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 وعالقته ببعض سمات الشخصية لدى االحتراق النفسي

 طرابلسببلدية  معلمي المدارس االبتدائية

 جامعة طرابلس /كلية التربية جنزور/  الرواب هدى إبراهيم .د 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  مقدمة
التري تااجرح حياتنرا     وأخطرهرا  مشكالت العصرر  مشكلة االحتراق النفسي من أهم عدُت       

 ور الذي يلعبرح المعلرم فري المدر رة    مهنة التدريس وذلك ألهمية الد وخاصة في, العصرية 

فرنن   شكل كاملتحال دون قيامح بدوره ببمعاقات  المعلم حينما يااجح، والمجتمع بأكملح و

يح مما يترتب عل، بالعجز والقصار عن تأدية العمل المطلاب منح  إحسا حذلك يؤدي إلى 

  .دافعتيحتدني مستاى ضغط نفسي وتاتر عصبي يؤدي إلى 

الترري يتعرررا لهررا المعلررم إلررى ا ررتنزا  جسررمي     تررؤدي الوررغاد الداخليررة وال ارجيررة و

ميذ وتبلد المشراعر، ونقرا الدافعيرة، واألدا     بالتال وانفعالي، وأهم مظاهره فقدان االهتمام

ان فراا  ى يرؤدي افتقراد المعلرم إلر    ، كمرا   وفقدان االبتكارية النمطي للعمل، ومقاومة التغير

إلرى ييراد    ترؤدي  ي تمرر بهرا الربالد    تر فري لرل الظررو  الصرعبة ال     يالدعم المادي والمعنا

المسرببة لالحترراق    لورغاد احتمال وقاع المعلم فريسة لالحتراق النفسي وتعردد مصرادر ا  

العلميررة بزمال،ررح،  النفسرري للمعلررم بررين  ررلاذ التالميررذ، وعالقررة المعلررم بالماجررح، وعالقتررح

وضرريا الاقرر ،   والصررراعات المدر ررية، وعالقررة المعلررم برراعدار ، واألعبررا  اعداريررة،   

المتدنيرة   والنظر  االجتماعيرة  المعلم واعدار ، والمعلم وأوليا  األمار،وغياب التفاهم بين 

 قرد يسرهم  النفسري  درا رة لراهر  االحترراق     أنوترى الباحثة ، للمعلم في كثير من األحيان 

نررح يمثررل   تاافقررح مررع المحيطررين بررح خاصررة أوييرراد, فرري تحسررين األوضرراع النفسررية للمعلررم 

برالمجتمع المدر ري الرذي     األوضراع تحسرين  و ,فري العمليرة التعليميرة     عواا فعاال ومؤثرا

 .على المجتمع بأكملح  ينعكس بدوره

ن ماضرراع االحتررراق النفسرري يعرردو مررن المااضرريع ذات األهميررة فررنوبنررا ع علررى مررا تقرردم     

االحترراق النفسري لمعلمري المرحلرة     العالقة القا،مرة برين   درا ة  دفع الباحثة إلى ألمر الذيا

 -التفررتع علررى ال برررات    –االنبسرراد  - العصررابية) بعررس  ررمات الش صررية  و االبتدا،يررة 

 (يقظة الومير -التقبلية

 : دراسةمشكلة ال 

نظرا لكان المعلم يقرام بعردد كبيرر مرن المهرام، لرذا فهرا يعراني مرن بعرس المشركالت                  

اذ التالميرذ أو ييراد  حجرم العمرل     عدم القدر  على ضبط  ل نحاالمرتبطة بمهنة التدريس 

 ا ررتمرتن إ الترريب ، دريسرري عليررح وغيرهررا مررن األ ررباالتالررذي يررؤدي إلررى ييرراد  العررب  

، وخارجها المدر ة  على المعلم من خالل عالقاتح داخل تؤدي إلى لهار اآلثار السلبية 
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النفسري  تعرب واعجهراد   لالجهرد وا  با رتنفاد وكذلك عدم قدرتح علرى العمرل واألدا  إذ يشرعر    

  . النفسيالذي يؤدي بدوره إلى االحتراق والبدني 

تتمثرل   الرذي لرربط مرابين االحترراق النفسري     حر  والدرا رة ا  الباحثة أن تتنراول بالب  رأتلذا 

وبعررس  ررمات  هنررة التعلرريم وكثررر  الغيرراب والملررل بالتعررب والرغبررة فرري ترررذ م  أعراضررح

وعليح ،  (يقظة الومير -التقبلية -التفتع على ال برات  –االنبساد  - العصابية)الش صية 

,  م بدوره الصرحيع دون القيا تحالمن معاقات وضغاد م تلفة المعلم  فنن ما يتعرا لح

المحتررق نفسرح     لبية علرى  آثاروما ينتج عنها من مشاكل و االحتراق النفسيلاهر   وتعد

 .أيواعيتفاعلان ويتااصلان معهم  لتشمل الذين و تمتد هذه اآلثار

 : التالية التساؤالت عن اإلجابة في مشكلة الدراسة وتحدد 

 العصرابية ) بعس  رمات الش صرية   ق النفسي وارتباطيح بين االحترا هل تاجد عالقة 

 ؟لدى المعلمين  (يقظة الومير -التقبلية -التفتع على ال برات  -االنبساد  -

 بعرس  رمات الش صرية    اعناث فيو بين الذكار ،يةهل تاجد فروق ذات داللة إحصا 

 مين؟لدى المعل (يقظة الومير -التقبلية -التفتع على ال برات  -االنبساد  - العصابية)

 فروق ذات داللة إحصا،ية بين الذكار واعنراث فري أبعراد االحترراق النفسري      هل تاجد 

 لدى المعلمين؟

  : أهمية الدراسة
يعرد محرار العمليرة     الذيمعلم التنبع أهمية هذه الدرا ة من أهمية الدور الذي يقام بح       

وترافير الظررو     وتحفيرزه الترباية والتعليمة ، لذلك يجب االهتمام بح وإعطاؤه كل عناية 

لمااجهررة لرراهر  االحتررراق النفسري والحررد مررن انتشررارها ومعالجررة األ ررباب  ،  المنا ربة لررح 

 .الكامنة ورا ها

ن مااضيع علم الرنفس بشركل   وتأخذ حيزاع كبيراع بي المهمة تعد الش صية من المااضيع كما

فري فهرم الفررد ككرل     ن فهمنا لسرمات الش صرية األ ا رية ال اصرة برالفرد يسراعدنا       وإ عام،

وكيفية التعامل معح ، وكذلك ياضع لنرا مردى ترأثير هرذه السرمات ودورهرا فري قردر  الفررد          

وتتمثرل أهميرة الدرا رة     على التعامل مع اآلخرين وقدرتح على إقامة عالقات طيبرة معهرم،  

 :في اآلتي 

 :األهمية النظرية 
لرراهر  االحتررراق النفسرري    ل درا ررةالدرا ررة الحاليررة  ررتقدم إضررافة جديررد  مررن خررال          

ر وذلرك ألهميرة الردو   , وا عة مرن المعلمرين   ةبعس  مات الش صية لدى شريحعالقتها بو

وهررذا يررافر قاعررد  مررن المعلامررات الترري يمكررن إن تثررري  , الررذي يلعبررح المعلررم فرري المجتمررع 

 .المجال النفسي واالجتماعي في التعليم خاصة وفي الدولة الليبية عامة

 : يةاألهمية التطبيق 
وذلرك   للمعلم ، ن لاهر  االحتراق النفسيعرا ة الحالية بعوا من المعلامات تافر الد    

 .وتحسين أدا،حة النفسية السليمة للمعلم منع البيئ تساعد علىكما  ، لتجنب تأثيراتها السلبية

 : أهداف الدراسة
  لعصابيةا)التعر  على طبيعة العالقة بين االحتراق النفسي وبعس  مات الش صية 

 . للمعلمين (يقظة الومير -التقبلية -التفتع على ال برات  –االنبساد  -
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 التفتع علرى   –االنبساد  - العصابية)بعس  مات الش صية  في الفروق التعر  على

 .لدى المعلمين (يقظة الومير -التقبلية -ال برات 

    ان فراا   -ي عردم الرضرا الراليف   )االحترراق النفسري    أبعراد التعر  على الفروق فري

االتجراه السرلبي نحرا     -ضرغاد المهنرة    -مستاى المساند  اعدارية كمرا يردركها المعلرم    

 . لدى المعلمين (التالميذ

  فروض الدراسة: 
  الحترراق النفسري  بين درجات أبعراد ا  تاجد عالقة ذات داللة إحصا،ية: الفرا األول 

  . لدى المعلمين  مات الش صية أبعاد بعس درجات وبين

 أبعرراد  اعنرراث فرريبررين الررذكار و ذات داللررة إحصررا،يةال تاجررد فررروق : را الثرراني الفرر

 .لمعلمينالش صية ل مات  بعس

     أبعرراد الررذكار واعنراث فري   حصرا،ية برين   ال تاجرد فررروق ذات داللرة إ  : الفررا الثالر

 .للمعلمين  االحتراق النفسي

  : حدود الدراسة
ضراع االحترراق النفسري وعالقترح بربعس      تحردد هرذه الدرا رة بما   : الحدود الماضراعية   -

 . مات الش صية 

لمدارس االبتدا،ية ببلديرة  اقتصرت هذه الدرا ة على معلمي ومعلمات ا: الحدود البشرية  -

 .معلم ومعلمة( 033)ليبيا ، البالغ عددهم  /طرابلس

 .ليبيا –طرابلس  ببلدية تم تطبيا الدرا ة: الحدود المكانية  -

 .6302تم تطبيا هذه الدرا ة في العام الدرا ي  :الحدود الزمنية  -

 :الدراسة تحديد مفاهيم 
 : االحتراق النفسي

ن عررن شررعار الفرررد بررأ  حالررة تتسرربب  أنررح ب: االحتتتراق النفستتي  ( (Roth روث عرفتت     

نفسرية   أعرراا يرافقهرا   األمرل وتاقعاتح لم تتحقا ويتصف بتطرار خيبرة    لبَّاحتياجاتح لم ٌت

دني مفهررام الررذات ويتطررار االحتررراق النفسرري ترردريجياع مررع مرررور    ترر إلررىتررؤدي  وجسرردية

 (0(.الاق 

لراهر  تتصرف برالقلا والتراتر واعنهراذ       بأنرح : االحتراق النفستي   (kim)عرف كيم كما ت

الجسررمي واالنفعررالي كا ررتجابة للوررغاد النفسررية المرتبطررة بالعمررل ، وتحرردث فرري النهايررة   

 (7. )ات نتيجة لذلكتغيرات  لاكية وتغيرات تتعلا باالتجاه

 حالررة مررن اعنهرراذ أو اال ررتنزا  البرردني   : مفهتت ا االحتتتراق ب  تته  عتترف علتتي عستتكر    

واالنفعالي نتيجة التعرا المستمر لورغاد عاليرة ، ويتمثرل االحترراق فري مجماعرح مرن        

التعرررب ، واعرهررراق ، والشرررعار برررالعجز ، أو فقررردان االهتمرررام   : الظرررااهر السرررلبية منهرررا  

وفقدان االهتمام بالعمل ، والس رية مرن اآلخررين ، والكةبرة، والشرك فري قيمرة       باآلخرين ، 

 (3) .الحيا ، والعالقات االجتماعية والسلبية في مفهام الذات
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يشرعر   ةحالح نفسريح داخلير   :ب  ها للمعلم ظاهرة االحتراق النفسي إجرائيًا   الباحثةعرف   

يرؤدي   ممرا ،    الزا،رد  الملقرا  علرى عاتقرح    واألعبرا  لوغاد التي يااجههرا لنتيجة  المعلم بها

  . وتجعلح عاجزا عن تحقيا أهدافح الاليفيأدا،ح تدهار  إلىذلك 

 

 : الشخصية
يحتراي علرى    معقرد   ريكالاجي بنرا   :  ب  هتا  الشخصية (Ryckman) ريكمانيعرف     

هررذه  الترري تررؤثر فيهررا تعقيرردات  ،  واأل رراليبال لفيررة الاراثيررة للفرررد وعلررى ترراري  الررتعلم    

  (4) .المنظمة والمتكاملة على ا تجابة الفرد لحافز معين في البيئة المحيطة األحداث

نظرررام متكامرررل مرررن السرررمات الجسرررمية والعقليرررة  :  ب  هتتتا الشخصتتتية عبتتتادةأحمتتتد  يعتتترف

تعاملرح و   أ رلاب غيره و تحردد   منالتي تميز الفرد ية واالنفعالية، الثابتة نسبيا، واالجتماع

 (5). والمادية المحيطة بح مع البيئة االجتماعية وأيوا، ريناآلختفاعلح مع 

التنظرريم الرردينامي لسررمات وخصررا،ا    : الشخصتتية ب  هتتا  عتترف عبتتد القتتادر طتته  كمتتا     

ودوافررع الفرررد النفسررية والفسرريالاجية والجسررمية ، وذلررك التنظرريم الررذي يكفررل للفرررد تاافقررح   

زه عن غيره ، أي لكرل شر ا فري    وحياتح في المجتمع ولكل ش ا تنظيمح هذا الذي يمي

  (6).المجتمع ش صيتح الفريد 

جملرررة مرررن الصرررفات الجسرررمية والنفسررررية     : ب  هتتتتا  الشخصتتتية إجرائيتتتاً   الباحثتتتة  عرفتتت  

 .، وتحدد أ لابح وفلسفتح في الحيا   غيره من واالجتماعية التي تميز الفرد

   :السمة

حظ السرمة بطريقرة مباشرر  لردى     تالمفهام ذو طبيعة مجرد ، وال  : ب  ها السمة تعرف    

وتعردو السرمة مبردأ لتنظريم بعرس جاانرب       من خالل مؤشرات وأفعرال معينرة ،    وإنما ، الفرد

 (7) .السلاذ والتنبؤ بح

، للفررد  نظام نفسري عصربي مركرزي عرام     : هي( Allport)ألب رت عرفها كما السمة    

 ( 8) .ياعتعمل على جعل المثيرات و المنبهات المتعدد  متساوية وليف

حدى وربما تكان إ اآلخرينما يميز الفرد نسبيا عن :    هاب السمة عمطاوإبراهيم  يعّرف 

 (9). حدى العادات ال اصة بالفردة أو إالصفات الجسمانية أو صفة انفعالي

هري الصرفة أو ال اصرية  راا  كانر  وراثيرة أو مكتسربة        :  إجرائيتاً  لسمةتعرف الباحثة او

 .غيره من الناس عنوتميز الفرد ،  نسبيا والتي تتسم بالثبات

 :( اإلطار النظري والدراسات السابقة) أدبيات الدراسة

 : ةالحالي األ ا ية التي تتومنها الدرا ةالمفاهيم  ةالباحث تتناول     

 (الشخصية - النفسي االحتراق) 

  : االحتراق النفسي
 :أسباب االحتراق النفسي  

الررذي العمررل الزا،ررد والمكثررف   فسرري إلررى أ ررباب االحتررراق الن  (ما ررالو وليتررر ) يعررزو    

فورالع  ،  ويتسم بالتعقيد ويورعف مرن السريطر  عليرح    ،  بحيتطلب وقتاع يفاق طاقة من يقام 

ويطلرب مرن المرالفين تقرديم     ار ال تعرادل مقردار الجهرد المبرذول ،     عن أن المكافرةت واألجر  

تغيرب فري العمرل    ، كمرا   متعرة فري العمرل   ممرا يفقردهم ال   ، القليرل الكثير مقابل حصالهم على 
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مرررن مصرررادر  تشرررير البحررراث والدرا رررات النفسرررية للعديرررد  و (01) . العالقرررات اعنسرررانية

 :التي يمكن تصنيفها في مجماعتين االحتراق النفسي 

ال ارجية التي تتعلا وبيئترح ودور العراملين   المهنية أو  وهى المصادر :المجم عة األولى 

 .فيها

،التررري تتعلرررا بال صرررا،ا الداخليرررة  أو الش صرررية المصرررادر وهرررى: ا يتتتة المجم عتتتة الث

إلررى وجرراد خمسررة   (هرريس وهررالين )درا ررة  نتيجررةوالنفسررية للفرررد ، وأشررارت   الش صررية

العمرل   عبرا  أرا العراملين لظراهر  االحترراق وهرى     عاامل مرن المتاقرع أن تسرهم فري تعر     

العالقررة بررين العرراملين   – ررا،هم العالقررة بررين العرراملين ورؤ  –المهنيررة  المسررؤولياتوكثررر  

 ( 00). الرواتب والتعايوات و – ويمال،همالعالقة بين العاملين  –والزبا،ن 

 :حدوث االحتراق النفسي  مراحل

أن لاهر  االحتراق  (Ivancevich&Matteson) 0897يرى مايتسان وانفا يفيش    

 :وإنما تتومن المراحل اآلتية  ، النفسي ال تحدث فجأ 

مسرتاى الرضرا عرن العمرل مرتفعراع ، ولكرن إذا حردث         وفيها يكران : حلة اال تغراق مر -0

الرضرا فري    مسرتاى هرا متاقرع مرن العمرل ومرا يحردث فري الااقرع يبردأ           عدم اتسراق برين مرا   

 .االن فاا 

المرحلررة تنمررا برربط  ، ويررن فس فيهررا مسررتاى الرضررا عررن العمررل   هررذه: مرحلررة التبلررد  -6

صرحتح ،   فس مستاى األدا  في العمل ، ويشعر الفرد براعتالل  تدريجياع وتقل الكفا   وين

 .في الحيا   وينقل اهتمامح إلى مظاهر أخرى

وفيها يدرذ الفرد ما حدث ويبردأ فري االنسرحاب النفسري ، واعرتالل      : مرحلة االنفصال  -0

 .النفسيالصحة البدنية والنفسية ، مع ارتفاع مستاى اعجهاد 

أقصررى مرحلررة فرري  لسررلة االحتررراق النفسرري ، وفيهررا تررزداد   وهررى : المرحلررة الحرجررة  -4

، ، ي ترل التفكيرر نتيجرة شركاذ الرذات     وخطراع  اعالبدنية والنفسية والسلاكية  ا  األعراا

 (07).ي ترذ العمل وقد يفكر في االنتحارويفكر ف ويصل الفرد إلى مرحلة االنفجار

لنحتتتت  دث علتتتتى اأن االحتتتتتراق النفستتتتي وبصتتتتفة عامتتتتة يحتتتت(Cohenكتتتت هين)ويتتتترى 

 :(03)تياآل

 

  

 

  

 

  

 

  

  يبين مراحل االحتراق النفسي " 0" الشكل رقم 

  : مست يات االحتراق النفسي

 :هيالعمل وقد حدد لح ثالثة مستايات  بطبيعةاالحتراق النفسي مشاعر ارتبط   إن    

 إجهاد  فسيي وا فعالي كامل

 

عدا االهتماا بالعمل وبالحياة 
 بصفة عامة

 

 لشك والل اا
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 ، حبررادواع ، ، والقلررا وينررتج عررن نابررات قصررير  مررن التعررب: احتررراق نفسرري متعررادل -0

 .والتهيج

 أ رباعين ، ولكنها تستمر لمرد    نفسها السابقة األعراا وينتج: احتراق نفسي متا ط  -6

 . األقلعلى 

 المزمنررةالظهررر  وآالمجسررمية مثررل القرحررة  أعرررااوينررتج عررن : احتررراق نفسرري شررديد -0

 .ونابات الصداع الشديد  

من حين آلخر ، ولكن عندما  نفسي معتدلة ومتا طة احتراقوقد يشعر العاملان بمشاعر 

يصرربع  عند،ررذجسررمية ونفسررية مزمنررة    تررزداد هررذه المشرراعر وتظهررر فرري شرركل أمررراا     

  (04.)االحتراق مشكلة خطير  

 : األساليب ال قائية لظاهرة االحتراق النفسي

 :هناذ عد  خطاات يمكن من خاللها تفادي االحتراق النفسي والاقاية منح وهى     

االعترررا  : لمااجهررة الوررغاد أو ات رراذ خطرراات عمليررة لررذلك ومنهررا تطبيررا األ رراليب  -

 .ومااجهتها واال تعانة بالم تصين  - المشكلة باجاد

تحديد األولايات والتعامل مع األ باب المؤدية لالحتراق النفسي بالتردر  ، ولريس دفعرة     -

 .واحد  

 .بقرب وقاع االحتراق النفسي  اذ الفرد لألعراا التي تنذرإدر -

تقرديم ال طرراات العلميرة الترري اتبعهرا الفرررد لمااجهررة المشركلة للحكررم علرى مرردى فاعليتهررا       -

.(05)  

 : الشخصية

ايداد االهتمرررام بدرا رررة الش صرررية ييررراد  كبيرررر ، واختلفررر  اآلرا  حرررال طبيعتهرررا           

الدرا ات التري ت رتا بهرا تتشركل وتنرتظم منرذ ثالثينرات القررن          وأخذت ومنشأها وبنيتها،

وكتابات  وأبحاثلى ما تبعتها من درا ات وإ" Allportالبارت"اضي بد اع مع أعمال الم

نظريرات التحليرل   ماضراع الش صرية   فتناول   ،مت صصة متااصلة حال مجمل جاانبها

 .اعنسانيةظرية السمات، والنظرية النفسي والنظرية السلاكية ون

ة بتالنظر لالتتالفتات   رئيست  ثالثتة مجتامي    إلتى ة للشخصتية  ف المنظ رات الكثيتر تصنو   

 :وهذه المجامي  هي ، الكبيرة الم ج دة بين بعضها

 منظارات ترى الش صية هي مجماع العادات السلاكية للفرد. 

  ن الش صية هي مجماع الصفات والمظاهر ال ارجية للفردرى أمنظارات ت. 

   ن الش صررية هرري اال ررتعدادات الداخليررة للشرر ا والعاامررل      منظررارات ترررى أ

  (06) .التي تتفاعل معها ارجيةال 

أن الش صرية تعنري األفكرار    المتفا عليح هرا   فنن المنظارات حال الش صيةرغم تعدد    

 .رد في تعاملح مع الناس واألحداثالتي تميز طريقة الف،  والمشاعر والتصرفات

 : طبيعة الشخصية ومحدداتها والع امل التي تؤثر في تك ينها

هرذا التفاعرل    عرن داخلية لإلنسان بتفاعلرح مرع البيئرة ال ارجيرة، وينرتج      تتأثر المكانات ال    

ولهذا التفاعل تأثيره على اعنسان منذ بدايرة حياترح ويتزايرد ترأثيره فري      ،  لاذ وا تجابات 

 (02) لاكح وخصا،صح االجتماعية وال لقية، إلى أن تصربع السرمات البراري  لش صريتح     
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لفرررد وتكاينررح ونمرراه و ررلاكح واتجاهاتررح   ن  ررمات ش صررية ا أ (0887)يرررى عيسرراي  و

التي  ففوالع عن السمات البيالاجية. وميالح وأفكاره هي وليد  التفاعل بين البيئة والاراثة

مرن جرروا     ها الفرد عن طريا الجينات، هناذ بعس  مات الش صية التي تتكان لديرح يرث

اجتماعيررة و يا ررية  يتلقرراه مررن تربيررة وتعامررل وتنشررئة   عررن طريررا مررا المررؤثرات البيئيررة و

 (08).وأخالقية ودينية وفكرية

المحددات : إلى أربعة محددات ر،يسة في تكاين الش صية وهي( 0890)يشير غنيم و    

ومحرررددات البيئرررة  -أو الاراثيررة بتكاينهرررا البياكيميررراوي والغررددي  ( البيالاجيرررة)التكاينيررة  

 .وأخيراع محدد الماقف -محدد الدورو -البيئة االجتماعية والثقافية واأل ر  والتعليم وتشمل

(09) 

 :تصنيف السمات  

حي  صنفها حسرب أهميتهرا إلرى     أكثر من مستاى للسمات( (Allportلبارت طرح ا     

السمات العظمى ، والسمات المركزية ، والسمات الثاناية ، والتقسيم الثاني الذي طرحرح  : 

حي  أشار إلى وجاد  رمات عامرة    عماميتها وفرديتها ، أ اسلبارت للسمات قا،م على ا

ذاترح ، و رمات   في مجماعة كثير  من أفراد المجتمرع   وهى السمات التي نجدها: مشتركة 

 .فيها اآلخرون وهى السمة التي يمتلكها الفرد وال يشاركح: فردية 

 :وقد صنف  السمات بص رة عامة كما يلي 

o    بالوربط  نفسرها  ار  الصر  د علرى تاج وال تتاافر إال في أفراد معينين ال:  مات فريد

  .اآلخرينى لد

o  جميعا  األفراديتسم بها :  مات مشتركة. 

o  وهي السمات الااضحة والظاهر  :  مات  طحية. 

o السطحية  أ اس وهى السمات الكامنة التي تعد:   مات مصدرية. 

o  وهى  مات متعلمة  البيئية تنتج عن فعل العاامل:  مات مكتسبة. 

o  مات تكاينية تنتج عن العاامل الاراثية  وهى:  مات وراثية . 

o  تهيئ الفرد وتدفعح نحا األهدا  :  مات دينامكية. 

o  (71).ى قدر  الفرد على تحقيا األهدا تتعلا بمد: قدر   مات  

  : Big five Factors model م ذج الع امل الخمسة الكبرى 

اذ  وأحردثها التري فسررت    يعد نماذ  العاامل ال مسرة الكبررى للش صرية مرن أهرم النمر          

 :الش صية ، وهذا النماذ  الهرمي يتكان من خمسة عاامل ر،يسية هي  مات 

 agreeableness( : A) المقب لة .0

يعكس هذا العامل كيفية التعامل مرع اآلخررين ، والدرجرة المرتفعرة تردل علرى األفرراد أهرل         

 فوررة علررى العدوانيررة المنثقررة ويتميررزون بررالاد والتعرراون واعيثررار ، بينمررا ترردل الدرجررة  ال

  .وعدم التعاون

 conscientiousness ( :C) الضمير الحي .7

يعكس هذا العامل المثابر  والتنظيم لتحقيا األهدا  المرجا  ، فالدرجرة المرتفعرة تردل        

، بينمرا الدرجرة المن فورة تردل      وإخرال  على أن الفرد منظم ويرؤدي واجباترح با رتمرار    

 .أدا،ح للمهام الم تلفة أثنا وأقل تركيزاع  أقل حذراععلى أن الفرد 
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 extraversion:  (E)اال بساطية  .3

االجتماعيرة والتعامرل معهرا ، والدرجرة المرتفعرة       للمااقرف عكس هرذا العامرل التفوريل    ي    

ويبحثران عرن الجماعرة ، بينمرا      نشرطين  انمرتفعري االنبسراطية يكانر    األفرراد تدل على أن 

 .االنطاا  والهدو  والتحفظ  الدرجة المن فوة تدل على

 neuroticism: (N)العصابية  .4

والمشاعر السلبية أو الجز،يرة ، والدرجرة المرتفعرة     األفكارإلى  الميليعكس هذا العامل     

ل ، بينمررا تررد واألحررزان األمررنفهررم أكثررر لعرردم  ، يتميررزون بالعصررابية األفرررادترردل علررى أن 

وأقررل  وأكثررر مرونررة االنفعررالين باال ررتقرار يتميررزو أن األفرررادالدرجررة المن فوررة علررى  

  .عرضة لألحزان وعدم األمان

 OPennes to experience : (O) اال فتاح على الخبرة .5

، والدرجرة المرتفعرة تردل علرى أن      بالثقافرة النورج العقلري واالهتمرام    يعكس هذا العامل     

ما تدل الدرجرة المن فورة   يبحثان عن المعلامات بأنفسهم ، بين ابتكاريان خياليان األفراد

 ( 70.)أنهم عمليان في الطبيعة يالان اهتماماع أقل بالفن و األفرادعلى أن 

 : الدراسات السابقة

 :بم ض ع الدراسة الحالية اهتم تعرض الباحثة عددا من الدراسات السابقة التي  

يررات  ية والمتغبعرس عاامرل الش صر    /بعنراان   (66) 6332 :محماد  عبد اهللدرا ة  -0

فرري االحتررراق النفسرري لرردى عينررة مررن المعلمررين ، حيرر  هرردف         ةهماالديماغرافيررة المسرر 

عررر  علررى توالاامررل الش صررية برراالحتراق النفسرري  الدرا ررة إلررى التعررر  علررى عالقررة ع 

وتكانر    والمرحلرة التعليميرة ،   اق النفسي تبعاع لمتغيرات النراع الفروق في مستاى االحتر

 المرحلررة مررن معلمرري( 602)،  ةاالبتدا،يررالمرحلررة معلمرري مررن ( 669)عينررة الدرا ررة مررن 

وا رررت دم  الدرا رررة مقيررراس التحليرررل اعكلينيكررري ومقيررراس االحترررراق النفسررري   ,الثانايرررة 

للمعلمين ، وأشرارت النترا،ج إلرى وجراد ارتبراد دال  رالب برين مسرتاى االحترراق النفسري           

ووجراد   (التنظريم الرذاتي   –لسريطر   ا –الثبات االنفعالي )للمعلمين وكل من العاامل التالية 

لمرين وعراملي التراتر واالندفاعيرة ،     ارتباد دال ماجب بين مستاى االحترراق النفسري للمع  

أن الش صية الساية تجعل المعلم أكثر قدر  على تفادي االحتراق النفسي  بين  النتا،جكما 

 . بعكس  مات الش صية الال اية التي تجعلح أكثر عرضة لالحتراق النفسي

حتراق لتاافررا المهنرري وعالقتررح برراال   ا /بعنرراان  (60) 0882:  عيسررى محمررد درا ررة -6

ثررر كررل مررن  ررمات الش صررية أ بدرا ررة الباحرر  قررد قررام، والنفسرري لرردى معلمررات الريرراا 

( 094)وذلرك علرى عينرة مكانرة مرن      ،  والجنس ومد  ال بر  فري درجرة االحترراق النفسري    

مات جرراد عالقررة بررين  ررالدرا ررة إلررى نتررا،ج وبينرر   ا ومعلمررة فرري المرحلررة الثانايررة ،معلمر 

 أقرررانهمقررل احتراقررا مررن خبررر  هررم أ كثررراألالمعلمررين  أنو الش صررية واالحتررراق النفسرري ،

الجرنس ومرد     دالة بين المعلمين والمعلمات حسب فروق وجاد تبين عدم كما ، خبر  األقل

 .ال بر  في درجة االحتراق النفسي
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بعرس  رمات الش صرية والجرنس ومرد        /بعناان  (64) 0882 : درا ة عادل عبدا هلل -0

وهدف  الدرا ة إلى التعرر  علرى   ق النفسي للمعلمين ، وأثرها على درجة االحترا ال بر 

، الش صية والجنس ومد  ال بر  على درجة االحتراق النفسي للمعلمرين  اثر بعس  مات 

وتكانر  عينرة    ،ترراق النفسري  مردى إ رهام هرذه المتغيررات فري التنبرؤ بدرجرة االح        ومعرفة

تاصررل  و،  ثانايررة بمدينررة الزقرراييا  مررن معلمرري المرحلررة ال  معلمرراع  (094)الدرا ررة مررن  

االحترراق النفسري   درجرة  الدرا ة إلى عدم وجاد فروق دالة برين المعلمرين والمعلمرات فري     

فكلمرا ارتفعر  الدرجرة علرى  رمات الدرجرة        بينما لهرت فروق ترجرع لسرمات الش صرية   

 (الحيايررة –العالقررات الش صررية  – األصرريلالتفكيررر  –الحررر  )ت الش صررية علررى  ررما

فعالية الفرد وتقلرل كرذلك   ان فو  درجة االحتراق النفسي ، فهذه السمات  مات تزيد من 

المجماعات  أكثر األقل خبر  المعلمين كما بين  النتا،ج أن ،النفسي لالحتراقمن تعرضح 

  .احترقا

 : بقةتعقيب على الدراسات السا

لبعس البحاث والدرا ات السابقة التري لهرا    وعرا الباحثة االطالعمن خالل يتوع     

 ررمات بعررس و  النفسرري وجرراد عالقررة بررين االحتررراق   ةالحاليرر الدرا ررةعالقررة بماضرراع 

في تحسرين األوضراع    قد تسهم الدرا ات والبحاث هذهالش صية للمعلمين ، كما أن نتا،ج 

 .همأدا،وتحسين النفسية للمعلمين 

ال مسررة  لعاامررلبا وعالقتررح تقررام بدرا ررة االحتررراق النفسرري    أنالباحثررة  رأت وعليررح    

 (يقظرة الورمير   ، التقبليرة ،برات التفتع على ال  ،االنبساد  العصابية ،) للش صية الكبرى

 .  للش صيةوصفا وشمالية  النماذ  أكثر باصفها

  : إجراءات الدراسة الميدا ية
  :منهج الدراسة 

 .طبيعة الدرا ة االرتباطي لمال مة ثة في درا تها على المنهج الاصفياعتمدت الباح    

 :العينة 

المعلمات بم تلرف الت صصرات   و المعلمينعينة ذات حجم منا ب من  اختارت الباحثة    

، تعليميررة وتررم تصررنيفها حسررب المرحلررة ال  , الكبرررى طرررابلس ببلديررةبالمرردارس االبتدا،يررة  

وعردد   ، (007)كران عردد الرذكار   ، معلمرة  ومعلرم   (033)عردد العينرة    حي  بلرغ  والجنس ،

 .البسيطة  ، وتم اختيارهم بالطريقة العشاا،ية (020)اعناث 

 :أدوات الدراسة

ة التي تست دم فري تلرك   إال من خالل الا ا،ل المنا ب هد  من أي درا ة ال يتحقاإن ال    

فقررد ا ررت دم  الباحثررة األدوات  ولهررذا ، روضررحالترري تمكررن الباحرر  مررن اختيررار فالدرا ررة 

  :التالية

  (6302عبد اهلل ، عادل  : إعداد) : مقياس االحتراق النفسي -أوال

 :  الم تصر  للعاامل ال مسة للش صيةالقا،مة : مات الش صية بعس مقياس  -ثانياع

  (6300محمد هيبة ، : إعداد )

 :يلمن التفص وفيما يلي عرض لهذه األدوات بشيء

 : (75) مقياس االحتراق النفسي -أواًل



  هدى الرواب. د       معلمي المدارس االحتراق النفسي وعالقته ببعض سمات الشخصية لدى

 م 7102مــاس مجلة كليات التربية          العدد السابع          

  قررام معررد المقيرراس باشررتقاقح مررن   و لقيرراس االحتررراق النفسرري للمعلمررين  يهررد  المقيرراس

 ، الذي يتومن خمسراع و رتين عبرار  مايعرة علرى خمسرة أبعراد       likert مقياس ليكرت

 .للغرا نفسح ويست دم 

 وتحديرد   مرن صرحتح   أ اتذ  علم الرنفس للتحقرا  من  ةتم عرا المقياس على مجماع ،

وقرد حرايت عبرارات     اس واقترراح مرا يرونرح مرن تعرديالت،     مدى انتما  العبارات للمقي

 .من أرا  المحكمين % 033 -97المقياس على اتفاق يتراوح بين 

 يتكان المقياس في صارتح النها،ية من إحدى وعشرين عبار  تم ترتيبها بشكل 

 : عشاا،ي وتدور حال أربعة أبعاد هي

 .ويوم خمس عبارات لرضا الاليفيعدم ا 

 ررر   ويتورررمن ند  اعداريرررة كمرررا يررردركها المعلرررمان فررراا مسرررتاى المسرررا 

 عبارات

 .المهنة ويوم    عباراتضغاد  

 .أربع عبارات ويوم االتجاه السلبي نحا التالميذ 

  بدرجرة   -بشرد   )تردل علرى الماافقرة     امنهر  ثالثرة أمرام كرل عبرار      اختياراتتاجد  تة

وعلررى  (د مرراحررإلررى  -بدرجررة كبيررر   -بشررد  )، وثالثررة للرررفس  (د مرراإلررى حرر-كبيررر  

 ،ال انرة التري يررى أنهرا تتفرا معرح        أمام العبرار  فري   (√)المفحا  أن يوع عالمة 

 . با ت دام أكثر من طريقة لتحقا من صدق وثبات المقياستم ا كما

 قام  الباحثة بتجريب المقياس وحساب معامل الصدق والثبات لح. 

 ل الخمستتة للشخصتتيةالمختصتترة للع امتتالقائمتتة :ستتمات الشخصتتية  بعتتض مقيتتاس -ثا يتتًا

(76) : 

 و تهرد  هرذه القا،مرة إلرى قيراس      0886عرام قا،مة كل من كا رتا و ماكريرح   أعد هذه ال ،

 - التفررتع علررى ال برررات  -االنبسرراد  -العصررابية) :وهررى  العاامررل ال مسررة للش صررية 

 .(يقظة الومير -التقبلية 

 مفررد  ، عردا بعرد     (06)مفررد  بحير  يشرتمل كرل عامرل علرى       (20) ة مرن تتكان القا،م

 -أوافرا بشرد    )أمرام كرل مفررد  مقيراس خما ري      و مفررد   (00) العصابية يشرتمل علرى  

فرري  (√)، يوررع المفحررا  عالمررة  (أعررارا بشررد  -أعررارا  -متأكررد غيررر -أوافررا 

  .ال انة التي تتاافا معح

  قررام كمررالقا،مررة بمررا ينا ررب البيئررة العربيررة ، تعريررب هررذه اقررام معررد المقيرراس بترجمررة و 

 .كامترية للقا،مة من صدق و ثباتبالتحقا من ال صا،ا السي

 ترراافر نيررة وأن القا،مررة الم تصررر  للعاامررل ال مسررة للش صررية تتميررز بصرردق الب  تبررين

  .على ذلك يمكن ا ت دامها علمياع داخل البيئة العربيةشرطي الصدق والثبات، و

 جريب المقياس وحساب معامل الصدق والثبات لحقام  الباحثة بت. 

 : سمات الشخصيةبعض الداتلي لمقياس االتساق حساب 
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من خالل ارتباد كل مفرد  بالبعد الذى تنتمى  الداخليقام  الباحثة بحساب االتساق      

 : يإليح و كان  النتا،ج كما بالجدول التال

 

 (311= ن )الع امل الخمسة للشخصية ألبعاد قائمة  الداتلياالتساق (0)ي ضح جدول 

 المفردة اال بساط المفردة العصابية المفردة

التفتح 

على 

 الخبرة

 المفردة التقبلية المفردة
يقظة 

 الضمير

0 1.21** 7 1.55** 3 1.22** 4 1.42** 5 1.65** 

6 1.21** 2 1.54** 8 1.23** 9 1.43** 01 1.66** 

00 1.24** 07 1.45** 03 1.66** 04 1.45** 05 1.52** 

06 1.29** 02 1.49** 08 1.22** 09 1.48** 71 1.47** 

70 1.67** 77 1.72** 73 1.69** 74 1.39** 75 1.25** 

76 1.65** 72 1.47** 78 1.68** 79 1.51** 31 1.65** 

30 1.21** 37 1.55** 33 1.26** 34 1.43** 35 1.25** 

36 1.51** 32 1.30** 38 1.29** 39 1.39** 41 1.52** 

40 1.60** 47 1.41** 43 1.23** 44 1.35** 45 1.28** 

46 1.22** 42 1.50** 48 1.27** 49 1.41** 51 1.27** 

50 1.26** 57 1.67** 53 1.25** 54 1.44** 55 1.25** 
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56 1.60** 52 1.57** 58 1.24** 59 1.52** 61 1.45** 

60 1.21**         

 

 3.30عند مستاى  3.60، و تساوى  3.32عند مستاى  3.082= ة قيمة ر الجدولي

أن جميع المفردات مرتبطة بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليح  يتوع من الجدول السابا

 (. 3.30)وجميع معامالت االرتباد دالة إحصا،يعا عند مستاى 

 قيم معامالت االرتباط بين درجة كل بعد  (7)جدول 

 ألبعاد قائمة الع امل الخمسة للشخصيةوالدرجة الكلية 

 معامل االرتباط العامل

 **1.83 العصابية

 **1.86 اال بساط

 **1.24 التفتح على الخبرات

 *1.29 التقبلية

 **1.83 يقظة الضمير

 3.30عند مستاى  3.60، و تساوى  3.32عند مستاى  3.082= قيمة ر الجدولية 

و الذى  3.30ت االرتباد مرتفعة و دالة عند مستاى أن معامالالسابا  يتوع من الجدول

  .للقا،مة ككل  الداخلييؤكد االتساق 

 : سمات الشخصيةبعض حساب الثبات لمقياس 

و  با ت دام معامل ألفا كرونباخ، والقا،مة ككل قيمة الثبات للعاامل الفرعية تم حساب     

 .ياضع هذه المعامالت التاليالجدول 

 الثبات لع امل معامالت (3)جدول 

 القائمة و القائمة ككل 
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 معامل ألفا كرو باخ العامل

 1.91 العصابية

 1.88 اال بساط

 1.24 التفتح على الخبرات

 1.26 التقبلية

 1.97 يقظة الضمير

 1.94 القائمة ككل

حير  تراوحر  معرامالت الثبرات      أن معامالت الثبات مرتفعرة السابا  يتوع من الجدول   

 .بعد يقظة الومير في  3.86بعد التفتع على ال برات ، إلى  يف 3.74من 

 : لمقياس االحتراق النفسي الداتليحساب االتساق 

إليرح   تنتمري  الرذي من خالل ارتباد كل مفرد  بالبعرد   الداخليقام  الباحثة بحساب االتساق 

 : التاليكان  النتا،ج كما بالجدول و

 (311= ن )النفسي  االحتراق لمقياس الداتلياالتساق ي ضح  (4)جدول 

 المفردة
عدا الرضا 

 ال ظيفي
 المفردة

ا خفاض مست ى 

اإلدارية سا دة الم

 كما يدركها المعلم

 المفردة
ضغ ط 

 المهنة
 المفردة

االتجاه 

السلبي  ح  

 التالميذ

0 1.84** 3 1.20** 7 1.22** 6 1.81** 

5 1.24** 8 1.28** 4 1.81** 06 1.55** 

01 1.20** 00 1.62** 2 1.58** 02 1.21** 

07 1.68** 05 1.25** 9 1.55** 70 1.49** 

09 1.62** 08 1.55** 03 1.52**   

  71 1.56** 04 1.54**   

1.10دالة عند **     

كما تم حساب معامالت االرتباد بين العاامل الفرعية و الدرجة الكلية لألدا  و الجدول 

 :التالى ياضع هذه المعامالت 

 ي ضح معامالت االرتباط بين الع امل الفرعية و الدرجة الكلية لألداة (5) جدول

 معامل االرتباط بالدرجة الكلية العامل

 **1.66 عدا الرضا ال ظيفي
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 **1.65 ا خفاض مست ى المسا دة اإلدارية كما يدركها المعلم

 **1.64 ضغ ط المهنة

 **1.27 التالميذ التجاه السلبي  ح ا

1.10ند دال ع**    

 

 

 حساب الثبات لمقياس االحتراق النفسي 

طريا ، وطريقة ألفا كرونباخ : قام  الباحثة بحساب ثبات المقياس بطريقتين هما       

 :ياضع معامالت الثبات  التاليالجدول  ،فية لعاامل المقياس و األدا  ككل التجز،ة النص

 داة ككلي ضح معامالت الثبات لمحاور األداة و األ (6)جدول  

 معامل ألفا كرو باخ البعد
 التجزئة النصفية 

 (سبيرمان براون)

 1.26 1.23 عدا الرضا ال ظيفي

 1.20 1.27 ا خفاض مست ى المسا دة اإلدارية كما يدركها المعلم

 1.88 1.69 ضغ ط المهنة

 1.26 1.24 االتجاه السلبي  ح  التالميذ

 1.65 1.81 األداة ككل

 يؤكد ثبات المقياس رتفعة والذيالسابا أن جميع معامالت الثبات ميتوع من الجدول 

 :ال سائل اإلحصائية المستخدمة في الدراسة 
 .للعينات المستقلة" ت : اختبار  - 

 .اختبار تحليل التباين األحادي - 

 .معامل ارتباد بير ان - 

 .معامل الفا كرونباخ لحساب الثبات - 

 .ب الثبات بطريقة التجز،ة النصفية يبرمان لحسا معامل تصحيع - 

 :الدراسة تائج  
 الحتتتراق النفستتيأبعتتاد ا بتتين درجتتات ات داللتتة إحصتتائيةعالقتتة ذت جتتد : الفتترض األول 

  . لدى المعلمين سمات الشخصية أبعاد وبين درجات بعض

 لدى المعلمين النفسياالحتراق خصية وسمات الش بعض العالقة بين (2)جدول 

 (311= ن ) 

حتراقاال  

أبعاد سمات 

 الشخصية

عدا الرضا 

 ال ظيفي

مست ى  ا خفاض

 المسا دة

ضغ ط 

 المهنة

 ح   السلبياالتجاه 

 التالميذ
 المجم ع
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 **0.59- **0.53- **0.55- **0.33- العصابية
-

0.74** 

 **0.61- **0.61- **0.5- **0.39- اال بساط
-

0.78** 

التفتح على 

 الخبرات
-0.4** -0.48** -0.52** -0.64** 

-

0.76** 

 **0.51- **0.35- **0.43- **0.35- التقبلية
-

0.61** 

 **0.24- **0.2- **0.26- **0.19- يقظة الضمير
-

0.33** 

 **0.79- **0.7- **0.68- **0.49- المجم ع
-

0.79** 

1.10عند  هدال**     

نرد مسرتاى   دالة و عكسية و جميعهرا دالرة ع   تاجد عالقة حيالحظ من الجدول السابا أن     

 –ان فاا مستاى المساند   –عاامل الرضا الاليفي )بين أبعاد االحتراق النفسي  3.30

والمجمرراع الكلررى وعاامررل الش صررية    (االتجرراه السررلبي نحررا التالميررذ   –ضررغاد المهنررة  

المجمراع الكلرى،   و (يقظرة الورمير   –التقليرة   –التفتع علرى ال بررات    -العصابية االنبساد)

 يامررل درا ررةو (6332)درا رة عبررد اهلل محمراد    إليررح ة مررع مرا تاصررل  وتتفرا هررذه النتيجر  

 الترري (0882)ودرا ررة عررادل عبررداهلل   (633 0) القليررابيخالررد ودرا ررة ( 6334)مسرركي 

 .حتراق النفسي وبعس  مات الش صيةبين اال أ فرت في مجماعها عن وجاد عالقة

وأبعررراد  للش صرررية مسرررة الأن وجررراد العالقرررة العكسرررية برررين العاامرررل  تررررى الباحثرررة و   

وقلرر  درجررة االنبسرراد ، والتفررتع علررى     فكلمررا يادت درجررة العصررابية   االحتررراق النفسرري 

ذلرك إلرى ارتفراع مسرتاى االحترراق النفسري عنرد         ، ويقظة الورمير أدى والتقلية , ال برات

 . المعلمين 

قدر  على وعدم ال ، االحتراق النفسي يشعرون بالتاتر واالنفعال درجة امرتفع لمعلمانفا

أمرا   ، عمرالهم اس برالنقا وعردم الكفرا   فري أدا  أ    تحمل الوغاد والشك والترردد واعحسر  

قرة والجديرة فري    تميز المعلمين باال تقرار وضربط الرنفس والشرعار بالحيايرة والنشراد والد     

إلى ان فاا االحتراق  يؤدي كل ذلكوالتعاون  واالبتكار اال تطالعالعمل والتفاق وحب 

حيط بها العديد من التحرديات  يمهنة التدريس من أكثر المهن التي  ، حي  تعد النفسي لديهم

كل هذا يجعل المعلم  والتغيرات االجتماعية والثقافيةنتيجة الثار  المعرفية والتكنالاجية ، 

الترري  ، أثرررا واضررحا علررى ش صرريتح ودافعتيررح يقررف أمررام عقبررات عديررد  وصررعابات تترررذ

 الفعال، ح وتعيا التعلمتشكل تحديا ل

والتعليمية  ةيل تحقيا أهدا  العملية التربايلمااجهتها في  ب اععمل جاهديأن  المعلم علىو

.  

 أبعتاد  بعتض  فتي اإل تاث  و بين التذك ر  وق ذات داللة إحصائيةال ت جد فر: الفرض الثا ي 

 .لمعلمينسمات الشخصية ل
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ريرة  نحرافرات المعيا بحسراب المتا رطات و اال   ةالباحثر   للتحقا مرن هرذا الفررا قامر         

لكل من الذكار و اعناث ، و كرذلك حسراب    الدرجة الكليةو ألبعاد مقياس  مات الش صية

 : يو كان  النتا،ج كما بالجدول التال" ت " قيم 

 رمات الش صرية و الدرجرة    بعرس   فري و اعنراث   ياضرع الفرروق برين الرذكار    ( 9)جدول 

 يةالكل

 

لةمست ى الدال قيمة ت ع ا ن الن ع البعد  

 العصابية
 9.28 38.39 032 ذك ر

 غير دالة 0.4
 2.35 36.91 063 إ اث

 اال بساط
 2.85 41.39 032 ذك ر

 غير دالة 0.09
 2.23 40.56 063 إ اث

 التفتح على الخبرات
 6.78 36.15 032 ذك ر

 غير دالة 1.66
 6.15 36.56 063 إ اث

 التقبلية
 9.02 40.48 032 ذك ر

دالةغير  1.15  
 8.68 40.53 063 إ اث

 يقظة الضمير
 9.44 46.51 032 ذك ر

 غير دالة 0.43
 9.81 48.73 063 إ اث

 المجم ع

 

 72.86 717.81 032 ذك ر
 غير دالة 1.52

 72.40 714.28 063 إ اث

 يتوع من الجدول السابا أنح ال تاجد فروق ذات داللة إحصا،ية بين الذكار واعناث      

 بعد ي ف

وهرى غيرر دالرة إحصرا،ياع ، كمرا ال تاجرد فرروق         0.4" = ت"، حي  كانر  قيمرة   العصابية

 0.08=  "ت"حي  كانر  قيمرة    النبسادابعد  فيذات داللة إحصا،ية بين الذكار واعناث 

بعد في  ال تاجد فروق ذات داللة إحصا،ية بين الذكار واعناثو ،دالة إحصا،ياع وهى غير

وهى غير دالة إحصا،ياع ، و ال تاجرد   3.22" = ت"حي  كان  قيمة  راتالتفتع على ال ب

" = ت"حير  كانر  قيمرة     التقبليرة بعرد  فري   فروق ذات داللة إحصا،ية بين الذكار واعناث

وهررى غيررر دالررة إحصررا،ياع ، و ال تاجررد فررروق ذات داللررة إحصررا،ية بررين الررذكار           3.32

 وهرى غيرر دالرة إحصرا،ياع ،     0.40" = ت"حي  كان  قيمة  يقظة الوميربعد في  واعناث

الدرجة الكلية حير  كانر    في  ال تاجد فروق ذات داللة إحصا،ية بين الذكار واعناث كما

 .وهى غير دالة إحصا،ياع  3.27" = ت"قيمة 

حير  لرم تكشرف عرن وجراد فرروق برين        ( 0888)درا رة أريرج  رليم     وهذا ما أكدترح كرذلك  

التفرتع علرى    -االنبسراد  -العصرابية  ) للش صيةالكبرى  الذكار اعناث في العاامل ال مسة

 .(يقظة الومير –التقلية  –ال برات 

 أبعرراد فرري الررذكار واعنرراث د فررروق ذات داللررة إحصررا،ية بررين    ال تاجرر: الفرررا الثالرر   

 .للمعلمين  النفسياالحتراق 
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و " ت " ي ضح األعداد و المت سطات و اال حرافات المعيارية و قيمة  (9)جدول 

 الدرجة الكلية لألداة تبعًا للن عأبعاد مقياس االحتراق و فيداللتها 

 العدد الن ع أبعاد
المت سط 

 الحسابي

اال حراف 

 المعياري

قيمة 

 "ت"

مست ى 

 الداللة

 عدا الرضا ال ظيفي
 7.49 2.51 032 ذك ر

 غير دالة 1.65
 0.90 2.62 063 إ اث

ا خفاض مست ى 

 المسا دة

 7.62 9.22 032 ذك ر
 غير دالة 0.46

 7.79 01.08 063 إ اث

 ضغ ط المهنة
 0.81 2.76 032 ذك ر

 غير دالة 1.69
 0.90 2.40 063 إ اث

االتجاه السلبي  ح  

 التالميذ

 7.66 07.52 032 ذك ر
 غير دالة 1.14

 7.84 07.58 063 إ اث

 الدرجة الكلية
 6.10 32.01 032 ذك ر

 غير دالة 0.10
 6.56 32.85 063 إ اث

 يتوع من الجدول السابا أنح ال تاجد فروق ذات داللة إحصا،ية بين الذكار و اعناث     

هى غير دالة إحصا،ياع ، و يتوع أنح ال و 3.88" = ت"ألول حي  كان  قيمة العامل افي 

ة لثرانى حير  كانر  قيمر    ا العامرل في  تاجد فروق ذات داللة إحصا،ية بين الذكار و اعناث

غيررر دالررة إحصررا،ياع، و يتوررع أيورراع أنررح ال تاجررد فررروق ذات داللررة     هرري و0.02" = ت"

و هرى   3.28" = ت"الثالر  حير  كانر  قيمرة      العامرل فري   إحصا،ية بين الذكار و اعنراث 

تاجد فرروق ذات داللرة برين الرذكار     ال غير دالة إحصا،ياع، و يظهر من الجدول السابا أنح 

و  غيرر دالرة إحصرا،ياع،   هري  و  3.34" = ت"ع حير  كانر  قيمرة    العامل الرابفي  و اعناث

 فري  لرة إحصرا،ية برين الرذكار و اعنراث     يظهر من الجدول السابا أنح تاجرد فرروق ذات دال  

وتتفرا   غيرر دالرة إحصرا،ياع ،    هري و  0.30" = ت"الدرجة الكلية للمقياس حي  كان  قيمة 

ودرا ررة محمررد ال طيررب    (6336)هررذه النتيجررة مررع مررا أشررارت إليررح درا ررة أدم العتيبرري      

من عدم وجاد فروق بين الجنسين فري اعحسراس براالحتراق النفسري ، وأشرارت      ( 6337)

إلى عدم وجاد فروق بين المعلمين والمعلمات في درجة ( 6337)نشا  عمار كذلك درا ة

 .االحتراق النفسي

بش صرية  ل وأخررى  تتعلا ببيئرة العمر   أل بابوترى الباحثة أن االحتراق النفسي ينشأ      

الفرد ، فطبيعة مهنة التدريس بما تفرضح من ضغاد ومطالب يا،د  يتلقاها كل من المعلم 
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والمعلمة ، إضافة إلى المعاقات والتحديات التي ال تفررق برين الجنسرين ، كرل هرذا وغيرره       

 .جعل كال منهما عرضة لالحتراق

 

 

 

 

 :ت صيات الدراسة 
 :يلي  الية من  تائج ت صي الباحثة بماأسفرت عنه الدراسة الح في ض ء ما

 ىضرا  الفررد عرن مهنترح هرا أولر      ألن ر،  بالدعم المادي والمعناي للمعلم االهتمام .0

 .تفادي إصابتح باالحتراق النفسي مراحل إنجايه المهني ، ومن ثم

تصميم برامج إرشادية ومهنية تساعد في اختيرار العراملين فري قطراع التعلريم وفرا        .6

 .ش صيةمعايير مهنية و

دورات وبرامج إرشادية ت فف من شد  االحتراق النفسري للمعلمرين ، حير      إقامة .0

 .على تحقيا تكيف أفول مع لرو  وضغاد وصعابات العمل تساعدهم

تصميم برامج وقا،ية تساعد المعلمرين والمعلمرات فري التصردي لمشركلة االحترراق        .4

 .النفسي

  : بح ث مقترحه
 : ا تقترح الباحثة مايليالدراسة وت صياتهفي ض ء  تائج 

تررؤدي إلررى  مسررحية بهررد  معرفررة األ ررباب والعاامررل الترري     درا رراتإجرررا   .0

 .وا تقصا،ها  النفسي في الحقل الترباي الحتراقحدوث لاهر  ا

عرررن مسرررتاى االحترررراق النفسررري لررردى المعلمرررين     درا رررات تكشرررف  إجررررا   .6

 .علمات في جميع المراحل الدرا ية والم
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