػػػػػػيى المجتميػػػػػػذت عمػػػػػػى إدتالفيػػػػػػذ السقذفي.سنش
ستمراراتيذ )لشيب   ػ(227  2017كا 

 أىيمة وأىداف مرحمة التعميم اإلبتدائيب_
ردم فػػي المقػػذـ األكؿ إلػػى إعتاػػذره ركاػػزة سسذسػػاة إف إعطػػذء سىماػػة اذل ػػة لمتيمػػاـ اداتػػدا ي سػػا  

لتيمػاـ اناػع مػف سف نكعاػة ألم مرحمة سدرل مػف مراحػؿ التيمػاـ كاػرل الكساػركف سف ادىتمػذـ ايػذا 
ار كعماػو امكػف القػكؿ سف ىنػذؾ عالقػة كساقػة اػاف في ىذه المرحمة تحدد نكعاة التيماـ إلػى حػد كا

تطػذاؽ مػع األطفػذؿ الػذاف اتمقػكف تيمامػذ إاتػدا اذ جاػدا  مدل ادفذدة مػف التيمػاـ اداتػدا ي كنكعاػة 
ذءة  كفذعماػػة مػػف سكل ػػؾ الػػذاف لػػـ تتػػذح إذ اسػػيؿ عمػػايـ متذايػػة التيمػػاـ فػػي المراحػػؿ التيماماػػة اكفػػ

ليػػػـ فرصػػػة الحصػػػكؿ عمػػػى نػػػكع فيػػػذؿ مػػػف التيمػػػاـ  مػػػف ىنػػػذ إرتكػػػزت سىػػػداؼ تمػػػؾ المرحمػػػة فػػػي 
اليمماػػػػذت الػػػػسالث )القراءة_الكتذاة_الحسػػػػذب( ايعتاػػػػذره المرتكػػػػز الػػػػذم سػػػػكؼ تقػػػػذـ عماػػػػو ايانػػػػو 

 المحماذت التراكاة كالتيماماة التذلاة:
كعماو فيف المدرسة اداتدا اة تيمؿ عمى تحقاؽ مجمكعة مف ال ذاذت كاألىػداؼ كالتػي تتمسػؿ     

 فامذ امي:
عػدادىـ فػي نطػذؽ القػاـ السػذماة لمػداف ادسػالمي كترااػة األطفػذؿ  _1  تنماة شدصاة األطفذؿ كا 

 .دالؽ الحمادة كادعتزاز اذلكطفعمى األ
 .كالتكنكلكجاة) قراءة_كتذاة_حسذب(إكتسذب الميرؼ اليذمة اليمماة  _2 
 .اليدالة كالمسذكاة ااف المكاطنافتمقاف التالماذ  _3 
 تنماة ترااة قذ مة عمى سسذس التيذاش مع األدراف كالتسذمط كالتفذىـ كتقاؿ األدر.   _4 
 تنش ة األطفذؿ عمى حب الكطف مف دالؿ تيرؼ الطفؿ اتذراخ كطنو. _5 
 اذلتياار الشفيي كالكتذاي. _ التحكـ اذلم ة اليرااة6 
 ميرفة األشكذؿ كانذء ميذرؼ حكؿ الزمف كالمكذف.  التمكف مف حؿ المشكالت الحسذسة _7 
 .(33ص، 2018)سفاري، _ إكتشذؼ عذلـ الحاكاف كالناذتذت8 
ىػػك شػػدص احمػػؿ مسػػركلاة تكصػػاؿ الميمكمػػذت سك قػػاـ سك ميػػذرات لفػػرد سدػػر :_تعريــف المعمــمج

 ،2001)بوســـعدة،عماػػػو كالتيااػػػر فػػػي سػػػمككو  التػػػتسارا ػػػرض  الترااػػػة التمماػػػذ اطمػػػؽ عماػػػو فػػػي 
كالظػركؼ األدػرل   عمػى إدارة دكافػع المػتيمـ كحذجذتػوالميمـ ىك الشػدص الػذم ايمػؿ  .(46ص

التػي التي تحاط او كترسر عماو  كالتي تدفيو إلى النشذط في المكقؼ التيمامي كتحداد األغػراض 
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  كايػػػد سػػػذس فػػػي عمماػػػو التيمماػػػة كالتراكاػػػةالمػػػدرس حجػػػر األ  كرغاذتػػػوتشػػػاع حذجػػػذت المػػػتيمـ 
 .(50، ص2007)غاوي،عصب الحاذة في المدرسة كدعذمتيذ األسذساة 

كلكػف ال ػرض  الانحصر دكر الميمػـ فػي تمقػاف الميمكمػذت كحشػك سذىػذف التالماػذ اذلميمكمػذت   
كالنفسػػاة كادجتمذعاػػة لػػدل تالماػػذه   مػػف ذلػػؾ التػػتسار فػػي سػػمككذتيـ ىػػك تنماػػة الجكانػػب الركحاػػة

  كلكف ترسر في سمكؾ تالماذ اجب سف اككف قدكة كمسؿ سعمى ليـ. 
 :خصائص المعمم الفعالد_ 
 .قدرة عقماة فكؽ المتكسط _   
 الرغاة في التيماـ. _   
 .ماموميرفة دذصة امكضكع تي _   
 .الميرفة الميقمة الكذفاة _   
 .ميرفة طرؽ ككسذ ؿ التيماـ _   
 .(37ص ،2018 )سفاري، ميرفة التالماذ كمصذحاتيـ _   
   خالصة: -

 ػػة اليمػػؿ اكفػػي األداػػر امكننػػذ القػػكؿ سف ادحتػػراؽ النفسػػي احػػدث نتاجػػة ألسػػاذب تتيمػػؽ اا      
النفسػي  اػذالحتراؽفيف دراسػة شدصػاة الميمػـ فػي عالقتيػذ كسدرل تتيمؽ اشدصاة الفرد كاذلتذلي 

كىػػػذا مذاترتػػب عمػػى ذلػػؾ سسػػػذلاب انتقايػػذ الفػػرد لمتصػػػدم   المجػػذؿمػػف األمػػكر الحاكاػػة فػػػي ىػػذا 
سػػتددمت سسػػذلاب مكاجيػػة  شدصػػاة الميمػػـ اسػػمذت سػػكاة  اتسػػمتفػػيذا  لضػػ كط اا ػػة اليمػػؿ  كا 

ىػػذا مذاترتػػب عنػػو تفػػذدم  فيذلػػة تسػػذعده عمػػى حػػؿ المشػػكالت كالػػتدمص مػػف سسػػاذب الضػػ كط 
سف سػػمذت الفػػرد الشدصػػاة تجيمػػو سكسػػر  سمػػذ حػػدكث اليكػػس امينػػى النفسػػي  اػػذالحتراؽادصػػذاة 

المنذسػػاة قذاماػػة ل سػػتسذرة نحػػك الضػػ كط الدذرجاػػة  كعػػدـ القػػدرة عمػػى إدتاػػذر سسػػذلاب المكاجيػػة 
لممكاقػػػؼ الضػػػذغطة  اترتػػػب عمػػػى ذلػػػؾ سف اكػػػكف الفػػػرد ضػػػحاة لمكساػػػر مػػػف المشػػػكالت النفسػػػاة 

 .النفسي االحتراؽستنذ كىي كالتي مف اانيذ مكضكع درا التكافؽ النذتجة عف عدـ القدرة عمى 
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 ثانيا:
 الجانب الميداني 
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 .تمييد -
اػػػتـ تسػػػماط الضػػػكء فػػػي الدراسػػػة الحذلاػػػة عمػػػى ظػػػذىرة ادحتػػػراؽ النفسػػػي لػػػدل الميممػػػاف نظػػػرا    

نفيػػذلي نتاجػػة المتطماػػذت كاألعاػػذء التػػي تفػػكؽ كتتجػػذكز  ألسذرىػػذ السػػمااة مػػف إنيػػذؾ اػػدني كعقمػػي كا 
 سحاذنذ قدرة الفرد عمى تحمميذ.

كمػف   ليذا ايد ضاط ادطذر المنيجي مف المراحؿ األسذساة التي تدضػع ليػذ الدراسػة اليمماػة  
مػػف دػػالؿ كصػػؼ  ىػػذا المنطمػػؽ سػػنتذكؿ فػػي ىػػذا الفصػػؿ ادجػػراءات الماداناػػة التػػي إعتمػػدنذىذ 

مػػػع كصػػػؼ مكػػػذف إجػػػراء   مػػػني  الاحػػػث كسدكات جمػػػع الااذنػػػذت ككػػػؿ مػػػف متمػػػع الدراسػػػة كعانتػػػو
 .الاحث

 ةالدراس حدود -1
 المجال المكاني: 1_1
سػػيد السػػيكد المسػػيكد_لزاذر محمػػد_ مجمػػع  :اتػػدا اذتاذاللقػػد سجراػػت الدراسػػة اامداػػة امامػػكر    

 ضاذؼ الضاؼ.فافرم _ 18 اددكة اشذف _
 المجال البشري: 2_1
 .شممت  ىذه الدراسة سسذتذة التيماـ اداتدا ي اامداة امامكر  
 :المجال الزماني 2_1
 .2020-2019دالؿ السنةالدراساةلقد سجرات الدراسة  
 منيج الدراسة -2
عمػػػػى مػػػػني  مػػػػف سجػػػػؿ القاػػػػذـ ادراسػػػػة كفػػػػؽ قػػػػكاناف  االعتمػػػػذدسم دراسػػػػة عمماػػػػة مػػػػف تدمػػػػك  ال  

لػػػذم ايتمػػػد فاػػػو عمػػػى كصػػػؼ الظػػػذىرة امضػػػاكطة كفػػػي دراسػػػتنذ إعتمػػػدنذ عمػػػى المػػػني  الكصػػػفي 
 كتحماميذ ادقة كمكضكعاة.

لتفسػػار كالتحماػػؿ اشػػكؿ ىػػك عاػػذرة عػػف كصػػؼ لمظػػذىرة كىػػك طراقػػة مػػف طػػرؽ االمػػني  الكصػػفي  
 (.93ص ،2016 قادة، سميرة،) سجؿ الكصكؿ إلى األىداؼ المحددة مفعممي منظـ 

اليمماػذت كالدطػكات التػي اتاييػذ الاذحػث ا اػة تحقاػػؽ  كايػرؼ ساضػذ عمػى سنػو مجمكعػة مػف     
الػػذم احػػدد الطراػػؽ كاسػػذعد الاذحػػث فػػي ضػػاط  كاذلتػػذلي فػػذلمني  ضػػركرم لماحػػث إذا ىػػك احسػػو 

 (.119ص ،2002 )زرواتي، ذعي كسس مة الاحث كفركض الاحث.سايذد مس
 مجتمع وعينة الدراسة -3
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 مجتمع الدراسة:  1_3
ىػػك مجمكعػػة مػػػف الكحػػدات ادحصػػػذ اة الميرفػػة اصػػكرة كاضػػػحة كالتػػي اػػػراد منيػػذ الحصػػػكؿ     

 (.161ص 2008 راوي،)رحيم كرو العز .عمى ااذنذت
 كايرؼ ساضذ"سنو اشمؿ جماع عنذصر كمفردات المشكمة سك الظذىرة قاد الدراسة".   
 (.137ص ،2000 مصطفى، حي)رب
كاتمسػػػؿ مجتمػػػع الاحػػػث ىنػػػذ فػػػي جماػػػع سسػػػذتذة التيمػػػاـ اداتػػػدا ي عمػػػى مسػػػتكل امداػػػة امامػػػكر    

 أستاذ وأستاذة 64 كالاذله عددىـ 2019/2020لممكسـ الدراسي
   الدراسة :عينة  2_3

كتينػػػي طراقػػػة جمػػػع الااذنػػػذت كالميمكمػػػذت مػػػف كعػػػف عنذصػػػر كحػػػذالت محػػػددة اػػػتـ إدتاذرىػػػذ     
اتسػػمكب ميػػاف مػػف جماػػع عنذصػػر مفػػردات كمجتمػػع الدراسػػة  كايػػذ ادػػدـ كاتنذسػػب كايمػػؿ عمػػى 

 (.138 ص ،2000 عثمان غنيم، حي مصطفى،)رب تحقاؽ ىدؼ الدراسة
كفػؽ  رم عماو الدراسة ادتذرىذ الاذحث دجراء دراستو عماػوجزء مف المجتمع الذم تجكىي       

 (.161ص ،2007اوي،)رحيم كرو العز  ة لكي تمسؿ المجتمع تمساال صحاحذقكاعد دذص
أسـموب المسـح الشـامل حيـث اجريـت الدراسـة عمـى كـل أفـراد المجتمــع أي عمـى  ىـذهفـي دراسـتنا  واعتمـدنا

  .مع أعدد أفراد أستاذ 64 تتطابق أفر العينة البالغ عددىم
 أدوات جمع البيانات -4
إعتمػدنذ فػي ىػده الدراسػة عمػػى مقاػذس ادحتػراؽ النفسػي ؿ"مذسػػالش كراسػتانذ" كالػذم ايتاػر مػػف  

 سكسر المقذااس إسػتيمذال في الاحكث.
عاذرة تقػاس االحتػراؽ النفسػي المينػي  كالدرجػة المرتفيػة عماػو تشػار  62اتككف ىذا المقاذس مف 

فػػػي االحتػػػراؽ النفسػػػي  اانمػػػذ تشػػػار الدرجػػػة المندفضػػػة الػػػى اندفػػػذض فػػػي االحتػػػراؽ الػػػى ارتفػػػذع 
 النفسي.

سمػػذ فػػي تصػػحاط المقاػػذس فقػػد سدػػذنذ امػػدرج لاكػػرت لاػػدا ؿ االسػػتجذاذت عمػػى الانػػكد حاػػث كذنػػت 
االسػػػتجذاذت الدمسػػػة ىػػػي: تنطاػػػؽ دا مػػػذ  تنطاػػػؽ غذلاػػػذ  تنطاػػػؽ سحاذنػػػذ  تنطاػػػؽ نػػػذدرا  التنطاػػػؽ 

 المفحكص عمى المقاذس دؿ ذلؾ عمى مستكل االحتراؽ النفسي لداو.تفيت درجة سادا. ككممذ ار 
 :األساليب اإلحصائية المستخدمة -5
 كالتتكػػػػد مػػػػف صػػػػحةعمػػػػى التسػػػػذرالت  الااذنػػػػذت ليانػػػػة مػػػػف مجتمػػػػع الدراسػػػػة  كل جذاػػػػةميذلجػػػػة ل

 سذلاب االحصذ اة المنذساة  كىي:ـ استيمذؿ االت ضاذتالفر 
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 .التكرارت 
  الم كاة.النسب 
  الحسذاي.المتكسط 
 ياذرم.الم االنحراؼ 
 T test. 
  التاذاف األحذدم تحماؿAnova. 
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 :خاتمة
 

ك الميػف التػي تتطمػب كقتػذ كجيػػدا ؿ المكسػؼ سفػي اليداػد مػف المجػذالت تسػاب الكظافػة ذات اليمػػ
يمػػؿ فػػي اكمنػػذ اػػذالحتراؽ النفسػػي كىػػك كلاػػد الميذنػػذة التػػي افرضػػيذ كاقػػع ال افػػكؽ طذقػػة الشػػدص

قد تكلد لدل ىرالء االسػذتذة الشػيكر اذلضػ كط الميناػة كاذلتػذلي الكصػكؿ الػى  ىذا  فيذه الظذىرة
   درجة االحتراؽ النفسي. كالذم كذف محكر دراستنذ ىذه.

لتيمػػاـ االاتػػدا ي فػػي ايػػض مرحمػػة اسسػػتذذ قػػي  64 الدراسػػة فتكػػكف مػػف سمػػذ فػػي مػػذ ادػػص مجتمػػع
 .2020 /2019دالؿ السنة الدراساة:   ااتدا اذت امامكر

 :المقترحات 
 نتقدـ اجممة مف المقترحذتاذلدراسة االستطالعاة لتيذر القاذـ  نظرا: 
 سػااو مػف مشػذكؿ فػي عمػؿ تراؽ النفسي لمذ امكضكع االحر عمى الضكء سكس اجب تسماط

 األسذتذة.
  ادػػػرل تقػػػاس مسػػػتكل االحتػػػراؽ النفسػػػي عػػػؿ  نطػػػذؽ كاسػػػع اشػػػمؿ جماػػػع اجػػػراء دراسػػػذت

 كالاذت الكطف
 االحتراؽ النفسي.شدة  قدـ لرسذتذة ليميذ تدفؼ مفذء ارام  ترشاداة احذكلة انشم 
 مف االحتراؽ النفسي  ضركرة القاذـ احمالت تكعاة في صفكؼ األسذتذة لمكقذاة. 
  بات الصعو: 

   االستطالعاة.الصيكاذت الحذصمة في اليذلـ التي حذلت دكف القاذـ اذلدراسة 
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 قائمة المراجع: -
 

ببعض سمات الشخصية لدى العامالت مع ذوي  إلختراق النفسي وعالقتة(: 2008الزىراني نكاؿ )  (1
   مذجستار جذمية سـ القرل.اإلحتياجات الخاصة 

  جذميػة عػاف اإلحتراق النفسي ومصـادره لـدى معممـي التربيـة الخاصـة(: 1998السرطذكم ادراف )  (2
 شمس.

 دراسػػة  اإلحتــراق النفســي وعالقتــو بــالتوافق المينــي لــدى الزوجــة العاممــة(: 2016تاللػػي ناامػػة )  (3
 ماداناة لناؿ درجة الدكتكراه جذمية محمد داضر اسكرة.

   الجزا ر.العموم اإلجتماعية(: مناىج وأدوات البحث العممي في 2002زركاتي رشاد )  (4
 جتميػػة اإلحتــراق النفســي لــدى معممــي ومعممــات التربيــة الخاصــة(: 2001زاػػد اػػف محمػػد الاتػػذؿ )  (5

 الممؾ سيكد  السيكداة.
 مػذكرة لناػؿ شػيذدة المذسػتر  اإلحتراق النفسي لدى أساتذة التعميم اإلبتدائي(: 2018سفذرم دمػكد )  (6

 . جذمية اليراي اف ميادم سـ الاكاقي
عالقة اإلحتـراق النفسـي بـبعض اإلضـطرابات النفسـية والنفسجسـدية لـدى (: 2012طذااي نيامػة )  (7

  دكتكراه  جذمية الجزا ر.الممرضين
ـــيم المتوســـط(: 2017عزاػػػزم سمانػػػة )  (8 ـــد أســـاتذة التعم ـــراق النفســـي عن   مػػػذكرة لناػػػؿ شػػػيذدة  اإلحت

 المذستر  الااض.
قتــو بتخمــي عــن إســتكمال الدراســات فــي التــدرج لــدى اإلغتــراب النفســي وعال(: 2016قػػذدة سػػمارة) (9

   مذكرة لناؿ مذستر  سيادة.طالبات اإلقامة الجامعية
اإلحتراق النفسي لدى معممات رياض األطفال (: 2013كذظـ سمارة عاد الحساف  مفتف ضحى ادر) 10

   جذمية سـ القرل.2 اليدد الحكومية واألىمية
ــيماإلحتــراق (: 2018محػػذد مكسػػى )  (10 ــو باإلتجــاه نحــو التعم ــدى األســاتذة وعالقت  النفســي ل

  مذكرة لناؿ شيذدة المذستر  جذمية سكمي محند  الاكارة.
  ادسكندراة مصر. عمم النفس الصناعي(:1990محمكد فتحي عكذشة )  (11
ــاء الجــراحيناإلح(: 2016ميػػركؼ دداجػػة )  (12 ــدى األطب ــراق النفســي ل  مػػذكرة لناػػؿ شػػيذدة  ت

 المذستر  جذمية قذصدم مراذح  كرقمة.
اإلحتـــراق النفســـي لـــدى مستشـــاري التوجيـــو واإلرشـــاد المدرســـي (: 2013ىػػػكارم سحػػػالـ )  (13

  مذجستر  تممسذف.والميني في ضوء بعض المتغيرات
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  احػث مقػدـ اإلحتراق النفسـي لـدى العـاممين فـي العالقـات العامـة(: 2009كضذح محمد )  (14
 رجة الداامـك في اليالقذت اليذمة  األكذداماة السكراة الدكلاة.لناؿ د

مستويات اإلحتراق النفسي لدى أعضاء ىيئة (: 2001الرافيي احي عاد اهلل فرحذف محمد ) (15
 جذمية الممؾ سيكد.التدريس في كمية المعممين في ضوء بعض المتغيرات 

ــــــــةمســــــــتوى النفســــــــية والت(: 2016اليرااضػػػػػػػػة عمػػػػػػػػذد صػػػػػػػػذلط نجاػػػػػػػػب )ا  (16 جذميػػػػػػػػة  ربوي
  السيكداة.2القصاـ اليدد

اإلحتـراق النفسـي وعالقتـو بأسـاليب مواجيـة (: 2014اف عمي  اف راشػد الحذتمي سػمامذف ) (17
 في محذفظة القذىرة. المشكالت لدى المعممين العاديين

مقارنــة مســتوى اإلحتــراق النفســي عنــد كــل مــن معممــي المرحمــة اإلبتدائيــة و اػػكاكر داػػذم   (18
   غردااة.المتوسط وأساتذة التعميم الثانوي أساتذة التعميم

مـدى فعاليـة تقـويم المفـتش لممعمـم فـي المدرسـة األساسـية، الطـور (: 2001اكسيدة قذسـ) (19
   مذكرة مذستر   كرقمة.األول والثاني

   إاتراؾ لمنشر كالتكزاع لمطاذعة كالنشر.إدارة ضغوط العمل(: 2004جمية الساد ساؼ ) (20
  األردف.1  دار الدجمة  طمناىج البحث العممي(: 2008رحاـ اكنس كرك اليزاكم ) (21
  األردف.1  دار الصفذء لمنشر ط أسس اإلدارة المعاصرة(: 2007راحي مصطفى عماذف ) (22
  دار منــاىج وأســاليب البحــث العممــي(:2000راحػػي مصػػطفى عماذف عسمػػذف محمػػد غنػػاـ ) (23

  عمذف.1الصفذء لمنشر كالتكزاع ط
اإلحتـــراق النفســـي لـــدى معممـــات التالميـــذ ذوي (: 2015محمػػػد الحسف سػػػاد سحمػػػد ) سػػػمكل (24

  سـ درمذف.اإلعاقة العقمية العامالت بمراكز التربية الخاصة
 مػذكرة لناػؿ شػيذدة المذسػتر سـ اإلحتراق النفسـي لـدى الطبيـب المقـيم(: 2016صذلط اذتشػك) (25

 الاكاقي.
   القذىرة.6  دار الميذرؼ طي والتنظيميعمم النفس الصناع(: 1988طو عاد القذدر فرح) (26
دارة الضغوط النفسية(: 2001عسمذف الساد فذركؽ) (27   القذىرة1 دار الفكر اليراي طالقمق وا 
ـــــــــــاة وأســـــــــــاليب مواجيتيـــــــــــا(: 2000عسػػػػػػػػػػػكر عمػػػػػػػػػػػي ) (28  دار الكتػػػػػػػػػػػذب  ضـــــــــــغوط الحي

اإلحتــراق النفســي والمنــاخ التنظيمــي فــي (: 2007_عػػكض _سحمػػد محمػػد )9 الككاػػت.2الحػػداث ط
 المحمداة.. 1  دار الحذمد لنشر كالتكزاع  ط المدارس

تكــوين المعممــين أثنــاء الخدمــة عــن طريــق صــيغة التكــوين عــن (: 2007غػػذكم جمػػذؿ ) (29
  دراسة ماداناة.بعد

 مػذكرة مذسػتر  جذميػة اإلحتراق النفسي لدى الشخصـية التجنبيـة(: 2015قدكس الضػذكاة ) (30
 سيادة.
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ــة وتحــديات تعاممــو مــع تالميــذ صــعوبات معمــم المرحمــة ا(: 2017لشػػيب سسػػمذء ) (31 إلبتدائي
 .30 مجمة اليمـك ادنسذناة كادجتمذعاة  اليدد التعمم

إســتراتجيات التعامــل مــع اإلحتــراق النفســي عنــد أســاتذة التعمــيم (: 2013ميػػركؼ محمػػد) (32
   مذجستار جذمية كىراف.الثانوي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 
 

 ـقـــــــــــــــــالحــــــــــاملــــ
 
 
 .مقياس االحتراق النفسي(: 01الممحق رقم) -

تنطبق  البنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود
 دائما

تنطبق 
 غالبا

تنطبق 
 أحيانا

تنطبق 
 نادرا

 ال
 تنطبق

      أصبحت سريع الغضب من مشكالت العمل التي تقابمني.
      عادة ما أىدد بترك العمل.

      غير راض عن حياتي.أنا 
      أرى أن ما أحصل عميو من عممي قميل.

      أصبحت سيل االستثارة من قبل زمالئي في العمل.
      كثير من مشاكمي النفسية سببيا عممي الحالي.
      أرى أني لم أنجز شيئا ذا قيمة في عممي الحالي.

      أحب الحصول عمى إجازات طويمة من عممي.
      أكثر من النظر في الساعة متعجال نياية يوم العمل.

      أعاني من األرق.
      أشعر باليأس من نوعية عممي.

      أعاني بصورة متزايدة من اضطرابات وأمراض بدنية.
      معطم أفكاري عن عممي الحالي سمبية.

نتاجي في العمل.       من أعمل معيم يقدرون جيودي وا 
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      يضايقني أن عممي ثقيل عمي من الناحية النفسية.
      أصبحت أكثر كآبة وحزن منذ أن تسممت عممي الحالي.

      أنا متضايق من عممي.
      أرى أنني مخيب آلمال الكثير من حولي.

أشــعر بالتعــب عنــد قيــامي مــن النــوم وشــعوري بمواجيــة 
 يوم عمل آخر.

     

والقرارات االدارية تقمل من قدرتي عمى أرى أن السياسات 
 أداء عممي بصورة حسنة.

     

      أشعر بالضيق في يوم العمل األول من كل أسبوع.
      أشعر كأنني قد أفنيت كل صحتي في العمل دون فائدة.

ـــة  ــــأمراض مزمن ـــي ىـــذا أخشـــى االصـــابة ب ـــي عمم يجعمن
 أوخطيرة.

     

      أقابل الكثير من مشكالت العمل بالسخرية والتيكم.
تؤثر حياتي المينية تأثيرا سيئا عمى باقي جوانـب حيـاتي 

 االخر 
     

      مستوى أدائي في العمل غير مرض بالنسبة لي.
      أشعر أن عممي ليس لو قيمة.
      أعمل كثيرا لكن ما أنجزه قميل.

      أشعر أن عممي الحالي ال يمنحني ما أطمح إليو .
      أحدث نفسي كثيرا بترك عممي الحالي.

      أصبحت أكثر توترا بسبب عممي.
      أشعر بأنني أكره عممي.

      أتعامل بشك وريبة مع األفراد في عممي.
      أدخل في صراعات عديدة في عممي.

      النوم.أعاني أحيانا من كثرة 
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ضــعفت رغبتــي فــي المباشــرة الجنســية منــذ اشــتغمت فــي 
 عممي ىذا.

     

أصــبحت أرى أفــراد عــائمتي وأصــدقائي المقــربين أقــل ممــا 
 اعتدت عميو.

     

      أنا بطئ في انجاز عممي.

      أشكو كثيرا من عممي الحالي.

      أشعر بالتعب بسرعة من العمل.
الناس.يتعبنيالتعاملمع       

      أشعر بأنني في المؤسسة الخطأ أو الوطيفة الخطأ.

      أسرتي غير راضية عن عممي الحالي.

      أعتقد أني أصبحت أقل ميارة في عممي.

      أشعر أني قد فقدت ثقتي في كفاءتي المينية.

      يبدو عممي تافيا.

      ضعف مستوى أدائي لكثرة الضغوط المينية.

مــن أعمــل معيــم ال يتعــاممون بصــفة الئقــة مــع بعضــيم 
 البعض.

     

      أرغب في تغيير عممي.

      قمت قدرتي في تحمل النكات التي تقال عمي.

      أجد نفسي ضائقا بعممي.

      ال تموح باألفق أي فرصة لمترقي في عممي.

      ضغوط إدارة العمل شديدة النجز عممي بنجاح.

ــام  بســبب انشــغالي فــي العمــل ال أجــد الوقــت الكــافي لمقي
 بالكثير من أموري الخاصة.

     

      أشعر بالممل بسرعة أثناء أدائي لمعمل.
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      فقدت قدرتي عمى مساعدة اآلخرين وحل مشكالتيم.

      أعتقد أني سأستمر في عممي ىذا لفترة طويمة.

      أرى أن زمالئي في العمل ال يقدرونني.

      أرى أن رؤسائي في العمل ال يقدرونني.

      أشعر أني قد اخترت مينة غير مناسبة لي.

      تؤثر مشاعري عن العمل في حياتي الخاصة.

      كثيرا ما أنسى التعميمات الخاصة بعممي.

 
 
 


