
543

20
16

س  
�

ار
مــ

 1
د   

عد
 ال

 17
د  

جل
مل

ا
جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

�لحرت�ق �لنف�سي لدى �ملر�سد �لطالبي يف منطقة 
�حلدود �ل�سمالية وعالقته ببع�س �ملتغري�ت

د. حممد �أحمد خد�م م�ساقبة
ق�سم الرتبية وعلم النف�ص

كلية الرتبية والآداب- جامعة احلدود ال�سمالية
Mohhh742001@yahoo.com



544

20
16

س  
�

ار
مــ

 1
د   

عد
 ال

 17
د  

جل
مل

ا

د. حممد م�ساقبة �لحرت�ق �لنف�سي لدى �ملر�سد �لطالبي يف منطقة �حلدود �ل�سمالية

�مللخ�س

هدفت الدرا�سة احلالية اإىل التعرف على م�ستوى الحرتاق النف�سي )عاٍل، متو�سط، متدين( 

املهنية  ال�سمالية، وعالقته مبتغريات اجلن�ص، اخلربة  الطالبي يف منطقة احلدود  املر�سد  لدى 

ما�سال�ص   مقيا�ص  ا�ستخدام  ومت  ومر�سدة،  مر�سدا   )74( من  العينة  تكونت  الطالب،  ومرحلة 

)Maslach( لالحرتاق النف�سي، مت حتليل النتائج با�ستخدام املتو�سطات احل�سابية والنحراف 
املعياري واختبار )ت( وحتليل التباين الأحادي، اأظهرت النتائج اأن م�ستوى الحرتاق النف�سي عند 

 α( املر�سد الطالبي كانت بدرجة متو�سطة، كما مل تظهر النتائج وجود فروق دالة اإح�سائيا عند

=0.05( يف الحرتاق النف�سي بني الذكور والإناث، اإل اأن النتائج اأظهرت فروقا يف بعد نق�ص 

ال�سعور بالإجناز ال�سخ�سي تعزى للجن�ص ول�سالح الذكور، واأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة 

اإح�سائيا )α = 0.05( تعزى للخربة املهنية، كما اأظهرت النتائج وجود فروق دالة اإح�سائيا 

يف بعد تبلد امل�ساعر  تعزى للخربة املهنية ول�سالح اخلربة )1-10( �سنوات، ومل تظهر النتائج  

فروقا دالة اإح�سائيا تعزى ملرحلة الطالب.

الكلمات املفتاحية: الحرتاق النف�سي، الإر�ساد النف�سي، املر�سد الطالبي.

* تاريخ ت�سلم البحث: 2013/12/23م                                                                                                                      * تاريخ قبوله للن�سر: 2014/8/10م
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Burnout Levels among Counselor in the Northern Border
Region and its Relationship with some Variables

Abstract

The present study aimed to identify the level of burnout )high, medium, 
low( among counselor  in the Northern Border Region, and its relationship 
with the variables of sex, professional experience and educational stage of 
students. The sample consisted of )74( counselors. The study used Maslach 
psychological burnout measurement. Analysis of the results using the  means, 
standard deviation, t-test and ANOVA was made. The results showed that 
the level of burnout of counselor was moderately, as the results did not show 
statistically significant differences at (α= 0.05( in burnout between males 
and females. Yet, The results showed differences in lack of  achievement of 
accomplishment Profile attributed to sex in favor of males. and there were 
no statistically significant differences to professional experience. However 
the results showed statistically significant differences in the Rigidity feelings 
attributed to the professional experience and the benefit of experience (1-
10 years), Additionally the results show statistically significant differences 
attributable to educational stage of students.  

Keywords: burnout, counseling, counselor.

Dr. Mohammad A. Mashagbeh
Northern Borders university
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د. حممد م�ساقبة �لحرت�ق �لنف�سي لدى �ملر�سد �لطالبي يف منطقة �حلدود �ل�سمالية

�ملقدمة:
يعّرف الحرتاق النف�سي باأنه منط �سلبي لال�ستجابة لالأحداث التدري�سية ذات ال�سغوط، 

وللتالميذ، وللزمالء، وللم�سرفني، وللمهنة، اإىل جانب وجود نق�ص يف التاأييد املقدم من جانب 

اإدارة املدر�سة، ونق�ص يف الإعداد املهني املنا�سب، مما يوؤدي اإىل التعر�ص لآثار نف�سية وج�سمية 

النفعالية  لل�سغوط  ال�ستجابة  من  نوع  عن  عبارة  باأنه  النف�سي  الحرتاق  ويعّرف  �سالبة، 

وال�سخ�سية املزمنة الناجتة عن العمل، ويتكون الحرتاق النف�سي من ثالثة اأبعاد هي: الإجهاد 

النفعايل، تبلد امل�ساعر، ونق�ص ال�سعور بالإجناز ال�سخ�سي، وي�ساحبه بع�ص امل�ساعر ال�سلبية 

اأن  اإدراك  مثل الإحباط، والغ�سب، والالمبالة، وال�سعور بعدم الفاعلية، والف�سل، ف�سال عن 

هناك نق�سا يف امل�ساندة والتاأييد التي تقدم من قبل اإدارة املدر�سة )اأبو الفتوح، 2012؛ حممد 

و�سليمان، 2011(.

والحرتاق النف�سي هو قمة ال�سغوط النف�سية، حيث ي�سل الفرد اإىل قمة الإنهاك ال�سخ�سي، 

والبدين، واملعاناة النف�سية ال�سديدة، وي�سيب الحرتاق النف�سي الأفراد امللتزمني واملخل�سني يف 

عملهم اأكرث من غريهم، وينتج عنه: )1(. اإ�سابة الفرد بالتعب امل�ستمر، )2(. ظهور اأعرا�ص 

تغيريات  الذات،)4(.  قيمة  من  التقليل  العقاقري،)3(.  ا�ستخدام  وكرثة  النوم  وقلة  ال�سداع 

�سلبية يف التفكري وال�سلوك يف جمال العمل )الفيومي، 2007(. 

�سببها  والعاطفي،  اجل�سدي،  الإرهاق  من  حالة  اإىل  النف�سي  الحرتاق  ظاهرة  وت�سري 

الأخرى  اللتزامات  اأو  وامل�سوؤوليات  بالآخرين،  الهتمام  تقدمي  مثل  الكثرية،  العمل  متطلبات 

املتعلقة بال�سغوط، وجتعل هذه الظاهرة الأفراد غري مبالني جتاه عملهم، وكذلك جتاه الأفراد 

واآلم  الراأ�ص،  اأمل  امل�ساكل اجل�سدية مثل  ببع�ص  ترتبط  لهم، وكذلك  يقدمون اخلدمة  الذين 

العمل،  اإرهاق  ال�سطرابات  هذه  �سبب  وليكون  الدم،  �سغط  وزيادة  النوم،  وم�ساكل  املعدة، 

واإمنا عدم القدرة على املوازنة بني متطلبات العمل والن�ساطات الأخرى )التح، 2013(. 

�لحرت�ق �لنف�سي لدى �ملر�سد �لطالبي يف منطقة �حلدود
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مدى  على  ال�سيكولوجية  الدرا�سات  يف  كبريا  اهتماما  النف�سي  الحرتاق  ظاهرة  واأثارت 

ال�سنوات الأخرية، ذلك نظرا ملا ت�سببه من اآثار �سلبية توؤدي اإىل �سوء التوافق، حيث يتعر�ص 

العاملون اإىل بع�ص الظروف التي ل ي�ستطيعون التحكم بها، مما يحول دون قيامهم بدورهم 

منهم،  املطلوبة  باملهام  القيام  عن  بالعجز  اإح�سا�سهم  يف  ي�ساهم  الذي  الأمر  فعال،  ب�سكل 

ا�ستنفاذ  مع  بالعجز  ال�سعور  وهذا  القرار،  واأ�سحاب  الإداريون  منهم  يتوقعه  الذي  وبامل�ستوى 

اجلهد يوؤدي بهم اإىل حالة من الإنهاك النفعايل، وال�ستنزاف النف�سي )الزهراين، 2008(.

واأ�سارت درا�سة ما�سال�ص وليرت )Maslach & Leiter, 2001( اإىل العالقة بني التفاعل 

وال�ص ويل ويل  ويذكر  لالأفراد،  املحتملة  وال�سغوط  للم�ساكل  العمل كمحفز  وبيئة  النا�ص  مع 

توؤثر يف م�ستويات  بالوظائف  املتعلقة  العوامل  اأن  اإىل   )Wallace & Lee & Lee, 2010(

الحرتاق النف�سي لدى املر�سد املدر�سي، وترفع اأي�سا معدلت الإجهاد العاطفي وتبلد امل�ساعر 

يف  النف�سي  املر�سد  اأن  اإىل   )Lambie, 2007( لمبي  درا�سة  واأ�سارت  النف�سي،  املر�سد  لدى 

املدار�ص يعاين من الحرتاق النف�سي ب�سبب املهنة التي جتربه على التعامل مع الآخرين وتقدمي 

يد العون لهم.

�لنظريات �ملف�سرة لالحرت�ق �لنف�سي:
�سلوك غري  اأنه  التعلم، على  النف�سي، يف �سوء عملية  ال�سلوكية الحرتاق  النظرية  ف�سرت 

�سوي، تعلمه الفرد نتيجة ظروف البيئة املحيطة، فاملر�سد الذي يعمل يف مدر�سة ل تتوفر فيها 

لديهم  تتوافر  ل  وكذلك طالب  متعاونني،  ومعلمون غري  بها مدير  ويوجد  املنا�سبة،  الظروف 

فكل  والقت�سادية،  الأ�سرية  ال�سغوط  عن  ف�سال  الإر�سادية،  العملية  نحو  اإيجابية  اجتاهات 

مل  واإذا  منا�سبة،  غري  ال�سكل  بهذا  البيئة  وتلك  باملر�سد،  املحيطة  البيئة  �سمن  يدخل  ذلك 

يتعلم املر�سد �سلوكيات تكيفيه مقبولة،  فاإنه قد يتعلم �سلوكا غري �سوي، وهو الحرتاق النف�سي 

)الفريحات والرب�سي، 2010(.

وترى نظرية العالج املعريف اأن الأ�سخا�ص الذين يعانون من الحرتاق النف�سي، هم اأ�سخا�ص 

لديهم اأخطاء يف طريقة تفكريهم، مبا يحملونه من اآراء واجتاهات ومعتقدات نحو اأنف�سهم، 

ال�سغرية يف �سورة كوارث كبرية، وذلك  الأخطار  يت�سورون  ال�ساغطة، فهم  الأحداث  ونحو 

رغم اأن الأحداث ال�ساغطة اأقل خطرا من الطريقة التي يدرك بها الأ�سخا�ص هذه الأحداث، 

النف�سية ل ميكن عزلهما عما  وال�سغوط  النف�سي  اأن الحرتاق  النظرية،  اأ�سحاب هذه  ويرى 

يتعلمه الفرد من البيئة اأو املجال املحيط به، وميكن تقليل م�ستوى الحرتاق النف�سي من خالل 

وتعديل  وتغيري  الإيجابية،  النقاط  على  والرتكيز  بهم،  املحيطة  بالأحداث  الإيجابي  التفكري 

الأفكار ال�سلبية لديهم ) البخيت، 2011(.
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النف�سي، على عدم وجود معنى للحياة،  الوجودية يف تف�سريها لالحرتاق  النظرية  وتركز 

الذي  الوجودي،  الفراغ  من  نوعا  يعاين  فاإنه  حياته،  من  واملغزى  املعنى  الفرد  يفقد  فعندما 

اأهمية حياته، ويحرمه من التقدير الذي ي�سجعه على موا�سلة حياته، فال  يجعله ي�سعر بعدم 

يحقق اأهدافه، مما يعر�سه لالحرتاق النف�سي، ولذلك فالعالقة بني الحرتاق النف�سي وعدم 

حياة  معنى  لفقدان  يوؤدي  النف�سي  الحرتاق  اإن  اإذ  تبادلية،  احلياة، عالقة  الإح�سا�ص مبعنى 

الفرد، كما اأن فقدان معنى احلياة ميكن اأن يوؤدي اإىل الحرتاق النف�سي )الفريحات والرب�سي، 

.)2010

 Joseph( وترى نظرية الحرتاق النف�سي ذات الأ�سا�ص الجتماعي النف�سي جلوزيف بال�ص

Blase( اأن ال�سغط يوؤدي اإىل حدوث الحرتاق النف�سي، �سواء كانت ا�ستجابة الفرد لل�سغوط 

طويلة اأو ق�سرية املدى، ففي كلتا احلالتني توؤدي اإىل حدوث الحرتاق النف�سي. وترى اأن الأفراد 

التكيف  واكت�سبوا م�سادر  العمل،  ب�سغوط  املرتبطة  الأولية  امل�ساكل  مع  تعاي�سوا  ذوي اخلربة 

الجتماعية والنف�سية الالزمة للعمل مع الآخرين )خطاب وحممود، 2010(.

�سياغتها  اأعاد  ثم  )1956م(،  عام  النف�سي  الحرتاق  يف  نظرية   )Seyle( �سيلي  وقدم 

اأن التعر�ص املتكرر  عام )1976م(، واأطلق عليها زملة التوافق العام، ويوؤكد �سيلي فيها على 

لالحرتاق النف�سي، يرتتب عليه تاأثريات �سلبية على حياة الفرد، حيث يفر�ص الحرتاق النف�سي 

على الفرد متطلبات قد تكون ف�سيولوجية اأو اجتماعية اأو نف�سية، اأو جتمع بينها جميعا، ورغم اأن 

ال�ستجابة لتلك ال�سغوط قد تبدو ناجحة، فاإن ح�سد الفرد لطاقاته ملواجهة تلك الحرتاقات، 

)الزهراين،  حياته  على  �سلبيا  توؤثر  وف�سيولوجية  نف�سية  اأعرا�ص  �سكل  على  ثمنها  يدفع  قد 

.)2008

مر�حل عملية �لحرت�ق �لنف�سي:

متر عملية الحرتاق النف�سي بثالث مراحل، هي:مرحلة وجود �سغط ناجم عن عدم التوازن 

بني متطلبات العمل والقدرات الالزمة لتنفيذه من الفرد القائم بهذا العمل، ومرحلة رد الفعل 

النفعايل حلالة عدم التوازن، حني ي�سعر الفرد بالقلق والتعب والإجهاد الناجم عن ال�سغط 

الذي تولده متطلبات العمل وتكون نتيجة للمرحلة الأوىل، ومرحلة التغريات يف اجتاهات الفرد 

و�سلوكه، مثل امليل ملعاملة الأ�سخا�ص بطريقة اآلية، وان�سغاله عنهم بالجتاه نحو اإ�سباع حاجاته 

ال�سخ�سية، مما ينجم عنه القليل من اللتزام الذاتي بامل�سوؤولية الوظيفية )الربيع واجلراح، 

.)2009
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�أبعاد �لحرت�ق �لنف�سي:

1. �لإجهاد �لنفعايل: وهو �سعور الفرد باأنه جمهد ب�سبب نق�ص امل�سادر العاطفية له، والتي 

متده بالطاقة والن�ساط واحليوية ملد يد العون وامل�ساعدة لطالبه، والت�سال الفعال معهم حلل 

م�سكالتهم مما ي�سعره بال�ستنزاف والإرهاق والإجهاد النف�سي، وعدم القدرة على الت�سال 

بعدا  ويعد  العطاء،  القدرة على  الذي يرغبونه، وعدم  للم�ستوى  الآخرين، وعدم و�سولهم  مع 

اأ�سا�سيا لالحرتاق النف�سي.

2. تبلد �مل�ساعر: يتمثل يف ال�ستجابات القا�سية ملطالب اأو حاجات الطالب، وحماولة الفرد 

ت�ساوؤمية  اجتاهات  عنه  ينتج  مما  بريوقراطي،  ب�سكل  الأوامر  وتنفيذ  بيده،  ال�سلطة  تركيز 

امل�سوؤولية،  حتمل  وعدم  النف�سي،  بالربود  ال�سعور  له  وت�سبب  الطالب،  جتاه  �سلبية  وم�ساعر 

ويكون ذلك م�سحوبا ب�سرعة النفعال، والغ�سب )ال�سيد،  2010(.

3. نق�س �ل�سعور بالإجناز �ل�سخ�سي: ويعني ميل الفرد لتقييم اأدائه ذاتيا ب�سورة �سلبية، مما 

ي�سعره باأنه غري قادر على توفري امل�ساعدة املطلوبة منه، واأنه غري جدير بعمله، ومهنيته، واأن دوره 

غري ذي معنى، ونق�ص تقديره لذاته، وانخفا�ص القوة احليوية، وال�سعف، والوهن، والكتئاب، 

وعدم القدرة على التكيف مع ال�سغوط، وال�سعور بالف�سل، كما ت�سري اإىل �سعوره بانخفا�ص م�ستوى 

اأدائه، وكفاءته، وقدرته على الو�سول اإىل الأهداف املرجوة منه ) ال�سيد،  2010(.

وميكن التخل�ص من ظاهرة الحرتاق النف�سي من خالل )الزهراين، 2008(:

1. اإدراك اأو تعرف الفرد على الأعرا�ص التي ت�سري اإىل قرب حدوث الحرتاق النف�سي.

2. حتديد الأ�سباب من خالل احلكم الذاتي اأو باللجوء اإىل الختبارات التي تو�سح لنا الأ�سباب.

3. حتديد الأولويات يف التعامل مع الأ�سباب التي حددت يف اخلطوة ال�سابقة، فمن الناحية 

العملية ي�سعب التعامل معها دفعة واحدة.

4. اتخاذ خطوات عملية ملواجهة ال�سغوط منها: تكوين �سداقات ل�سمان احل�سول على دعم 

اجتماعي، اإدارة وتنظيم الوقت، تنمية الهوايات، البتعاد عن جو العمل كلما اأمكن ذلك، 

العرتاف ال�سخ�سي بوجود امل�سكلة لزيادة الإيجابية يف مواجهتها.

لدى  النف�سي  والحرتاق  الذاتية  الفعالية  بعنوان   )Gunduz, 2012( اأجراها  درا�سة  ويف 

املر�سد املدر�سي، هدفت اإىل الك�سف عن العالقة بني الفعالية الذاتية والحرتاق النف�سي لدى 

مقيا�ص  ا�ستخدام  ومت  املدار�ص،  مر�سدي  من  جمموعة  من  العينة  تكونت  املدر�سي،  املر�سد 

ما�سال�ص )Maslach(  لالحرتاق النف�سي، ومقيا�ص الفعالية الذاتية، اأظهرت النتائج اأنه توجد 

عالقة بني الفعالية الذاتية وبعد تبلد امل�ساعر يف الحرتاق النف�سي.

املر�سدات  لدى  الذاتية  والرعاية  النف�سي  بعنوان خربة الحرتاق   )Lin, 2012 ( ويف درا�سة 
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يف جامعة تايوان، هدفت اإىل الك�سف عن العوامل التي ت�ساهم يف الحرتاق النف�سي، تكونت 

املقابلة  ا�ستخدمت  اجلامعة،  يف  الإر�ساد  مركز  يف  العامالت  من  مر�سدات   )9( من  العينة 

العميقة كاأداة للدرا�سة، اأظهرت النتائج اأن الحرتاق النف�سي يتاأثر بال�سراعات بني بيئة العمل 

والأ�سرة، كما يتاأثر الحرتاق النف�سي ب�سبب التغريات يف اجلو اجلامعي ويف مهنة الإر�ساد.

وعالقته  النف�سي  الحرتاق  مل�ستوى  حتليلية  درا�سة  بعنوان  درا�سة   )2012( �سامل  واأجرى 

ببع�ص املتغريات الدميوجرافية لدى عينة من معلمي ومعلمات الرتبية اخلا�سة بجدة، هدفت 

�سنوات  واىل  الجتماعية،  للحالة  تعزى  التي  النف�سي  الحرتاق  يف  الفروق  عن  الك�سف  اإىل 

اخلربة، واملوؤهل العلمي، وفئة الطالب )�سعوبات التعلم، اإعاقة عقلية، �سمعية، توحد( تكونت 

العينة من )170( معلما ومعلمة من تخ�س�ص الرتبية اخلا�سة، مت ا�ستخدام مقيا�ص ما�سال�ص 

لالحرتاق النف�سي، اأظهرت النتائج وجود فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى للخربة التدري�سية، 

للخربة الأقل من )5( �سنوات.

الحرتاق  م�ستويات  بعنوان  كانت  التي   )El-omari & Freihat, 2011( درا�سة  ويف 

اإىل الك�سف عن م�ستويات الحرتاق  النف�سي لدى معلمي اللغة الإجنليزية يف عجلون، هدفت 

النف�سي التي يعاين منها معلمو اللغة الإجنليزية يف عجلون، وبيان اأثر متغريات اجلن�ص وم�ستوى 

املدر�سة و�سنوات اخلربة واملوؤهل العلمي وحجم الغرفة ال�سفية على م�ستوى الحرتاق النف�سي 

للمعلم، تكونت العينة من )120( معلما من معلمي اللغة الإجنليزية يف مديرية الرتبية والتعليم 

النتائج  واأظهرت  النف�سي،  الباحثان مقيا�ص ما�سال�ص لالحرتاق  وا�ستخدم  ملحافظة عجلون، 

من  لأي  تعزى  اإح�سائيا  دالة  فروق  ولتوجد  النف�سي،  الحرتاق  من  مرتفع  م�ستوى  وجود 

متغريات الدرا�سة امل�ستقلة.

لدى  وم�سادره  النف�سي  الحرتاق  بعنوان  كانت  التي   )2011( واحل�سن  البخيت  ودرا�سة 

معلمي املوهوبني يف ال�سودان، هدفت اإىل  التعرف على م�ستوى الحرتاق النف�سي لدى معلمي 

املوهوبني يف ال�سودان وعالقتها ببع�ص املتغريات،ا�ستملت العينة على )60( معلما ومعلمة، ومت 

ا�ستخدام مقيا�ص ما�سال�ص لالحرتاق النف�سي، ك�سفت الدرا�سة اأن م�ستوى الحرتاق النف�سي 

يقع يف امل�ستوى املتدين للمقيا�ص ككل ولالأبعاد الثالثة ) الإجهاد النف�سي، تبلد امل�ساعر، نق�ص 

ال�سعور بالإجناز(، واأظهرت النتائج وجود فروق دالة اإح�سائيا تعزى للخربة التدري�سية يف بعد 

نق�ص ال�سعور بالإجناز ال�سخ�سي، فكلما زادت اخلربة التدري�سية زاد م�ستوى ال�سعور بنق�ص 

الإجناز ال�سخ�سي، ومل تظهر النتائج اأي فروق دالة اإح�سائيا تعزى للجن�ص.

ويف درا�سة غنيم وقطناين )2011( بعنوان الحرتاق النف�سي لعينة من املر�سدين النف�سيني 
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يف املدار�ص احلكومية يف حمافظة البلقاء وارتباطه ببع�ص املتغريات، هدفت اإىل الك�سف عن 

م�ستوى الحرتاق النف�سي للمر�سد النف�سي يف حمافظة البلقاء وفق متغريات اجلن�ص، احلالة 

الجتماعية، فئة الطلبة، تكونت العينة من )100( مر�سد ومر�سدة، مت ا�ستخدام مقيا�ص جلدرد 

ل�سالح  اإح�سائيا  دالة  فروق  وجود  النتائج  اأظهرت  النف�سي،  الحرتاق  لقيا�ص   )Geldard(

الذكور، ووجود فروق دالة اإح�سائيا تعزى لفئة الطلبة ول�سالح املرحلة الثانوية، وفروق تعزى 

للخربة ل�سالح اخلربة الأكرث ل�سالح الفئة من )12-15( �سنة.

ودرا�سة الرافعي والق�ساة )2010( بعنوان م�ستويات الحرتاق النف�سي لدى اأع�ساء هيئة 

التعرف على م�ستويات  اإىل  املتغريات، هدفت  بع�ص  باأبها يف �سوء  املعلمني  كلية  التدري�ص يف 

الحرتاق النف�سي لدى اأع�ساء هيئة التدري�ص يف كلية املعلمني يف اأبها يف �سوء متغريات العمر، 

وم�ستويات  الجتماعية،  احلالة  اجلن�سية،  التدري�سية،  اخلربة  التخ�س�ص،  العلمي،  املوؤهل 

 )77( من  العينة  تكونت  التدري�سي،  والن�ساب  القاعة،  يف  الطالب  وعدد  ال�سهري،  الدخل 

اأن م�ستوى  اإىل  النتائج  للدرا�سة، تو�سلت  كاأداة  النف�سي  ع�سوا، ومت تطوير مقيا�ص الحرتاق 

الحرتاق النف�سي لدى اأع�ساء هيئة التدري�ص يف  الكلية كان بدرجة متو�سطة على املقيا�ص الكلي 

واأبعاده الفرعية، ومل تظهر الدرا�سة وجود فروق تعزى للخربة التدري�سية.

ودرا�سة عربيات )2010( بعنوان الحرتاق النف�سي لدى معلمي املدار�ص الثانوية احلكومية 

املرحلة  معلمي  لدى  النف�سي  الحرتاق  م�ستوى  عن  الك�سف  اإىل  هدفت  الأردن،  يف  واخلا�سة 

)حكومية/  املدر�سة  ونوع  اخلربة،  وم�ستوى  اجلن�ص،  مبتغريات  وعالقته  الأردن  يف  الثانوية 

لالحرتاق  ما�سال�ص  مقيا�ص  ا�ستخدم  ومعلمة،  معلم   )600( من  العينة  تكونت  خا�سة(، 

ككل  للمقيا�ص  العينة  لدى  النف�سي  الحرتاق  من  مرتفعًا  م�ستوًى  النتائج  اأظهرت  النف�سي، 

ولالأبعاد الفرعية، ومل تظهر النتائج فروقا تعزى للجن�ص اأو اخلربة التدري�سية.

معلمات  لدى  النف�سي  الحرتاق  م�ستويات  بعنوان   )2010( والرب�سي  الفريحات  ودرا�سة 

الحرتاق  م�ستويات  على  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هدفت  عجلون،  حمافظة  يف  الأطفال  ريا�ص 

النف�سي لدى معلمات ريا�ص الأطفال يف عجلون، تكونت العينة من )120( معلمة ومت ا�ستخدام 

ريا�ص  معلمات  اأن  اإىل  النتائج  اأ�سارت  للدرا�سة،  كاأداة  النف�سي  لالحرتاق  ما�سال�ص  مقيا�ص 

الأطفال يف عجلون يعانني من الحرتاق النف�سي بدرجة كبرية.

ودرا�سة يا�سني و�ساهني واأبو الديار ) 2010 ( بعنوان الحرتاق النف�سي واأ�ساليب املواجهة 

واأ�ساليب  النف�سي  الحرتاق  بني  العالقة  عن  الك�سف  اإىل  هدفت  الذاتويني،  الأطفال  ملدربي 

من  العينة  تكونت  النف�سي،  الحرتاق  يف  والإناث  الذكور  بني  الفروق  عن  والك�سف  املواجهة، 
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واأ�ساليب  النف�سي  الحرتاق  مقيا�سي  عليهم  طبق  الذاتويني،  الأطفال  مدربي  من   )50(

املواجهة، اأظهرت النتائج وجود فروق دالة اإح�سائيا بني الذكور والإناث يف التبلد العاطفي، 

ونق�ص ال�سعور بالإجناز ل�سالح الذكور.

ودرا�سة اخلتاتنة )2009( بعنوان الحرتاق النف�سي وعالقته مبرونة الأنا لدى اأع�ساء هيئة 

التدري�ص يف اجلامعات الأردنية، هدفت اإىل الك�سف عن الحرتاق النف�سي وعالقته مبرونة الأنا 

لدى اأع�ساء هيئة التدري�ص يف اجلامعات الأردنية احلكومية، بلغت العينة )576( ع�سو هيئة 

تدري�ص، مت ا�ستخدام مقيا�سي الحرتاق النف�سي ومرونة الأنا، اأظهرت النتائج وجود م�ستوى 

واأظهرت  الأردنية،  اجلامعات  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  لدى  النف�سي  الحرتاق  من  مرتفع 

ل�سالح  ملتغري اخلربة  تعزى   )0.05 = α( م�ستوى عند  اإح�سائيا  دالة  فروق  وجود  النتائج 

اخلربة من )1-5( �سنوات ، ومل تظهر النتائج فروق تعزى ملتغري اجلن�ص.

ودرا�سة املرزوقي )2008( بعنوان الحرتاق النف�سي لدى معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية 

يف الإمارات العربية املتحدة يف �سوء بع�ص املتغريات، هدفت اإىل الك�سف عن م�ستوى الحرتاق 

العربية  الإمارات  الثانوية يف دولة  املدار�ص  الثانوية يف  املرحلة  النف�سي لدى معلمي ومعلمات 

املتحدة يف �سوء بع�ص املتغريات، تكونت العينة من )434( معلما ومعلمة، وا�ستخدم مقيا�ص 

ما�سال�ص لالحرتاق النف�سي، اأظهرت النتائج م�ستوًى مرتفعًا من الحرتاق النف�سي لدى اأفراد 

العينة، كما اأظهرت النتائج وجود فروق دالة اإح�سائيا تعزى للجن�ص ول�سالح الذكور، وفروق 

دالة اإح�سائيا تعزى للخربة التدري�سية تعزى ملن خربتهم اأكرث من )15( �سنة.

وكانت درا�سة بتلر وكون�ستاننت )Butler & Constantine, 2005( بعنوان تقدير الذات 

والحرتاق النف�سي لدى املر�سد املدر�سي، هدفت الدرا�سة اإىل الك�سف عن العالقة بني تقدير 

املهنة(،  يف  اخلربة  اجلغرافية،  املنطقة  اجلن�ص،   ( متغريات  وفق  النف�سي  والحرتاق  الذات 

ومقيا�ص  الذات  تقدير  مقيا�ص  ا�ستخدام  مت  مدر�سيًا،  مر�سدًا   )533( من  العينة  تكونت 

الحرتاق النف�سي، اأظهرت النتائج اأن م�ستويات تقدير الذات العالية ترتبط بامل�ستوى املتدين 

من الحرتاق النف�سي، كما اأظهرت النتائج اأن املر�سدين ذي اخلربة )20( �سنة فاأكرث اأظهروا 

م�ستوًى مرتفعًا من الحرتاق النف�سي.

يف  والرتبوي  النف�سي  للمر�سد  النف�سي  الحرتاق  واقع  بعنوان   )2002( الزيود  ودرا�سة 

حمافظة الزرقاء، هدفت الدرا�سة اإىل التعرف على واقع الحرتاق النف�سي للمر�سد الرتبوي 

يف حمافظة الزرقاء، تكونت العينة من )100( مر�سد ومر�سدة من املر�سدين الذين يعملون 

)Geldard( ا�ستخدام مقيا�ص جلدرد  الها�سمية، مت  الأردنية  الزرقاء يف اململكة  يف حمافظة 
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لالحرتاق النف�سي، اأظهرت النتائج وجود م�ستوى مرتفع من الحرتاق النف�سي للمر�سد النف�سي، 

ومل  )املتو�سطة(،  الإعدادية  املرحلة  ل�سالح  للمرحلة  تعزى  فروق  وجود  النتائج  اأظهرت  كما 

تظهر النتائج وجود فروق تعزى للجن�ص وللخربة.

م�سكلة �لدر��سة:
معهم،  والتفاعل  الآخرين،  مع  العمل  تتطلب  التي  املهن  من  النف�سي  الإر�ساد  مهنة  تعد 

يف  حتمل  التي  الإن�سانية  املهن  من  كغريها  الإر�ساد  ومهنة  لهم.  وامل�ساعدة  العون  يد  وتقدمي 

ال�سغوط  هذه  وتولد  الآخرين،  مع  التعامل  و�سغوط  املهنة،  و�سغوط  العمل،  �سغوط  طياتها 

وا�ستمرارها  النف�سية  ال�سغوط  تراكم  ولعل  النف�سي،  املر�سد  لدى  النف�سية  ال�سغوط  حتما 

يوؤدي اإىل ظاهرة الحرتاق النف�سي. حيث ي�سل الفرد اإىل قمة الإنهاك ال�سخ�سي، والبدين، 

واملعاناة النف�سية ال�سديدة. ويقوم املر�سد النف�سي يف هذه الأيام باأدوار عديدة، ويقدم خدمات 

وعليه  الجتماعي،  والنمو  ال�سخ�سي،  والنمو  واملهنية،  الأكادميية،  اخلدمات  مثل  متنوعة، 

وباملقابل   للطالب.  الإر�سادية  احلاجات  �سمن  املعقدة  املواقف  من  العديد  يواجهون  فاإنهم 

فاإنهم يعملون مع الآباء، واملعلمني، ومع الأخ�سائيني الآخرين، ويف هذه احلالة ي�سعر املر�سد 

الطالبي بال�سغط، والتعب، والإرهاق، وبالحرتاق النف�سي، وي�سيب الحرتاق النف�سي الأفراد 

امللتزمني واملخل�سني يف عملهم اأكرث من غريهم، وينتج عنه �سغوط ج�سمية ونف�سية وتقود اإىل 

حالة من الإرهاق اجل�سدي، والعاطفي، �سببها متطلبات العمل الكثرية، مثل تقدمي الهتمام 

بالآخرين، وامل�سوؤوليات اأو اللتزامات الأخرى املتعلقة بال�سغوط. وجتعل هذه الظاهرة الأفراد 

ترتبط  وكذلك  لهم،  اخلدمة  يقدمون  الذين  الأفراد  جتاه  وكذلك  عملهم،  جتاه  مبالني  غري 

ببع�ص امل�ساكل اجل�سدية مثل اأمل الراأ�ص، واآلم املعدة، وم�ساكل النوم، وزيادة �سغط الدم، ول 

يكون �سبب هذه ال�سطرابات اإرهاق العمل، واإمنا عدم القدرة على املوازنة بني متطلبات العمل 

لدى  النف�سي  الك�سف عن م�ستويات الحرتاق  الدرا�سة احلالية  الأخرى، وحتاول  والن�ساطات 

املر�سد الطالبي يف املدار�ص احلكومية يف منطقة احلدود ال�سمالية يف �سوء متغريات اجلن�ص، 

واخلربة املهنية، ومرحلة الطالب.

�أهمية �لدر��سة:
- تتناول �سريحة مهنية تعمل يف املدر�سة وتتفاعل مع الطلبة وهم املر�سدون الطالبيون.

التعليمية،  املوؤ�س�سات  يف  انت�سارا  النف�سية  الظواهر  اأكرث  من  ظاهرة  الدرا�سة  هذه  تتناول   -

خا�سة مع تزايد ال�سغوط املهنية والقت�سادية.
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- تتناول منطقة احلدود ال�سمالية يف اململكة العربية ال�سعودية.

�أ�سئلة �لدر��سة:
حتاول الدرا�سة احلالية الإجابة على الأ�سئلة لتالية:

- ما هي م�ستويات الحرتاق النف�سي لدى املر�سد الطالبي يف منطقة احلدود ال�سمالية )مرتفع، 

متو�سط، منخف�ص(.

- هل توجد فروق دالة اإح�سائيا يف الحرتاق النف�سي لدى املر�سد الطالبي يف منطقة احلدود 

ال�سمالية تعزى للجن�ص )ذكور، اإناث(. 

- هل توجد فروق دالة اإح�سائيا يف الحرتاق النف�سي لدى املر�سد الطالبي يف منطقة احلدود 

ال�سمالية تعزى للخربة املهنية )1-10�سنوات، 11�سنة  فاأكرث(. 

- هل توجد فروق دالة اإح�سائيا يف الحرتاق النف�سي لدى املر�سد الطالبي يف منطقة احلدود 

ال�سمالية تعزى لفئة الطالب  )مرحلة ثانوية، مرحلة متو�سطة، مرحلة ابتدائية(.  

حمدد�ت �لدر��سة:
- تقت�سر هذه الدرا�سة على منطقة احلدود ال�سمالية يف اململكة العربية ال�سعودية التي تطبق فيها.

�لتعريفات �لإجر�ئية:
الفرد من  له  يتعر�ص  ما  ب�سبب  والبدين  النفعايل  ال�ستنزاف  حالة من  �لنف�سي:  �لحرت�ق 

�سغوط، وي�سري اإىل التغريات ال�سلبية يف العالقات والجتاهات من جانب الفرد نحو الآخرين 

)اجلمال، 2012( ، ويعرف اإجرائيا يف هذه الدرا�سة بالدرجة التي يح�سل عليها الفرد على 

مقيا�ص الحرتاق النف�سي امل�ستخدم.

�لإر�ساد �لنف�سي:عملية بناءة تهدف اإىل م�ساعدة الفرد على اأن يفهم ذاته، ويدر�ص �سخ�سيته، 

ويعرف خرباته، وينمي اإمكاناته، ويحل م�سكالته، يف �سوء معرفته ورغبته لكي ي�سل اإىل حتقيق 

اأهدافه وحتقيق ال�سحة النف�سية والتوافق النف�سي )امل�ساقبة، 2008(.

�ملر�سد �لطالبي:هو ال�سخ�ص املعني من قبل وزارة الرتبية والتعليم باملدار�ص لتقدمي خدمات 

الإر�ساد النف�سي )الطالبي( للطالب ويكون مفرغا لهذه الغاية )مع�سي، 2012(، ويعرف يف 

هذه الدرا�سة باأنه املر�سد الطالبي الذي يعمل يف مدار�ص منطقة احلدود ال�سمالية.

منطقة �حلدود �ل�سمالية: منطقة من مناطق اململكة العربية ال�سعودية تقع يف اجلهة ال�سمالية 

من اململكة.
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منهجية �لدر��سة:
�لعينة:

تكونت عينة الدرا�سة احلالية من ) 74 ( مر�سدًا ومر�سدة،  ) 40( مر�سدًا و) 34( مر�سدة، 

الع�سوائية  بالطريقة  اختيارهم  ومت  ال�سمالية  احلدود  منطقة  يف  الطالبيني  املر�سدين  من 

الب�سيطة. ويبني اجلدول )1( توزيع اأفراد العينة ح�سب متغريات الدرا�سة.

جدول )1(
 توزيع �أفر�د �لعينة ح�سب متغري�ت �لدر��سة

املجموعالعدداملتغري

اجلن�ص
40ذكور

74

34اإناث

اخلربة يف املهنة
132-10 �سنوات

74

1142 �سنة فاأكرث

فئة الطالب

19ثانوي

74 22متو�سط

33ابتدائي

�أد�ة �لدر��سة:
لقيا�ص م�ستوى الحرتاق  النف�سي  لالحرتاق   )Maslach( ا�ستخدام مقيا�ص ما�سال�ص  مت 

النف�سي لدى اأفراد العينة، اأعد ما�سال�ص هذا املقيا�ص عام 1981، ومت ت�سميمه ليقي�ص ثالثة 

اأبعاد هي: الإجهاد النفعايل، تبلد امل�ساعر نحو الطالب، نق�ص ال�سعور بالإجناز ال�سخ�سي، 

يتكون املقيا�ص من )22( فقرة مت�سلة ب�سعور الفرد نحو مهنته، اأما املقيا�ص يف �سورته املعربة 

ال�سعودية يف درا�سة  البيئة  ا�ستخدامه يف  الوابلي )1995(،  ومت  باإجراءات تقنينها  فقد قام 

من  وللتاأكد  الدرا�سات،  من  وغريها   )2012( �سامل  درا�سة  ويف   )2013( واجلالمدة  ح�سن 

منا�سبته للبيئة ال�سعودية قامت ح�سن واجلالمدة )2013( با�ستخراج دللت �سدقه من خالل 

عر�ص ال�سورة الأ�سلية وال�سورة املرتجمة على جمموعة من املتخ�س�سني يف العلوم النف�سية 

وكذلك  تعديالت،  بدون  مالئمته  على  املحكمون  واأجمع  ال�سعودية  للبيئة  مالئمته  من  للتاأكد 

ا�ستخراج معامل الثبات من خالل اإعادة التطبيق بفارق زمني )15( يومًا بني التطبيقني، وكان 

معامل الثبات )0.81(
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ت�سحيح �ملقيا�س:
فيه  متثل   )6-0( من  �سباعي  تدرج  وفق  املقيا�ص  على  ي�ستجيب  اأن  املفحو�ص  من  يطلب 

)�سفر( درجة معدومة، ومتثل )6 ( درجة عالية من الحرتاق النف�سي وذلك على جميع اأبعاد 

متثل  املقيا�ص  من  امل�ساعر(  تبلد  النفعايل،  الإجهاد   ( الثاين  والبعد  الأول  والبعد  املقيا�ص، 

الجتاه الإيجابي، اأما البعد الثالث  )نق�ص ال�سعور بالإجناز ال�سخ�سي( ميثل الجتاه ال�سلبي 

لذلك يتم عك�ص الدرجات على هذا البعد، وفقرات املقيا�ص موزعة على الأبعاد كما يلي:

الإجهاد النفعايل: وميثل الإنهاك والإجهاد الذي ي�سعر به الفرد نتيجة اجلهد املبذول مل�ساعدة 

الآخرين، ويتكون من الفقرات ) 1، 2، 3، 6، 8، 13، 14، 16، 20(

تبلد �مل�ساعر: يقي�ص ال�سعور ال�سلبي لدى املر�سد نحو الطالب، ويتكون من الفقرات )5، 10، 

)22 ،15 ،11

امليل  وتطور  املر�سد  لدى  بالكفاءة  ال�سعور  نق�ص  يقي�ص  �ل�سخ�سي:  بالإجناز  �ل�سعور  نق�س 

ال�سلبي يف اأدائه، ويتكون من الفقرات )4، 7، 9، 12، 17، 18، 19، 21(

وميكن ت�سنيف املر�سد الطالبي يف عينة الدرا�سة على اأ�سا�ص درجة الحرتاق النف�سي لديه 

اإىل: عالية اأو متو�سطة، اأو منخف�سة، كما يو�سحها اجلدول رقم ) 2 (.

جدول رقم )2 ( 
ت�سنيف درجات �أبعاد مقيا�س ما�سال�س لالحرت�ق �لنف�سي

متدينمتو�شطعالاالأبعاد

0-1817-3029 فاأكرثالإجهاد النف�سي

0-65-1211 فاأكرثتبلد امل�ساعر

0-1211-23 24فاكرثنق�ص ال�سعور بالإجناز

ولأغرا�ص الدرا�سة احلالية مت التاأكد من �سدق املقيا�ص بعر�سه على جمموعة من اأع�ساء 

ا�ستخدامه  على  موافقتهم  اأبدو  حيث  النف�سية،  العلوم  يف  املتخ�س�سني  من  التدري�ص  هيئة 

األفا حيث  التاأكد من ثبات املقيا�ص من خالل معادلة كرومباخ  لغايات هذه الدرا�سة، كما مت 

كانت النتيجة كما يلي: )الإجهاد النفعايل )0.82(، وتبلد امل�ساعر )0.89(، ونق�ص ال�سعور 

بالإجناز)0.83(، واملقيا�ص الكلي )0.83(. 
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نتائج �لدر��سة ومناق�سها:
�لنتائج �ملتعلقة بال�سوؤ�ل �لأول:

منطقة  يف  الطالبي  املر�سد  لدى  النف�سي  الحرتاق  م�ستويات  هي  ما  على:  ين�ص  والذي 

احلدود ال�سمالية )مرتفع، متو�سط، منخف�ص(.

لبيان  املعياري  والنحراف  املتو�سطات احل�سابية،  ا�ستخدام  ال�سوؤال مت  لالإجابة على هذا 

متو�سطات اأداء اأفراد الدرا�سة على املقيا�ص، ويو�سح اجلدول رقم )3( املتو�سطات احل�سابية 

والنحرافات املعيارية لأداء اأفراد الدرا�سة على املقيا�ص.

�جلدول رقم )3( 
�ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية لأد�ء �أفر�د �لدر��سة

امل�شتوىاالنحراف املعيارياملتو�شطاملقيا�س

متو�سط22.2645.11الإجهاد النفعايل

متو�سط135.9534.6تبلد امل�ساعر

متو�سط47.15626.8نق�ص ال�سعور بالإجناز

متو�سط83.5004.18املقيا�ص الكلي

يالحظ من اجلدول رقم ) 3( اأن الحرتاق النف�سي لدى املر�سد الطالبي يف منطقة احلدود 

ال�سمالية يقع يف امل�ستوى املتو�سط ملقيا�ص الحرتاق النف�سي ككل، ولالأبعاد الفرعية جميعها، 

وتدل هذه النتيجة على اأن املر�سد الطالبي يعاين من الحرتاق النف�سي ولكن بدرجة متو�سطة، 

التعامل مع الطلبة،  وهذه نتيجة طبيعية ملن يعمل يف املجال الرتبوي وامليدان الرتبوي، حيث 

ومع الهيئة التدري�سية، ومع الإدارة املدر�سية، ومع اأولياء الأمور، واملعروف اأن املهن الإن�سانية 

تولد ال�سغوط النف�سية ولكن هنا كانت مب�ستوى متو�سط، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة 

الرافعي والق�ساة )2010( يف اأن م�ستويات الحرتاق النف�سي كانت بدرجة متو�سطة،   واختلفت 

من  مرتفع  م�ستوى  وجود  اأظهرت  التي   )El-Omari& Freihat, 2011( درا�سة  نتيجة  مع 

الحرتاق النف�سي لدى معلمي اللغة الإجنليزية يف عجلون، ودرا�سة عربيات )2010(،ودرا�سة 

الفريحات والرب�سي )2010( التي اأظهرت م�ستوًى مرتفعًا من الحرتاق النف�سي لدى معلمات 

ريا�ص الأطفال، ودرا�سة الزيود )2002( التي اأظهرت م�ستوًى مرتفعًا من الحرتاق النف�سي 

لدى املر�سد النف�سي.



558

20
16

س  
�

ار
مــ

 1
د   

عد
 ال

 17
د  

جل
مل

ا

د. حممد م�ساقبة �لحرت�ق �لنف�سي لدى �ملر�سد �لطالبي يف منطقة �حلدود �ل�سمالية

�لنتائج �ملتعلقة بال�سوؤ�ل �لثاين:

 والذي ين�ص على هل توجد فروق دالة اإح�سائيا يف الحرتاق النف�سي لدى املر�سد الطالبي 

يف منطقة احلدود ال�سمالية تعزى للجن�ص )ذكور، اإناث(. 

لعينتني م�ستقلتني غري مرتابطتني،  –ت-  اختبار  ا�ستخدام  ال�سوؤال مت  لالإجابة على هذا 

ويبني اجلدول رقم )4( نتائج اختبار  -ت- لتحليل الفروق يف الحرتاق النف�سي التي تعزى 

للجن�ص

�جلدول رقم )4(
 نتائج �ختبار -ت- لتحليل �لفروق يف �لحرت�ق �لنف�سي �لتي تعزى للجن�س

م�شتوى الداللةقيمة )ت(االنحراف املعيارياملتو�شط احل�شابيناجلن�سالبعد

الإجهاد 
النفعايل

ذكور
اإناث

40

34

97.23

88.28

24.11

28.11
868.166.0

ذكورتبلد  امل�ساعر
اإناث

40

34

200.8

23.10

988.4

920.7
434.1184.0

نق�ص ال�سعور 
بالإجناز

ذكور
40اإناث

34

45.17

14.13

981.8

679.7
193.2032.0

الحرتاق 
النف�صي

ذكور
اإناث

4

34

62.49

26.52

34.17

98.18
625.0534.0

يالحظ من اجلدول رقم )4( وجود فروق ظاهرية بني متو�سط اأداء الذكور ومتو�سط اأداء 

الإناث على مقيا�ص الحرتاق النف�سي ككل، ولبعدي الإجهاد النفعايل، وتبلد امل�ساعر، ول�سالح 

الإناث، اأما بعد نق�ص ال�سعور بالإجناز ال�سخ�سي اأظهرت النتائج وجود فروق ظاهرية ل�سالح 

يف    )0.05  =  α( م�ستوى  عند  اإح�سائيا  دالة  فروق  وجود  عدم  النتائج  واأظهرت  الذكور، 

الحرتاق النف�سي تعزى للجن�ص للمقيا�ص ككل ولبعدي الإجهاد النفعايل، وتبلد امل�ساعر، كما 

اأظهرت النتائج وجود فروق دالة اإح�سائيا عند م�ستوى )α = 0.05( يف بعد نق�ص ال�سعور 

الحرتاق  اأن  على  النتيجة  هذه  وتدل  الذكور،  ول�سالح  للجن�ص،  تعزى  ال�سخ�سي  بالإجناز 

النف�سي للمر�سدين  الذكور والإناث بنف�ص امل�ستوى، ورمبا يعود ذلك اإىل طبيعة املنطقة التي 

اأقيمت فيها الدرا�سة والتي تهتم بالعادات والتقاليد احلميدة وحتث عليها، ورمبا يتم التعامل 

لل�سغوط الأخرى  ال�سخ�سي تعزى  ال�سعور بالإجناز  من هذا املنطلق، والفروق يف بعد نق�ص 

اإىل  بالإ�سافة  الذكور،  عاتق  على  تقع  التي  الأ�سرة  ومتطلبات  الجتماعية،  ال�سغوط  مثل 
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�سغوط العمل واملهنة، وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة مع نتيجة درا�سة البخيت واحل�سن )2011(، 

ودرا�سة )El-omari & Freihat, 2011(، ودرا�سة غنيم وقطناين )2011(، ودرا�سة عربيات 

)2010(، ودرا�سة يا�سني و�ساهني واأبو الديار )2010(، ودار�سة اخلتاتنة )2009(، ودرا�سة 

الزيود )2002(يف عدم وجود فروق دالة اإح�سائيا يف الحرتاق النف�سي لدى املر�سد الطالبي 

عند م�ستوى  )α = 0.05( تعزى للجن�ص، واختلفت مع نتائج درا�سة املرزوقي )2008( التي 

 α( اأظهرت وجود فروق دالة اإح�سائيا يف الحرتاق النف�سي لدى املر�سد النف�سي عند م�ستوى

= 0.05( ول�سالح الذكور. 

�لنتائج �ملتعلقة بال�سوؤ�ل �لثالث:

 والذي ين�ص على هل توجد فروق دالة اإح�سائيا يف الحرتاق النف�سي لدى املر�سد الطالبي 

يف منطقة احلدود ال�سمالية تعزى للخربة املهنية )1-10 �سنوات، 11�سنة فاأكرث(.

لعينتني م�ستقلتني غري مرتابطتني،  –ت-  اختبار  ا�ستخدام  ال�سوؤال مت  لالإجابة على هذا 

ويبني اجلدول رقم )5( نتائج اختبار  -ت- لتحليل الفروق يف الحرتاق النف�سي التي تعزى 

للخربة املهنية.

�جلدول رقم )5( 
نتائج �ختبار -ت- لتحليل �لفروق يف �لحرت�ق �لنف�سي �لتي تعزى للخربة �ملهنية

املتو�شط ناخلربة املهنيةالبعد
احل�شابي

االنحراف 
م�شتوى قيمة )ت(املعياري

الداللة

1-01 �سنواتالإجهاد النفعايل
 11�سنة  فاأكرث

32

42

00.28

88.24

67.11

23.11
163.1248.0

1-01 �سنواتتبلد  امل�ساعر
 11�سنة  فاأكرث

32

42

31.11

476.7

372.7

329.5
599.2011.0

نق�ص ال�سعور 
بالإجناز

1-01 �سنوات
1132�سنة فاأكرث 

42

59ر13

90.16

551.7

193.9
655.1102.0

1-01 �سنواتالحرتاق النف�سي
 11 �سنة  فاأكرث

32

42

90.52

26.49

70.19

73.16
859.0393.0

 )0.05 = α( اأنه ل توجد فروق دالة اإح�سائيا عند م�ستوى )يالحظ من اجلدول رقم )5

ونق�ص  النفعايل،  الإجهاد  ولبعدي  ككل  للمقيا�ص  املهنية  للخربة  تعزى  النف�سي  الحرتاق  يف 

 = α( ال�سعور بالإجناز ال�سخ�سي، واأظهرت النتائج وجود  فروق دالة اإح�سائيا عند م�ستوى

0.05( يف بعد تبلد امل�ساعر تعزى للخربة املهنية، ول�سالح اخلربة )من 1-10 �سنوات(، ويعني 

هذا اأن املر�سد الذي خربته اأقل من ع�سر �سنوات يكون لديه تبلد امل�ساعر اأكرث من املر�سد الذي 
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خربته اأكرث من ع�سر �سنوات، وتعود هذه النتيجة رمبا لقلة اخلربة يف التعامل مع الآخرين، 

وتدين اخلربة يف التعامل مع �سغوط العمل، و�سغوط املهنة، ورمبا للحما�ص الذي يبديه املر�سد 

يف بدايات عمله الإر�سادي، فيعاين من ال�سغوط املهنية، و�سغوط العمل، وتتفق هذه النتيجة مع 

 ،)El-omari & Freihat, 2011( ودرا�سة العمري وفريحات ،)نتيجة درا�سة �سامل )2012

الزيود )2002( يف  والق�ساة )2010(، ودرا�سة عربيات )2010(، ودرا�سة  الرافعي  ودرا�سة 

 = α( عدم وجود فروق دالة  اإح�سائيا يف الحرتاق النف�سي لدى املر�سد النف�سي عند م�ستوى

0.05( تعزى للخربة املهنية.

�لنتائج �ملتعلقة بال�سوؤ�ل �لر�بع:

 والذي ين�ص على هل توجد فروق دالة اإح�سائيا يف الحرتاق النف�سي لدى املر�سد الطالبي 

متو�سطة، مرحلة  ثانوية، مرحلة  الطالب )مرحلة  تعزى ملرحلة  ال�سمالية  يف منطقة احلدود 

ابتدائية(.

لالإجابة على هذا ال�سوؤال، مت ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي لدرجات العينة، واجلدول 

رقم )6( يبني هذه النتائج.

جدول )6(
حتليل �لتباين �لأحادي لدرجات �أفر�د �لعينة على مقيا�س

�لحرت�ق �لنف�سي ح�سب متغري مرحلة �لطالب

جمموع م�شدر التباينالبعد
املربعات

جمموع متو�شط 
املربعات

درجة 
م�شتوى قيمة )ف(احلرية

الداللة

الإجهاد 
النفعايل

بني املجموعات
داخل املجموعات

املجموع

15.163

9.9411

9575

576.81

56.132

2

71

73

615.0543.0

تبلد امل�ساعر
بني املجموعات

داخل املجموعات
املجموع

01.129

6.2987

6.3116

510.64

079.42

2

71

73

533.1223.0

نق�ص ال�سعور 
بالإجناز

بني املجموعات
داخل املجموعات

املجموع

90.239

5.5192

4.5432

95.119

134.73

2

71

73

640.1201.0

املقيا�ص الكلي
بني املجموعات

داخل املجموعات
املجموع

36.155

23606

23762

684.77

48.332

2

71

73

234.0972.0

يالحظ من اجلدول رقم )6( اأنه ل توجد فروق دالة اإح�سائيا يف الحرتاق النف�سي ككل 

الحرتاق  على  للمدر�سة  الدرا�سية  املرحلة  توؤثر  فلم  الطالب،  ملرحلة  تعزى  الفرعية  ولأبعاده 

اأن املر�سد الطالبي الذي يعمل مع املرحلة البتدائية  النف�سي للمر�سد الطالبي، ويعني ذلك 
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النف�سي،  الحرتاق  من  متو�سطًا  م�ستوًى  ميتلك  الثانوية،  اأو  املتو�سطة  املرحلة  مع  يعمل  اأو 

وكل  الطالبي،  للمر�سد  النف�سي  للطالب على م�ستويات الحرتاق  الدرا�سية  املرحلة  توؤثر  ومل 

مرحلة من املراحل الدرا�سية لها متطلباتها، وم�ساكلها، وخ�سائ�سها، واأ�سلوب التعامل معها، 

نتيجة هذه  واتفقت  الطالبي،    املر�سد  والإجهاد على  والإرهاق  ال�سغوط  نف�ص  ولكنها حتمل 

الدرا�سة مع نتيجة درا�سة  )El-omari& Freihat, 2011(، واختلفت مع نتيجة درا�سة غنيم 

وقطناين )2011( التي اأظهرت وجود فروق يف الحرتاق النف�سي لدى املر�سد النف�سي تعزى 

اأظهرت وجود فروق  التي  الزيود )2002(  الثانوية، ودرا�سة  ملرحلة الطالب ول�سالح املرحلة 

الإعدادية  املرحلة  ول�سالح  الطالب  ملرحلة  تعزى  النف�سي  املر�سد  لدى  النف�سي  الحرتاق  يف 

)املتو�سطة(.

�لتو�سيات:
اأخرى، مثل: الذكاء  اإجراء درا�سات للتعرف على العالقة بني الحرتاق النف�سي ومتغريات   -

النفعايل، قوة الأنا، جودة احلياة.....

- العمل على اإجراء درا�سات جتريبية للتعامل مع ظاهرة الحرتاق النف�سي وتخفيفها.

- العمل على اإيجاد طرق وو�سائل بديلة للتخفيف من �سغوط العمل واملهنة.

- ت�سجيع العاملني يف امليدان الرتبوي على الرتويح عن اأنف�سهم والتعامل مع ن�ساطات تخل�سهم 

من ال�سغوط النف�سية.

التعامل مع  وفعاليته، مثل دورات  املر�سد  لزيادة كفاءة  تدريبية  تنظيم  دورات  العمل على   -

�سغوط العمل.

�ملر�جع:
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