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 مقدمة العدد 

والصالة . العقلب وفضل اإلنسان على باقي المخلوقات، وكرمهالحمد هلل الذي علم بالقلم،، 

 .. . والسالم على من انزل عليه القران الكريم

المعهد الدولي للدراسة تم قبول بحث واحد فقط في مجلة  في المجلد الثاني  الثالثالعدد  في

وهو  ،Global institute for study and research journal (GISR-J) (جسر) والبحث

فاعلية برنامج إرشاد جمعي في خفض مستوى "م بـالموسو عبدالفتاح الخواجه بحث الدكتور 

لنؤكد "  مي الدبلوم بجامعة السلطان قابوسلدى عينة من معلوالضغط النفسي اإلحتراق النفسي 

وأننا ..  للباحثين ضرورة العمل على إعداد  بحوث مستوفية لشروط البحث العلمي كي يتم قبولها

روط حتى لو تم إيقاف صدور المجلة في عدد من لن نتردد في رفض البحوث التي ال تستوفي الش

 . األعداد

إن نشر البحوث بشكل شهري مسألة مرهقة لفريق العمل من محررين، ومحكمين، ومخرجين في 

لذا فاننا نهيب بالباحثين تقدير ذلك، ونحن نعد الباحثين بتقدير جهودهم البحثية، والتعاون . المجلة

 . من أجل أن نقدم بحوثا رصينة للمستفيدين. ونهامعهم، وتقديم الخدمات التي يحتاج

إن البحوث العلمية المحكمة ال تفيد الباحث نفسه وحسب؛ وإنما تفيد قطاعات واسعة من المجتمع، 

فطالب العلم والمؤسسات التعليمية باختالف مستوياتها وصناع القرار كلهم يحتاجون الى بحوث 

لذا فإننا نهيب بالباحثين مساعدتنا في نشر بحوثهم وذلك  .جادة تساعدهم على التعلم واتخاذ القرار

 .بتقديم افضل ما ينتجون

 ،،،،،شكرا لمن منحنا ثقته 

 التحرير

j@hotmail.com-Gisr 

info@gisr.org.uk 
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 :من نحن
 (جسر )المعهد الدولي للدراسة والبحث   مجلة

Global institute for study and research journal(GISR-J) 

صين هيئة التدريس في الجامعات والباحثين والمتخص ألعضاءتنشر المجلة البحوث 

 .واالنجليزية العربية باللغتين

يوما من استالمه  12والنشر تتن بسرعة حيث يتم تحكيم البحث خالل  التحكيم والمجلة عملية محكمة اجراءات

 .يوما من قبوله بعد اجراءات التعديالت 03وينشر خالل 

 رؤيتنا

مجلة رائدة في الدراسة والبحث ، تنشر االنتاج العلمي لجميع الباحثين في كافة مجاالت البحث لتطوير ونشر 

 .فق معايير علمية عاليةالمعرفة، و

  رسالتنا

 تسهيل النشر العلمي وازالة العوائق التي تمنع الباحثين من نشر انتاجهم

 هداف المجلةأ

 . رفع سوية البحث العلمي

 .قدر ممكن بأكبرنشر المعرفة المشاركة في 

 . ايجاد شبكة تواصل للباحثين في كافة المجاالت البحثية

 .ازالة العوائق التي تمنع او تؤخر النشر العلمي للباحثين

 .تسهيل وصول الجمهور الى نتائج البحث العلمي

 . زيادة االستفادة من البحث العلمي

 .دعم الباحثين الجدد من خالل نشر ابحاثهم

  .يل المدة الزمنية لنشر البحث العلمي مع عدم االخالل بجودتهتقل

 

 

 

http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=1#9405509
http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=1#9405509
http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=1#9405509
http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=1#9405509
http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=1#73696017
http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=1#47874514
http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=1#79999455
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 تحرير في المجلةهيئة ال

 بريطانيا –حافظ الكرمي . التحرير د هيئة رئيس

 بريطانيا –براهيم حماد د ا: المحرر التنفيذي 

 السعودية  –توفيق الرقب . د

 االردن - بني مفرج محمد .د

 فلسطين -ابراهيم ابوعقيل . د

 سامي حريز. د

    المحرر التنفيذي االردن - محمود محمد . د

 سلطنة عمان –عبد الفتاح أبو زيد . د

 السعودية - عودة محمد . الدعم الفني

  عبير خليل: سكرتيرة التحرير 

 هيئة المحكمين

 محمود سيد علي أبو سيف. د

  عبد اسماعيل. د

 الجعافرة السالم  دعب. د

  نبيل المقابلة. د

 أحمد صادق عبد المجيد. د

 زسامي حري. د

 سلطنة عمان –عبد الفتاح أبو زيد . د

 أكرم فتحي مصطفى . د
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 مجلة المعهد الدولي للدراسة والبحث

Global Institute for Study and Research( Gisr-J) 

 المجلة  معايير التحكيم
متوسط درجة  الدرجة المعيار 

 التحكيم

 مالحظات

 كلمة13ال يتجاوز  5 صياغة عنوان مناسب للبحث 

 كلمة 033ال يزيد عن   5 كنابة ملخص محكم 

شهور مضت  6يفقد البحث درجة عن كل   5 (يكون بحث جديدا ) الجدة  

 من تاريخ اعداد البحث

 وجدتهااصالة فكرة البحث   5 االصالة 

مقدمة مختصرة توضح ماذا سيفعل   5 طريقة عرض المشكلة البحثية في المقدمة 

 الباحث في هذه البحث

   5 ومنطقي متسلسلترتيب عناصر البحث بشكل  

   23 صياغة مشكلة البحث بطريقة علمية 

   5 وتطبيقاته ومبرراتهاهمية البحث  

مراجعة االدب النظري ومدى تغطيته  

 لموضوع الدراسة

 يجب مراعاة التسلسل والترابط  23

على االقل توثيق مرجع واحد منشور  في   5 حداثة المراجع 

 ة التي سينشر فيها البحثالسن

مناسبة منهجية البحث للموضوع ودقة  

 اجراءات البحث

23   

   23 االحصائية المستخدمة األساليبدقة االساليب  

 االمالء والنحو والصياغة  5 سالمة اللغة المستخدمة 

 باألدبمناقشة النتائج بطريقة علمية وربطها  

 النظري

23   

لبحث وكتابة المراجع سالمة التوثيق داخل ا 

 االصدار  APAفي نهاية البحث وفق نظام 

 السادس

5   

  97 233 المجموع 

  j@hotmail.com-gisr:ولمزيد من المعلومات يرجى االتصال على رئيس هيئة التحرير على االيميل
gisr.org.ukinfo@ 

 المحرر التنفيذي
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 الفهرس

 الصفحات  المؤلفون \المؤلف  العنوان  
لدى عينة من والضغط النفسي فاعلية برنامج إرشاد جمعي في خفض مستوى اإلحتراق النفسي   .1

 .معلمي الدبلوم بجامعة السلطان قابوس
 

 23-1 عبد الفتاح الخواجة
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لدى عينة والضغط النفسي  اإلحتراق النفسيخفض مستوى فاعلية برنامج إرشاد جمعي في 

 .من معلمي الدبلوم بجامعة السلطان قابوس
 عبدالفتاح الخواجه. د: إعداد

  جامعة نزوى -قسم التربية والدراسات االنسانية/ استاذ مساعد 
ddrabed@unizwa.edu.om 

 
هذه الدراسة إلى تطوير برنامج إرشاد جمعي قائم على العالج العقالني اإلنفعالي السلوكي، واستقصاء مدى فاعليته هدفت  :المـلخـص

بجامعة م والملتحقين 2112 لدى معلمي الدبلوم خالل الفصل الدراسي الثانيوالضغط النفسي  اإلحتراق النفسيفي خفض مستوى 
، والتي اختيرت بناء على ارتفاع مستويات االحتراق والضغط النفسي لديها طالبا وطالبة( 21)تألفت عينة الدراسة من . السلطان قابوس

مشاركين، حيث خضعت المجموعة التجريبية لبرنامج ( 11)تكون كل منها من ( ة وضابطةيتجريب)عشوائيا إلى مجموعتين  وزعت
اسابيع  4جلسات بواقع جلستين اسبوعيا ولمدة  8والمكون من ، السلوكي العقالني اإلنفعالي العالجاإلرشاد الجمعي الذي يستند إلى 

 . ، في حين لم تتلّق المجموعة الضابطة أي تدريبمتتالية
أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على اإلختبار     

 ≥ α)دالة إحصائيا عند مستوى ( ف)النفسي، ووجد أن قيم  وكذلك مقياس الضغط حتراق النفسيالبعدي واختبار المتابعة لمقياس اإل
0.05 .) 
التذي يستتند إلتتى االتجتاه العقالنتي االنفعتتالي ذو فاعليتة فتي خفتتض ، وخلصتت الدراستة إلتى استتتنتاج مفتاده ان برنتامج اإلرشتتاد الجمعتي    

 .بجامعة السلطان قابوس ي الدبلوممعلمالضغط النفسي لدى مستوى االحتراق النفسي و 
   .العالي طلبة الدبلومالعقالني اإلنفعالي السلوكي،  العالجبرنامج ارشاد جمعي،  ،الضغط النفسي ،اإلحتراق النفسي: الكلمات المفتاحية

 
The Efficacy of a Group Counseling Program in Reducing Burn-Out 

level and Stress level Among a Sample of Diploma Students at Sultan 

Qaboos University. 

Prepared by: 

Dr. Abdelfattah M. S Alkhawaja Assistant Prof. 

 Nizwa University 

ddrabed@unizwa.edu.om 
 

Abstract: This study aimed at developing a group counseling program based on rational–emotive 

behavior therapy (REBT), and investigating the effectiveness of this program in reducing burn-out 

level & stress level among a sample of diploma students at Sultan Qaboos University on second 

semester 2015. 

 

      The sample of the study consisted of (20 male & female) students. Which has selected based on 

high level of stress & burnout. It was randomly divided into two groups: experimental groups & control 

group, each consisted of (10) students. Participants in the experimental group attended counseling 

program that was held 2 sessions per week for 4 consecutive weeks, whereas participants in the control 

group received no treatment. 

  

        The results showed significant differences in Burn-out Level scale & stress scale in favor of the 

mailto:ddrabed@unizwa.edu.om
mailto:ddrabed@unizwa.edu.om
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experimental group compared to the control group (α ≤ 0.05). These differences were also maintained 

through the follow-up test.  

 

     The study concluded that the group counseling program based on Rational – Emotive Approach was 

effective in reducing burnout & stress of teacher’s diploma students at Sultan Qaboos University. 
Key Words: Burn-out Level, Strees, Group Counseling Program, Rational-Emotive Behavior Therapy 

& Diploma University Students. 
 

 :المقدمة
المرحلة المتأخرة من المراحل التي تواجه الفرد نتيجة التعرض للضغوط ( Burnout)يعتبر االحتراق النفسي     

النفسية، سواء تعلق األمر بالجانب األسري أو االجتماعي أو المهني أو الدراسي، ولكن األساس في ظهور هذا 
ة التي قد تؤدي المصطلح هو ميدان العمل وما قد يعاينه الفرد من أعباء وكثرة المسؤوليات والضغوطات الشديد

خاصة وأن االحتراق النفسي ، به في نهاية المطاف إلى اإلصابة بالضغوط النفسية، ومنه إلى االحتراق النفسي
يعتبر انهيار الفرد تحت وطأة الضغوط والتوترات التي تفوق احتماله، سواء في العمل أو األسرة أو الظروف التي 

 (.2112فرج ، )يتعرض لها 
إلى أن طلبة الجامعات ليسوا في منأى عن الظروف والمواقف الحياتية ( 1222) الزيود حيث أشار      

والصراعات المختلفة، فهم يتعرضون إلى تغيرات نمائية نفسية، اجتماعية، فسيولوجية ينتج عنها مطالب وحاجات 
لتفرد والبحث عن تستدعي إشباعا، وطموحات وأهداف تستدعي تحقيقا، ورغبة ملحة في تحقيق االستقاللية وا

 .الذات ككيان مستقل متميز
وخالل الدراسة الحالية التجريبية أراد الباحث ان تساهم في تقديم االستراتيجيات والوسائل االرشادية     

نظرا لكثرة الضغوط الدراسية والمهنية واالجتماعية ، المتخصصة لمساعدة فئة المعلم الملتحق بالدراسة الجامعية
وهذا من ، خاصة وان الكثير منهم تنقصهم مهارات ادارة الضغوط النفسية والتعامل معها، عليهوزيادة حدتها 

 .شأنه سرعة وقوعهم ومعاناتهم من أعراض االحتراق النفسي
 :اإلطار النظري

حيث اظهر ، سنة 21ففي آخر ، تتزايد في العالم (Burnout)ان مستوىات ضغوط العمل واالحتراق النفسي     
راسات في مجال ضغوط العمل واالحتراق النفسي ان مشكلة الضغط النفسي الناتج عن العمل تشكل مسح للد

من مشكالت العاملين في البلدان االوروبية % 28ثاني أكبر مشكلة انتشارا عند الموظفين؛ حيث ان ما نسبته 
ن المخاطر واحدا م( Stress)ويعد الضغط ، (Houtman, 2005)هي مشكالت ناجمة عن ضغط العمل 
 (.Tenibiaje, 2013)النفسية الرئيسة على الموظف في العمل 

وفي السنوات األخيرة، تلقت قضية اإلحتراق النفسي اهتماما كبيرا من البحث؛ فهناك عدد هائل متن الدراستات     
( Phenomenon)والبحتوث التتي أجريتت حتول ظتاهرة اإلحتتراق النفستي، والتتي أّكتدت علتى خطتورة هتذه الظتاهرة 

اإلحتتتتراق  ت ظتتتاهرةوارتبطتتت(. Evers, 2005)وعواقبهتتتا البّينتتتة ستتتواء علتتتى العمتتتل أو فتتتي الحيتتتاة األستتترية للفتتترد 
والبحتث عتن عمتل جديتد، وأيضتا التغيتب عتن ( Job Turnover)متع متا يعترف بتغييتر العمتل( Burnout)النفسي

ألولئتتك التتذين ( Job Satisfaction)العمتتل، وانخفتتاض التترون المعنويتتة، وانخفتتاض فتتي مشتتاعر الرضتتا التتوظيفي
 .(Koustelios & Tsigilis, 2005) يعانون منه
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اطلق على هذه الظاهرة النفسية أول من  2796 (Freuden Bergerرجر يب ينفرويد)يعد و    
(Phenomenon ) مصطلح اإلحتراق النفسي(Burnout)  ليشير إلى األفراد الذين يعملون في المهن اإلنسانية

 ون أنفسهم في السعي لتحقيق أهداف مستحيلةوالذين يرهق

 (Cedoline, 1982.)  ماسالشويرى(Maslach )بمثابة حالة إنهاك للنواحي البدنية  النفسي اإلحتراق أن
ذاته، فضاًل عن تكوين اتجاهات سلبية نحو العمل والحياة  عنمفهوم سلبي للشخص تكون والذهنية تؤدي إلى 

 (. Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001) والشعور بالغضب الدافعية إلى قادوالناس واآلخرين وكذلك االفت

( Mental)والعقلتتي( Emotional)حالتتة متتن اإلجهتتاد العتتاطفي  علتتى انتتهاإلحتتتراق النفستتي كمتتا ينظتتر التتى        
لمتتتتتتتدة طويلتتتتتتتة  تعتتتتتتترض الفتتتتتتترد التتتتتتتى الضتتتتتتتغط النفستتتتتتتيوالناجمتتتتتتتة عتتتتتتتن  ,(Physical Exhaustion)والجستتتتتتتمي 

(Excessive & Prolonged Stress) ويحتدث ذلتك عنتدما يشتعر الفترد باإلرهتاق وانته غيتر قتادر علتى تلبيتة ،
مطالب ثابتة مع استتمرار الضتغط، والبتدء بفقتدان االهتمتام والتدافع التذي أدى بته إلتى القيتام بتدور معتين او وظيفتة 

يتة واستتنزاف الطاقتة، ويتترك الفترد معينة في المقام األول، بحيث تظهر اعتراض مثتل االنخفتاض الحتاد فتي اإلنتاج
حستاس الفترد بأنته كتان إفي حالة متن الشتعور بتالعجز المتزايتد، وحالتة متن اليتأس واالستتياء، وفتي نهايتة المطتاف، 

والفترد المحتترق نفستيا فتي العمتل، يشتعر بتأن كتل يتوم فتي العمتل هتو يتوم ستيء وغيتر . لديه شيئا أكثر مما أعطى
 (.Gold, 2001)سار 
أن ُيّعرف اإلحتراق النفسي بانه متالزمة نفسية مكونة من التعب واالنهاك االنفعالي وتغيير في ويمكن    

وانخفاض اإلنجاز ، -الشعور بأنه لم يعد هو نفسه -أي ( Depersonalization)الشخصية او تبددها
(. Maslach, 1993)الشخصي الذي يحدث عند األفراد والذين يعملون في مهن تتطلب التعامل مع افراد آخرين

ظاهرة تتمثل في التغيرات السلبية في العالقات واالتجاهات والسلوك الخاص بالفرد كرد فعل ويعّرف أيضا بأنه 
لضغوط العمل، ومن أهم مظاهرها فقدان االهتمام بالعميل وأداء العمل بطريقة روتينية، والنقص في الدافعية، 

 (.1281عسكر، )ومقاومة التغيير وفقدان االبتكارية
 :، والتي تظهر في معظم الوقت(Burnout)أعراض اإلحتراق النفسيومن    
األعتراض النفستية؛ وتتمثتل بتغييتترات عميقتة فتي مشتتاعر الفترد وانفعاالتته وظهتور الطتتابع الستلبي عليهتا مثتتل   -1

 (.Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001)اإلحساس بالخوف والقلق والنسيان واليأس
، وعتدم (Reduces your productivity)وكية؛ ومنها انخفاض انتاجية الموظف في العملاألعراض السل  -2

رضا الفرد عتن مستتواه التوظيفي، وكثترة التغيتب عتن دوامته وعتدم االلتتزام بته، وقتد يتؤدي األمتر إلتى أن يتترك 
 (.Richardson & Rothstein,2008)عمله وتوقف عطائه

عتدم القتدرة علتى التركيتز وتغييتر فتي نمتط إدراك الفترد، ويتنعكس ذلتك األعراض المعرفية اإلدراكيتة؛ وتتمثتل ب  -3
 (.Nothing more to give)على شخصيته ومنطقيته وتصرفاته، ويشعر بانه لم يعد هناك شيئا ليقدمه

؛ وتشمل ارتفاع في ضغط الدم وآالم في الجسم والظهر، (الجسمية)األعراض الفسيولوجية والبيولوجية  -4
، باالضافة الى الشعور (Interest & Motivation)بحيث يفقد الموظف دافعيته واهتماماتهواإلنهاك الشديد 

 (.Kop, Euwema, & Schaufeli, 1999)بالتعب واإلنهاك وضعف عام في الجسم 
ان مهنتتة التعلتتيم تعتبتتر متتن المهتتن المرهقتتة والمتعبتتة؛ نظتترا ألن المعلمتتون يلعبتتون دورا محوريتتا وهامتتا فتتي خلتتق    

للتتتعلم والتعلتتيم فتتي الفصتتول الدراستتية والتتتي تعتتزز ( Classroom Climate)ناستتب منتتام م



 

 

                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK       ISSN. 2397-0308   

       

 4 

 

 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J)       2016/ March      ISSN: 2397-0308        

Vo,2. No3 

تعلتتتم الطلبتتتة واالهتمتتتام أيضتتتا بالجوانتتتب االجتماعيتتتة والعاطفيتتتة والصتتتحة النفستتتية لهتتتم، وأن هتتتذا ربمتتتا يستتتبب لهتتتم 
 (. Ingersoll,2001)االجهاد والضغط بسبب التدريس وادارة الفصول الدراسية المجهدة

التي تواجه ( Challenge)والتعب الناجم عن التحديات( Constant Stress)لضغط المستمرن اا كما    
المعلم في التعليم ان لم يقابله عمليات واليات دعم ومساندة للمعلم، فانه ربما يتطور الى اعراض اإلحتراق 

حديات المهنة كزيادة شعور وأن ال بد من توفير الموارد والتدريب المناسب على مهارات التعامل مع ت. النفسي
بعض المعلمين بانخفاض الفاعلية والكفاءة، وتمكينهم من إدارة اإلجهاد وخفضه، ألن هذا سوف ينعكس ايجابا 

 (. Richardson & Rothstein,2008)على تعزيز البيئة الصفية الصحية لتعليم الطلبة 
لتتذلك فهتتو يمثتتل  ،المصتتادر البيئيتتة والشخصتتيةل و العوامتتيحتتدث نتيجتتة تتتداخل عنتتد المعلتتم واإلحتتتراق النفستتي      

تعطتتياًل لقتتدرات الفتترد األدائيتتة، وينتتتج عتتن إدراك الفتترد لمجموعتتة متتن الضتتغوط فتتي المجتتال المهنتتي وتفاعلهتتا متتع 
االستتنزاف االنفعتالي بعتد  ؛مجموعة متن األبعتادوللتوضيح ولتسهيل دراسته يمكن النظر اليه من خالل شخصيته، 

والبعتتتد وظهتتتور اتجاهتتتات ستتتلبية نحتتتو العمتتتل،  ،الطاقتتتة االنفعاليتتتة للفتتترد وهبتتتوط األداء فتتتاضوانخ ويشتتتمل تقلتتتص
كالتغير في وظائف الجسم والقولون  -الجسدية النفسية -ظهور بعض األعراض السيكوسوماتيةيتمثل بو  ،الجسمي

ماعيتتتة بتتتين الفتتترد الجمتتتود فتتتي العالقتتتات ويعبتتتر عنتتته بضتتتعف العالقتتتات االجتبعتتتد ، و العصتتتبي او القرحتتتة المعديتتتة
 بتتالعجزانخفتتاض الشتتعور بعتتد وزمالئتته ورؤستتائه وطالبتته؛ حيتتث يفقتتد دفء التفاعتتل اإلنستتاني فتتي عالقاتتته بهتتم، و 

أي انخفتتتاض درجتتتة تقيتتتيم الفتتترد لنفستتته وقلتتتة درجتتتة شتتتعوره بالنجتتتان وانخفتتتاض المثتتتابرة لبلتتتو  أهدافتتته  ؛الشخصتتتي
 (.1322عبدالرشيد، )الشخصية

الى عدة عوامل ومصادر لإلحتراق النفسي عند المعلمين وهي؛ وجتود  (Kyriacou, 2001)وأشار كيرياكو      
، والتعتايش (Time Pressures & Workload)طلبة ذوي دافعية تعليمية منخفضة، ضغط الوقت وحجتم العمتل

اته وأيضا مستوى مع التغيير، والتقييم المستمر من قبل اآلخرين كالطلبة واالباء والمشرفين، وحالة الفرد وتقييمه لذ
، وضتتتغوط االدارة، وغمتتتوض التتتدور وصتتتراعاته، وانخفتتتاض مستتتتوى ظتتتروف العمتتتل (Self-Esteem)تقتتتديره لذاتتتته

 .ومناسبتها له كفرد وللتعليم أيضا
فهنتتاك عتتدد هائتتل متتن الدراستتات . وفتتي الستتنوات األخيتترة، تلقتتت قضتتية اإلحتتتراق النفستتي اهتمامتتا كبيتترا متتن البحتتث

وعواقبهتتا البّينتتة ( Phenomenon)التتتي أجريتتت، والتتتي أّكتتدت علتتى خطتتورة هتتذه الظتتاهرةحتتول اإلحتتتراق النفستتي 
 (.Evers, 2005)سواء على العمل أو في الحياة األسرية

التتي تتواجههم ختالل  أن لدى معظم األفتراد ردود فعتل للعوامتل الضتاغطةويبين االدب النظري في علم النفس     
، يمكتتن أن تتتؤدي بتتدورها إلتتى أعتتراض جستتمية وانفعاليتتة، بات غيتتر تكيفيتتهتتمثتتل فتتي ظهتتور استتتجا مراحتتل حيتتاتهم

 . (Fletcher, 1992; Selye,1976 )كاأللم والقلق واإلحباط 

وكتتذلك تتتأثيره الستتلبي فتتي ، وعنتتد طلبتتة الجامعتتات فتتان الضتتغط النفستتي يمكتتن ان يكتتون أكثتتر ايتتذاءا للطلبتتة     
وان الطلبتتة التتتذين يعتتانون متتتن مستتتويات مرتفعتتتة متتتن . شتتكل عتتتامكمتتا يتتتؤثر علتتى صتتتحتهم ب، أداءاتهتتم االكاديميتتتة

باالضتتافة التتى انستتحاب الطالتتب متتن ، وهتتذا قتتد يتتؤدي التتى مشتتكالت نفستتية اختترى، الضتتغط النفستتي ربمتتا يكتئبتتون
 (.Shields, 2001)الجامعة
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بطتة بعمليتة إلى مصطلح الضغط النفسي على انته االستتجابة الفستيولوجية المرت(  Seyle, 1976) ينظر سياليو 
متالزمتتة التكيتتف ( GAS)أطلتتق عليتته استتم  ،وان ردود فعتتل الفتترد للضتتغوط النفستتية تتبتتع نموذجتتا خاصتتا، التكيتتف
 :النفسي تمر بمراحل متتاليةاالستجابة للضغط و ، (General Adaptation Syndrome)العام 

، فيهتا بمكافحتة مصتدر الضتتغط والتتي يبتدأ الجستم، (Alarm Stage) مرحلتة التحتذير هتيالمرحلتة األولتى ف     
وهنتتا يواجتته الفتترد الموقتتف ، (1332،عثمتتان)حيتتث يظهتتر الجستتم تغيتترات واستتتجابات تقتتل خاللهتتا مقاومتتة الجستتم 
نفستتية أو بيولوجيتتة متتن ختتالل إثتتارة الجهتتاز ، الضتتاغط بتهيئتتة نفستته للتتدفاع عتتن أيتتة تهديتتدات داخليتتة أو خارجيتتة

، محتتدثا تغيتترات فستتيولوجية، النفستتية للمواقتتف الطارئتتة والضتتاغطة العصتتبي الستتمبتاوي المستتؤول عتتن االستتتجابات
وتتوتر  ،وزيادة إفراز هرمون األدرينالين فتي التدم، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة إفراز العرق، مثل تسارع نبض القلب

 . Morris,1990))العضالت في محاولة التوافق مع الضغط 

التتي يحتاول فيهتا الجستم الصتمود فتي ، ((Resistance Stage متة مرحلتة المقاو  وهتيالمرحلتة الثانيتة وفتي      
فتتان الفتترد يتتدخل فتتي مرحلتتة   فتتاذا متتا استتتمر الموقتتف الضتتاغط، (Fletcher, 1992) المختلفتتة طو وجتته الضتتغ

يجتاد بعتض الطترق للتعامتل متع الموقتف الضتاغط والتتخلص منته، المقاومة محاوال التكيف وعنتد استتمرار وقتوع ، وا 
 وارتفتاع ضتغط التدم،، والقرحة المعدية، ثير هذا الضغط ستظهر لديه أعراض نفسية وجسمية كاألرقالفرد تحت تأ

 كمتتتا ستتتيؤدي الضتتتغط إلتتتى إضتتتعاف قتتتوة الفتتترد علتتتى التركيتتتز واتختتتاذ القتتترارات، أي االضتتتطرابات السيكوستتتوماتية
((Morris,1990. 

وهتي ، ( (Exhaustion Stageحلتة اإلنهتاكمرحلتة االستتنزاف أو متا يعترف بمر وهتي المرحلتة الثالثتة وفي        
و (.  Selye,1976)وتظهتر أعتراض مثتل ارتفتاع ضتغط التدم والصتداع ، المرحلة التي تنهار فيها دفاعات الجسم

يحتتتاول خاللهتتتا التعامتتتل متتتع الضتتتغط النفستتتي ، يمكتتتن أن يبقتتتى الفتتترد فتتتي مرحلتتتة المقاومتتتة لمتتتدة اشتتتهر أو ستتتنوات
فتان قدرتته علتى التحمتل والتكيتف متع هتذه ، عرضه لمستوى عتال متن الضتغطولكن مع استمرار ت، المفروض عليه

 .   (Michael, 2002)ويصل الفرد إلى اإلعياء والتعب واالنهيار، المواقف الضاغطة سوف تنخفض

وهتتتو استتتتجابة لعامتتتل  ،(تتتتابع ) الضتتتغط النفستتتي علتتتى انتتته متغيتتتر غيتتتر مستتتتقل ( Selye)يفستتتر ستتتيالي و        
وهنتتاك (. Patel,1989)يميتتز الشتتخص ويضتتعه علتتى أستتاس استتتجابته للبيئتتة الضتتاغطة  ( Stressor)ضتتاغط 

يمكتتن االستتتدالل منهتتا علتتى أن الشتتخص واقتتع تحتتت تتتأثير موقتتف أو حتتدث بيئتتي ، أنمتتاط معينتتة متتن االستتتجابات
 .(Stress)وتعتبر هذه االستجابة ضغطًا ، (موقف ضاغط ) مزعج 

علتتى  واستتراتيجيات لمنتع ظهتور االحتتراق النفستي أو التقليتل متن شتدته البتد متن وجتود طترق أو وستائلو           
 :ما يليواالستراتيجيات األفراد، ومن هذه الوسائل 

، وممارسة األنشطة الذهنية التي قد تسهم في التخفيف من حدة التوتر من قبل الفرد تحديد أهداف واقعية -
 .والقلق الذي يظهر نتيجة كثرة األعباء

نعزال أو االنسحاب عن اآلخرين، بل ضرورة االشتراك في األنشطة والفعاليتات الجماعيتة م االدعضرورة  -
 .ومناقشة المشاكل مع اآلخرين بغية الوصول إلى حلول عملية

والتذي  موأصتدقائه موأهلهت ملالحتتراق النفستي وزمالءهت واتعرضت نالتذي األفترادالدعم العاطفي المتبادل بين  -
 .ق ومواجهتهفي التخلص من االحترا هميسا
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 (.2771 دة،و ع)تنويع المهام واألنشطة ، وعدم التركيز على نشاط واحد  -
يعتبر اسلوبا مناسبا وفاعال ( Cognitive Therapy)وقد أظهرت بعض الدراسات أن العالج المعرفي       

ة العالج تبّين فاعليوفي المقابل (. (Howard & Johnson ,2004 في خفض اإلحتراق النفسي لدى المعلمين
في خفض اعراض العديد من االضطرابات االنفعالية، وجعل االفراد اكثر ( REBT)العقالني االنفعالي السلوكي 

نظرية  2761في العام ( Ellis)في حياتهم، وقد طور البرت إليس ( More Productive)سعادة واكثر انتاجية 
 Irrational)ستعداد ألن يطوروا التفكير الالعقالنيفي العالج العقالني االنفعالي، وبين أن االفراد لديهم ا

Thinking )لديهم خالل مراحل حياتهم (Ellis, 1962 .) وهذه االفكار الالعقالنية تأخذ أشكال المطالب
، وتتمثل في اصدار ((Must)ويجب ( Should)، (Ought)ينبغي )المطلقة والكمالية الزائدة؛ ومن صورها 

داث بناء على قناعاتهم ومعتقداتهم الالعقالنية، وتقودهم الى االنفعاالت السلبية غير الحكم والتقييم على األح
 ,Warren)، وهي ما يوصلهم الى المشكالت النفسية (Unhealthy Negative Emotions)الصحية 

2011.)  
فلسفة اكثر عقالنية  يحسن الحياة االنسانية ونوعيتها، ويؤدي الى تبنيالعقالني االنفعالي السلوكي والعالج     

في الحياة، ويحسن في المشاعر بحيث تتأثر الطبيعة االنسانية بشكل نوعي وايجابي، من خالل فلسفة في الحياة 
، حيث أن شرن هذا النموذج لألفراد ذوي المشكالت (ABC)نموذجه المشهور( Ellis)اكثر عقالنية، ووضع إليس

فيما ( C)في حياتهم بانها ليست السبب( A)هم العالقة ما بين األحداثاالنفعالية وتدريبهم عليه مفيد لهم؛ وان ف
ولتحقيق ذلك تستخدم (. B)يشعرون به من قلق او غضب او اضطراب، وانما يكمن السبب في نظام معتقداتهم

، واستخدام الخيال والسخرية من األفكار (desensitization)فنيات لعب الدور وتقليل الحساسية التدريجي
وهذا يؤدي الى تغيير في التفكير وأيضا في االنماط السلوكية . بية والالعقالنية، ومهاجمتها وتفيدهاالسل

 (.Ellis & McLaren, 1998))السلبية
على االفكار غير المنطقية عند االفراد ومن ثم يتم تدريب الفرد  (Identifying) وخالل العالج يتم التعرف     

وتفنيدها ومن ثم يحدث تحول عند الفرد وتغير في تفكيره وفلسفته  (Challenging)على تحدي هذه االفكار
 (.David, Szentagotai, Eva, & Macavei, 2005) (Irrational Beliefs) عقالنية أفكارابح بحيث تص

وخاصة ، ومما تقدم تبين ان بعض طلبة الجامعات يعانون من الضغط النفسي وكذلك من االحتراق النفسي    
املون منهم في مهن تعليمية تتطلب التعامل مع الطلبة في المدارس واالفراد االخرين كالزمالء واالدارة الع

وال ننسى خطورة تعرض نسبة ليست قليلة من هذه الفئة الهامة لمثل ، المدرسية واإلشراف التربوي وأولياء االمور
 . التكيفية المناسبة للتعامل معهاباالضافة الى عدم امتالكهم للمهارات ، هذه المشكالت النفسية

 :   الدراسات السابقة 
دراسة هدفت الى دراسة االحتراق ( Rahmatia, 2015)وفي مجال الدراسات السابقة فقد أجرت رحمتي      

وتم تطبيق أدوات الدراسة ، (طالبا وطالبة 121)النفسي االكاديمي لطالب الجامعات على عينة مكونة من 
وأظهرت النتائج أن هناك عالقة سلبية بين الكفاءة . ومقياس االحتراق النفسي، الكفاءة الذاتيةعليهم؛ مقياس 

الذاتية واالحتراق النفسي االكاديمي، والمتغيرات االخرى مثل استنفاد المدة األكاديمية و عدم االهتمام األكاديمي 
 . وعدم الفعالية األكاديمية
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العالج اسة نوعية هدفت لمعرفة اثر االستشارة النفسية المبنية على در ( Warren, 2011)أجرى وارنكما    
والتي قدمت لهم من قبل المرشدين النفسيين ومدى فاعليتهم في هذا ( REBT)العقالني االنفعالي السلوكي 

العالج مبنية على المجال، حيث اجريت الدراسة على فئة من المعلمين الذين تلقوا تدريبا واستشارات نفسية 
واظهرت النتائج أن خبرات المعلمين . للتعامل مع اعراض اإلحتراق النفسي لديهمالعقالني االنفعالي السلوكي 

العالج العقالني االنفعالي السلوكي قد اظهرت ردودا ايجابية لديهم الذين تلقوا االستشارات النفسية المبنية على 
السبب في تحسن الصحة النفسية لديهم، وأيضا حّسنت حول المساعدة المقدمة لهم، وان هذه االستشارات كانت 

 .في عالقاتهم مع االخرين من زمالئهم المعلمين والطلبة وكذلك عائالتهم
هدف إلى التعرف على مستوى اإلحتراق النفسي لدى معلمي ومعلمات دراسة ( 1322، عبدالرشيد)وأجرى     

على فعالية برنامج إرشادي قائم على مبادئ وأسس العالج التربية الخاصة بالمملكة العربية السعودية والتعرف 
معلم ومعلمة من المملكة العربية (  178) تكونت من على عينةبالواقع في خفض مستوى اإلحتراق النفسي 

مجموعة ضابطة ومجموعة  متساويتين في العدد؛معلمًا وتم تقسيمهم إلى مجموعتين (  21)تم أخذ  .السعودية
وجود فروق دالة وأظهرت بعض نتائج الدراسة . على العينة التجريبيةيق برنامج اإلرشاد بالواقع تم تطب ،تجريبية

إحصائيًا بين متوسطي رتب درجات معلمي التربية الخاصة في المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي 
على العالج بالواقع في خفض مستوى  مما يبين فعالية البرنامج اإلرشادي القائم ،على مقياس اإلحتراق النفسي

 .اإلحتراق النفسي لدى معلمي التربية الخاصة

إلى التعرف على فاعلية إستراتيجية قائمة على التعلم النشط في  دراسة هدفت( 2111)القذافي كما أجرى      
وتكونت عينة . ةخفض اإلحتراق النفسي وتنمية مهارات التفاعل اللفظي لمعلمي علم النفس بالمرحلة الثانوي

. من اإلناث( 12)من الذكور، و( 12)معلمًا ومعلمة بالمرحلة الثانوية بالوادي الجديد منهم ( 31)الدراسة من 
في تدريس ( إستراتيجية التفكير الجمعي)نتائج الدراسة فاعلية إستراتيجية قائمة على التعلم النشط بعض ت ظهر أو 

 .المعلمينعلم النفس في خفض اإلحتراق النفسي لدى 
 ,Honglin, Yu-Cheng. & Mao-Shengوفتي دراستتة اجراهتا كتتل متتن هتونجلين و يوشتتينج و موشتتينج   

اظهتتترت (. Shanghai)فتتتي شتتتنغهاي ( جامعتتتات 6)طالبتتتا وطالبتتتة فتتتي ( 081)علتتتى عينتتتة مكونتتتة متتتن ( (2009
االستتتتراتيجيات الجيتتتدة وان ، نتائجهتتتا ان الحالتتتة النفستتتية الجيتتتدة تتتترتبط عكستتتيا متتتع الضتتتغط النفستتتي عنتتتد الطالتتتب

كما اظهرت النتائج . للتعامل مع الضغوط النفسية هامة جدا في التغلب على مختلف المشاكل النفسية لدى الطلبة
ان الطتتالب التتتذكور كتبتتتوا تقتتارير عتتتن انفستتتهم كانتتتت اكثتتر ستتتلبية متتتن االنتتتاث بخصتتوص معانتتتاتهم متتتن الضتتتغوط 

 .على مهارات التكيف والتعامل االيجابي مع هذه الضغوط وان هناك حاجة لتدريبهم، النفسية واالكاديمية
الى التعرف على مستوى مفهوم الذات، ومستويات األبعاد الثالثة لالحتراق ( 2113 العلي،)وهدفت دراسة      

النفسي وذلك من وجهة نظر معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظتي جنين 
أن مستوى اإلحتراق النفسي  واظهرت بعض نتائجهامعلمًا ومعلمة، ( 312)عينة الدراسة من  تكونتو ونابلس، 

جاء بدرجة مرتفعة على بعد االجهاد االنفعالي، وبدرجة متدنية على بعد نقص الشعور باإلنجاز، وبدرجة معتدلة 
بين مفهوم الذات واإلحتراق  عالقة طردية ذات ارتباط دال إحصائياً  واظهرت أيضا وجود. على بعد تبلد الشعور
  . النفسي بأبعاده الثالثة
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بدراسة هدفت إلى فحص أثر برنامج إرشاد جمعي سلوكي معرفي في خفض ( 1332)قام الشطرات كما       
، طالبًا وطالبة 18كلية السلط، وتألفت عينة الدراسة من  -التوتر لدى عينة من طلبة جامعة البلقاء التطبيقية 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبيتين  بعض نتائجهاأظهرت ، يعانون األرقممن كانوا 
 .ولصالح المجموعة التجريبية على جميع أبعاد مقياس التوتر النفسي، والضابطة

جمعي  نفسي تربويهدفت إلى تقييم فاعلية برنامج  دراسة( Porter 2000 )بورتروأجرت     
(Psychoeducational )وقد تكونت عينة الدراسة من . لخفض اإلحتراق النفسي لدى معلمي المدارس العامة

على أساس تطوعي وقد تم ( Wyoming)" وايومنج"معلمي المدارس الثانوية من أربع مناطق تعليمية في والية 
ظهرت وقد أ واستخدمت الدراسة مقياس ماسالش لالحتراق النفسي،. تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبية وضابطة

البرنامج اإلرشادي الجمعي في خفض مستويات اإلحتراق النفسي لدى عينة الدراسة،  عدم فاعليةنتائج الدراسة 
وتم إرجاع ذلك إلى أن أفراد عينة الدراسة كانوا يتصفون بمستويات عالية من اإلحتراق النفسي لم يؤثر البرنامج 

 .اإلرشادي الجماعي في خفضها
الدراسات السابقة ان الضغط النفسي وكذلك االحتراق النفسي يشكالن تحدي وصعوبة لدى ونتبين من      

وانه ال بد من تدريب هذه الفئة الهامة في المجتمع على مهارات التوافق والتعامل ، المعلم والطالب الجامعي
حسين مهاراتهم وخفض وان هناك فاعلية واهمية لمثل هذه التدخالت االرشادية العالجية والوقائية لت، معها

وايضا في مجال ، والذي سوف ينعكس ايجابيا على أداءاتهم الدراسية والعملية، مستويات الضغط واالحتراق لديهم
ونظرا لندرة الدراسات شبه التجريبية في البيئة العمانية بشكل خاص . التعامل مع طالبهم في الميدان التعليمي

وسد النقص في الدراسات التي تناولت ، ثراء األدب النفسي في هذا المجالجاءت الدراسة إل، والعربية بشكل عام
البرامج االرشادية الجمعية التي تساهم في اكساب المعلمين مهارات التعامل مع الضغوط النفسية واالحتراق 

 .النفسي
 : مشكلة الدراسة

 & Richardson)مين اإلحتراق النفسي لدى المعلارتفاع وزيادة نسب تشير بعض الدراسات الى  
Rothstein,2008) وأن هذا يسبب انخفاضا ملحوظا في أدائهم التعليمي مما سوف ينعكس سلبيا على نوعية ،

أن  إال ،تتلقاها هذه الفئةوبالرغم من وجود بعض أساليب الوقاية والرعاية التي  ،التدريس الذي يقدمونه لطالبهم
تحول دون قيامهم بدورهم بصورة كاملة، منها  دراسية والمهنيةال هذا ال يمنع من وجود معوقات في حياتهم

والتي قد تشعرهم بالمضايقة والتوتر األمر الذي من  ،المواقف الحياتية الضاغطة التي قد يتعرض لها الطالب
 (. 2118)البنا، )شأنه إحداث تأثير سلبي عليهم في جانب أو أكثر من جوانب حياتهم 

خالل عمله انخفاضا في دافعية الطالب غير المتفرغين للدراسة والذين يعملون أيضا  كما الحظ الباحث من     
من هنا تأتي الدراسة الحالية لإلسهام في كمعلمين في المدارس، وظهور بعض اعراض الضغط النفسي عليهم، و 

برنامج قائم  يةفاعلإذ هدفت إلى معرفة  هامة وهي متالزمة اإلحتراق النفسي والضغط النفسي؛ ةمعالجة مشكل
لدى هذه الفئة الهامة في  العالج العقالني االنفعالي السلوكي في خفض اإلحتراق النفسي والضغط النفسيعلى 

 .المجتمع، وهي فئة المعلمين والملتحقين بالدراسات العليا
في  الي السلوكيالعالج العقالني االنفعبرنامج  فاعليةما التالي؛  وتتلخص مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس    
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 ؟ عينة من معلمي الدبلوم بجامعة السلطان قابوسخفض اإلحتراق النفسي والضغط النفسي لدى 
 الدراسة فرضيات

 :تختبر الدراسة الفرضيات التالية
المجموعة و بين متوسط اداء المجموعة التجريبية ( α ≤ 0.05)داللة إحصائية عند مستوى  ذاتق و فر  توجد .1

 . بعد المعالجة اإلحتراق النفسيالضابطة على مقياس 
المجموعة و بين متوسط اداء المجموعة التجريبية ( α ≤ 0.05)داللة إحصائية عند مستوى  ذاتق و فر  توجد .2

  .بعد المتابعة اإلحتراق النفسيالضابطة على مقياس 
المجموعة و بين متوسط اداء المجموعة التجريبية ( α ≤ 0.05)داللة إحصائية عند مستوى  ذاتق و فر  توجد .3

 . بعد المعالجة الضغط النفسيالضابطة على مقياس 
المجموعة و بين متوسط اداء المجموعة التجريبية ( α ≤ 0.05)داللة إحصائية عند مستوى  ذاتق و فر  توجد .4

  .بعد المتابعة الضغط النفسيالضابطة على مقياس 
 :  أهمية الدراسة

االنفعالي السلوكي واستقصاء فاعليته في خفض مستوى  العقالنياهمية العالج تنبع أهمية الدراسة من  -
 .اإلحتراق النفسي وكذلك الضغط النفسي

ان اإلحتراق النفسي وأيضا الضغط النفسي يتسببان في اعراض وتحديات كبيرة للطالب الجامعي الذي   -
ن اإلنجاز بعدم الرضا عويريد إكمال مسيرته العلمية والعملية التدريسية، مما يشعره ، يعمل معلما
 . ، وربما يتسبب في انسحابه من عمله ومهنته كمعلمفي المجال المهنيله الشخصي 

هناك قلة من المعلمين يمتلكون مهارات التعامل مع الضغوط النفسية واالحتراق النفسي، وحرصا على  -
لدعم النفسي تقديم المعونة النفسية المتخصصة لهذه الفئة في الجانبين الوقائي والنمائي، خاصة وأن ا

ربما يوقف تطور الحالة النفسية للمعلم الذي يتعرض لضغوطات وتحديات مختلفة؛ وعليه فان اهمية 
العقالني االنفعالي السلوكي العالج  الدراسة تنبع من اهمية تطوير برنامج االرشاد الجمعي المستند الى
مجال من خالل التدخالت االرشادية وتطبيقه على عينة تحتاج الى الدعم والمساندة النفسية في هذا ال

 .المتخصصة
كما تنبع اهمية الدراسة أيضا من ندرة الدراسات العربية في حدود علم الباحث، والتي تناولت فاعلية  -

العقالني االنفعالي السلوكي في خفض مستوى اإلحتراق العالج برامج االرشاد الجمعي القائمة على 
 .علمين والملتحقين بالدراسة الجامعية اثناء الخدمةالنفسي والضغط النفسي لدى فئة الم

 :حدود الدراسة
 .سلطنة عمان -جامعة السلطان قابوسفي  أجريت الدراسة: مكانيا

 .2112الدراسي الثاني الفصل  خاللمنية بفترة تطبيق البحث لمدة شهرين ارتبطت الحدود الزّ : زمنيا

 .الذين تم تطبيق أدوات الدراسة عليهمو دراسة د هذه الدراسة ونتائجها بأفراد التتحدّ : بشريا
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 المطور االرشاديالبرنامج و  ،السيكومترية هماوخصائص ينالمستخدم ينبالمقياسأيضا تتحدد نتائج الدراسة و  
 . التجريبية الدراسة على عينةالذي تم تطبيقه 

 :  مصطلحات الدراسة

 :Burnout اإلحتراق النفسي
رائيا بالدرجة التي يحصل عليها المستجيب على مقياس اإلحتراق النفسي المستخدم اإلحتراق النفسي إجرف يعّ    

 .في هذه الدراسة
 : الضغط النفسي 

إجرائيا بالدرجة التي يحصل عليها الفرد المستجيب على أداة قياس الضغط النفسي  يعّرف الضغط النفسي       
 .المستخدمة في هذه الدراسة

 : برنامج اإلرشاد الجمعي
يعتتتترف برنتتتتامج اإلرشتتتتاد الجمعتتتتي بأنتتتته نتتتتوع متتتتن األستتتتاليب والختتتتدمات اإلرشتتتتادية؛ والتتتتتي تتضتتتتمن النشتتتتاطات     

والعمليات اإلرشادية المخططة والتي ترمي إلى تحقيق أهتدف معينته متن ختالل المجموعتة اإلرشتادية والتتي يفضتل 
والتتذين ة متتن الطلبتتة المسترشتتدين عمليتتة تفاعتتل بتتين مجموعتت ويحتتدث متتن خاللتته فتتردا،( 14)أال يزيتتد عتتددها عتتن 

بغتتترض مستتتاعدتهم فتتتي  ،محتتتددة معتتتاييربحيتتتث يتتتتم جمعهتتتم وفتتتق مبتتتادئ و  ،يعتتتانون متتتن مشتتتكلة مشتتتتركة متشتتتابهه
وكشتف أستبابها وصتواًل إلتى الحلتول المناستبة لتحقيتق التكيتف ألفتراد هتذه  ،التعبير عن مشكلتهم بحريتة وأمتان وثقتة

  .(2111الخواجه، ) المجموعة
مجموعة من الجلسات االرشادية، والتي طورها الباحث علتى عرف اجرائيا في هذه الدراسة بأنه عبارة عن وي      

، والتذي فتي هتذا المجتالبعد مراجعتة األدب الستابق  األسس النظرية والتطبيقية للعالج العقالني االنفعالي السلوكي
 .يبيةتدر  اتجلس( 8) والمكون منتم تقديمه لعينة الدراسة التجريبية، 

 : الطريقة واإلجراءات
 منهج الدراسة 

شبه التجريبية والتي استخدم فيها التصميم شبه التجريبي لمجموعتين ُتعد هذه الدراسة من الدراسات       
الجمعي، ومن ثم تحليل  اإلرشاد الجمعيمتكافئتين؛ قياس قبلي وبعدي، وذلك لقدرته على اختبار فاعلية برامج 

وقد جاء تصميم الدراسة شبه التجريبي . للوصول إلى تحقيق األهداف المرجوه من هذه الدراسة النتائج وتفسيرها
الذي يستند إلى العالج العقالني اإلنفعالي  اإلرشاد الجمعيأثر المتغير المستقل وهو برنامج بهدف فحص 

 (1)الجدول و .ط النفسياإلحتراق النفسي ومقياس الضغالدرجة على مقياس  والسلوكي على المتغير التابع وه
 .يبين ذلك

 التصميم شبه التجريبي للدراسة(1)جدول 
 توزيع عشوائي

R 

 للمقياسين القياس القبلي  Gالمجموعة

O1 

 تطبيق البرنامج اإلرشادي

X 

 القياس البعدي

O2 

 قياس المتابعة

O3 

R ةالتجريبي G1 O1 X O2 O3 

R الضابطة G2 O1 ال توجد معالجة O2 O3 
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 :الدراسة فرادأ
والذين اختيروا بطريقة قصدية ممن كانت درجاتهم طالبا ( 21)من( أفراد الدراسة)تكّونت عينة الدراسة التجريبة  

إلى مجموعتين  عشوائةوزعت بطريقة  ، حيثاإلحتراق النفسي ومقياس الضغط النفسيمرتفعة على مقياس 
 .طالب 11كل منها  في( مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة)متساويتين 

 :إجراءات الدراسة
 :قام الباحث باالجراءات التالية 

المعلمين من طلبة الدبلوم العالي موضوع الدراسة والموجه إلى  اإلرشاد الجمعيعن برامج  تم االعالن -
والذين يرغبون في خفض مستوى اإلحتراق  م2112ربيع فصل ة خالل يالجامعالدراسة في والملتحقين 
 .لضغط النفسي لديهمالنفسي وا

وتم اختيار بطريقة قصدية الطالب ،والضغط النفسي عليهم اإلحتراق النفسيمقياس كل من تطبيق تم   -
 .ممن كانت مستويات الضغط النفسي واالحتراق النفسي لديهم عالية (فردا 21من عينة الدراسة )

مجموعة  ؛لى مجموعتين متساويتينسحب االرقام إ ة من خاللعشوائيالطريقة الوزعت عينة الدراسة ب ثم  -
ضبط عوامل الصدق الداخلي، التي حيث تم ، أفراد 11 من كل منها تكونتجريبية ومجموعة ضابطة، 

 .المجموعتينيمكن أن تؤثر على نتائج البحث، من خالل استخدام العشوائية في توزيع األفراد على 
 ،فقط( التجريبية)ل الباحث على المجموعة موضوع الدراسة من قب اإلرشاد الجمعيبرنامج  تطبيق تم  -

 -قبلي قياسوتم تطبيق  .لم تخضع ألي برنامج تدريبي أثناء فترة إجراء الدراسةفأما المجموعة الضابطة 
يوما من  21وتم ايضا تطبيق قياس المتابعة بعد ، المجموعتينوآخر بعدي على  -قبل تطبيق البرنامج

 .انتهاء البرنامج على المجموعتين
 :  أدوات الدراسة

 : مقياس اإلحتراق النفسي
بيئتة العمانيتة متن طلبتة الجامعتات والعتاملين كمعلمتين لليكتون مناستبًا ل الباحتث مقياستا  ر ألغراض الدراسة طوّ      

فتتي وزارة التربيتتة والتعلتتيم، حيتتث استتتفاد الباحتتث متتن أفكتتار الدراستتات ذات العالقتتة بموضتتوع اإلحتتتراق النفستتي فتتي 
 .قياساعداد الم

لالحتتتراق ( Maslach)المقتتاييس المعتتدة لهتتذا الغتترض؛ مثتتل مقيتتاس ماستتالش بعتتضكمتتا تتتم االستتتفادة متتن       
وعليته فقتد اختيترت  ،األدب النفستي فتي هتذا المجتال، ومتن ختالل ((Maslach & Jackson, 1986 النفستي

حتتراق النفستي عنتد توافرهتا بدرجتتة إلل الفقترات التتي تتم االشتارة إليهتا فتتي العديتد متن الدراستات والمقتاييس كمؤشتترات
بعتتد اإلجهتتتاد االنفعتتتالي )بعتتتاد؛ أموزعتتتة علتتتى ثالثتتة  (فقتترة 42)ن المقيتتاس فتتتي صتتتورته النهائيتتة متتتن معينتتة، وتكتتتوّ 
-31، وبعد انخفاض اإلنجاز الشخصي وفقراته متن 31-11، وبعد تبلد المشاعر وفقراته من 12-1وفقراته من 

42 . 
 : صدق المقياس

حيث قام  ؛تم التحقق من الخصائص السيكومترية للمقياس، حيث استخرت دالالت صدق متعددة
الباحث باستخراج صدق المحتوى للمقياس، من خالل عرضه على عشرة من المحكمين من ذوي الخبرة 

قويم في الجامعة، وذلك واالختصاص في مجاالت االرشاد النفسي وعلم النفس والقياس والت
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البداء آرائهم من حيث وضون الفقرات، وسالمة اللغة، ومدى انتماء الفقرات للمقياس، وأخذ بمالحظات 
المحكمين، وأبقيت الفقرات التي اتفق على صدقها ثمانية فما فوق منهم، وأجريت التعديالت على بعض الفقرات 

 . بناء على مالحظاتهم العلمية
من صدق البناء، وذلك بقياس العالقة بين فقرات المقياس والمقياس ككل، وقد اعتمد كما تم التحقق 

بين الفقرة والمقياس، وقد كانت جميع فقراته دالة ( α ≥0.40)بمستوى داللة الباحث وجود ارتباط دال إحصائيًا 
درجات افراد العينة تم ترتيب للمقياس، حيث ( المقارنة الطرفية)كما تم حساب الصدق التمييزي . إحصائياً 

تنازليا، وتم تقسيم الدرجات إلى طرفين حسب اإلرباعيات؛ حيث يمثل الطرف العلوي ( 59)االستطالعية 
، وهم األفراد الذين حصلوا على (ذوي الدرجات العالية على مقياس االحتراق النفسيمجموعة )اإلرباعي األعلى

مجموعة ذوي الدرجات )الطرف السفلي اإلرباعي األدنى ، ويمثل (169.46)درجة أكبر من أو تساوي المتوسط 
، (55.73)، وهم الذين حصلوا على درجة أقل من أو تساوي المتوسط (المنخفضة على مقياس االحتراق النفسي

ذوي الدرجات العالية على مقياس االحتراق النفسي )ثم بعد ذلك حسب المتوسط واالنحراف المعياري للمجموعتين 
، ( 22.121)بين الطرفين ( ت)، وكانت قيمة (الدرجات المنخفضة على مقياس االحتراق النفسي في مقابل ذوي

، وهذا يشير إلى قدرة المقياس على الصدق التمييزي، (≥1.11)الداللة وهي دالة إحصائيًا عند مستوى 
 .يبين ذلك( 1)والجدول رقم 

 اإلحتراق النفسيالصدق التمييزي لمقياس (1)جدول 
 "ت"قيمة  ذوي الدرجات المنخفضة على مقياس االحتراق النفسي الدرجات العالية على مقياس االحتراق النفسي ذوي 
  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي 

 *17.252 7.25 55.90 21.31 267.89 المقياس
 (.≥1.11)الداللة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة * 

 :ثبات المقياس 
طالبتتتا وطالبتتتة، حيتتتث استتتتخرج معامتتتل ثبتتتات ( 59)استتتتخرج الباحتتتث ثبتتتات المقيتتتاس علتتتى عينتتتة مكونتتتة متتتن     

للمقيتتتتاس باستتتتتخدام معادلتتتتة كرونبتتتتام الفتتتتا، وقتتتتد بلغتتتتت قيمتتتتة معامتتتتل الثبتتتتات الفتتتتا ( التجتتتتانس)االتستتتتاق التتتتداخلي 
رج معامتتل ثبتتات المقيتتاس باستتتخدام الطريقتتة النصتتفية، ، وهتتي قيمتتة مناستتبة لثبتتات المقيتتاس، كمتتا استتتخ(1.230)

الفقترات الزوجيتة، واستتخرج معامتل الثبتات  األول هتو الفقترات الفرديتة، والثتاني: وتمتت تجزئتة المقيتاس إلتى نصتفين
، وبالتتالي (1.211)باستخدام معادلتة بيرستون حيتث كانتت قيمتة معامتل الثبتات المصتحح بمعادلتة ستبيرمان بتراون 

 .قياس مناسبا ألغراض الدراسةاعتبر الم
 -كبيتتترة -بدرجتتتة كبيتتترة جتتتدا)وفيمتتتا يتعلتتتق بطريقتتتة التصتتتحيح، فتتتان المقيتتتاس يحتتتتوي علتتتى تتتتدريج خماستتتي        
وبنتاء علتى ذلتك فتان (. 1، 2، 3، 4، 2)حيتث تأختذ التدرجات التاليتة علتى التتوالي (. قليلة جدا -قليلة -متوسطة

مستتوى تتم تحديتد درجتة  كمتا(. 42)، واقتل درجتة هتي (222)ص هتي اعلى درجة يمكن أن يحصل عليها المفحو 
-1.2، فمتتا دون منخفضتتة 1.42علتتى النحتتو التتتالي؛ و  ،(2-1) االحتتتراق النفستتي بنتتاء علتتى متوستتطات االوزان

اعتبتتتر كتتتل طالتتتب يحصتتتل علتتتى درجتتتة أكبتتتر متتتن أو تستتتاوي المتوستتتط  حيتتتث .مرتفعتتتة 2-3.2، متوستتتطة 3.42
اعتبتر ، و (2-3.2)وهتذه الدرجتة تعتادل متوستطات االوزان متا بتين ، حتراق النفسيفأعلى يعاني من اإل (120.2)

وهتتذه الدرجتتة ، ال يعتتاني متتن االحتتتراق النفستتي( 10.2)كتتل متتن يحصتتل علتتى درجتتة أقتتل متتن أو تستتاوي المتوستتط 
 .(1.42اقل او يساوي )تعادل متوسطات االوزان 
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  الضغط النفسي  مقياس

موزعتة ( فقترة 18)والمؤلتف متن ، (1335، الخواجته واالمتام)التذي طتوره لنفستي الضتغط ااستخدم الباحتث مقيتاس 
 :على ثالثة أبعاد هي

والشتتتد العضتتتلي والتعتتتب  النفستتتي مثتتتل الصتتتداع للضتتتغطويتضتتتمن أعراضتتتا فستتتيولوجية : البعتتتد الفستتتيولوجي-2 
 1، 9، 5، 0): هي( فقرات  1)من  ويتكون. واضطراب النوم، وتصبب العرق، القلب نبضاتوتسارع ، واإلنهاك

،23 ،21 ،21 ،11.) 
  1)متن  ويتكتون. التترددكثترة وضتعف التركيتز و ، االنتبتاهويتضتمن أعراضتا معرفيتة مثتل ضتعف : البعد المعرفتي-1 

 .(18، 13، 26، 25، 22، 6، 8، 1: )هي( فقرات
 .ور بعتدم االرتيتتانوالشتتع، والحساستية الزائتتدة والمختاوف، القلتتقويتضتتمن أعراضتا نفستتية مثتل : البعتد النفستي-0  

 (.10، 12، 27، 29، 28، 20، 7، 2: )هي( فقرات  1)من  ويتكون
 : ثبـاتو  االختبار صدق

باستتتتخراج الصتتتدق ، (1335)، حيتتتث قتتتام الخواجتتته واالمتتتام، لالختبتتتاردالالت صتتتدق متعتتتددة  استتتتخرجت        
قستتم علتتم التتنفس التربتتوي ي متتن أعضتتاء هيئتتة التتتدريس فتت عشتترة محكمتتينوذلتتك بعرضتته علتتى ، المنطقتتي للمقيتتاس

متن قتدرة االختبتار علتى التمييتز  تتم التحقتق، كمتا واإلرشاد والتربية الخاصة بجامعة عمان العربية للدراسات العليتا
تتم  والتذين، طالبةطالبا و  (63)وذلك على عينة مكونة من ، الضغط النفسي مستوىمختلفتين في  مجموعتينبين 

 ذاتعلى وجود فتروق  (ت)ودلت نتائج اختبار، توترااألكثر  والطلبةألقل توترا ا الطلبة الى مجموعتين؛ متصنيفه
واستتخرج ثبتات االختبتار  .بين المجموعتين في مستتويات الضتغط النفستي، ( 3.332)داللة إحصائية عند مستوى
بفاصتتل  ،طالبتتةو  طالبتتا (82)لتتى عينتتة مكونتتة متتن االختبتتار ع تطبيتتقباعتتادة  (1335)، متتن قبتتل الخواجتته واالمتتام

 بواستتطة لالختبتتارمعامتتل االتستتاق التتداخلي  وأوجتتد، (3.17)وكتتان معامتتل الثبتتات الكلتتي، يومتتا 28زمنتتي مقتتداره 
 (. 3.73) تساويالفا وكانت قيمة معامل الثبات  كرونبام معادلة
ت من المحكمين في كليا( 9)أما عن الخصائص السيكومترية للمقياس في هذه الدراسة، فقد تم عرضه على     

وألغتراض هتذه الدراستة  .التربيتة فتي جامعتات ستلطنة عمتان، والتذين أوصتوا بابقتاء المقيتاس علتى صتورته الحاليتة
أيضتتتًا تتتتم حستتتاب معامتتتل الثبتتتات بطريقتتتة االتستتتاق التتتداخلي باستتتتخدام معادلتتتة كرونبتتتام الفتتتا، علتتتى عينتتتة مكونتتتة 

 .ر مناسبا الغراض الدراسةوبالتالي اعتب، )3.19)طالبا من مجتمع الدراسة وكانت قيمته( 05)من
 :االختبار تصحيح

درجة انطباق الفقرة على المستجيب وفقا  يحدد بحيث، اإلجاباتالباحث على تدريج خماسي لتصحيح  اعتمد    
الدرجة الكلية علتى االختبتار  وتتراون(. 2) قليلة جدا (.1)قليلة(. 0)متوسطة(. 8)كبيرة (. 5)جدا  كبيرة: لما يلي

وبالتتالي اعتبترت نقطتة ، ذو مستوى مرتفع من الضغط النفستي( فأعلى 0.5)اعتبر المتوسط و ، (213– 18) بين
يعنتتي أن الفتترد يعتتاني متتن ( 213)اقتتتراب درجتتة الفتترد متتن الحتتد األعلتتى وعليتته فتتان ، (18/213)القطتتع للمقيتتاس 

 .نفسي لديهالضغط ال مستوى انخفاضالنفسي، واقترابه من الحد األدنى يعني  الضغطمن  لعا مستوى
 برنامج اإلرشاد الجمعي

مهارات التفكير تدريبًا على  يتضمن ، والذي اإلرشاد الجمعيبرنامج  طور الباحثلغايات هذه الدراسة     
 . دقيقة( 02)جلسات مدة كل منها ( 8)والمكون من  العقالني
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، وبناء رشاد وعلم النفسمن المختصين في االأعضاء  ثمانيةتم عرضه على وللتحقق من صدق البرنامج     
تدريبية  اتيحتوي البرنامج على جلسحيث  .تم اخراج البرنامج في صورته الحاليةاقتراحاتهم على مالحظاتهم و 
، وفيما يلي المشاركون في الجلسات التدريبية اتدريبية ينجزه وتلقي أنشطة،  التفكير العقالنيتتضمن مهارات 

 : بيلجلسات البرنامج التدري اموجز وصفا 
مناقشة توقعاتهم من تم  ولتحقيق ذلك. وتهدف إلى التعارف وبناء األلفة بين المشاركين :التمهيديةالجلسة 

، البرنامج التدريبي واإلتفاق على اإللتزامات والمسؤوليات المناطة بهم خالل مشاركتهم في البرنامج التدريبي
 . وااللتزام بالواجبات المنزلية، وعةوحفظ اسرار المجم، واهمية االلتزام بالحضور والمشاركة

. الفكرة األساسية في االرشاد القائم على العالج العقالني االنفعالي السلوكيتهدف إلى توضيح و  ؛األولىالجلسة 
مشكلة انفعالية،  اي نفّند، وحتى (حسب ما نفكر أننا نشعر)الفكرة األساسية التالية؛ مناقشة تم  ولتحقيق ذلك

هي نتاج التفكير الالعقالني، فان أحسن طريقة  المشكلة التي نعاني منهايل ألفكارنا، فاذا كانت فنحن نبدأ بتحل
، هي تغيير هذا التفكير، ومن منطلق العالج النفسي، فان التفكير هو العنصر أو الجانب ذلكللتغلب على 

ومن االساليب المستخدمة لعب ، على تغييره األفرادالوحيد للخبرة االنفعالية الذي يستطيع المعالجون تشجيع 
 .ومناقشة االفكار المرتبطة بالضغط النفسي واالحتراق النفسي في هذا المجال، الدور

واستبدالها بأفكار عقالنية في مواقف ، توضيح مهارة التحكم باألفكار الالعقالنيةوهدفت الى  ؛الثانيةالجلسة  
التشجيع على ، و االستعانة باساليب النمذجة، ولعب الدوررة و المها مناقشةتم  ولتحقيق ذلك. التفاعل االجتماعي

القيام باألدوار ورواية القصص، وذلك كله من خالل النقاش والحوار و تعلم المنطق وأسلوب التفكير العلمي، 
 .الجماعي
هى الفنيات ، و Emotive Techniques انفعالية فنيات تدريب المشاركين علىوهدفت الى  ؛الثالثةالجلسة 

وردود فعله تجاه المواقف والمثيرات المختلفة، وخبرته السابقة خاصة  المسترشدالتي تتصدى لمشاعر وأحاسيس 
األفعال المشينة السلوكيات و على تمارين الهجوم على تم تدريبهم  ولتحقيق ذلك. المتعددة ما يتعلق منها بمشكالته

(Attacking -Shame exercises )واستخدام المسترشدالتي يقوم بها عقالني و الناجمة عن التفكير الال ،
الرسومات المعبرة عن اإلنفعاالت  واستخدام عرض البوربوينت لبعض، الراجعةالتغذية تقديم لعب الدور، و  فنيات

 .المختلفة
وبيان ( ABC)على مهارة  التدريب حيث كان الهدف الرئيس لهاتين الجلستين هو ؛الجلستان الرابعة والخامسة

السبب في المعاناة وارجاعة الى طريقة مناقشة تم  ولتحقيق ذلك. عتقدات الالعقالنية في السلوك والمشاعراثر الم
، وهذا ال يعنى تقبل أفكاره، بل أنه يتم تقبل للمسترشدالتقبل غير المشروط  وذلك في جو من، التفكير الالعقالني

فض تلك األفكار، كما يستخدم أيضًا لعب الدور ومساعدته على أن يقوم هو اآلخر بر  ،ورفض أفكاره المسترشد
أسلوب مهاجمة المشاعر و ، أسلوب الفكاهة والمرن، Modelingأسلوب النمذجة و  ،(Playing Role) العكسي

 .السلبية بوجه عام
التعرف على السلوكيات غير المقبولة والناجمة عن تدريب المشاركين على مهارة وهدفت الى  ؛الجلسة السادسة

هي الفنيات التي تساعد و  ،الفنيات السلوكيةمهارات استخدام  مناقشةتم  ولتحقيق ذلك. ير الالعقالني لديهمالتفك
، على التخلص من السلوك غير المرغوب فيه أو تعديله أو تغييره إلى سلوك مرغوب فيه وتدعيمه المسترشد
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أسلوب و  لعب الدور،السترخاء و من خالل التدريب على ا السلوكيات غير المقبولةوتشجيعهم التوقف عن 
 .أسلوب الفكاهة والمرنو النمذجة، 
التدريب التأكد من احتفاظ المجموعة بالمهارات العملية للتطبيقات التدريبية التي تم  ؛ وهدفت الىالسابعةالجلسة 

فيه ومدى  ومناقشة خبرات المشاركين ،ستعراض موجز لما دار خالل البرنامج التدريبيتم ا ولتحقيق ذلك. يهاعل
 هدفتالواجبات المنزلية والتي ، ومناقشتهم في على حياتهم من جوانبها المختلفةالتفكير العقالني  إنعكاس تطبيق

، وكذلك االرشاد الجمعيأثناء من مهارات ليقوم بممارسة ما تدرب عليه وما تعلمه  للمسترشدإلى إعطاء الفرصة 
أسلوب التدريب على و ، التفاضلي وفنيات الضبط الذاتي لالفكار التعزيزك ؛استخدام أساليب االشراط اإلجرائي

ورفض االفكار الالعقالنية المسببة للتوتر والسلوك ، لتحسين التأمل الذاتي لالفكار العقالنية وتحليلها االسترخاء
 .وتقديم التغذية الراجعة، والمشاعر السلبية
عرض كل مشارك لخبراته امام المجموعة ومناقشتهم ؛ وهدفت الى تقييم البرنامج من خالل الجلسة الثامنة

من خالل تلقي األعضاء التعزيز من قبل افراد المجموعة، ومناقشتهم في  وقد تحقق ذلك. لمواقفه ومدى تقدمه
 .واهمية ذلك في حياتهم الدراسية والمهنية واالجتماعية، سبل االستمرار بما تم تدريبهم عليه
وتقديم الشكر للمشاركين على استمراريتهم في البرنامج ، المقياسين عليهموفي ختام الجلسة جرى تطبيق 

حيث جرى تطبيق ، يوما 21وتم التأكيد على حضورهم لمناقشة االستمرارية في جلسة الحقة بعد ، االرشادي
 .-قياس المتابعة –المقياسين 

 :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
التجريبية ) المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ألداء المجموعتين استخدامتم الدراسة  إلختبار فروض    

جراء تحليل التباين المشترك و  .والمتابعة على االختبار القبلي والبعدي (والضابطة للكشف عن  (ANCOVA)ا 
 .النفسيوالضغط اإلحتراق مستوىات كل من فعالية البرنامج اإلرشادي في خفض 

 اسةنتائج الدر 
 :األول بفرض الدراسةالنتائج المتعلقة 
بين متوسط اداء المجموعة التجريبية ( α ≤ 0.05)داللة إحصائية عند مستوى  ذاتق و فر  توجد)الفرض األول؛ 

 (. بعد المعالجة اإلحتراق النفسيالمجموعة الضابطة على مقياس و 
اإلحتراق مقياس )البعدي  القياسلى واإلنحرافات المعيارية لألداء ع الحسابيةتم حساب المتوسطات  

 (: 2)كما هو مبين في الجدول ( النفسي
 

 .اإلحتراق النفسيواإلنحرافات المعيارية الداء أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس  الحسابيةالمتوسطات  (2)الجدول
 اإلنحراف المعياري الحسابي المتوسط المجموعة

 2.12 103.2 ةالتجريبيالقياس القبلي 
 1.48 101.2 الضابطةالقياس القبلي 
 1.32 124.3 التجريبية القياس البعدي
 8.12 101.2 الضابطة القياس البعدي

ألداء أفراد المجموعتين التجريبية  الحسابيةوجود فرق ظاهري بين المتوسطات ( 2)يتبين من الجدول  
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 (.عديالقياس الب) اإلحتراق النفسيوالضابطة على مقياس 
 ≥ α)ذا داللة إحصائية عند مستوى  الحسابيةولمعرفة فيما إذا كان هذا الفرق بين المتوسطات  

 لقياساألداء على ا)وذلك بعد أخذ متغير التباين  (ANCOVA) المشترك ؛ فقد تم حساب تحليل التباين(0.05
  :يوضح ذلك (3)بعين االعتبار والجدول ( القبلي

 القياس اإلحتراق النفسيالتباين المشترك ألداء أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس  نتائج تحليل (3)الجدول 
 .يالبعد

 الداللة ىو تسم قيمة ف متوسطات المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 *1.111 *18.202 212.413 1 212.413 (المصاحب)القياس القبلي

 *1.11 *22.43 1113.210 1 1113.210 تينالمجموعبين 
   31.001 10 223.180 الخطأ
    12 2320.8 الكلي

 (.α ≤ 0.05)دال إحصائيًا عند مستوى *
البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة  قياسللالمشترك أن نتائج تحليل التباين ( 3)يالحظ من الجدول     

القبلي بعين االعتبار تدل على وجود فرق ذي داللة  القياس عند أخذ الفروق على اإلحتراق النفسيعلى مقياس 
العالج ة التي تلقت تدريبًا على يللمجموعة التجريب على القياس البعدي الحسابيةإحصائية بين المتوسطات 

ذات ة للقياس البعدي وهذه القيم (18.202)إذ بلغت قيم ف . اإلحتراق النفسيعلى مقياس  العقالني االنفعالي
 .، وعليه فقد تم قبول الفرضية االولى(α ≤ 0.05)إحصائية عند مستوى  داللة

فان هذا الفرق لصالح المجموعة التجريبية وهذا يعني ( 2)وبالنظر إلى المتوسطات الواردة في الجدول  
لدى العينة  اإلحتراق النفسيأن البرنامج اإلرشادي المستخدم في هذه الدراسة كان فعااًل في خفض مستوى 

 (.انتهاء تطبيق البرنامجبعد )لتجريبية ا
  

 :الثاني بفرض الدراسةالنتائج المتعلقة 
بين متوسط اداء المجموعة التجريبية ( α ≤ 0.05)داللة إحصائية عند مستوى  ذاتق و فر  توجد)الفرض الثاني؛ 

 .(بعد المتابعة اإلحتراق النفسيالمجموعة الضابطة على مقياس و 
كما ( اإلحتراق النفسيمقياس ) قياس المتابعةواإلنحرافات المعيارية لألداء على  سابيةالحتم حساب المتوسطات 
 (: 4)هو مبين في الجدول 

 
اإلحتراق مقياس /قياس المتابعة  مجموعتين التجريبية والضابطة علىلواإلنحرافات المعيارية ل الحسابيةالمتوسطات  (4)الجدول

 .النفسي
 نحراف المعيارياإل  الحسابي المتوسط المجموعة

 2.12 103.2 التجريبيةالقياس القبلي 
 1.48 101.2 الضابطةالقياس القبلي 

 8.21 122.1 قياس المتابعة التجريبية
 0.20 101.2 قياس المتابعة الضابطة

ألداء أفراد المجموعتين التجريبية  الحسابيةوجود فرق ظاهري بين المتوسطات ( 4)يتبين من الجدول       
 (.قياس المتابعة) اإلحتراق النفسيلضابطة على مقياس وا
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 ≥ α)ذا داللة إحصائية عند مستوى  الحسابيةولمعرفة فيما إذا كان هذا الفرق بين المتوسطات  
 لقياساألداء على ا)وذلك بعد أخذ متغير التباين  (ANCOVA) المشترك ؛ فقد تم حساب تحليل التباين(0.05
 : يوضح ذلك (2)الجدول بعين االعتبار و ( القبلي
 

اإلحتراق نتائج تحليل التباين المشترك ألداء أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس  (5)الجدول 
 .قياس المتابعة النفسي

 الداللة ىو تسم قيمة ف متوسطات المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 *1.111 11.120* 222.814 1 222.814 (المصاحب)القياس القبلي

 *1.118 8.208* 211.002 1 211.002 تينالمجموعبين 
   22.314 10 381.181 الخطأ
    12 131.2 الكلي

 *1.111 11.120* 222.814 1 222.814 (المصاحب)القياس القبلي

 (.α ≤ 0.05)دال إحصائيًا عند مستوى *
البعدي للمجموعتين التجريبية  قياسللالمشترك  أن نتائج تحليل التباين( 2)يالحظ من الجدول  

القبلي بعين االعتبار تدل على وجود فرق  القياسعند أخذ الفروق على  اإلحتراق النفسيوالضابطة على مقياس 
ة التي تلقت تدريبًا على يللمجموعة التجريبعلى قياس المتابعة  الحسابيةذي داللة إحصائية بين المتوسطات 

ة للقياس البعدي وهذه القيم (8.208)إذ بلغت قيم ف . اإلحتراق النفسيعلى مقياس  ي االنفعاليالعالج العقالن
 .، وعليه فقد تم قبول الفرضية الثانية(α ≤ 0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى  وقياس المتابعة

يبية وهذا يعني فان هذا الفرق لصالح المجموعة التجر ( 4)وبالنظر إلى المتوسطات الواردة في الجدول  
لدى العينة  اإلحتراق النفسيأن البرنامج اإلرشادي المستخدم في هذه الدراسة كان فعااًل في خفض مستوى 

 (.يومًا على انتهاء تطبيق البرنامج 21بعد مرور بعد المتابعة)التجريبية 
 :الثالث بفروض الدراسةالنتائج المتعلقة 
بين متوسط اداء المجموعة ( α ≤ 0.05)صائية عند مستوى داللة إح ذاتق و فر  توجد)الفرض الثالث؛ 

 (. .بعد المعالجة الضغط النفسيالمجموعة الضابطة على مقياس و التجريبية 
الضغط مقياس )البعدي  القياسواإلنحرافات المعيارية لألداء على  الحسابيةتم حساب المتوسطات  

 (: 1)كما هو مبين في الجدول ( النفسي
مقياس  /القياس البعدي واإلنحرافات المعيارية الداء أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على الحسابيةتوسطات الم (6)الجدول

 .النفسيالضغط 
 اإلنحراف المعياري الحسابي المتوسط المجموعة

 0.21 23.0 التجريبيةالقياس القبلي 
 11.32 82.0 الضابطةالقياس القبلي 
 4.88 84.4 التجريبية القياس البعدي
 2.28 88.0 الضابطة القياس البعدي

ألداء أفراد المجموعتين التجريبية  الحسابيةوجود فرق ظاهري بين المتوسطات ( 1)يتبين من الجدول  
 (.القياس البعدي) النفسيالضغط والضابطة على مقياس 



 

 

                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK       ISSN. 2397-0308   

       

 18 

 

 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J)       2016/ March      ISSN: 2397-0308        

Vo,2. No3 

 ≥ α)عند مستوى  ذا داللة إحصائية الحسابيةولمعرفة فيما إذا كان هذا الفرق بين المتوسطات  
 لقياساألداء على ا)وذلك بعد أخذ متغير التباين  (ANCOVA) المشترك ؛ فقد تم حساب تحليل التباين(0.05
 : يوضح ذلك (0)بعين االعتبار والجدول ( القبلي

 .يالبعد القياس فسيالنالضغط نتائج تحليل التباين المشترك ألداء أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس (7)الجدول 
 متوسط الداللة قيمة ف متوسطات المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 *1.111 *34.02 040.113 1 040.113 (المصاحب)القياس القبلي

 *1.14 *11.280 242.120 1 242.120 تينالمجموعبين 
   21.421 10 312.430 الخطأ
    12 1214.22 الكلي

 (.α ≤ 0.05)إحصائيًا عند مستوى دال *
البعدي للمجموعتين التجريبية  قياسللالمشترك أن نتائج تحليل التباين ( 0)يالحظ من الجدول  

القبلي بعين االعتبار تدل على وجود فرق  القياسعند أخذ الفروق على  النفسيالضغط والضابطة على مقياس 
ة التي تلقت تدريبًا على يللمجموعة التجريب ى القياس البعديعل الحسابيةذي داللة إحصائية بين المتوسطات 

ة للقياس البعدي وهذه القيم (11.280)إذ بلغت قيم ف . النفسيالضغط على مقياس  العالج العقالني االنفعالي
 .، وعليه فقد تم قبول الفرضية الثالثة(α ≤ 0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى 

فان هذا الفرق لصالح المجموعة التجريبية وهذا يعني ( 1)واردة في الجدول وبالنظر إلى المتوسطات ال 
لدى العينة  النفسيالضغط أن البرنامج اإلرشادي المستخدم في هذه الدراسة كان فعااًل في خفض مستوى 

 (.بعد المعالجة مباشرة)التجريبية 
 

 :الرابع بفروض الدراسةالنتائج المتعلقة 
بين متوسط اداء المجموعة ( α ≤ 0.05)داللة إحصائية عند مستوى  ذاتق و ر ف توجد)الفرض الثالث؛ 

 (. بعد المتابعة الضغط النفسيالمجموعة الضابطة على مقياس و التجريبية 
الضغط مقياس )قياس المتابعةواإلنحرافات المعيارية لألداء على  الحسابيةتم حساب المتوسطات  

 (: 8)كما هو مبين في الجدول ( النفسي
مقياس / قياس المتابعةواإلنحرافات المعيارية الداء أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على  الحسابيةالمتوسطات ( 8)الجدول

 .النفسيالضغط 
 اإلنحراف المعياري الحسابي المتوسط المجموعة

 0.21 23.0 التجريبيةالقياس القبلي 

 11.32 82.0 الضابطةالقياس القبلي 
 2.32 84.8 بعة التجريبيةقياس المتا

 8.13 82.4 قياس المتابعة الضابطة

ألداء أفراد المجموعتين التجريبية  الحسابيةوجود فرق ظاهري بين المتوسطات ( 8)يتبين من الجدول  
 (.قياس المتابعة) النفسيالضغط والضابطة على مقياس 

 ≥ α)داللة إحصائية عند مستوى  ذا الحسابيةولمعرفة فيما إذا كان هذا الفرق بين المتوسطات  
 لقياساألداء على ا)وذلك بعد أخذ متغير التباين  (ANCOVA) المشترك ؛ فقد تم حساب تحليل التباين(0.05
 : يوضح ذلك (2)بعين االعتبار والجدول ( القبلي
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 .قياس المتابعة النفسيالضغط مقياس  نتائج تحليل التباين المشترك ألداء أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على (9)الجدول 

 الداللة ىو تسم قيمة ف متوسطات المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 *1.111 23.02 421.402 1 421.402 (المصاحب)القياس القبلي

 *1.118 *11.222 221.232 1 221.232 تينالمجموعبين 
   21.108 10 321.221 الخطأ
    12 240.8 الكلي

 (.α ≤ 0.05)دال إحصائيًا عند مستوى *
البعدي للمجموعتين التجريبية  قياسللالمشترك أن نتائج تحليل التباين ( 2)يالحظ من الجدول  

القبلي بعين االعتبار تدل على وجود فرق  القياسعند أخذ الفروق على  النفسيالضغط والضابطة على مقياس 
ة التي تلقت تدريبًا على يللمجموعة التجريبعلى قياس المتابعة  الحسابيةات ذي داللة إحصائية بين المتوسط

 ة لقياس المتابعةوهذه القيم (11.222)إذ بلغت قيم ف . النفسيالضغط على مقياس  العالج العقالني االنفعالي
 .، وعليه فقد تم قبول الفرضية الرابعة(α ≤ 0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى 

فان هذا الفرق لصالح المجموعة التجريبية وهذا يعني ( 8)لى المتوسطات الواردة في الجدول وبالنظر إ 
لدى العينة  النفسيالضغط أن البرنامج اإلرشادي المستخدم في هذه الدراسة كان فعااًل في خفض مستوى 

 (.يومًا على انتهاء تطبيق البرنامج 21بعد مرور بعد المتابعة)التجريبية 
 

 :نتائجمناقشة ال
البعدي للمجموعة  على القياس الحسابيةوجود فرق ذي داللة إحصائية بين المتوسطات  أظهرت النتائج     
يعني أن البرنامج  مماهذا الفرق لصالح المجموعة التجريبية  وأن. اإلحتراق النفسية على مقياس يالتجريب

بعد )لدى العينة التجريبية  اإلحتراق النفسياإلرشادي المستخدم في هذه الدراسة كان فعااًل في خفض مستوى 
 (.المعالجة مباشرة

إن مستوى اإلحتراق النفسي األكاديمي مرتفعا ويرتبط سلبيا بالكفاءة الذاتية لدى طلبة الجامعات ومغيرات       
 أن (2113 العلي،)كما أشارت بعض الدراسات لدى لدى فئة المعلمين  .(Rahmatia, 2015)اخرى أكاديمية 

، وال بد من دعم المعلمين؛ وتدريبهم على المهارات الضرورية من خالل التدخالت مرتفعااالحتراق النفسي يعد 
االرشادية النفسية المتخصصة، بهدف تحسين توافقهم وتكيفهم لالستمرار في عطائهم، خاصة وان المعلم يتعامل 

اجهه صعوبات وتحديات، لربما ال يكون مزودا ويتفاعل مع كبير من الطلبة خالل اليوم الدراسي الواحد، وتو 
بمهارات التعامل معها، ولذا جاءت الدراسة الحالية إلستقصاء أثر الرنامج اإلرشادي المبني على النظرية 

 . االنفعالية السلوكية في خفض مستويات االحتراق والضغط النفسي
البعدي  على القياس الحسابيةتوسطات وجود فرق ذي داللة إحصائية بين الم كما أظهرت النتائج       

يعني أن  مماهذا الفرق لصالح المجموعة التجريبية  وأن. الضغط النفسية على مقياس يللمجموعة التجريب
لدى العينة التجريبية الضغط النفسي البرنامج اإلرشادي المستخدم في هذه الدراسة كان فعااًل في خفض مستوى 

 (.بعد المعالجة مباشرة)
للمجموعة التجريبية  لقياس المتابعة الحسابيةوجود فرق ذي داللة إحصائية بين المتوسطات  أظهرت النتائجو     
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 جمعياإلرشاد البرنامج يعني أن  مماهذا الفرق لصالح المجموعة التجريبية  وأن. مقياس الضغط النفسيعلى 
لدى المجموعة الضغط النفسي مستوى  كان فاعاًل في خفض العالج العقالني اإلنفعالي السلوكيالقائم على 

 .يوما من تطبيق البرنامج 21التجريبية بعد 
للمجموعة  لقياس المتابعة الحسابيةوجود فرق ذي داللة إحصائية بين المتوسطات  كما أظهرت النتائج      

اإلرشاد برنامج أن يعني  مماهذا الفرق لصالح المجموعة التجريبية  وأن .مقياس اإلحتراق النفسيالتجريبية على 
لدى  اإلحتراق النفسيكان فاعاًل في خفض مستوى  العالج العقالني اإلنفعالي السلوكيالقائم على  جمعيال

 .يوما من تطبيق البرنامج 21المجموعة التجريبية بعد 
لمعالجة في كان فعااًل من حيث استمرار تأثيره بعد اإلنتهاء من ا االرشاديأن البرنامج نتبين النتائج ومن    

فاستمرار تأثير . لدى أفراد المجموعة التجريبيةوالضغط النفسي اإلحتراق النفسي  ات كل منخفض مستوى
على ايجابا انعكس بما احتوى من مهارات واسترتيجيات ارشادية في المجموعة التجريبية  االرشاديالبرنامج 

ى الى انخفاض في اعراض اإلحتراق النفسي وهذا أد ،مع غيرهم همتحسن مستوى تفاعالتوتمثل في ، الطلبة
والبدء  ،خرين من ناحية المبادرةتفاعالتهم مع اآلال كما ظهر عليهم تحسن في جودة وايضا الضغط النفسي لديهم،

وهذا  .والضغط النفسي وقلة اعراض اإلحتراق النفسي ،إضافة إلى العناية بالذاتبالتفاعل االيجابي مع اآلخرين، 
  .في المجموعة التجريبية بعد المعالجة مباشرة االرشادير الواضح للبرنامج يشير إلى األث

كما نتبين ومن خالل نتائج الدراسة ان التحسن في مستوى انخفاض اإلحتراق النفسي ومستوى انخفاض     
 -قالني الضغط النفسي بسبب البرنامج كان مستمرا؛ مما يعني ان التغيير في طريقة التفكير من التفكير الالع

الى التفكير العقالني؛ ُيعد مهارة واستراتيجية هامة  -والتي كان يتبناها معظم األعضاء في المجموعة التجريبية
للتعامل مع الضغط النفسي وكذلك االحتراق النفسي، فالتفكير العقالني ساهم في تحسين تفسير ورؤية العوامل 

أي سلبية أو تضخيمية او مثالية، هذا وبحسب نظرية ، النيةوالتي كان يفسرونها سابقا بطريقة العق، الضاغطة
 . فانه يؤدي الى دائرة من السلوكيات السلبية والمشاعر السلبية ومن ثم التفكير السلبي وهلّما جّرا، اليس
؛ فاالستشارة النفسية المتخصصة (Warren, 2011)وارنوتتفق نتائج الدراسة هنا مع بعض نتائج دراسة       
والدعم والمساندة للمعلم أمور هامة في تحسين الحالة النفسية له، وهامة ، ية على النظرية العقالنية االنفعاليةالمبن

 . ايضا في احداث قناعة لدى المعلم في تبني فلسفة اكثر عقالنية في الحياة
ان الحالة شارت الى والتي ا( Honglin, et. All, 2009)وتتفق نتائج الدراسة هنا مع بعض نتائج دراسة       

وان االستراتيجيات الجيدة للتعامل مع الضغوط ، النفسية الجيدة عند الفرد ترتبط عكسيا مع الضغط النفسي
 .النفسية هامة جدا في التغلب على مختلف المشاكل النفسية لديه

الواقع في تحسين والتي أظهرت فاعلية العالج ب(  1322عبدالرشيد، )كما تتفق نتائج الدراسة مع دراسة    
مستويات اإلحتراق النفسي الى األفضل لدى عينة الدراسة، وفي المقابل فان التفكير العقالني أحدث نفس الشيء 

من خالل النتائج التي أظهرت فاعلية البرنامج اإلرشادي الذي يستند الى ( العينة التجريبية)مع فئة المعلمين
على العينة التجريبية؛ حيث ان تبني النظرية العقالنية االنفعالية  (REBT)العالج العقالني اإلنفعالي السلوكي 

ساهم في تطوير وتزويد المرشدين بفنيات عديدة يمكن استخدامها خالل االرشاد الجمعي مثل؛ لعب الدور 
ذه واالسترخاء، وتفنيد االفكار غير المنطقية والسخرية منها، وأيضا تركيزها على تدريب الفرد على ممارسة ه

 . الفلسفة العقالنية في حياته العملية الطبيعية
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معرفي في خفض السلوكي الرشاد اإل التي أظهرت فاعلية( 1332)الشطرات  وتتفق ايضا مع نتائج دراسة     
 .التوتر لدى عينة من طلبة جامعة البلقاء التطبيقية

يؤثؤ ادة فاعلية المعلمين، وهذا سوف في زي (REBT)فاعليةكما نتبين من خالل النتائج لهذه الدراسة       
لدى الطالب، مما يؤدي الى ان يصبح المعلمون الذين تلقوا ( Achievement) التحصيل الدراسي ايجابا على
وتقبال لطالبهم، وان تحّول تفكير المعلمين الى تفكير عقالني ( Tolerant)أكثر تحمال( REBT)تدريبا على 

، خاصة وان المعلمين اصبحوا نماذج في نظرتهم الى (Effective Instruction)ربما ساهم في فاعلية التعليم
 (.Bernard, 2004) وبشكل اكثر منطقية وأكثر تفهما وضبطا لسلوكياتهم مع طالبهم ،مشاعرهم

، ويمكن القول بأن التي أظهرت فاعلية البرامج االرشادية (2111)القذافي  وتتفق النتائج مع نتائج دراسة     
دخالت االرشادية ذات أثر وفاعلية في إكساب المتدربين المهارات المتخصصة للتعامل مع المواقف الصعبة الت

سواء في بيئة العمل المدرسية او في الحياة العادية للمعلم، وبالتالي ُتجنبه الوصول الى حالة االستنفاذ واإلحتراق 
  . ألداء في العملية التربويةالنفسي، وانعكاس ذلك ايجابيا على المواقف التعليمية وا

 :التوصيات
 :من خالل ما أسفرت عنه نتائج الدراسة فانه يمكن اقتران التوصيات التالية

جراء الدراسات النمائية  ،االهتمام الكافيوالضغط النفسي لدى المعلم  اعطاء موضوع اإلحتراق النفسي - وا 
ان المعلم يواجه الكثير من الصعوبات في و  خاصةمن كل الجوانب واالتجاهات، والوقائية والعالجية، و 

تؤثر على نتائج واهداف العمل والتي ربما ممارسة عمله من ضغوطات العمل اليومية والروتينية 
  .اإلحتراق النفسي الذي يتعرض له المعلمالضغط النفسي و  بينهاالتدريسي، ومن 

في  ج العقالني اإلنفعالي السلوكيالعال تستند الىبرامج  استقصاء فاعليةإجراء دراسات تهدف إلى  -
 .مستويات اإلحتراق النفسي والضغط النفسي لفئات أخرى من المعلمين خفض

 

 :المراجع 

-133، (2)12، مجلة جامعة األقصى .المواقف الحياتية الضاغطة لدى طلبة جامعة األقصى بمحافظة غزة. (2118)البنا، أنور 
111. 

 .دار البداية ناشرون وموزعون: االردن. ج اإلرشاد والعالج الجماعيبرام (.2111)الخواجه، عبدالفتان 

الضغوط النفسية وعالقتها بأنماط العزو السببي التحصيلي لدى الطلبة الموهوبين في (. 1335)محمد ، عبدالفتان و اإلمام، الخواجه
مجلة المؤتمر العربي  ،21/9/1335-26. قينبحث منشور في المؤتمر العلمي الرابع لرعاية الموهوبين والمتفو  .مدرسة اليوبيل

 (.181-219)،مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهوبين -لرعاية الموهوبين المحكمة

رستتالة ماجستتتير غيتتر . األرق وخفــض التــوتر فاعليــة برنــامج إرشــاد جمعــي ســلوكي معرفــي فــي معالجــة .(1332) لشتتطرات، وليتتدا
 .الجامعة االردنية -منشورة

. فاعلية اإلرشاد بالواقع في خفض اإلحتراق النفسي لدى معلمي التربية الخاصة بالمملكة العربية السعودية(. 2111)، ناصر عبدالرشيد
 .221-122، (1) 20، مصر-مجلة كلية التربية بأسيوط

دارة الضغوط النفسية .(1332) .عثمان ، فاروق   .دار الفكر العربي :القاهرة .القلق وا 

، جامعة الكويت-المجلة التربوية. مدي تعرض معلمي المرحلة الثانوية بدولة الكويت لظاهرة اإلحتراق النفسي (.1281) يعسكر، عل 
3 (11) ،14-81. 
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معلمي المرحلة  لدى وأثر بعض المتغيرات الديموغرافية وعالقته بظاهرة اإلحتراق النفسي مفهوم الذات(. 2113)العلي، عبد  
 .نابلس: جامعة النجان الوطنية -رسالة ماجستير غير منشورة. تي جنين ونابلسالثانوية الحكومية في محافظ

، ظاهرة االحتراق النفسي وعالقتها بضغوط العمل لدى معلمي المدارس الثانوية الحكومية في الضفة الغربية .(1228)يوسف  ،عودة
 .جامعة النجان الوطنية، نابلس فلسطين -رسالة ماجستير غير منشورة 

  .مكتبة االنجلو المصرية :القاهرة  (.1/ط)علم النفس الصناعي واإلداري .(2112)بد القادر ع ،فرج

وتنمية مهارات التفاعل اللفظي  فاعلية إستراتيجية قائمة على التعلم النشط في خفض اإلحتراق النفسي،(. 2111)خلف  ،القذافي
 .جامعة القاهرة :معهد الدراسات التربوية -شورةغير من رسالة ماجستير. لمعلمي علم النفس بالمرحلة الثانوية
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