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 اإلهداء
ة وعلمتني أسمى معاني التضحية والوفاء ... إلى مهجةة من منحتني دفء الحيا أهدي هذه الرسالة إلى

 الغالية حفظها هللا وأطال في عمرها.قلبي وشمس دربي والدتي 

ل الذي أضاء لي دروب الحياة وشجعني بإيمانه وعلمه وحكمتةه علةى تي ةي البةعاب مي األو إلى معل

  وأطال بعمره.وتحقيق األمنيات ... إلى والدي العزيز حفظه هللا
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 جميعَا.
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 شكر وتقدير
 ،الله، لةك الحمةد حمةدًا أدلةُه بةه رضةاي  أ دي بةه شةكري واسةتوجي بةه المزيةد مةن فضةلك  اللهة

ي الشةةةدة لةةك الحمةةد كمةةا أنعمةةت علينةةا نعمةةًا بعةةد نعةة،  ولةةةك الحمةةد فةةي التةةراء والضةةراء  ولةةك الحمةةد فةة
 حال.الحمد على كل والرخاء  ولك الحمد حتى ترضى  ولك 

وصةةالًة وسةةالمًا علةةى محمةةد  صةةلى هللا عليةةه وسةةل،ح وصةةحبه ومةةن سةةار علةةى دربةةه إلةةى  ةةوي 
لتوفيةةةق إلتمةةةاي هةةةذه مةةةن  علةةةي  بالبةةةبر والعاييةةةة ورزقنةةةي ا اوًَل أن-عةةةز وجةةةل–فةةةإنني أحمةةةد هللا  الةةةد ن.
   اعترافةًا س َل يشةكر هللاواستدَلًَل بحد ث الرسةول  صةلى هللا عليةه وسةل،ح   مةن َل يشةكر النةا الرسالة.

بالفضل والجميل ورده إلى أهله  فإنني أتقدي بجزيةل الشةكر والتقةد ر إلةى أحةد شةارات العلة، وأعالمةه ... 
الذي حظيت به مشرفًا  ومنحني جل وقته واهتمامةه ولة،  كامل حسن كتلوسالة الدكتور/ ر ُمشرف هذه ال

ر بمتةتو  علمةي َلئةق  فلةه منةي كةل ه الرسةالة النةو  دخر جهدًا في التوجيه واإلرشةاد لةي  ل ةي تةر  هةذ
 الشكر والتقد ر.

فرصةةةة  يكمةةا أتقةةةدي بالشةةةكر الجزيةةةل لجامعةةةة اليليةةةل هةةذا البةةةرم العلمةةةي العظةةةي،  الةةةذي منحنةةة
 التعل، والبحث العلمي.

 كما وأتقدي بيالص الشكر  والتقد ر ألعضاء لجنة المناقشة كل من:

 متحنًا داخلياً ر محمد عجوة مالدكتو 

 ممتحنًا خارجياً  أدو بكر إياد الدكتور

 يلتفضله، بقبول مناقشة هذه الرسالة  وتقدي، مالحظاته، القيمة التي ستته، في إخرائها  فجزاه، هللا عن
 خيرًا.

وأتقدي بجزيةل الشةكر والعرفةان الةى مةد ريات التربيةة والتعلةي، فةي محافظةة اليليةل لمةا قةدموه مةن 
ن قةةدي لةةي  ةةد العةةرف فةةي هةةذا البحةةث سةةواء بال لمةةة أو كمةةا وأشةةكر كةةل مةة تتةةهيالت أخنةةاء ت بيةةق األداة.

 النبيحة أو التشجيع  جزاه، هللا جميعًا خير الجزاء.

وحده  وإن كنت قةد أخ ةأت فمنةي  ومةا تةوييقي ت فهذا دتوفيق من هللا نوأخيرًا إن كنت قد أحت
 اَل  باهلل.
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 ملخص الدراسة
الحيةةاة لتحد ةةد عالقةةة جةةودة الحيةةاة بكةةل مةةن اَلحتةةراق النفتةةي ومنغبةةات ة اليةةالحالدراسةةة  تدفهةة
معلمةي المرحلةة الةانويةة فةي محافظةة اليليةل. وت ةون مجتمةع الدراسةة د  واألف ار الالعقالنيةة لة اليومية

فةي محافظةة اليليةل  للفةرعين العلمةي واألددةي ح معلما ومعلمةة عملةوا فةي المةدارس الةانويةة 2028 من 
تة، اختيةاره،  اليليةل افظةةمعلما ومعلمة مةن المةدارس الةانويةة فةي مح ح474نت عينة البحث من  وت و 

ح  2013  ونسأدو  إعداد استيدمت الباحةة مقياس جودة حياة المعلمين  .بال ريقة العشوائية البتي ة
اس منغبةةات لالحتةةراق النفتةةي والةةذي تةة، تقنينةةه بمةةا  ناسةةي البيئةةة الفلتةة ينية  ومقيةة شومقيةاس ماسةةال

 الريحةةةاني باَلسةةةتفادة مةةةن مقيةةةاسالباحةةةةة  ومقيةةةاس األف ةةةار الالعقالنيةةةة  طورتةةةهذي الحيةةةاة اليوميةةةة والةةة
المةةةةنهج الوصةةةةفي  ةباحةةةةةلت ا  واسةةةةتيدموتةةةة، تقنينةةةةه بمةةةةا  ناسةةةةي البيئةةةةة الفلتةةةة ينية للمعلمةةةةين ح1985 
 وأظهرت النتائج ما  لي: .َلرتباطي ألغراض الدراسةا

والتف يةر الالعقالنةي واَلحتراق النفتةي لحياة ومنغبات الحياة اليومية ة اجودكل من متتو  ن إ
 .متوس اً بشكل عاي جاء  لد  معلمي المرحلة الةانوية في محافظة اليليل

األهةةداف  والتوقعةةات  لةةة إحبةةائية فةةي مجةةاَلت  دَل تذا كمةةا أن النتةةائج أظهةةرت وجةةود فةةروق 
وجةةود كانةةت الفةةروق لبةةالح اإلنةةا   و و  ز  لمتغيةةر الجةةنسعةةتوالمعةةا يرح  والدرجةةة ال ليةةة لجةةودة الحيةةاة 

فةةةروق ذات دَللةةةة إحبةةةائية لالحتةةةراق النفتةةةي فةةةي مجةةةال تبل ةةةد المشةةةاعر  حيةةةث كانةةةت الفةةةروق لبةةةالح 
فةةةي مجةةةال تةةةدني الشةةةعور باإلنجةةةاز  وكانةةةت الفةةةروق  ائيةبةةةإح الةةةذكور  كمةةةا ظهةةةرت فةةةروق ذات دَللةةةة

  فةي المجةال النفتةياليوميةة ئية فةي منغبةات الحيةاة ظهةرت فةروق ذات دَللةة إحبةاو لبالح اإلنةا . 
تعةةز  درجةةات منغبةةات الحيةةاة اليوميةةة متوسةة ات الفةةروق فةةي  وجةةودوكانةةت الفةةروق لبةةالح الةةذكور. 

  والمنغبةات ت اَلجتماعيةة  والمنغبةات التربويةةنغبةام اللمتغير سنوات اليبرة ظهرت في مجةاَلت 
يوميةةةح ت البةحية  وفةةي الدرجةة ال ليةة لمنغبةات الحيةاة الاَلقتبةادية  والمنغبةات البيئيةة  والمنغبةا

ح سةةةنوات حيةةةث كانةةةت منغبةةةات 10-5وكانةةةت الفةةةروق لبةةةالح المعلمةةةين الةةةذ ن سةةةنوات خبةةةرته، مةةةن  
لمتغيةر الةدخل تعةز   متوس ات درجات اَلحتراق النفتةيفي ق و ر لفا وجودو الحياة اليومية لد ه، أعلى. 

حيةث  شةيكل 2000أكةةر مةن ولبةالح الةذ ن دخلهة، الشةهري  الشهري ظهرت في مجال تبلةد المشةاعر 
تعةةز  متوسةة ات درجةةات منغبةةات الحيةةاة اليوميةةة فةةروق فةةي وجةةود  .كةةان تبل ةةد المشةةاعر لةةد ه، أعلةةى
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 المنغبةةات اَلجتماعيةةة  والمنغبةةات التربويةةة  ت مجةةاَل فةةي كانةةت الفةةروق و لمتغيةةر الةةدخل الشةةهري  
-2000ولبالح الذ ن دخله، الشهري    في الدرجة ال ليةوالمنغبات البيئية  والمنغبات البحيةح و 

فةةةروق فةةةي وجةةةود وأظهةةةرت النتةةةائج  كانةةةت منغبةةةات الحيةةةاة اليوميةةةة لةةةد ه، أعلةةةى. فقةةةدشةةةيكلح  3000
لمتغير العمةر ظهةرت فةي مجةال المنغبةات البةحية   ز  عتيةمنغبات الحياة اليوممتوس ات درجات 

 كانت المنغبات البحية عنده، أعلى. قدأعلى  سنة ف 26وكانت الفروق لبالح الذ ن أعماره، 

كمةةةةا أظهةةةةرت الدراسةةةةة عةةةةدي وجةةةةود فةةةةروق ذات دَللةةةةة إحبةةةةائية فةةةةي التف يةةةةر الالعقالنةةةةي تعةةةةز  
 اليبرة  والدخل الشهري  والعمر.ت او سن  و المعل، للمتغيرات الجنس  والمواد التي  درسها

مجاَلتهةةا مةةن جهةةة وبةةين الدرجةةة أظهةةرت النتةةائج وجةةود عالقةةة عكتةةية سةةالبة دةةين جةةودة الحيةةاة ب
وجةةود عالقةةة و اَلتةةه  اإلنهةةاي اإلنفعةةالي  وتبلةةد المشةةاعرحمن جهةةة أخةةر   ال ليةةة لالحتةةراق النفتةةي ومج

الشةةعور باإلنجةةاز مةةن جهةةة أخةةةر    تةةدني بةةينطرديةةة موجبةةة دةةين جةةودة الحيةةاة ومجاَلتهةةا مةةن جهةةةة و 
ة بمجاَلتهةةا مةةن جهةةة وبةةين الدرجةةة ال ليةةعالقةةة عكتةةية سةةالبة دةةين جةةودة الحيةةاة أظهةةرت النتةةائج وجةةود 

جةةةودة الحيةةةاة أظهةةةرت النتةةةائج عةةةدي وجةةةود عالقةةةة دةةةين و لمنغبةةةات الحيةةةاة ومجاَلتهةةةا مةةةن جهةةةة أخةةةر   
 خر .أهة بمجاَلتها من جهة وبين التف ير الالعقالني من ج

وأوصةةت الدراسةةة دتعةةد ل اللةةوائح واألنظمةةة المدرسةةية لتبةةبح أكةةةر مرونةةة والعمةةل علةةى تيفيةةف 
 ألعباء عن المعلمين  والعمل على زيادة تقدي، الدع، والمتاندة والتعزيز له،.ا

  حتراق النفتي  منغبات الحياة اليومية  التف ير الالعقالنيجودة الحياة  اَل :الكلمات المفتاحية
 .ليليلظة افمحا
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Abstract 

This study aims to determine the relationship between the quality of life and 

psychological burnout, daily life irritants and irrational thinking for secondary school 

teachers in Hebron governorate. In fact, the study population consisted of (2028) teacher 

(male and female), who are teaching in secondary schools for both streams (scientific and 

literary sections) in Hebron city. While the study sample composed of (474) teacher, were 

chosen in a simple random way from secondary schools in Hebron governorate. The tools 

that used in this study were Abu Yunus‘s quality life scale (2013), Maslach scale for 

psychological burnout, which was rationated to suit the Palestinian society, in addition to 

daily life irritants, which was made by the searcher herself, and irrational thinking scale 

benefiting from Al-Rihany scale, which has been rationated to adapt the Palestinian 

teacher‘s community, furthermore the researcher used the descriptive approach for study 

purposes and it shows the following results : The level of quality of life, daily life stress, 

psychological burnout, and irrational thinking among secondary school teachers in Hebron 

governorate in general was moderate. It was noticed that there are statistically significant 

differences in the areas of (objectives, expectations and standards) and in the overall 

degree of life quality due to gender variable, where the differences are in favor of female. 

There are also differences of statistical significance of psychological burnout in the field of 

depersonalization, where differences are in favor of males. In addition to a statistically 

significant difference in the area of lake of personal accomplishment, and the differences 

are in favor of females. The results show another difference of statistical significance of 

daily life irritants in the psychological field, and differences are in favor of males. It was 

also observed that there are differences in the average scores of daily life irritants which 

are attributable to the variable years of experience in the areas of (social, educational, 

economic, environmental, health irritants and in the total degree of daily life irritants), and 

differences are in favor of teachers whose years of experience are (5-10) year and they 

themselves have a much higher level of daily life irritants. The existence of differences in 

the mean rates of psychological burnout attributed to the monthly income variable, and 

these differences existed in the field of depersonalization for those teachers who earn 

monthly income more than 3000 NIS and they have a higher degree of depersonalization. 

There are also differences in the average scores of daily life irritants attributable to the 

variable monthly income, where differences are in the fields of (social, educational, 
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environmental and health irritants) and in the overall degree, for those who earn monthly 

income (2000-3000 NIS), and they have a much higher rate of daily life irritants. There are 

also differences in the mean rates of daily life irritants attributable to the variable age 

existed in health irritants field, and differences are in favor of those aged 26 years or older, 

and they have higher degree of health irritants. Furthermore, the study shows no 

statistically significant differences in irrational thinking due to the following variables: sex, 

subjects that are taught, years of experience, monthly income and age. The results show a 

negative inverse relationship between quality of life in its fields from one side and total 

degree of psychological burnout and its fields (emotional exhaustion and 

depersonalization) from the other side. However, there is a positive directly proportional 

relationship between quality of life and its areas from one hand and lack of personal 

accomplishment from the other hand. Moreover, the results show a negative inverse 

relationship between quality of life in its fields from one side and the overall degree of 

daily life irritants in its areas from the other side. While the results show no relationship 

between life quality in its areas and irrational thinking. The study recommended amending 

the school rules and regulations to become more flexible and trying to reduce the burden 

on teachers, in addition to increase the provision of support and help and strengthening 

them.  

Keywords: quality of life, psychological burnout, daily life irritants and rational 

thinking, Hebron governorate. 
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 فصل األوللا

 اإلطار العام للدراسة

 المقدمة:

كةةل قدراتةةه الذهنيةةة والعضةةلية المعلةة، هةةو حلقةةة الوصةةل دةةين المةةتعل، والمجتمةةع فهةةو يعمةةل جاهةةدًا ب

المعلة، يعمالن سةويا وفةق تناسةق رائةع  وكةل هةذا يتةتوجي أن يمتلةك لتحقيق الموائمةة دةين مت لباتهمةا ية

لحيةةةاة الحةةةد ث عةةةن جةةةودة الحيةةةاة  ومنغبةةةات اياتةةةه فةةةي ط بحةةةثيتنةةةاول هةةةذا الف جةةةودة الحيةةةاة عاليةةةة  

فمفهةةوي جةةودة الحيةةاة أصةةبح يشةةغل . عقالنيةةةالمرتب ةةة بةةالمعلمين وكةةذلك اَلحتةةراق النفتةةي واألف ةةار الال

بال الباحةين اليوي وهو مفهوي  تحدد بما  تمتع ِبه الفرد من ملبس ومأكل ومشرب  ويتتع األمر ليشمل 

د المفهةوي ليضة، الحاجةات غيةر ه المادي وظروف ديئته المحي ة. كما يمتةودخل عيةمكانة الفرد اَلجتما

لةة والعةال  والتعلةي، ووسةائل النقةل والمواصةالت واَلتبةاَلت والعدا المادية واليدمات الميتلفة كالبةحة

 ةحاجةاَلجتماعية والممارسات الديموقراطية والتفاعل والتفا ل دين أفراد المجتمةع ووجةود المحبةة وكةذلك 

بشكل عاي  والحةد ث بشةكل  وال يش في ديئة صحية نظيفةجتمعات للشعور باألمان واألمن والتالي الم

ودة حياته، وعلى اختالف معةدَلت اَلحتةراق النفتةي علمين وتأخير التعلي، وظيفيًا على جخاص عن الم

 ومنغبات الحياة اليومية واألف ار الالعقالنية لد ه،.

لتعبيةر عةن تمتةع كةأداة لح Quality of Life جةودة الحيةاة بة لحمفس كةذلك يتةتيدي علمةاء الةن

ظيفة تقدي له اليدمات بمتتو  مةرض،  كةالعال  يئة نفي د ال يشية والنفتية  و جتماإلنتان بالبحة ال

وحتةةةي   والتعلةةةي، والمواصةةةالت واَلتبةةةاَلت وكةةةذلك ارتفةةةاة الةةةروم المعنويةةةة واإليجاديةةةة والةةةوَلء للةةةوطن

تةتو  وضةعه الم يشةي فةي ظةل فإن جودة الحياة هي معرفة الفةرد بم (WHO) ةيالممنظمة البحة الع

 ي يحةي  بةه  وعالقةة إدراكةه هةذا دتوقعاتةه وأهدافةه ومةد  اهتمامةهأنظمة الةقافة والقةي، فةي المجتمةع الةذ

.(WHO, 1994)  
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 ة منمَلز وتتعدد اآلراء ووجهات النظر حول مفهوي جودة الحياة  كلٌّ يعرفها حتي معا ير  راها 

المتمةلةة البةاحةون علةى أنهةا عبةارة عةن تةوفر مقومةات الحيةاة  أجل توفير حياة كريمة. ول ن يكاد يجمةع

  وبحتةةي منظمةةة البةةحة العالميةةة ةنفتةةيالو  ةجتماعيةةاَل و يةةةً عقلالو  ةجتةةديال ن العاييةةةكونهةةا حالةةة مةةفةةي 

ظائفةه الفتةيولوجية. ي دو القيةفإن عناصر البحة هي: البحة الجتةدية المتمة لةة فةي قةدرة الجتة، علةى ا

الروحيةةة حة البةةو كل جيةةد. البةةحة النفتةةية وتعنةةي مقةةدرة الفةةرد علةةى إدراي مشةةاعره والتعبيةةر عنهةةا بشةة

العقلية وتتمةل فةي قةدرة الفةرد علةى التف يةر ب ريقةة  البحةو المتعلقة بمعتقدات الفرد وممارساته الد نية. 

اَلجتماعيةةة حيةةث يكةةون الفةةرد قةةادرًا علةةى حة بةةالو سةةليمة وبوضةةوم وتنةةاغ، مةةع اإلحتةةاس بالمتةة ولية. 

مل  تضةمن مقةدرة الفةرد علةى ت وين عالقات مةع اآلخةرين ويتةت يع اَلسةتمرار فيهةا  وهةي مبة لح شةا

شةةةياص وقةةةوانين وأنظمةةةة ومةةةواد  وزارة البةةةحة األردنيةةةة ت ةةةوين عالقةةةات مةةةع كةةةل مةةةا يحةةةي  ِبةةةه مةةةن أ

 ح. 2003اليونيتيف  

اة  وهةو مةا يعبةر عنةه فةي علة، الةنفس مةا يعكةر صةفو الحية ئمةاً اد دوعلى نقيض جودة الحياة  وجة

أو ضةغوط الحيةاة  والتةي يمكةن ح Daily Life Irritants باسةتيداي مبة لح منغبةات الحيةاة اليوميةة 

نهةا ت غةى ويقةدر بأ  تعريفها بأنها المشقات البغيرة أو تجارب وظروف الحياة اليوميةة التةي  راهةا الفةرد

وهي مواقف مةيرة للغضي واإلحباط ت ون في مجموعها ناشئة من عالقة  .ادتهعد سعلى حياته أو تهد

لفرديةة فهةي مرتب ةة وتيتلف استجابة األفراد للضغوط تبعةًا للظةروف االفرد وتفاعله مع ديئته المحي ة. 

يةاة قةد ت ةون صةغيرة  وميةة والبيئةة المحي ةة وطبيعةة الةدع، اَلجتمةاعي. ومنغبةات الح بالعمر والجنس

 ,Lazarus  مت ةةررة الحةةدو  ول نهةةا ذات أخةةر كبيةةر علةةى نفةةس الفةةردد ت ةةون كبيةةرة غيةةر ة وقةةر عةةادو 

 ح.1993

فمنهةةا مةةا  ةةنج، عةةن ظةةروف الحيةةاة اليوميةةة مةةةل المت لبةةات متنوعةةة ميتلفةةة ومبةةادر الضةةغوط 

ى لة عومنهةا مةا هةو متعلةق بظةروف العمةل والةذي يعةد األشةد تةأخيراً  واَلقتبادية  والنفتةية  اَلجتماعية 



 

4 
 

ى البحة النفتية وعلى أداء األفراد وإنتاجيته، بشكل اة األفراد والمجتمعات لما له من آخار سلبية علحي

الةذ ن هة، موضةوة -يعةة العمةل  فةالمعلمون اي. وتتبا ن الضغوط في حدتها وشدتها تبعًا َلختالف طبع

تة ولية إنتةانية كبيةرة مةن م قه،ن األفراد الذ ن يعانون ضةغوطًا شةد دة  لمةا يقةع علةى عةاتمِ -هذا البحث

هةةو موضةةوة  نمنغبةةات الحيةةاة الياصةةة بةةالمعلميفنتةةان وإعةةداد األجيةةال. وسةةامية تتمةةةل فةةي دنةةاء اإل

 بلمةا لةذلك مةن أخةر علةى أداء المعلة، وبالتةالي علةى جةودة التعلةي، وعلةى تحبةيل ال ةال جةد ر بالدراسةة

 .ح1999 محمد  

إذا ما اسةتمرت حةدتها واشةتدت أدخلةت الفةرد ة ومييال ن الضغوط النفتية ومنغبات الحياةكما وأ

اَلحتةراق  مةةلالضةغوط النفتةية مةن  اَلض رابات قد تبدأ بتي ة وتنتهي بحاَلت شةد دةفي سلتلة من 

 & Maslash  حةةد اإلنهةةاي النفتةةي إلةةى لو وصةةالد طاقتةةه و ااسةةتنف إلةةىالفرد بةة الةةذي يبةةلالنفتةةي 

Jackson, 1991.ح 

جراء خقل األعباء والضغوط المتةتمرة الملقةاة  اإلنهاي تنتج منمن  لةحاواَلحتراق النفتي يعتبر 

تحمل  كما وتعيق قدرتةه علةى الت يةف وتة خر عليةه سةلبيًا فةي على عاتق الفرد والتي تفوق قدرته على ال

ة والبةةحية والنفتةةية  كمةةا ويشةةمل هةةذا األمةةر أداء الفةةرد فةةي عملةةه اعيةةجوانةةي حياتةةه الشيبةةية واَلجتم

تةي عةدد مةةن سةلبية علةى الم ستةةة التةي يعمةل فيهةةا. ويبةاحي حالةة اَلحتةةراق النف آخةةارن مة ومةا  تبعةه

الغضةةي والضةةيق واإلحبةةاط ومشةةاعر سةةلبية تجةةاه بص آلخةةر كالشةةعور األعةةراض والتةةي تتبةةا ن مةةن شةةي

 .ح2008 الزهراني   األوجاة العضوية واض رابات النوي والشهيةاآلخرين  والعد د من اآلَلي و 

عةةن األف ةةار الالعقالنيةةة والتةةي تعةةد عةةاماًل هامةةًا فةةي التةةأخير علةةى أيضةةًا   ثالحةةدث بحةةويتنةةاول ال

ف األف ةةار الالعقالنيةةة علةةى أنهةةا أف ةةار غيةةر حقيقةةة وغيةةر من قيةةة  بنيهةةا جةةودة الحيةةاة وتةةدميرها. وتعةةر 

وكه سةلى حوله وينتج عنها انعةداي خقةة الفةرد دنفتةه وانهةزاي ذاتةه  وتة خر أيضةًا علة الفرد عن نفته وعمن

بةه إلةى اإلحتةاس بكة، مةن المشةاعر  وانفعاَلته وتمنعه من تحقيق أهدافه التي يببو إليها  كمةا وتة دي
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 والغضةةي والحقةةد والعنةةةف  فتفقةةد الحيةةاة حيمتهةةا وتضةةةمحلية كةةالقلق واإلحبةةاط وال بةةةت واَلكتئةةاب التةةلب

 .ح2008 العويضة   جودتها ويفقد الفرد شعوره بالتعادة والرضا عن حياته

الالعقالنية تض، مجموعةة مةن األف ةار والمعتقةدات التةي َل توافةق الواقةع الفعلةي لألمةور  ف ارألوا

عية  تتميةةز دتهويةل وتعظةةي، األمةور المرتب ةةة بالةذات واآلخةةرين  وتتةعى إلةةى مةةا َل وتعتبةر غيةةر موضةو 

حك، تةتا تتت يع الوصةول إليةه  والتبةرف بموجةي مةا تحملةه هةذه الةذات مةن حةي، ومعتقةدات ممةا يجعلهة

 ح.2007أفعالها وسلوكاتها  الببام والحموز  

ة عمةل آمنةة وصةحية ومناسةبة  تتةوافر إن اَلهتماي بجةودة الحيةاة الوظيفيةة هةو الةداع، إليجةاد ديئة

رة واتيةةاذ القةةرارات جميعهةةا مةةن جهةةة  واَلهتمةةاي بالحيةةاة فةةي عمليةةة اإلدا معلمةةينفيهةةا أشةةكال اشةةتراي ال

 م ستة التعليميةفي ال معل،ل فيها على تحقيق التوازن دين ديئة اليعم   خر األسرية والعائلية من جهة أ

وظيفية تمةةل األعمةال واألفعةال سرية. إضافة لذلك فإن جودة الحياة الومت لباته واحتياجاته العائلية واأل

، رهعو ن لد ها وإسعاده،  وزيادة شمعلميال رضاإلى ها اإلدارة من أجل الوصول التي تقوي د والممارسات

علةى أن  معلمةينمئنان في حياته، الوظيفيةة العمليةة واألسةرية والةذي دةدوره يتةاعد اللةقة واألمان واَلطبا

ج  د ةةةوب  إلةةةى تحقيةةةق أفضةةةل النتةةةائبمةةةا  ةةة دي دهةةة،  مهنةةةته،مقةةةدرة وسةةةل ة فةةةي أداءهةةة، لونةةةوا أكةةةةر يك

 ح.2014

 مشكلة الدراسة:

ة والوظيفية والنفتية والبحية مهنيال، يعاني المعلمون من صعوبات ومنغبات عد دة في حياته

و  اَلحتةراق النفتةي لةد ه،  ة واألسرية  تقلةل مةن متةتو  جةودة الحيةاة لةد ه،  وتزيةد مةن متةتواَلجتماعي

حتةةراي ال ةةالب كفقةةدان الةةدع، الةةوظيفي والنفتةةي  وتةةدني مكانةةة المعلةة، اَلجتماعيةةة واَلقتبةةادية  وعةةدي ا

فأصةبح مةن الضةروري زيةادة متةتو  جةودة وأنشة ة اللجةان  وبةة نالملمعلميه،  وكةةرة األعبةاء الوظيفةة كا

نية  والتقليةل مةن متةتو  اَلحتةراق النفتةي  ويتحةت، ذلةك الحياة لمعلة، المرحلةة الةانويةة فةي البيئةة الفلتة ي
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اعةةل اَليجةةادي  حتةةى  ةةنعكس ذلةةك علةةى ير نةةوة مةةن المشةةاركة والتفمةةن خةةالل إيجةةاد أنظمةةة محفةةزة لتةةوف

ألداء الم ستةةي  وهةةذا  تجلةةى مةةن از أعمالةةه بكفةةاءة عاليةةة  وت ةةوير وتعزيةةز اانجةة لةةىإ المعلةة، ممةةا  ةة دي

الماديةة  سةتقرار الةوظيفي وعدالةة األجةور والحةوافز إضةافة إلةى المكافة تخالل توفير مت لبات األمةن واَل

 ف ارألا كما وتتود بعضة متتو  جودة الحياة لد  المعلمين  والدع، النفتي كأحد العوامل الهامة لزياد

الشةةعور  وأ عقالنيةةة دةةين صةةفوف المعلمةةين مةةةل عةةدي تقبةةل نتةةائج ال ةةالب إذا كانةةت عكةةس توقعاتةةه الال

أن يظةةن المعلةة، بضةةرورة تمتعةةه بشيبةةية  وأأن تتةةير األمةةور علةةى غيةةر مةةا  ريةةد  مةةن بةةاليوف الةةدائ، 

َل  إي  و ل بتةةشةةكب ير الي ةةة الدراسةةية بشةةكل دقيةةق وعةةدي الحيةةد عنهةةا ولةةومةاليةةة  أو اعتقةةاده دوجةةوب سةة

 ت من مشكلة الدراسة في التتا ل الرئيس التالي:و فتحل كارخة. 

حتراق النفسيي ومنغصيات الحيياة اليوميية والتفكيير الالعقالنيي ليدى الابكل من جودة الحياة  عالقةما 

 الخليل؟معلمي المرحلة الثانوية في محافظة 

 ةتاليالة تسعى هذه الدراسة لإلجابة عن األسئل أسئلة الدراسة:

هةةل توجةةد عالقةةة ارتباطيةةة ذات دَللةةة إحبةةائية دةةين جةةودة الحيةةاة واَلحتةةراق النفتةةي ومنغبةةات  -1

 ية والتف ير الالعقالني لد  معلمي المرحلة الةانوية في محافظة اليليل؟الحياة اليوم

 لةةةد  ومنغبةةةات الحيةةةاة اليوميةةةة والتف يةةةر الالعقالنةةةي اَلحتةةةراق النفتةةةيجةةةودة الحيةةةاة و مةةةا متةةةتو   -2

 مي المرحلة الةانوية في محافظة اليليل؟علم

اَلحتةةةةراق النفتةةةةي هةةةل توجةةةةد فةةةةروق ذات دَللةةةةة إحبةةةةائية دةةةةين متوسةةة ات درجةةةةات جةةةةودة الحيةةةةاة و  -3

ات لمتغيةةةةر  معلمةةةةي المرحلةةةةة الةانويةةةةة تعةةةةز   ومنغبةةةةات الحيةةةةاة اليوميةةةةة والتف يةةةةر الالعقالنةةةةي لةةةةد 

 ؟خل الشهري  العمرحالد ة بر   المواد التي  درسها  علمية  أدديةح  سنوات اليالجنس 

 أهداف الدراسة:

 تتعى الدراسة لتحقيق األهداف التالية:
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ي ومنغبةات الحيةاة اليوميةة والتف يةر الالعقالنةي كةل مةن اَلحتةراق النفتةعالقة جودة الحياة ب معرفة -1

  .المعل، ة في محافظة اليليل باختالف الجنس  والمواد التي  درسهالد  معلمي المرحلة الةانوي

عالقة جودة الحياة بكةل مةن اَلحتةراق النفتةي ومنغبةات الحيةاة اليوميةة والتف يةر الالعقالنةي  فةر عم -2

   والدخل الشهري  والعمر.سنوات اليبرة فظة اليليل باختالفرحلة الةانوية في محالد  معلمي الم

لةةد  ي نةةقالعواَلحتةةراق النفتةةي ومنغبةةات الحيةةاة اليوميةةة والتف يةةر الالجةةودة الحيةةاة  معرفةةة متةةتو   -3

 معلمي المرحلة الةانوية في محافظة اليليل.

 أهمية الدراسة:

 التالية ة للدراسة في األمورت من األهمية النظري األهمية النظرية:

  حيةث أن المعلةة، المعلة، جةودة حيةاةبتهةت، ألنهةا مةن الدراسةات القليلةة التةي تعةد الدراسةة مهمةة للغايةة  -1

  ويةنعكس ذلةك علةى ن متوافقًا مع نفته ومةع اآلخةرينو كاة يحيالالذي  تمتع بمتتو  عال، من جودة 

بمتةةتو  جةةودة حيةةاة  وشةةعورههةةارات ال لبةةة ت وميبةةراال تةةاعد فةةي تزويةةدالمعلةة، هةةو المأدائةةه لعملةةه  و 

 .المنشودة يحقق أهداف العملية التربوية األمر الذي   خر على تالميذه مرتفع 

اَلحتراق النفتةةةي ومنغبةةةات الحيةةةاة بةةةجةةةودة الحيةةةاة  قةةةةالتبةةةين عتزويةةةد المكتبةةةة الفلتةةة ينية ددراسةةةة  -2

األمر الذي يتةه، فةي  ها حقًا لد  المعلمين قلما نجد دراسة تناولت والتف ير الالعقالني والتي اليومية

 التي أوصت دها. التابقة تتتجيي للدراساتأنها و كما   الت ورات الحياتية والعلمية ةواكبم

 للدراسة في األمور التالية ت بيقيةال يةهمت من األ األهمية التطبيقية:

لي، الفلت ينية إلى ت وير وتحتين قد تتاه، الدراسة في توجيه أنظار العاملين في وزارة التربية والتع -1

 جودة الحياة لد  المعلمين.

 قد تفتح الدراسة اآلفاق لدراسات أخر  على معلمي الةانوية ذات العالقة دتحتن األداء.  -2
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هةةدف إلةةى زيةةادة جةةودة حيةةاة المعلمةةين  وخفةةض متةةتويات اَلحتةةراق النفتةةي فةةة تتلمير دةةرامج ت ةةوي -3

 لالعقالنية للمعلمين.ومنغبات الحياة اليومية واألف ار ا

تزويةةد أصةةحاب القةةةرارات بمعلومةةات قةةةد ت ةةون مهمةةةة َلتيةةاذ بعةةض القةةةرارات التةةي ترفةةةع جةةودة حيةةةاة  -4

  أو تيفةةةض مةةةن متةةةتويات اَلحتةةةراق مةةةةيدأخنةةةاء التيةةةص تأهيةةةل المعلمةةةين قبةةةل اليدمةةةة و  المعلمةةةين

 لد ه،.واألف ار الالعقالنية النفتي ومنغبات الحياة اليومية 

 هذه الدراسة التحقق من صحة الفرضيات التالي  سة:فرضيات الدرا

ح دةةين متوسةة ات درجةةات جةةودة α≤0.05َل توجةةد فةةروق ذات دَللةةة إحبةةائية عنةةد متةةتو  الدَللةةة   -1

يوميةة والتف يةر الالعقالنةي لةد  معلمةي المرحلةة الةانويةة الحيةاة البات نغومواَلحتراق النفتي الحياة 

 تعز  لمتغير الجنس.

ح دةةين متوسةة ات درجةةات جةةودة α≤0.05عنةةد متةةتو  الدَللةةة   ت دَللةةة إحبةةائيةَل توجةةد فةةروق ذا -2

ويةة انلة  معلمةي المرحلةة االحياة واَلحتراق النفتي ومنغبات الحيةاة اليوميةة والتف يةر الالعقالنةي لةد

 ير المواد التي  درسها  علمية أو أدديةح.تعز  لمتغ

ح دةةين متوسةة ات درجةةات جةةودة α≤0.05ة  َل توجةةد فةةروق ذات دَللةةة إحبةةائية عنةةد متةةتو  الدَللةة -3

الحياة واَلحتراق النفتي ومنغبات الحيةاة اليوميةة والتف يةر الالعقالنةي لةد  معلمةي المرحلةة الةانويةة 

 .تغير سنوات اليبرةتعز  لم

ح دةةين متوسةة ات درجةةات جةةودة α≤0.05وجةةد فةةروق ذات دَللةةة إحبةةائية عنةةد متةةتو  الدَللةةة  ت َل -4

معلمةي المرحلةة الةانويةة تي ومنغبات الحيةاة اليوميةة والتف يةر الالعقالنةي لةد  الحياة واَلحتراق النف

 تعز  لمتغير الدخل الشهري.
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دةةين متوسةة ات درجةةات جةةودة  حα≤0.05إحبةةائية عنةةد متةةتو  الدَللةةة  َل توجةةد فةةروق ذات دَللةةة  -5

المرحلةة الةانويةة  الحياة واَلحتراق النفتي ومنغبات الحيةاة اليوميةة والتف يةر الالعقالنةي لةد  معلمةي

 تعز  لمتغير العمر.

ح دةةةةين جةةةةودة الحيةةةةاة α≤0.05َل توجةةةةد عالقةةةةة ارتباطيةةةةة ذات دَللةةةةة إحبةةةةائية عنةةةةد متةةةةتو  دَللةةةةة   -6

معلمةةي المرحلةةة الةانويةةة فةةي  التف يةةر الالعقالنةةي لةةد يةةة و ومليحتةةراق النفتةةي ومنغبةةات الحيةةاة اواَل

 محافظة اليليل.

  وتتكون من: حدود الدراسة

 ي.2018ة: ت، ت بيق الدراسة في العاي الزمانيالحدود  -1

 الحدود المكانية: المدارس الةانوية في محافظة اليليل. -2

 ظة اليليل. محافي ف الحدود البشرية: ت، استهداف عينة من معلمي المرحلة الةانوية -3

يوميةةة الحةدود الموضةةوعاتية والمفاييميةة: عالقةةة جةةودة الحيةاة بةةاَلحتراق النفتةةي ومنغبةات الحيةةاة ال -4

 والتف ير الالعقالني.

 مصطلحات الدراسة:

حاجاته من خالل خراء البيئةة ورقةي  إشباةشعور الفرد بالرضا والتعادة وقدرته على  جودة الحياة: -

رتةةةه للوقةةةت جةةةاَلت البةةةحية واَلجتماعيةةةة والنفتةةةية مةةةع حتةةةن إداالم فةةةيه اليةةةدمات التةةةي تقةةةدي لةةة

 ح. 2006واَلستفادة منه  منتي وكاظ، 

علةى مقيةاس جةةودة  علمةةينبأنهةا متوسة  الدرجةةة التةي يحبةل عليهةا المالحيةاة إجرائيةةا دة جةو  تعةرف -

ات  تمامةةهاَلأربعةةة أبعةةاد وهةةي: األهةةداف  التوقعةةات   والمكةةون مةةن  المتةةتيدي فةةي الدراسةةة الحيةةاة

 المعا ير.
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ح أن اَلحتراق النفتي يشير إلةى فقةدان  ,2003Maslach  ماسالش ت: أوضحاالحتراق النفسي -

ل  حيةةث يشةةعر الفةةرد باإلرهةةاق واَلسةةتنزاف العةةاطفي هتمةةاي بةةاألفراد الموجةةود ن فةةي محةةي  العمةةاَل

  ملين اآلخةرينالعةاو نح  وبذلك يفقد تعاطفه باإلنجازاللذ ن يجعالن الفرد يشعر بفقدان اإلحتاس 

كاسةتنزاف  سةلبية تقةود إلةى عمليةة مزمنةة  ةت، تجربتهةاإذ يعد اَلحتراق النفتي كيبرة ذاتيةة انفعاليةة 

 نفعالي والمعرفي.الجهد على المتتو  البدني واَل

 والمعلمةاتالدرجةة التةي يحبةل عليهةا المعلمةون متوسة  إجرائيا على أنةه حتراق النفتي وتعرفه اَل -

 لالحتراق النفتي المتتيدي في هذا البحث. شالاسم على مقياس

اليوميةةة إلةةى شةةكل مةةن أشةةكال : يشةةير المعنةةى النفتةةي لمنغبةةات الحيةةاة منغصييات الحييياة اليومييية -

حالة الةبات العادية أو اَلستقرار أو التواء  أو هي اض راب يبيي التةوازن القةائ،  اَلنحراف عن

 ح.Lazarus, 1993دين الفرد والبيئة المحي ة  

منغبةات  وتعةرفشمل منغبات الحياة ضغوط الحياة بشةكل عةاي والضةغوط النفتةية والمهنيةة  وت -

 مةةن كةةال الجنتةةينالدرجةةة التةةي يحبةةل عليهةةا المعلمةةون  متوسةة   لةةى أنةةهئيةةا عإجرا الحيةةاة اليوميةةة

سةتة أبعةاد وهةي: منغبةات نفتةية  ومنغبةات  والمكةون مةنعلى مقياس منغبات الحياة اليومية 

 غبات تربوية  ومنغبات اقتبادية  ومنغبات ديئية  ومنغبات صحية.ومن  يةاجتماع

ي عبةةارة عةةن األف ةةار الياطئةةة غيةةر ف ةةار الالعقالنيةةة هةة: يشةةير ألةةيس أن األاألفكييار الالعقالنييية -

الواق ية وغير المن قية والتي تعيق تحقيق الفرد ألهدافه  ويباحي هذه األف ار والمعتقدات نتائج 

 ح.2011ية غير سوية  مجلي سلبة ليسلوكية انفعا

المعلمةات  أوالمعلمةون الدرجةة التةي يحبةل عليهةا متوسة  إجرائيا علةى أنةه  ف ار الالعقالنيةوتعرفه األ

 .الدراسة هذهعلى مقياس األف ار الالعقالنية المتتيدي في 
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 الفصل الثاني
 :اإلطار النظري  ●

 رات والنظريات المفترةحلم شة واميهواألهداف واألجودة الحياة  المفهوي واألبعاد  -
ويات وطرق الوقاية اَلحتراق النفتي  المفهوي والمراحل واألبعاد واألسباب واألعراض والمتت -

 والنظريات المفترةح

 المفهوي واألنواة والم شرات واآلخار والنظريات المفترةحمنغبات الحياة اليومية   -

 واألسباب واألعراضحواة األنو  اتلمفهوي والتماألف ار الالعقالنية  ا -

 

 الدراسات السابقة: ●

 الدراسات الياصة بجودة الحياة  -

 َلحتراق النفتيالدراسات الياصة با -

 الدراسات الياصة بمنغبات الحياة اليومية -

 الدراسات الياصة باألف ار الالعقالنية -

 

 التعقيب على الدراسات السابقة ●
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 الفصل الثاني

 :يظرلنا اإلطار

يشةةمل هةةذا الفبةةل مةةن الدراسةةة علةةى األدب النظةةري الةةذي يقةةدي تعريفةةًا عامةةًا بمفهةةوي جةةودة الحيةةاة ومةةا 

 بةةةه مةةةن مفةةةايي، تتعلةةةق بأبعادهةةةا ومكوناتهةةةا وأهةةةدافها وم شةةةراتها والنظريةةةات المفتةةةرة لهةةةا  ويتبعةةةه  ةةةرتب 

وما  تعلق ده، من نية عقالالالالحد ث عن كل من اَلحتراق النفتي ومنغبات الحياة اليومية واألف ار 

يةةة ة العربالتةةابق أدةةرز الدراسةةاتبشةةكل موسةةع  وينتهةةي هةةذا الفبةةل بعةةرض مفةةايي، وأسةةباب ونظريةةات 

 واألجنبية ذات البلة بموضوة الدراسة.

 أوالً: جودة الحياة

 :مفهوم جودة الحياة

بعلةة، رتب  المةة اةحيةةمفهةةوي جةةودة البعلمةةاء الةةنفس  اهةةت،منةةذ ددايةةة النبةةف الةةةاني للقةةرن العشةةرين 

لعد ةةد تضةمن االنظةرة اإليجاديةة لحيةةاة اإلنتةان  وهةذا البحةةث  اإليجةادي  والةةذي  بحةث فةي أهميةةة  الةنفس

يةةةةة مةةةةن شةةةةأنها تحتةةةين جةةةةودة الحيةةةاة  حيةةةةث يشةةةةمل العةةةادات والتةةةةمات اإليجادمةةةن الموضةةةةوعات التةةةي 

 والشيبية  باإلضافة إلى اليبرات الشيبية.

لعاملين في الم ستات  كما ويعد م شةرًا مبادر الرضا لد  اأه، ن م وتعتبر جودة الحياة واحداً 

الم ستات اَلهتماي بجةودة الحيةاة دةل ب جد راً لذلك كان فريدًا يميز الم ستة عن غيرها من الم ستات  

 والنفتةةةية  وال بيعةةةة  ممةةةا  ةةةنعكس إيجاديةةةًا علةةةى رقةةةي  الم ستةةةة  وتحتةةةينها ليشةةةمل األبعةةةاد اَلجتماعيةةةة

 ح.2014ماضي  ها  دمتقوإنتاجها و 

والمكونةات التةي أن جودة الحيةاة علة، يعنةى ددراسةة ال ةرق واألسةاليي  ح2004  وأوضح المغربي

وإشةباة   للمعلمةينوتحليلها من أجةل تةوفير حيةاة وظيفيةة كريمةة التربوية في الم ستات  تعتمدها اإلدارة
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 المعلمين  ف لما زاد رضا ائه،أد  متتو حاجاته، ورغباته،  حيث أن هناي عالقة دين رضا الموظفين و 

 أفضل. زاد اندماجه، وتوافقه، في عمله،  وبالتالي الحبول على نتائجَ 

 ,Taylor & Bogdan بوجةدان  راء حةول مفهةوي جةودة الحيةاة  فمةن رأي تةا لور و ت اآلاختلفةو 

تعةةةةةةةةرف جةةةةةةةةودة الحيةةةةةةةةاة بأنهةةةةةةةةا رضةةةةةةةةا الفةةةةةةةةرد بقةةةةةةةةدره مةةةةةةةةع الشةةةةةةةةعور بالراحةةةةةةةةة والتةةةةةةةةعادة  أمةةةةةةةةا  ح1990

ير  بأنها استغالل الفرص من أجل تحقيق أهةداف ذات معنةى  دينمةا مةن وجهةة ح فGood,1990 ودج

جودة الحياة البناء ال لي الذي  بنى من عدد من المتغيرات التةي تهةدف  تبرفتعح 1999  نظر العارف 

ا   أمةقةهقيحياس مقدار اإلشةباة الةذي تة، تح على حاجات الفرد ومن م شرات ذاتية لها القدرة إلى إشباة

 جتةميةبحة العالمية فأن جودة الحياة مفهوي   خر ييه كل مةن صةحة الفةرد المن وجهة نظر منظمة ال

ل الفعالةة اته اَلجتماعيةة وقدرتةه علةى الةتحك، فةي ذاتةه  باإلضةافة إلةى عالقتةه مةع العوامةتية وحيو النف

 في ديئته. 

ميةة قدراتةه وطاقاتةه النفتةية ل تنأجةن جودة الحياة  كل شيء يتةت يع الفةرد اسةتيدامه ذاتيةَا مةإن 

مواجهة المواقف الضاغ ة  رب على حل مشكالته واستيداي واختيار األساليي المالئمة لوالعقلية  والتد

رفاييةة المجتمةع  ويقةي، جةودة الحيةاة مةن اآلخةرين والتضةحية مةن أجةل باإلضافة إلةى المبةادرة بمتةاعدة 

ه البحية والنفتية كالحاجات البيولوجية والعالقةات اجاتح اةخالل النظر إلى مد  قدرة الفرد على إشب

ى القةةدرة علةةى ي والرضةةا عةةن العمةةل  باإلضةةافة إلةةيةةة واَلسةةتقرار األسةةري واَلقتبةةاداَلجتماعيةةة اإليجاد

ة ومقاومتهةا  وي كةد أن شةعور الفةرد باَلسةتقرار النفتةي واحةد تحمل الضغوطات اَلجتماعية واَلقتبادي

 ح.2005قوية على جودة الحياة  جبر  ة اللدَلمن الم شرات ذات ال

راي ذاتةه وتقيةي، النةواحي أن جودة الحياة هةي قةدرة الفةرد علةى إدح 2005 ييما  ر  عبد المع ي 

ذه الجوانةةي فةةي غضةةون وقةةت محةةدد حي ةةة بةةه فةةي ديئتةةه ومعرفتةةه أهميةةة كةةل جانةةي مةةن هةةالماديةةة الم
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الشةقاء الةذي يشةعر بةه الفةرد والةذي  ة أوادتعوظروف م يشية محددة  ويظهر ذلك من خالل متتو  ال

 اليومية.  خر ددوره على عالقاته ومعامالته 

دة الحياة تتليص في الشةعور اإليجةادي بحتةن الحةال والةذي يمكةن جو ن ح أ2014أورد مشري  و 

ات التةلوكية الدالةة علةى ارتفةةاة متةتويات الرضةا لةد  الفةرد عةن ذاتةه وحياتةةه رصةده عةن طريةق الم شةر 

هةداف سةامية إلضافة إلى س يه المتواصل لتحقيق ذاتةه واسةتقالليتها مةن خةالل تحقيقةه أل  باايع بشكل، 

مةةةن  لفيهةةةا  كمةةةا وتةةرتب  بشةةةعور الفةةةرد بكةةةتمراره ت اجتماعيةةةة إيجاديةةة متبادلةةةة واسةةةمعينةةة وإقامةةةة عالقةةةا

 اس العاي بالتكينة وال مأنينة والتعادة.اإلحت

تاة بةةةالظروف أنهةةا قةةدرة الفةةرد علةةى اَلسةةتم علةةى هةةافاح فقةةد عر  2006أمةةا عبةةد الفتةةام وحتةةين  

اجاته وإددائه الرضا عن حياتةه بةالتزامن المادية في البيئة اليارجية  وإحتاسه بحتن الحال وإشباعه لح

تةةه مةةع تمتعةةه ببةةحة جتةةمانية ونفتةةية متةةتقرة ومتوازنةةة تتةةي ر حيامةةع إدراكةةه للقةةو  والمضةةامين التةةي 

 نتان مع حي، مجتمعه التائدة.ر اإلوهج وصوًَل إلى عيش متناغ،  وفق

قةادرًا علةى إشةباة ح فهو يعرف جودة الحياة علةى أنهةا صةفة تجعةل اإلنتةان 2006وأما العادلي  

 استمتاعه بظروفه الحياتية.ى ميتلف حاجاته ورغباته الف رية والمكتتبة باإلضافة إل

بالبةةحة الجتةدية والنفتةةية  فةرد الع ح إلةةى أن جةودة الحيةةاة هةي تمتةة2013ييمةا يشةير الحربةةي والنجةار  

 والمجتم ية مع الشعور باَلستقرار واألمان النفتي.وجودة العالقات العائلية 

ح ييعرفهةةا علةةى أنهةةا التمتةةع بالبةةحة والتةةعادة والرضةةا عةةن الحيةةاة وفاعليةةة 2011أمةةا المةةال ي  

 الذات واتزانها الناتج عن البحة النفتية. 

 جتمية: أن ي يش الفرد حالة جيدة متمتعًا ببحة نها تعنيأب اةح جودة الحي2010 روتعرف شقي

يكةةةون قةةةوي اإلرادة صةةةامدًا أمةةةاي الضةةةغوط التةةةي  نوعقليةةةة وانفعاليةةةة علةةةى درجةةةة مةةةن القبةةةول والرضةةةا  وأ

تواجهةةه  ذو كفةةاءة اجتماعيةةةة عاليةةة  راضةةةيًا عةةن حياتةةه األسةةةرية والمهنيةةة والمجتم يةةةة محققةةًا لحاجاتةةةه 
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ومقدرًا لذاته بما يجعله ي يش شعور التعادة  بما يشةجعه ويدفعةه ألن يكةون ته  نفن وطموحاته واخقًا م

تمتةةكًا بقيمةةه الد نيةةة واليلقيةة واَلجتماعيةةة  منتميةةَا لوطنةةه ومحبةةًا للييةةر  ممتفةائاًل لحاضةةره ومتةةتقبله  و 

 ومت لعًا للمتتقبل. هومدافعًا عن حقوقه وحقوق غير 

عكةةس وعةةي الفةةرد دتحقيةةق التةةوازن دةةين الجوانةةي ت حيةةاةالة ذكر أن جةةودح فةة2010 أمةةا أدةةو حةةالوة 

َلسةتمتاة دهةةا والوجةود اَليجةةادي  ذلةةك ألن االجتةمية والنفتةةية واَلجتماعيةة لتحقيةةق الرضةا عةةن الحيةةاة و 

جودة الحياة تعبر عن التوافق النفتةي كمةا يعكتةه الشةعور بالتةعادة والرضةا عةن الحيةاة كنتةا  لظةروف 

راد واإلدراي الةذاتي لهةذه الحيةاة حيةث تةرتب  جةودة الحيةاة بةاإلدراي الةذاتي لألفةة تيةالحياة الم يشية والحيا

ي  ةةة خر علةةةى تقيةةةي، الفةةةرد للجوانةةةي الموضةةةوعية للحيةةةاة كةةةالتعلي، والعمةةةل الهةةةذه الحيةةةاة ل ةةةون هةةةذا اإلدر 

 يةةومتتو  الم يشةة والعالقةات اَلجتماعيةة مةن ناحيةة  وأهميةة هةذه الموضةوعات بالنتةبة للفةرد مةن ناح

 خر .أ

جودة الحياة أنها  حEdmunds & Stewart-Brown, 2002  وستيوار  دراون  وير  ادموندز

اَلنفعةةالي تةةنظ، إيقةةاة حيةةةاة الشةةيص فةةي سةةياق عالقاتةةةه مةةع ذاتةةه  وعالقاتةةةه  انحالةةة عامةةة مةةن اَلتةةةز 

دة  عالتةةةاَلجتماعيةةةة المتبادلةةةة مةةةع اآلخةةةرين نتيجةةةة سةةةي رة مشةةةاعر اإلحبةةةال  الحيويةةةة  الةقةةةة  المةةةرم  ا

 ح.2009الهدوء  حي اآلخرين واَلهتماي ده، على أسلوب حياته، رجيعة  

شةةعور الفةةرد بالرضةةا والتةةعادة والقةةدرة علةةى إشةةباة  نهةةابأح جةةودة الحيةةاة 2009ويعةةرف سةةليمان  

حاجاتةةةه مةةةن خةةةالل إخةةةراء البيئةةةة ورقةةةي  اليةةةدمات التةةةي تقةةةدي لةةةه فةةةي المجةةةاَلت البةةةحية  واَلجتماعيةةةة 

 حتن إدارته للوقت واَلستفادة منه. ة معتينفوالتعليمية وال

لمت املةةةة المي  ةةةة ا ح مفهةةةوي جةةةودة الحيةةاة الوظيفيةةةة بأنهةةةا: العمليةةةات1999عةةرف جةةةاد الةةةرب  

والمتتمرة  والتي تتةتهدف تحتةين ميتلةف الجوانةي التةي تة خر علةى الحيةاة الوظيفيةة للعةاملين وحيةاته، 

للمنظمةةة والعةةاملين فيهةةا والمتعةةاملين  اتيجيةسةةتر َلا الشيبةةية  والةةذي يتةةه، دةةدوره فةةي تحقيةةق األهةةداف
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عمةةل جيةةدة وإشةةرافًا جيةةدًا  ومرتبةةات ف معهةةا.  ييمةةا  ةةر  آخةةرون أن جةةودة الحيةةاة الوظيفيةةة تعنةةي: ظةةرو 

ومزايا ومكاف ت جيدة  وقدرًا من اَلهتماي والتحةدي بالوظيفةة  وتتحقةق جةودة الحيةاة الوظيفيةة مةن خةالل 

استيداي جهود جودة الحياة الوظيفية إلع ةاء العةاملين فرصةًا أكبةر  تشجعي لتفلتفة عالقات العاملين ا

 ح.2004لة على متتو  المنظمة ككل  مغربي  عاللتأخير على وظائفه،  والمتاهمة الف

ح جةةةودة الحيةةةاة علةةةى أنهةةةا الدرجةةةة التةةةي يتةةةتمتع دهةةةا الفةةةرد Good, 1994وقةةةد عةةةرف جةةةود  

مجةاَلت حياتيةة  وهةي األسةرة  والعمةل   خةال وذلةك فةي اتةه حيي باإلمكانات ذات األهمية المتاحة له ف

 حة.بوال

درجةةةة إحتةةةاس الفةةةرد بالتحتةةةن المتةةةتمر  نةةةيتع ح أشةةةار إلةةةى أن جةةةودة الحيةةةاة2006أمةةةا حبيةةةي  

لجوانةةي شيبةةيته فةةي النةةواحي النفتةةية والمعرييةةة واإلدداعيةةة والةقاييةةة والرياضةةية والشيبةةية والجتةةمية 

نةةةال المزاجةةةي واَلنفعةةةالي المناسةةةبين للعمةةةل واَلنجةةةاز والةةةتعل، المتبةةةل لما  لعةةةدوالتنتةةةيق دينهةةةا  مةةةع ت

تعلةة، حةةل المشةكالت وأسةةاليي التوافةةق والت يةف وتبنةةي منظةةور ك بالعةادات والمهةةارات واَلتجاهةةات  وكةذل

التحتةةةةن المتةةةةتمر لةةةةألداء كأسةةةةلوب حيةةةةاة  وتلبيةةةةة الفةةةةرد َلحتياجاتةةةةه ورغباتةةةةه وميولةةةةه بالقةةةةدر المتةةةةوازن 

وليةةد األف ةةار واَلهتمةةاي باإلدةةداة واَلدت ةةار والةةتعل، التعةةاوني  بمةةا  نمةةي مهاراتةةه النفتةةية فةةي تة ريواسةةتمرا

 .واَلجتماعية

جودة الحياة على أنها مفهوي  تأخر بجواني متداخلةة  واعرففقد ح 2010  عبد العزيزأما عكاشة و 

اَلسةتقالل الةذي  تمتةع  ومةد د فةر من النواحي الذاتيةة والموضةوعية مرتب ةة بالحالةة البةحية والنفتةية لل

 .هابه  والعالقات اَلجتماعية التي يكونها  فضاًل عن عالقته بالبيئة التي ي يش في

نةةر  مةةن التعريفةةات التةةابقة أنةةه َل  وجةةد تعريةةف محةةدد وموحةةد لمفهةةوي جةةودة الحيةةاة حيةةث أنهةةا 

  إضةافة النفتةي للفةرد ضةالر والتةوازن وا لتوافةقمفهوي واسةع وشةامل  تمةةل فةي إشةباة الحاجةات لتحقيةق ا

 .بالتعادة إلى شعوره 
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 أبعاد جودة الحياة:

 ى الوظيفي  وتعد حيوية ومهمة لألفةراد الةذ نالمنحجاني تتلك جودة الحياة منحًى شيبيًا إلى 

ي محةةون فةةي إنشةةاء مشةةروعات ذاتيةةة. أمةةا مةةن وجهةةة نظةةر البةةاحةين فهةةي عبةةارة عةةن مهةةارات وقةةدرات 

يةةة  مةةةل الر يةة المتةةتقبلية  المبةادرة الفعالةةة  سةرعة البد هةةة  القةةدرة فرع ر  أخةوسةمات رئيتةةة تتفةرة إلةةى 

امةةتالي روم الميةةاطرة  والقةةدرة علةةى تحمةةل المتةة ولية جنبةةًا إلةةى ل  و سةةتقالعلةةى اإلنجةةاز  الميةةل إلةةى اَل

ى جنةةي مةةع الةقةةة بةةالنفس  وإدراي الةةذات والقةةدرة علةةى التواصةةل اَلجتمةةاعي  والداف يةةة نحةةو الةةتعل، بشةةت

ل وال رق الممكنة والمتاحة  والقدرة على إقناة ال رف اآلخةر  باإلضةافة إلةى امةتالي العد ةد مةن وسائال

 ح.2006ية كالتتامح والمشاركة والتعاون واإلصغاء لآلخر المعشني  خالحي، األالق

م شةرات ميتبةة بالبعةد الموضةوعي لجةودة الحيةاة  حيةث  ح وجةود2012  وآخةرون   ر  الد لمي

التي يمكن مالحظتها والتي تيضةع للقيةاس المباشةر  كظةروف العمةل  دَلَلتد من الن عدم ون أنه  ت 

تمةةاعي واَلقتبةةادي  ومقةةدار المتةةاعدة القائمةةة التةةي يمكةةن الحبةةول اَلج تةةتواه ومتةةتو  دخةةل الفةةرد وم

ودة بجة أن التركيز على النتائج الموضوعية المتعلقإَل  عليها من شبكة العالقات اَلجتماعية المحي ة  

 الحياة. من التغيرات والتبا نات للتقد رات ال لية لجودة الحياة َل ُيحِد  إَل جزءًا صغيراً 

ح خمتة أبعاد لجودة الحياة تتليص في العوامل المادية والقدرة على 2005  د المع يويحدد عب

 ظةةروفو  تهالتعبيةةر عةةن حتةةن الحةةال  والقةةدرة علةةى إشةةباة الحاجةةات  وشةةعور الفةةرد بالرضةةا عةةن م يشةة

لنفتية والتعادة حياته  وفه، الفرد لقو  ومضامين الحياة وإحتاسه بمعنى الحياة  والبحة الجتمانية وا

فة إلةةى جةةودة الحيةةاة الوجوديةةة التةةي هةةي الوحةةدة الموضةةوعية والذاتيةةة لجميةةع منةةاحي الداخليةةة  باإلضةةا

 الحياة  دل وتمةل جودة الحياة األكةر عمقًا داخل نفس الفرد.

سةةبعة محةةاور تمةةةل فةةي  وجةةودإلةةى  حPeterman & Cella, 2000ن وسةةيال  رمةةاديت روأشةةا

تةةةير البحةةةث والقيةةاس أَل وهةةةي التةةةوازن ف ومتةةةاة، عد ةةدة تحيةةةاة  وذلةةةك ألهةةدامجموعهةةا ال لةةةي جةةودة ال
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اَلنفعةةةالي والةةةذي  تمةةةةل فةةةي القةةةدرة علةةةى الةةةتحك، فةةةي كةةةل، مةةةن اَلنفعةةةاَلت اإليجاديةةةة والتةةةلبية كالشةةةعور 

حية  العامةةة للجتةة،  واَلسةةتقرار العةةائلي واألسةةري والحفةةات علةةى العالقةةات داخةةل البةة حالةةةبةةاليوف  وال

اَلجتماعيةةة وتواصةةلها خةةار  الن ةةاق العةةائلي  واسةةتقرار الفةةرد سةةتمرار العالقةةات ائلةةة الواحةةدة  وادنةةاء الع

ةًا بعةد يعةد اَلقتبادي بما يمكنه من التغلي على ت اليف الحياة وأعبائها  واَلسةتقرار المهنةي الةذي ًا هام 

تب  بمظهةةر الجتةة، داًَل علةةى جةةودة الحيةةاة  ةةتليص فةةي الرضةةا عةةن العمةةل  والتةةوا ي الجنتةةي الةةذي  ةةر 

 عور الفرد بالرضا عن منظره ومظهره العاي.وشكله اليارجي وش

أبعاد جودة الحياة كالتالي البعد الذاتي والذي يشير إلى مةد  ح 1999 دينما أوضح العارف باهلل 

عي حيث  ةتليص هةذا الذاتي للفرد عن حياته ومد  إحتاسه بالتعادة  والبعد الموضو لي و لداخالرضا ا

ية وعالقةةةةات اجتماعيةةةةة إيجاديةةةةة وأنشةةةة ة مجتم يةةةةة  ببةةةةحة جتةةةةدية وجتةةةةم ددرجةةةةة تمتةةةةع الفةةةةردالبعةةةةد 

باإلضةةافة إلةةى الحبةةول علةةى وظيفةةة مرضةةية  كمةةا  تتةةع هةةذا البعةةد ليشةةمل فلتةةفة الحيةةاة ووقةةت الفةةرا  

 .لتعلي،تماعي  باإلضافة إلى العالقات العائلية واألسرية والبحة النفتية ومتتو  ااَلجتو  والمت

أن لجةودة الحيةاة خةال  م شةرات يمكةن حياسةها مةن Schalock, 2002) في حةين  ةر  شةالوي  

فةةةي الرضةةةا ومفهةةةوي الةةةذات  المليبةةةةمجةةةاَلت فةةةي حيةةةاة الفةةةرد أَل وهةةةي التةةعادة اَلنفعاليةةةة  عةةةدة خةةالل

تيضةع لتةأخير التفةاعالت المتةاندة  والتةعادة الماديةة والتةي   والعالقةات الشيبةية و ضغوطض الوانيفا

متكن  والنمو الشيبي والذي يمكن تحقيقه من خالل التعلي، المادية والعمل والكمها كل من الحالة يح

ة إدار علةةةى واألداء  والتةةةعادة البدنيةةةة مةةةن خةةةالل التمتةةةع ببةةةحة جيةةةدة وممارسةةةة أنشةةة ة حياتيةةةة والقةةةدرة 

ماعيةة عنةد تةوفر الوقت  تقرير المبير عن طريق اَلستقاللية ووضع األهداف والقي،  والمشاركة اَلجت

دد األدوار المجتم يةةة  وأخيةةرًا الحةةق البشةةري الةةذي يعةةد واجبةةًا وقانونةةًا ناتجةةًا عةةن راب  اَلجتمةةاعي وتعةةالتةة

 تنفيذ العمليات واللوائح الواجبة.
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 تحةدد مةن فقةد أشةاروا إلةى أن مفهةوي جةودة الحيةاة  ح2006سي  ومر  شوقي وأنورأما أدو سريع و 

التوافةةق  تقةةد ر الفةرد لذاتةةه  البةةحة العامةةة كالحيةةاة  دات الداخليةة لجةةودةبعةةد ن  األول بعةةد المحةةدخةالل 

المهني  وأمةا الةةاني فهةو بعةد المحةددات اليارجيةة ويشةمل العالقةات األسةرية وتوافقهةا  ت ةوين صةداقات 

 .رضية  الدخل الشهري ونوعية المتكنية متماعوعالقات اج

مها ساسةية يمكةن اسةتيدار إلةى سةتة أبعةاد أح أن مفهوي جودة الحياة يشةي2004دينما  ر  عزب  

لقياس جودة الحيةاة أَل وهةي التفا ليةة مةن خةالل توقةع حةدو  األفضةل فةي المتةتقبل  تقةد ر الةذات مةن 

وذاتةةةه  الرضةةةا عةةةن المهنةةةة بكافةةةة مت لباتهةةةا  أي ءتةةةه ل فاخةةةالل معرفةةةة الفةةةرد لقدراتةةةه الحقيقيةةةة وتقةةةد ره 

انية ونمةة  القيةةادة لةةى العالقةةات اإلنتةةجيةةدة  باإلضةةافة إ الحبةةول علةةى راتةةي مرضةةي ومكانةةة اجتماعيةةة

وغيرهةةا  التوقعةةات المتةةتقبلية مةةن خةةالل تبةةورات وتوقعةةات عةةدة  رجةةو الفةةرد حبةةولها فةةي المتةةتقبل  

ي العقائديةةة والجوانةةي الروحيةةة  الحالةةة البةةحية العامةةة والتةةي نةةواحة الالممارسةةات الد نيةةة المرتب ةةة بكافةة

 ية.إلى التالمة الجتدكل عاي  باإلضافة يمةلها الجاني البحي بش

ح أن هناي بعدان أساسيان لجودة الحياة  تليبةان فةي كةل ، 2005في حين  ر  عراقي ومظلوي  

 من جودة الحياة الموضوعاتية  وجودة الحياة الذاتية.

ح سةةتة أبعةةاد لجةةودة الحيةةاة وهةةي جةةودة البةةحة العامةةة  وجةةودة 2006د منتةةي وكةةاظ،  حةةد كمةةا

  وجةةودة العواطةةف والتةةي تعنةةى بالجانةةي الروحةةاني ة  وجةةودة التعلةةي، والدراسةةةالحيةةاة األسةةرية واَلجتماعيةة

 والوجداني للفرد  وجودة البحة النفتية  وجودة إدارة الوقت وملئه.

أبعةةةاد بجةةةودة الحيةةةاة وقتةةةمتها إلةةةى خالخةةةة  أوضةةةحتح فقةةةد 2010ير  ح  وشةةةق2009أمةةةا شةةةقير  

معرييةة والبةحة ن البةحة الجتةمية والبةحة الار البحة الذي يشكل كةاًل مةمعا ير أساسية  وهي م ي

النفتةية  وم يةار اليبةائص الشيبةية التةوية ويشةةمل درجةة البةالبة النفتةية والةقةة بةالنفس والشةةعور 

  دة والتفا ل واَلستقالل الذاتي وال فاءة الذاتية  والم يار اليةارجيلتعار بابالرضا عن الحياة مع الشعو 
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اَلجتماعيةةةة  باإلضةةةافة إلةةةى المكانةةةة  العمةةةل والمهةةةارات والمتةةةاندةمحكةةةات اَلنتمةةةاء للجماعةةةة و  ويشةةةمل

 اَلجتماعية وتوفر القي، اليلقية والد نية واَلجتماعية والحقوق.

د التةةي تقةةةيس اة تشةةمل مجموعةةة مةةن األبعةةاالحيةةعةةن  ح أن مكونةةات الرضةةا2011ويةةر  محمةةد  

لبةةةحة الجتةةةدية والمتةةةتو  ات موضةةةوعية وتضةةة، كةةةاًل مةةةن اجةةةودة الحيةةةاة لةةةد  الفةةةرد  أَل وهةةةي مكونةةة

 يشةةي  العالقةةات اَلجتماعيةةة والعالقةةات العائليةةة واألسةةرية  األنشةة ة المجتم يةةة  البةةحة النفتةةية  الم

ا   أمةةا المكونةةات الذاتيةةة فتشةةمل اإلدراي الشيبةةي الفةةر وقةةت الوظيفةةة والعمةةل  فلتةةفة الحيةةاة  الحقةةوق و 

 رد.والذاتي  وخبائص شيبية الف

سابقة الذكر لجودة الحياة يمكن حبر أبعادها فةي جةودة الحيةاة  ريفاتومن خالل استعراض التع

الموضةةوعية والتةةي تبحةةث هةةذه كةةل مةةا ييةةص الجوانةةي اَلجتماعيةةة لحيةةاة اإلنتةةان والتةةي توفرهةةا البيئةةة 

وسةةةالمته ن خةةةالل متةةةتلزمات ماديةةةة  وجةةةودة الحيةةةاة الماديةةةة وتعنةةةى هةةةذه الفئةةةة دةةةذات الفةةةرد  ةةةة مةةةلمحيا

عادة إزاء حياتةةه ووظيفتةةه  وجةةودة الحيةةاة الوجوديةةة يبةةي عةةن الحيةةاة وشةةعوره بالتةةالنفتةةية ورضةةاه الش

روحةي  وافقن وتوتتمةل في القدرة على إشباة الفرد لحاجاته بالمتتو  المةالي وقدرته على ال يش دتواز 

 ونفتي وسالي داخلي مع ذاته ومجتمعه.

 أهداف جودة الحياة:

دةةل وزيادتهةةةا  معلمةةينالص فةةي القةةدرة علةةى كتةةي خقةةة اة الوظيفيةةة أهةةداف عةةدة تةةتليلجةةودة الحيةة

والمشةةةةاركة فةةةةي إيجةةةةاد حلةةةةول من قيةةةةة للمشةةةةاكل الميتلفةةةةة  ورفةةةةع المعةةةةدل الةةةةوظيفي  وزيةةةةادة الفاعليةةةةة 

  والعمةةل علةةى تحقيةةةق ة الةةدوران لةةد  المعلمةةين  وزيةةةادة اإلنتاجيةةةنتةةةب خفةةض التنظيميةةة  والعمةةل علةةى

أكفةةةاء  وغةةةرس مفةةةايي، الةةةوَلء والداف يةةةة لةةةد   معلمةةةينف وتنميتهةةةا لتةةةتمكن مةةةن توظيةةة درسةةةةالمأهةةةداف 

العةةةاملين تجةةةاه م ستةةةته،  باإلضةةةافة إلةةةى العمةةةل علةةةى إيجةةةاد التوافةةةق واَلنتةةةجاي والتةةةوازن دةةةين الحيةةةاة 
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سةةرية للعةةاملين  والعمةةل علةةى تحتةةين وت ةةوير ظةةروف العمةةل بمةةا  ةةتالءي مةةع األ يبةةيةالوظيفيةةة والش

 .ح2008 لعات المعلمين  جاد الرب  ت

الميتلفة تتعى لتحقيق العد د من المزايةا واألهةداف مةن خةالل تبنيهةا التربوية كما أن الم ستات 

ر مرونةة ووَلء وداف يةة  أكةة عمل لت بيق درامج جودة الحياة  وهذه األهداف هي اإلسهاي في توفير قوة

 معلمةةينف   وتنميةةة قةةدرات الم ستةةة علةةى توظيةةمعلمةةينوتةوفير ظةةروف عمةةل م ةةورة مةةن وجهةةة نظةةر ال

 ح.2004ذوي كفاءة عالية  مغربي  

 أهمية جودة الحياة:

ن لت بيةةق جةةودة الحيةةاة الوظيفيةةة أهميةةة عمليةةة بالغةةة  حيةةث تتجلةةى تةةأخيرات إيجاديةةة دن ةةاءة جةةراء إ

قائمةة دةين اإلدارة ي ألبعاد جودة الحياة الوظيفية  مةل النجام في خفض نتبة النزاعات اللعمليق االت ب

وتمكةين أكبةةر عةدد ممكةةن  ة ذات إنتاجيةة عاليةةة طريةةق خلةق جةةو، مناسةي لعالقةةات عمليةوالمعلمةين عةن 

 ي بةةو تر المةةن المعلمةةين مةةن مشةةاركة أف ةةار نيةةرة دنةةاءة مةةن شةةأنها أن تتةةه، فةةي تحتةةين إجةةراءات العمةةل 

 ق الت امةل والتفاعةل دةين أهةدافهاة وتعزيز انتمةائه، ووَلئهة، لهةا وتحقيةدرسبالم معلمينوت ويرها  ورب  ال

ودة والتعلةةةي، واإلدةةةداة  ورفةةةع متةةةتو  الرضةةةا الةةةوظيفي  دعةةة، الجانةةةي وأهةةةدافه،  العمةةةل علةةةى تعزيةةةز الجةةة

 فةةاءة ل علةةى زيةةادة اللعمةة  اةدرسةةسةةة  العمةةل علةةى تقليةةل معةةدَلت الميةةاب فةةي المدر اإلنتةةاني داخةةل الم

لشةكل األفضةل داخةةل المةوارد البشةرية واسةتةمارها با ة  والعمةل علةى اسةةتغاللدرسةوالفاعليةة التنظيميةة للم

 ح.2014 ماضي   درسةالم

 مؤشرات جودة الحياة:

لعاملين وأرباب العمةل أن فوائد جودة الحياة تظهر على ا )Gautam, 2010 & Adhikarرأ  

الةوظيفي  وحبةوله، علةى الترحيةات والتقةدي فةي الوقةت المناسةي  والحبةول علةى  ناألمبا عند شعوره،
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  وعنةةد تةةوفر ظةروف العمةةل المناسةةبة والبةةحية واآلمنةةة  وعنةةدما يتةةود التعويضةات العادلةةة وال اييةةة لهةة،

 ى اَللتزاي الدستوري.الت امل اَلجتماعي دين العاملين  إضافة إل

 اة:النظريات المفسرة لجودة الحي

والتي تر  أنه باإلمكان تفتير جودة الحياة  (،Ventegodt, 2003ت وآخرين )فنتجودية نظر 

وفي معنةى  اسية هي جودة الحياة الذاتية المتمةلة في الهناء والرضا عن الحياةمن خالل خالخة أبعاد أس

علةى إدراي درة والقةالحياة  وجودة الحياة الموضوعية أو اليارجية والتي تشمل التنظي، البيولوجي الذاتي 

وجةةةةه تيةةةةة المتبا نةةةةة وانجةةةةاز الحاجةةةةات والمعةةةةا ير الةقاييةةةةة  فةةةةي حةةةةين يتةةةةلك الوتقةةةةد ر اإلمكانيةةةةات الحيا

 ح. 2009سليمان  البيولوجي البعد الةالث والذي ددوره يشير إلى الوجود البشري  

مةا ويت ون هذا النمةوذ  مةن مفهةومين أساسةيين ه ،(Veenhoven, 2000نموذج فينوهوفن )

لمفهةوي فةرص الحيةاة فهةو  نقتة، إلةى بعةد ن األول هةو الجةودة  اة  ونتائج الحياة  أمةا بالنتةبةلحيرص اف

عنةةى  والبعةةد الةةةاني هةةو ة اليارجيةةة وغالبةةًا مبةة لح جةةودة الحيةةاة والهنةةاء يتةةتيدمان دهةةذا المفةةي الحيةةا

وقدراتةةه لمواجهةةة  ناتةةهإمكاالجةةودة المنبةقةةة مةةن الةةداخل والتةةي تشةةير إلةةى ديئةةة الفةةرد الداخليةةة مةةن حيةةث 

ائةةدة أو المنفعةةة بأفضةةل طريقةةة. أمةةا المفهةةوي الةةةاني هةةو نتةةائج الحيةةاة وتنقتةة، إلةةى الف مشةةكالته الحياتيةةة

يمكةن الحكة، عليهةا فةي ضةوء ديئةة الفةرد وحيمةه  والتي تشير إلةى جةودة الحيةاة مةن خةالل المحبةلة التةي

يةاة هةو ها بيير  القتة، اآلخةر مةن نتةائج الحى أنة علأي استغالل البيئة اليارجية التي تمةل ر ية الحيا

 لذاتي كالرضا والتعادة الشيبية.تقد ر الحياة والتي تشير إلى جودة الحياة من منظور الفرد ا

يعتبةةةر نمةةةوذ  إيفةةةانس نموذجةةةًا متميةةةزًا مبنيةةةًا علةةةى أسةةةاس  ح ,1994Evans)نميييوذج إنفيييانس

لفةرد لذاتةه فةرد ويشةمل التةمات الشيبةية كتقةد ر ا  الة لةدالوجهة الت املية لألبعاد النظرية لجودة الحيا

العبةةةةادية باإلضةةةافة اَلنبتةةةةاطية  وتعتبةةةةر وروم األمةةةل والتفةةةةا ل والقةةةدرة علةةةةى اَلعتمةةةةاد علةةةى الةةةةنفس و 

الفةةرد وتشةةمل األبعةةاد المعرييةةة واَلنفعاليةةة. كمةةا  تضةةمن النمةةوذ  مةةا جميعهةةا صةةفات نابعةةة مةةن داخةةل 
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لمبةدر ومكةون انفعةالي  اإليجادي أو التةلبي ويكةون داخلةي ا فعالاَلنيعرف بالهناء الشيبي ويشمل 

داخلةي المبةدر ومكةون معرفةي  كمةا ويشةمل النمةوذ   كما يشمل الرضا العةاي عةن الحيةاة وأيضةًا يكةون 

وت ةةون خارجيةةة المبةةدر ومكةةون معرفةةي    التةةي تتضةةمن جةةودة الحيةةاة التةةلوكيةمحبةةلة جةةودة الحيةةاة 

المعرييةة  ةون داخليةة أو خارجيةة المبةدر حيةث تتمةةل فةي الجوانةي ة وتالبةحوجودة الحياة المرتب ة ب

 ح.2009والوجدانية  سليمان  

 النفسيتراق االح ثانيا:

يعتبةر أول مةن اسةت اة التعبيةر عةن  حFreudenberg, 1975 رجإن العةال، النفتةي فرويةد نبير 

ات الفعةل الجتةمية وامفه ة الناتجةة عةن ضةغوط العمةل  عاليةَلنفوي اَلحتراق النفتي وقد أشار به إلى رد 

صةةبح هةةذا المبةة لح خةةار التةةلبية لةةد  العةةاملين فةةي ميتلةةف المهةةن. وقةةد أحيةةث قةةاي ددراسةةة وتحليةةل اآل

يببةةةة لين خاصةةةة فةةةي المهةةةن التةةةي تحتةةةا  إلةةةى تقةةةدي، متةةةاعدة متمحةة  أنظةةةار واهتمةةةاي األفةةةراد العةةةام

 .Paplia & Olds, 1992)كالتدريس وال ي والعمل اَلجتماعي والشرطة  

بفون أن المهنيين المبادين باَلحتراق النفتي  ت حFreudenberg ,1975  وير  فرويدنبرجر

 ,Cedoline)  وهةةذه اليبةةائص تقةةود إلةةى عقةةل مقفةةل أمةةاي التغييةةرربةةلي فةةي التف يةةبالتةةلبية والت

1982). 

د للفةةر اتي ذفريةةدمان أن لالحتةةراق النفتةةي نم ةةان  األول مةةرتب  بال ةةابع الشيبةةي الةةييمةةا يعتبةةر 

ال ا الةاني فهو مرتب  بالبيئة المحي ة والمنوالذي يفتر وجود اَلستعداد لديه على اَلحتراق النفتي. أم

النفتةي  ث تلعي هذه العوامل دورًا مهمًا فةي عمليةة اَلحتةراقالمدرسي والجو المهني داخل المدرسة  حي

 Friedman, 1991.ح 

المرحلةة النهائيةة لعجةز الفةرد عةن  ح Folkman, 1984 يمةل اَلحتراق النفتي حتي فول مةانو 

هةةةاي تحةةةد  كنتيجةةةة لألعبةةةاء الت يةةةف مةةةع م الةةةي العمةةةل  إذ يعكةةةس اَلحتةةةراق النفتةةةي الحالةةةة مةةةن اإلن
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دراته،  ويمكةةن التعةةرف علةةى هةةذه والمت لبةات المتةةتمرة الملقةةاة علةةى عةةاتق األفةةراد بمةةا يفةوق طاقةةاته، وقةة

التةةي تبةةيي األفةةراد ددرجةةة تيتلةةف مةةن فةةرد آلخةةر دية الجتةةو الحالةةة عبةةر مجموعةةة األعةةراض النفتةةية 

 ح.1990  حرتاوي 

فتية داخلية تعبر عةن إنهةاي حالة عقلية وخبرات نأن اَلحتراق النفتي ح 2000 التيف  ويعتبر

تحقيةةةق الةةةذات لةةةد  الممةةةارس المهنةةةي الةةةذي يفقةةةد حماسةةةه عةةةاطفي  وتبلةةةد الشةةةعور  وعةةةدي القةةةدرة علةةةى 

وذلك نتيجة للضةغوط النفتةية والنوعيةة الناجمةة مةن اليدمةة  وطبيعةة ات  ليدما واهتمامه بمن يقدي له،

 مل.لوظيفة والعالقات اَلجتماعية في العا

و اَلحتةةراق النفتةةي حالةةة جتةةدية ونفتةةية مةةن اَلحتةةراق أو اليمةةود أ حأن2007  رضةةوان وينظةةر

   وحالة من الفرا  الذهني واإلنهاي الجتدي الم لق.اإلن فاء

نفتةةةية تتةةةبي اإلنهةةةاي  واَلسةةةتنزاف لةةةد  العةةةاملين فةةةي مجةةةال العلةةةوي  الةةةةي  حلنفتةةةا واَلحتةةةراق

تي  تعرض لها الفرد  مما  نعكس سلبًا على العمل والمتلقين  ويشعر اإلنتانية  نتيجة ألعباء العمل  ال

ت ريحةا فل  وتدني حيمة العمل  والنظةرة التةلبية للةذات  ألنةه يعمةل فةي هةذه المهنةة دتدني الداف ية للعم

 ح.2010لربضي  وا

فةةاَلحتراق النفتةةي ظةةاهرة تبةةيي المهنيةةين الةةذ ن  وجهةةون ظروفةةا تعيةةق أعمةةاله، بشةةكل متةةتمر  

اإلنتانية واَلجتماعيةة ما   دي إلى عدي قدرته، على الت يف وت خر سلبًا في جميع جواني الشيبية م

لتي يعملون دها ومةا  تبعةه ات ام ستالوالبحية والنفتية لد ه،  زيادة على أخرها التلبي في أدائه، في 

لمهنيةةةةةةين ن اليةةةةةةدمات مةةةةةةن أولئةةةةةةك امةةةةةةن آخةةةةةةار سةةةةةةلبية علةةةةةةى هةةةةةةذه الم ستةةةةةةات واألفةةةةةةراد الةةةةةةذ ن  تلقةةةةةةو 

 ح.1995 الرشدان 

ن اإلجهةةاد واإلنهةةاي النفتةةي نتيجةةًة لزيةةادة حالةةة مةة أنةةه اَلحتةةراق النفتةةي ح1997  راتةةي ويعةةرف

دافعيتةةه بشةةكل كبيةةر مةةن أجةةل إتمةةاي مهامةةه  يةةادةلةةى ز عللفةةرد  ممةةا يعمةةل  الموكلةةةالعةةيء والمتةة وليات 
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يةةةاره ورغبتةةةه ة سةةةواء أكةةةان ذلةةةك باخته إلتمةةةاي عملةةةه بمةاليةةةوتحقيةةةق أهدافةةةه الم لوبةةةة  كمةةةا ويوجةةةه ميولةةة

 التي يعمل دها.الداخلية أو دتأخر من البيئة المحي ة 

أو  تمةاياَله أن اَلحتةراق الةداخلي هةو تعبيةر عةن قلةة ح Maslach, 2003دينما تةر  ماسةالش 

لموجةةةةود ن فةةةةي محةةةةي  العمةةةةل  ممةةةةا  ةةةة دي بةةةةالفرد إلةةةةى اإلحتةةةةاس باإلجهةةةةاد انعدامةةةةه بالنتةةةةبة لألفةةةةراد ا

 اف يفقده ذلك تعاطفه منزاف العاطفي وبالتالي جعله يفقد خقته وإحتاسه باإلنجاز  وفي نهاية الواَلست

ضةةع مةةزمن وتةة دي إلةةى لةةى و ود إقةةمةةع العةةاملين. إذ يعةةد اَلحتةةراق النفتةةي سةةمة انفعاليةةة فرديةةة سةةلبية ت

 استنزاف الجهد البدني واَلنفعالي والمعرفي.

فةةةةات محةةةةددة لالحتةةةةراق النفتةةةةي أوردهةةةةا تعريعةةةةدة ح Cherniss,1980  فةةةةي حةةةةين قةةةةدي جيةةةةرنس

فتةي هةو اَلسةتنفاد العةاطفي أو اَلنفعةالي نتيجةة الحمةل الةوظيفي وهي أن اَلحتراق الن ح1986 عتكر 

ن الةذي  تعةاملون معهة، كةردود فعةل لضةغ  العمةل  وهةو اَلنتةحاب خريبةاآل ايالزائد  وهةو فقةدان اَلهتمة

 .غترابل  هو مفهوي مرادف لالالنفتي بتبي ضغ  العم

مةةن اإلجهةةاد واإلعيةةاء  ح ييشةةير إلةةى أن اَلحتةةراق النفتةةي هةةو حالةةةCarter, 2001أمةةا كةةارتر 

م مع فقدانةه روم الحمةاس رتيااَل دييفتك بالجت، والمشاعر لد  الفرد  حيث  بدأ األمر بشعور الفرد بع

 إلتماي مزاولته عمله.

النفتةي مفهةوي  حتةراقأن اَل  (Maslash & Jakcon, 1991) كمةا رأت ماسةالش وجاكتةون 

 ت ون من خالخة أبعاد وهي البعد األول هو اإلجهاد العاطفي والذي يشير إلةى أن العمةال الةذ ن يعةانون 

عةةي واإلنهةةاي العةةاطفي  أمةةا ييمةةا  تعلةةق بالبعةةد بالتاعف ر مضةةمةةن اَلحتةةراق النفتةةي لةةد ه، حتمةةًا شةةعو 

 ه، صةورة سةلبية واتجةاه سةلبي للعمةالء نشةأ لةدعمةال تالةاني المتمةل في تبلد المشاعر والذي يعنةي أن ال

المتتفيد ن من اليدمات  وأما البعد الةالث المتمةل في اإلحتاس بةالعجز والةنقص فةي اإلنجةاز المهنةي 
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دتقيي، أنفته، بشةكل سةلبي مةع إحتاسةه، بانعةداي الفاعليةة أمةاي اآلخةرين  ومون ن يقامليويقبد به أن الع

 ح.2001 شهاب  

فهةةو  ةةر  أن اَلحتةةراق النفتةةي هةةو مجموعةةة مةةن  حKyriacou, 2001 ريةةاكو وأمةةا عةةن كو 

الم شرات التلوكية التي تنتج من شدة الضغ  والتوتر النفتي الذي  تعرض له الفرد خالل عملةه علةى 

د ممةةا  ةة دي بةةه تةةدريجيًا إلةةى اسةةتنفاد الرضةةا عةةن وظيفتةةه وحماسةةه مةةن أجةةل تحقيةةةق األمةةويةةل د  طمةة

والتةوتر  باإلضةافة إلةى شةعوره بأنةه َل يحظةى دتقةد ر مةادي ومعنةوي  بالقلقحتاسه الهدف  دل ويتزا د إ

 بما  تناسي مع حج، جهده المبذول.

ل يحةةةد  بتةةةبي الحمةةةل كامةةة عةةةاليوانفاَلحتةةراق النفتةةةي هةةةو حالةةةة اسةةةتنفاد واسةةةتنزاف جتةةمي أن 

الفةةرد  ات لةةد والقةةدر فةةرد  ممةةا  ةة دي إلةةى اخةةتالل فةةي التةةوازن دةةين الم الةةي النفتةةي الزائةةد عةةن طاقةةة ال

العامل  يشعر الفرد حينها بفقدانه التي رة والقدرة على التعامل مع أي ضغ  نفتي إضةافي فةي الوقةت 

 ح.1990 الفاعوري  فتي الن راقهالحالي  وبالتالي ت ون النتيجة الحتمية هي احت

فتةةةةةي  ح أن الميلبةةةةةين  والملتةةةةةزمين  هةةةةة، أكةةةةةةر عرضةةةةةة لالحتةةةةةراق الن2008وت كةةةةةد الزهرانةةةةةي  

لةةةيه، كةةةذلك األفةةةراد ذوي الداف يةةةة القويةةةة للنجةةةام المهنةةةي  فالجماعةةةة المهنيةةةة األكةةةةر عرضةةةة تضةةةيف إو 

 لالحتراق النفتي  األكةر مةالية  والتزامًا بمهنتها.

التةةابقة لالحتةةراق النفتةةي يمكةةن تلييبةةه علةةى أنةةه حالةةة نفتةةية  ريفةةاتالتعراء اسةةتقومةةن خةةالل 

كبيةةر مةةن المشةةاكل المفضةةية إلةةى آخةةار سةةلبية كاإلجهةةاد ي عةةدد ي لةةه فةةسةةلبية يعةةاني منهةةا الفةةرد  وتتتةةب

والتعةةي والشةةعور بةةالعجز والةةنقص والفشةةل مةةع اإلحتةةاس بفقةةدان اَلهتمةةاي مةةن اآلخةةرين  باإلضةةافة إلةةى 

 رضا عن عمله.ي البعد لفردشعور ا
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 مراحل االحتراق النفسي:

األولى وتتجلى في مرحلة وهي الح أن اَلحتراق النفتي يمر في خالخة مراحل 2001تر  شهاب  

شةةعور الفةةرد دوجةةةود الضةةغ  بتةةبي اخةةةتالل التةةوازن دةةين م الةةةي العمةةل ومةةد  اسةةةت اعته تنفيةةذه  أمةةةا 

ا يةة نتيجةة ذلةك الضةغ   أو تحةد  حالةة مةن عةدي فعالل انت فعةالمرحلة الةانية فيها تحد  لد  الفرد رد 

تةي واَلكتئةاب  أمةا المرحلةة الةالةةة ي النفاإلنهةاالتوازن تأتي على شكل إحتاس بالقلق والتوتر والتعي و 

 ت، فيها ترجمة ذلك الشعور إلى تغيير في سلوي الفرد كانبراف الفرد عن معاملة زمالئه أو معةاملته، 

 ألمور واألشياء الشيبية أو عدي اَللتزاي بمت ولياته.ل بانشغااَل ب ريقة آلية  أو

 جيًا على عدة مراحل وهي:  تدريتي يحدن اَلحتراق النفأ ح1998  زيدانوقد أورد  

مرحلة اَلستغراق: ويكون فيها الرضا عن العمل الوظيفي في أقبى متتوياته  ول ن في حال اختل  •

 ًا على أرض الواقع فإن هذا الرضا  بدأ في التدني.فعليجري ما يالتوافق دين المتوقع من العمل مع 

فيهةةةا متةةةتو  رضةةةا الفةةةرد عةةةن عملةةةه بشةةةكل مرحلةةةة التبلةةةد: تظهةةةر هةةةذه المرحلةةةة وتنمةةةو دةةةب ء  ويقةةةل  •

فاءته وبالتالي  تدنى متتو  أدائةه لعملةه  ومةن خة، يشةعر الفةرد بةاعتالل فةي صةحته تدريجي  فتقل ك

 ر أخر  في حياته. مظاهمه بهتماالجتدية  ويمل عمله ويبدي ا 

ويمكةن أن  هذه المرحلة إدراي ما حةد  ويحةاول اَلنتةحاب النفتةي مرحلة اَلنفبال:  بدأ الفرد في  •

 ة ويباب باإلنهاي النفتي.يعاني اعتالًَل في صحته الجتمية والنفتي

اض ألعر تد امرحلة من مراحل اَلحتراق النفتي  حيث تش المرحلة الحرجة: وهنا تتجلى دوضوم أشد •

ف يةر فيهةا بتةبي شةك الفةرد فةي ذاتةه  ويبةل الفةرد ءًا  وييتل التلبدنية والنفتية والتلوكية وتزيد سو ا

 تتوء لدرجة تجعله يف ر في اَلنتحار.ة من اَلنفجار تولد لديه الرغبة في تري العمل وقد مرحل

سلتةلة مةن عبةر يهةا رد فإن اَلحتراق النفتةي يمةةل مشةكلة نفتةية ذاتيةة  وتجربةة سةلبية يعةاني الفة

ر الوقةت  فتية والقلةق والتةوتر  وتشةتد لتتعةاظ، آخارهةا مةع مةرو المراحل التي تتدر  به فتبدأ بالضغوط الن



 

28 
 

لنفتةةي بشةةكل فجةةائي  وإنمةةا هةةي نتيجةةة لتراكمةةات ومراحةةل غيةةر أن الفةةرد َل يبةةل إلةةى حالةةة اَلحتةةراق ا

 يتلفة ومتعاحبة يبفها كةرينيسحل ممرا خاللتتير دب ء  إذ يتلك اَلحتراق النفتي متارًا  ت ور من 

 1980 Chreniss,لي: كالتا ح 

داف مع تجنةي وإهمةال لألمةور الشيبةية وضةعف مرحلة أولية مع تجند، مفرط من أجل تحقيق األه •

 اصل اَلجتماعي مما   دي إلى إجهاد وتعي متتمرين. التو 

رين ومةةع اإلحبةةال اآلخةةجةةاه جةادي تمرحلةة تجنةةد متةةدني قلةةياًل يبةحبه تراجةةع وضةةعف فةةي الشةةعور اإلي •

الوظيفةة  كالمهةدئات  إضةافة إلةى قلةة األحاسةيس اإليجاديةة تجةاهعلى تناول مواد م خرة على التلوي 

 اآلخرين.وزمالء العمل مع شعور باَلستغالل من قبل 

 مرحلة ردود األفعال اَلنفعالية العدوانية مع إلقاء اللوي على النظاي القائ، وعلى اآلخرين.  •

الفةةرد صةةعوبة فةةي التركيةةز ظهةةر فيهةةا تةةدني متةةتو  القةةدرات المعرييةةة  ويعةةاني هنةةا ط ينح ةةاحلةةة ار م •

دةداة ويةت، تنفيةذ قها عجز في إع اء تعليمات واضحة  ومن خ،  تالشى اإلواض رابًا في الذاكرة   لح

 اليدمة بأدنى متتوياتها.

عزلةة اجتماعيةة إلةى  دي اعية تمرحلة جمود وقلة تفاعل يبحبها خلل واض راب في الحياة اَلجتم •

 وف رية مرفقة بالتضجر. 

ل واإلحتةةاس بةةه تةة دي بةةالفرد إلةةى األفعةةال الةةنفس جتةةدية  مرحلةةة ُيفَقةةد فيهةةا معنةةى العمةةمرحلةةة ردود  •

 .راإلدمان أو اَلنتحا

ن الشةيص الةذي يعةاني إح Gilliland& James, 1997 جةيمس أمةا مةن وجهةة نظةر جيالنةد و 

 ة التالية:ربعل األالمراحاحتراقًا نفتيًا يمر ب

فيهةةا بمةةا ييةةص عملةةه عاليةةًا جةةدًا  ولديةةه ت لعةةات  مرحلةةة الحمةةاس: ويكةةون سةةقف ت لعةةات الفةةرد •

 دواق ية وتبدو قدراته المهنية َلمعة. ليتت
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مرحلة الركود:  بدأ إحتاس الفرد بالركود شيئًا فشيئًا عندما يشعر بعدي قدرته على إشباة حاجاتةه   •

إلى جاني طلي حظ الفرد ترحية األفراد ذوي ال فاءة األقل منه  ا  العندممرحلة ُيتتدل على هذه ال

اء اديةةةةة المتناميةةةةة فةةةةي حةةةةين انعةةةةداي الحةةةةوافز الداخليةةةةة ألداألسةةةرة وإلحاحهةةةةا إلشةةةةباة المت لبةةةةات الم

 المهمات بشكل جيد.

لةةةة مةةةن انعةةةداي التحفيةةةز الةةداخلي واليةةةارجي  حيةةةث يبةةةاب الفةةةرد بحا تتجلةةةى عنةةةدمرحلةةة اإلحبةةةاط:  •

المبذولةة مةن أجةل مكافحةة الضةغوطات والعراقيةل جهةوده و التتةا َلت الفةرد حةول دوره  وتبدأتر  التو 

 المتنامية.

يبل به األمر ألصعي و دة: الفرد يببح َل مباليًا بشكل متتمر حيال الوضع الراهن  البال مرحلة •

 حاَلت اَلختالل والجمود والركود.

ة وعلةى دفعةة واحةدة وإنمةا بشةكل   فجةأيحةد ق َلَلحتةراح فةإن اEvergy, 1989إيفرجةي   يةر  و 

 تدريجي على دفعات وعلى المراحل التالية:

نيةةةه الفةةةرد خةةةالل العمةةةل  وهةةةي مرتب ةةةة بعةةةدة مةةةن الشةةةد العبةةةبي الةةةذي يعامرحلةةةة اَلسةةةتةارة: وتنةةةتج  •

 أعراض كأن  نفعل الفرد بترعة  أو أن يعاني توترًا وقلقًا دائمين  أو ارتفاعًا لضغ  الدي.

ة كاسةةةتجابة للضةةةغوط مةةةةل: التةةةأخر عةةةن تغيةةةرات سةةةلوكي هنةةةاات علةةةى ال اقةةةة: وتحةةةد  فةةةالح مرحلةةةة •

لمهةةةاي دةةةب ء وتأخيرهةةةا  الةةةبالدة والالمبةةةاَلة واَلنتةةةحاب اَلجتمةةةاعي  الةةةدواي  تأجيةةةل األمةةةور  إنجةةةاز ا

 التهك، واَلرتياب المتتمر والت اسل عن اَلستيقات مبكرًا.

دة  المعةةة باضةةة راكونفتةةةية حقيقيةةةة  جتةةةميةكالت شةةةم هةةةافيحةةةد  مرحلةةةة اَلسةةةتنزاف أو اإلنهةةةاي: ت •

ر  البةةةةداة المةةةةزمن  تفضةةةةيل العةةةةاي والمتةةةةتمر  اإلنهةةةةاي الةةةةذهني والف ةةةةري المتةةةةتم جتةةةةميالتعةةةةي ال

 جتمع مع الرغبة في هجر األصدقاء وربما األسرة.اَلنعزال ال امل عن الم
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دريجي  تبةدأ بشةكل كل تةا بشةة وإنمةنر  من خالل التةادق أن ظةاهرة اَلحتةراق النفتةي َل تظهةر فجةأ

 شيئًا فشيئا.بتي  إلى أن تشتد 

 أبعاد االحتراق النفسي:

أن مشاعر القلق والتوتر الشد د ن عنةد األفةراد ح Maslash  ن ماسالشح ع1999أوردت فرم  

  وهمةا بيةةالف توجهةات الفةةرد   حيةث  ة دي ذلةةك إلةى قلةةة اَلهتمةايناتجةة عةن تبةةادي المهةن الضةةاغ ة

بعةد اإلجهةاد اَلنفعةالي  اَلسةتنزافيح حيةث مشةاعر علةى شةكل خالخةة أبعةاد هةي ه الر هةذة  وتظهةاألصلي

دة العمل  وبعد تبلد الشعور ويتولد هذا اإلحتاس لد  الفرد حينمةا  ةقةل تتتنزف طاقات الفرد نتيجة زيا

ور قةةص الشةةععليةةه حملةةه وتزيةةد المتةة وليات بشةةكل َل ي ةةاق  فيةة دي بةةه األمةةر إلةةى الالمبةةاَلة  وبعةةد ن

 .سلبي ألن يقي، نفته بشكلجاز الشيبي فيلجأ الفرد عندها اإلنب

 ,Chiu & Tsaiح وجيووتتةةاي  Jason, 2007أشةةار العد ةةد مةةن البةةاحةين مةةةل جاسةةون  

ح أن لالحتةةراق النفتةةي خالخةةة أبعةةاد رئيتةةية هةةي بعةةد اإلجهةةاد Maslach, 2003ح وماسةةالش  2006

جةز ويشةعر ل، بمشاعر سلبية كاإلرهةاق والعالمعتاس وهو إح حEmotional Exhaustionاَلنفعالي  

مةةات ال اييةةة لديةةه  كةةل ذلةةك يحةةد  بقلةةة اهتمامةةه بالموضةةوة الةةذي يعلمةةه ل البةةه مةةع عةةدي تةةوفر المعلو 

تةةةه علةةةى التحمةةةل  وإحتاسةةةه هةةةذا يكةةةون انفعاليةةةًا ناتجةةةًا عةةةن كنتيجةةةة لزيةةةادة الحمةةةل عليةةةه بمةةةا يفةةةوق طاق

المشةةةةةةةةاعر  طه. أمةةةةةةةةا البعةةةةةةةةد الةةةةةةةةةاني فهةةةةةةةةو تبلةةةةةةةةدضةةةةةةةةغو  يةةةةةةةةادةتيجةةةةةةةةة لز اسةةةةةةةةتنزاف طاقتةةةةةةةةه اَلنفعاليةةةةةةةةة ن

 Depersonalizationعل،  فيبدأ بالتيرية والةتهك، علةى ح وييه يحد  ت ور للمواقف التلبية لد  الم

به  في حين يعامل طالبه على اعتبار أنه، أشياء وليتوا بشرًا  وتببح القتوة شعاره. وييما عمله وطال

ح Lack of Personal Accomplishmentإلنجةةاز  ر بالشةةعو و نقةةص اييةةص البعةةد الةالةةث فهةة

ه  ييشةةةعر بعةةةدي كفاءتةةةه وعجةةةزه عةةةن ويحةةةد  ييةةةه أن يقةةةي، المعلةةة، ذاتةةةه بشةةةكل سةةةلبي ويفقةةةد خقتةةةه دنفتةةة
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متالكه الم هةل ال ةافي للتعامةل مةع طالبةه  وعجةزه عةن متةاعدته، وتقةدي، اإلنجاز  وعدي مقدرته وعدي ا

 العون واإلفادة له،.

اإلنهاي اَلنفعالي  وبعةد تبلةد المشةاعر  وبعةد لنفتي في خال  وهي بعد ق احترااَل عادص أبتتلي

 نقص الشعور باإلنجاز.

 النفسي: الحتراقأسباب ا

األخةةةر ال بيةةةر فةةةي حةةةدو  ظةةةاهرة اَلحتةةةراق النفتةةةي   ن لضةةةغوط العمةةةلح أ1986 عتةةةكر  ويةةةر  

الخةةة جوانةةي: إحةةداها فةةي خمةةةل التةةي تتويتوقةف ذلةةك علةةى مجموعةةة مةةن العوامةةل المتداخلةةة مةةع بعضةةها و 

ه الشةيص أن الشيص األكةةر عرضةة لالحتةراق النفتةي هةو ذاتةأي العوامل الياصة بالجاني الفردي: 

كما وتلعي العوامل المرتب ة  داف ية ال بيرة وال موم العالي.ذو الشد د اَللتزاي بعمله وصاحي اَلنتماء 

جتماعيةةة فةةي ازديةةاد اعتمةةاد األفةةراد علةةى ة اَلناحيةةت ةةور ال بالجانةةي اَلجتمةةاعي دورًا مهمةةًا  حيةةث يتةةه،

الم ستةات. كمةا لى العاملين في هةذه إلى انعكاس األمر ع   ديالم ستات اَلجتماعية والتعليمية  ما 

ياصةةة بالجانةةي الةةوظيفي أن تةة خر بشةةكل كبيةةر جةةدًا  فبيئةةة العمةةل وأوضةةاعه وظروفةةه يمكةةن للعوامةةل ال

دة العمةل وتةوتره  وإن مةن أكةةر مةا يتةبي للفةرد إحتاسةه يةف حةتيف عولهةا فةيكلها عوامل لها أخرهةا ومف

 ظروف العمل وبيئته والتحك، فيها.بالتوتر والقلق والضغ  النفتي هو عجزه عن تغيير 

مجموعةةة مةةن العوامةةل المهنيةةة المفضةةية إلةةى اَلحتةةراق النفتةةي منهةةا:  ح2000 وقةةد أورد عتةةكر 

د غباش حةول المهةاي الوظيفيةة الواجةي علةى دوجو علق والذي  ت غموض الدورو   صراة الدور وتعارضه

يةث أن العةيء الةوظيفي هةو أي زيةادة فةي كما تعد زيادة العةيء الةوظيفي عةاماًل مهمةًا  ح  الفرد تنفيذها

كمةا   للفرد والم لوب منه إنجازها وإتمامها سةواء كانةت الزيةادة كمةًا أو كيفةاً  الموكلةوليات لمت  المهاي وا

 الةذي  تمةةةل فةي دواي الفةرد فةةي أوقةات غيةةر األوقةات اَلعتياديةةة ة َذا أهميةةة و ناوبةوالمالةةدواي  يعةد عنبةر
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والتهويةةة والضوضةةاء ة للعمةةل ومةةن ذلةةك عناصةةر الحةةرارة والتدفئةةة واإلضةةاءة وتةة خر  أيضةةًا البيئةةة الماديةة

 له.وتبمي، مكان العمل والتي تعد جميعها عوامل ت خر على مد  ارتيام الفرد في محي  عم

ح أن العوامل المتببة لظاهرة اَلحتراق النفتي تةتليص فةي الضةغوطات 2007رد ر  دتر  ييما 

مةةالء العمةةل  وزيةةادة لمتةةتمرة  وقلةةة المتةةاعدة والمتةةاندة مةةن المر وسةةين وز النفتةةية والمهنيةةة المزمنةةة وا

 ه الماديةةةةحجةةة، المتةةة وليات والمهةةةاي فةةةي العمةةةل عةةةن حةةةدها ال بيعةةةي والمتوقةةةع  وغيةةةاب الةةةدع، بأشةةةكال

يةةة للمعلةة، وتةةدني متةةتوياته   خةة،  تتةةبي ذلةةك بةةاَلحتراق النفتةةي للمعلةة، وبالتةةالي غيابةةه المت ةةرر  معنو وال

ضةةةافة إلةةةى شةةةعوره بالملةةةل واإلرهةةةاق ه مةةةن سةةةلبية فةةةي تعاملةةةه مةةةع طالبةةةه والمحي ةةةين بةةةه  باإلومةةةا  تبعةةة

 ته.عمله ومهنواإلنهاي والتعي حيال أبت  مجهود  وفي نهاية الم اف تف يره في تري 

 أعراض االحتراق النفسي:

 األعراض الرئيسة: 

% عةةةن المعةةةدل 50ي اَلعتياديةةةة بحةةةوالل مةةةع تراجةةةع للنشةةةاطات تةةةول شةةةد د وكوتتمةةةةل فةةةي خمةةة

أشةةهر  باإلضةةافة إلةةى اسةةتبعاد كةةل األعةةراض التةةي يمكةةن أن تقةةود إلةةى ال بيعةةي لمةةدة َل تقةةل عةةن سةةتة 

 . ح2007 رضوان   النق ة األولى

 : ر النوعيةاألعراض غي

شةةمل أعراضةةةًا غيةةةر متيببةةةة بمتالزمةةةة اَلحتةةراق النفتةةةي وحةةةدها  إذ مةةةن الممكةةةن حبةةةولها تو 

يكةةن ليظهةةر مةةن قبةةل  نهةةاي واإلرهةةاق الشةةد د بعةةد دةةذل مجهةةود معةةين لةة، خةةالل أمةةراض أخةةر   وهةةي اإل

و درد  وضعف في العضالت مترافق مع أل، عضلي  وآَلي في المفاصل  والتهاب في البلعوي  وحرارة أ

عقةةد الليمفاويةةة  واضةة رابات فةةي النةةوي إمةةا أرق أو زيةةادة اَلحتيةةا  الشةةد د للنةةوي  مشةةكالت ة التاسةةيوح

وضةةةةعف أو قلةةةةة فةةةةي التركيةةةةز مةةةةن الضةةةةوء وفقةةةةدان مجةةةال الر يةةةةة والنتةةةةيان  اليوفعبةةةبية ونفتةةةةية كةةةة

 ح.2007والتف ير  ووجود قادلية لإلخارة  وحاَلت تشتت وضياة  وتشنجات معوية  رضوان  



 

33 
 

أهةة، األعةةراض التةةي تظهةةر علةةى الةةذ ن  أنح 2003لزغلةةول واليريشةةا واليالةةدي  ا مةةنل كةة ويةةر  

لتعةةةي واإلجهةةةاد : انيفةةةاض الةةةروم المعنويةةةة وتةةةدنيها واإلحتةةةاس بايعةةةانون مةةةن اَلحتةةةراق النفتةةةي ومنهةةةا

ين البةةدني والملةةل والضةةجر. اإلجهةةاد والضةةيق واإلحتةةاس بالجهةةد اَلنفعةةالي ورد الفعةةل المتعةةاظ، فةةي حةة

قويةةة تةةذكر لمةةةل هةةذه المشةةاعر القويةةة. تراجةةع فةةي متةةتو  أداء الفةةرد لعملةةه وتراجةةع  سةةبابود أعةةدي وجةة

بعةض المهةاي الرئيتةي ة فةي عملةه.  لفرد من عمله وكةرة تغيبه وتجاهله ألداءهرب اإنتاجيته وتدنيها مع ت

إلحتةاس ي. امهةا ا فيهةا مةنتقيي، الفرد لذاته بشكل سلبي والشعور بعدي اَلرتيام والرضا عن وظيفتةه بمة

 بالغضي والميل للعزلة حيث يعامل العمالء والزمالء دبرود وفتور.

كمةةا يعةةاني الغضةةي والعنةةاد  لشةةعور بالفشةةل  ووجةةود حالةةة مةةن لالحتةةراق النفتةةي أعةةراض عةةدة كا

إلى الفرد من التعي معظ، اليوي  مع فقدان الشعور اإليجادي نحو العميل  والمياب المت رر  باإلضافة 

 ح.1986ة ومقاومة التغيير  والتلبية بشكل عاي في معاملة اآلخرين  عتكر  مروني الانعدا

اَلحتةراق النفتةي فير  أن هناي خالخةة أعةراض تيةص حالةة ح Cedoline, 1982وأما سيدولن  

ه وهةةي: إحتةةاس الفةةرد باإلجهةةاد البةةدني والنفتةةي  وبالتةةالي فقدانةةه طاقتةةه النفتةةية وتراجةةع حيويتةةه ونشةةاط

دتقةةد ر الةةذات. النظةةرة والشةةعور التةةلبي تجةةاه العمةةل واألفةةراد المتلقةةين لليدمةةة  وفقةةدان عور الشةة وفقدانةةه

 ع اإلحتاس باليأس والعجز والفشل.نظر للذات بتلبية كبيرة معمل. كذلك الالفرد دافعيته لل

 مستويات االحتراق النفسي:

مةل  وقةد حةدد لةه الع وتينارتب ةت دةر إلةى أن اَلحتةراق النفتةي مشةاعر  ح1997  قةد أشةار دةدران

تتو  الةاني لتعي  أما الماَلحتراق النفتي المتعادل وينتج عنه نوبات بتي ة من ا خالخة متتويات هي

أي أسةبوعين علةى األقةل   التابقة  ول نها تتتمر لمدة أطولفس األعراض الدرجة وينتج عنه نتوس  م

ض جتةةمية  مةةةل القرحةةة المعويةةة  أعةةراعنةةه  د وينةةتج أمةةا المتةةتو  األخيةةر هةةو اَلحتةةراق النفتةةي الشةةد

 شد دة.وآَلي الظهر المزمنة  ونوبات البداة ال
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 فسي:الوقاية من االحتراق الن

ظةةاهرة اَلحتةةراق النفتةةي هةةي ظةةاهرة معديةةة  تنتقةةل عبةةر األفةةراد ح إلةةى أن 2003أشةةار العتيبةةي  

د ةةد مةةن المشةةاكل الع ي فةةيية كالتتةةبلتفتةةك دهةة، خةةار  إطةةار العمةةل وبيئتةةه وتةة خر علةةى حيةةاته، الشيبةة

 العائلية والزوجية.

عتةةراف بالمشةةكلة وعةةدي ح عةةدة طةةرق لمعالجةةة اَلحتةةراق النفتةةي وهةةي اَل2009كمةةا أورد البةةدوي  

وأن يتت يع الفرد قول كلمة  َل   وأن   والعمل على التيفيف والحد من التوتر اليومي المت رر  إن ارها

التةةي تةقةةل كاهلةةه. كةةذلك اَلعتنةةاء بالبةةدن وتغذ تةةه  اييةاإلضةةواألعمةةال  ةةرفض عمةةل المهةةاي والمت لبةةات 

ة  حيةث يعتبةر الف اهةحفةات علةى روم الدعابةة و باإلضةافة إلةى محاولةة ال  متوازنةةتغذية سليمة صحية و 

 األشياص ذوو المرم وحس الف اهة أقل عرضة لالحتراق النفتي.

 نظريات االحتراق النفسي:

لى الرغ، من أنها ل، تتحةد  اهرة اَلحتراق النفتي  عتر ظن تفس حاولت أإن بعض نظريات عل، النف

 ه النظريات:ها مةل القلق والتوتر  ومن هذعنها مباشرة  وكذلك ألنها ظاهرة نفتية داخلية مةل

 (Freud, 1881-1939)التحليل النفسي: لفرويدالنظرية 

لةةةي دةةةين داخ صةةةراةلتتةةةبي فةةةي والتةةةي تةةةر  أن سةةةلوي الفةةةرد نةةةاتج عةةةن قةةةو  داخليةةةة  تةةة دي إلةةةى ا

التةوتر لشةعور بةالقلق واَلكتئةاب واَلحتةراق النفتةي و مكونات األنا واألنا األعلةى والهةو الةذي  ة دي إلةى ا

تظهةةر كتةةلوي إنتةةاني يمارسةةه الفةةرد علةةى شةةكل تبلةةد للمشةةاعر  وإجهةةاد وانعةةزال عةةن اَلنفعةةالي  والتةةي 

 ح.1999اآلخرين  رمضان  

 (Watson, 1878-1958)واتسون  النظرية السلوكية:

والتةي تةةر  أن التةلوي هةةو نتيجةةة للظةروف البيئيةةة المحي ةة. حيةةث تتةةأخر مشةاعر الفةةرد وإدراكاتةةه 

 تراق النفتي هو حالة نفتية داخلية مةل المشةاعر والقلةق  والنظريةةر بالظروف البيئية  واَلحبشكل كبي
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لةتحك، دهةذه العوامةل فإنةه تة، امةا  ك أنةه إذاالتلوكية تراه على أنه نتا  للعوامةل البيئيةة. ويترتةي علةى ذلة

ن اَلحتةةراق النفتةةي َل ه  مةةن َأْجةةل ذلةةك تةةر  النظريةةة التةةلوكية أمةةن المحتمةةل جةةدًا أن تةةت، التةةي رة عليةة

  إلةةى تعامةةل الفةةرد مةةع عمالئةةه فحتةةي دةةل تضةةيف إلةةى ذلةةك العوامةةل والظةةروف البيئيةةة المحي ةةة يعةةز 

 .ح1995رشدان  لاالضغوطات التي  تعرض لها الفرد  وجميع 

 (1943-1880) ماكسرفرتيمر النظرية المعرفية:

التةةي العمليةةات العقليةةة  والتةةي تشةةير إلةةى أن سةةلوي الفةةرد نةةابع عةةن مبةةدر داخلةةي معرفةةي  مةةةل

فةإن كةان الفةرد  يتت يع الفرد من خاللها إدراي الموقف واَلستجابة له وبالتةالي تحقيةق الهةدف المنشةود.

العاليةةة  أمةةا إذا كةةان َذا إدراي سةةلبي فيةة دي ذلةةك إلةةى  نويةةةالمع ولةةد الرضةةا و ذا إدراي إيجةةادي فةةإن ذلةةك 

 ح.1999تي  رمضان أعراض تت ور تدريجيًا وصوًَل إلى اَلحتراق النف

بالتعةي واإلنهةاي  المعلة،واليالصة هي أن اَلحتةراق النفتةي هةو ظةاهرة نفتةية تة دي إلةى شةعور 

إحتاسةةةه بعةةةدي قدرتةةةه علةةةى  إلةةةى  ةةة ديمةةةل زائةةةد ممةةةا واإلرهةةةاق بتةةةبي وجةةةود أعبةةةاء ومهةةةاي إضةةةايية وح

مةن  تعامل معه، و  ذ نال ل البتأخير بشكل سلبي عليه وعلى امواجهتها والتأقل، معها مما   دي إلى ال

 المحتمل أن ي ول األمر متتو  اليدمة المقدمة ييقلل من جودتها.

 منغصات الحياة اليوميةثالثاً: 

 يتةةيًا لحةةدو  منغبةةات الحيةةاة اليوميةةة  رئسةةبباً أسةةلوبها يعةةد إن طبيعةةة الحيةةاة فةةي عبةةرنا هةةذا و 

لبةداة  وارتفةاة ماعيةة والبيئيةة كاحيث تفتح هذه المنغبات المجال للعد د من المشةاكل النفتةية واَلجت

ضةةةغ  الةةةدي  أوجةةةاة الظهةةةر وآَلمةةةه  والحتاسةةةية  وأمةةةراض الجلةةةد  واَلكتئةةةاب واللجةةةوء لتنةةةاول ال حةةةول 

لتةةةةري العمةةةةل والتيلةةةةي عنةةةةه  التةةةةرطاوي والشةةةةيص  مةةةةر ل األيهمةةةةا  وقةةةةد يبةةةةوالميةةةةدرات واإلدمةةةةان عل

 ح.1999
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البةةغر  علةةى حةةد الحياتيةةة ال بةةر  و فهةةي متعلقةةة باألحةةدا   Stressأمةةا كلمةةة ضةةغ  أو مشةةقة 

سةةواء  أو أي مظهةةر مةةن مظةةاهر اَلنحةةراف عةةن الةبةةات  كمةةا أنهةةا تعبةةر عةةن أي اخةةتالل يمةةس اَلتةةزان 

 .حLazarus, 1993  ئته اليارجيةالياص بعالقة الفرد مع دي

أمةةةا ييمةةةا ييةةةص مةيةةةرات المشةةةقة فةةةي حيةةةاة المةةةراهقين فهةةةي علةةةى شةةةقين  الشةةةق األول والمتعلةةةق 

  فةي حةين أن الشةق الةةاني هةو المشةقات البةغر  وي لةق عليهةا المشةاحنات   الحياتية ال بةر  باألحدا

ات مشةةق ة هةةيلحيةةاة اليوميةةحأن منغبةةات اLazarus 1984أو المنغبةةات اليوميةةة. ويةةر  َلزاروس  

 ت وظروف حياة  ومية  راها الفرد أنها طاغية على حياته ومهددة لتعادته. صغيرة أو خبرا

دة وال ةةرب للفةةرد وتقةةوده للشةةعور باإلحبةةاط  وهةةي ناتجةةة عةةن ي والشةةليبةةرات الغضةةوتتةةبي هةةذه ا

لقلق ه بةاشةعور بةدر الفعلةي لتفاعل الفرد وعالقاته الحياتية اليومية مع محي ه وبيئتةه لةذلك فهةي تعةد الم

 ح. Kanner, Coyne, Schaefer &Lazarus  , 1981والضيق  

اخًا حرجةة علةى منع ةف حيةاة ، وصةادي وت ةون أحةدأما أحدا  الحياة ال بر  فهةي ذات أخةر عظةي

 الفةةرد  فهةةي أحةةدا  غيةةر اعتياديةةة وَل  وميةةة  ويةةدركها الفةةرد إدراكةةًا سةةلبيًا وتعتبةةر تحةةد، لمقةةدرة الفةةرد علةةى

 ح.Wiliams & McGilicuddy-De Lisi, 2000عها مل ملتعامجادهتها وا

 عقةد فةي علة، الةنفس دةدءاً حإلةى أن ت ةور المتةلك المعرفةي Lazarus, 1993ويشةير َلزاروس  

اليمتينيات وحتى التبعينيات من القرن العشرين قد اسةت اة إضةافة عمةق نظةري إلةى مةا هةو متبةور 

التقةةةد ر المعرفةةةي أو مةةةا يعةةةرف بةةةالتقيي،  فهةةةوييةةةق مية  وذلةةةك عةةةن طر تقليةةةديًا عةةةن مفهةةةوي المشةةةقة النفتةةة

 ةر  بةأن المشةقة تتةبي خلةاًل و فهةلليبةرات الضةاغ ة أو الشةدائد.  Cognitive appraisalاإلدراكةي 

فةةةي التقةةةد ر المعرفةةةي والموازنةةةة اإليجاديةةةة دةةةين المةةةوارد البيئيةةةة وحةةةدودها ومت لباتهةةةا مةةةن ناحيةةةة  وبةةةين 

ح. وبالتةالي فةإن مةا ُيحةِد  ردة Lazarus, 1993ة أخةر   ناحيمن  يبية وأولوياتهمعتقدات الفرد الش
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لمشةةقة والضةةغ  علةةى األحةةدا  التةةي تشةةكل مبةةدرًا ل ة تجةةاه األحةةدا  البةةغر  يعةةد داَلً الفعةةل الوجدانيةة

Stressors كما  راها الفرد الذي  واجهها في حياته. 

التقيةةي، اإلدراكةةي  بعةةادي ألالتحد ةةد النةةوع هةةذا وقةةد تيبةةص َلزاروس وزمةةال ه باتجةةاه المزيةةد مةةن

عةةن تنظةةي، إلةةى وضةةع سةةتة أبعةةاد ذاتيةةة متةة ولة أدت كةةل جهةةوده، المعرفةةي الةةذاتي لمشةةاق الحيةةاة  وقةةد 

والةذي يشةير إلةى مةد  أهميةة الموقةف  Valanceاألول هةو بعةد ت ةاف  الموقةف  عمليات التقيةي،  فالبعةد

البعةد الةةاني فهةو القادليةة للةتحك، أمةا لةه. لموقةف بالنتةبة بالنتبة لذات الفةرد والمغةز  مةن حبةول هةذا ا

Controllability  تحك، فةةةي المواقةةةف الضةةةاغ ة. د الذاتيةةةة وإدراكةةةه لقدرتةةةه علةةةى الةةةوتمةةةةل معرفةةةة الفةةةر

البعةةةد الةالةةةث والتةةةي تعنةةةي إدراي الفةةةرد الشيبةةةي َلحتماليةةةة  Changeabilityالقادليةةةة للتغييةةةر وتشةةةكل 

لقةاء نفتةه دون تةدخل مةن الفةرد أي أن هنةاي مةن تحةد  قف ومتغيراته تتغير تحبل في خبائص المو 

يقنةه الةذي مةل في شةك الفةرد وعةدي تالبعد الرابع والذي  ت Ambiguityحاجة للتدخل. ويشكل الغموض 

وهةةةي إدراي  Recurrenceيظهةةةر حيةةةال حةةةدو  الموقةةةف. أمةةةا البعةةةد اليةةةامس فهةةةو معةةةاودة الحةةةدو  

. Familiarityشةةةير البعةةةد التةةةادس األلفةةةة . ويلياً مةةةرة أخةةةر  متةةةتقبالموقةةةف الضةةةاغ  سةةةيت رر ويحةةةد  

 Riecherts, 1992 & Perrezح 

: األولةةى وهةةي مشةةقة الوقةةوة الفعلةةي أو الحقيقةةي خةةة أنةةواةعلةةى خال ةيمةةا يبةةنف َلزاروس المشةةقي

لة، ويحةد  فيهةا أن  توقةع الفةرد ضةررًا  Threat  أما الةانية فهةي مشةقة التهد ةد Harmللضرر النفتي 

وهةةي تشةةمل  Challengeدي لضةةرر علةةى وشةةك الحبةةول  والةالةةةة مشةةقة التحةةذا ا ةةن هةةيحةةد  بعةةد. ل

ضةاغ ة بكةل مةا أوتةي مةن رد بقدرته على مواجهة المواقف الة في المت لبات التي تيص خقة الفصعوب

 .حLazarus, 1993حيل ووسائل أو من خالل التعبئة النفتية الفعالة  

ات الفعةةل للشةةيص ف أن اخةةتالف مبةةدر المشةةقة  ففةةي حةةال  بحتةةي نةةة هةةي ميتلفةةة متباأمةةا رد 

عةةال  أمةةا فةةي حةةال كةةان ردة الفعةةل سةةت ون مشةةاعر غضةةي وانف المبةةدر كةةان خارجيةةًا مةةن اآلخةةرين فةةإن
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 .حLazarus, 1993يًا من الفرد ذاته فعندئذ، تتتةار مشاعر اإلحتاس بالذني واليجل  المبدر داخل

تعةرض الفةرد لليبةرة ودرجةة  تشةملبعاد  والتي ن األدد مة الشاقة على عكما وتقت، خبرات الحياة اليومي

اَلعتبةةار فةةي الجانةةي المقادةةل عةةدي قادليتهةةا  قادليتهةةا ليةةت، الةةتحك، دهةةا والتةةي رة عليهةةا  مةةع األخةةذ بعةةين

وتعةرف األحةدا  الحةادة  متتو  مقدرته، على التحك، فيهةا.للت ويع والضغ   حيث  تفاوت األفراد في 

Acute Events قة  تعةرض لهةا الفةرد بشةكل محةدود لوقةت قبةير  فةي حةين أن اات شةخبةر  علةى أنهةا

ن ةةوي علةةى تعةةرض متةةتمر يمتةةد ات شةةاقة تت ةةون خبةةر  Chronic Experiencesاليبةةرات المزمنةةة 

نت األحدا  لوقت زمني مفتوم أو ممتد. وهناي دليل واضح يقضي بأن الضرر يكون أكبر في حال كا

نةة متةتديمة أو متةتمرة قة المتعلقة دهةا إن كانةت أحةداخًا مزمالمشحج، اخلة في مقدار المتشادهة أو المتم

 .حFields &Prinz, 1997 أكةر مما لو كانت األحدا  ذات طبيعة حادة 

اط أمةةا التفريةةق دةةين األحةةدا  ذات القادليةةة للةةتحك، وغيةةر القادلةةة للةةتحك، فتعتمةةد علةةى درجةةة اَلرتبةة

دا  الشةاقة بمشةاكل البةحة لنم ةين لألحة ن ان هةذين  وينبة  كةل مةالعملي لتلوي الشيص بحد  مع

شاق غير قادلة للتحك، بشةكل مةزمن   غير أن نماذ  النظرية ال السيكية تر  أن تعرض الفرد لمالعقلية

الةة مةن ى ضةرر نفتةي  ومةن ذلةك حالةة العجةز المكتتةي والتةي تة ول إلةى حتقود في نهايةة الم ةاف إلة

 (Field &Prinz, 1997) .اَلكتئاب

بةةةات الحيةةةاة مرتب ةةةة بم شةةةرات التوافةةةق النفتةةةي والقةةةدرة علةةةى الت يةةةف فةةةي المراحةةةل غن منكمةةةا أ

فترة المراهقة  حيةث أخبتةت دراسةات علة، الةنفس المعمولةة علةى مةر العقةود  العمرية الميتلفة  وَلسيما في

 هاعراضةلبةحة العامةة وأ اليوميةة مرتب ةة ارتباطةًا وخيقةًا بكةل مةن االةالخةة األخيةرة أن منغبةات الحيةاة 

(Toyama, & Sakurai, 1999; Williams, Zyzanski, & Wright,1992 ) واألعةراض 

 ,Harper)  وبنوعيةة الحيةاة الزوجيةة وجودتهةا (Folkman, , 1984)  الياصةة بالبةحة النفتةية

Schaalje, & Sandberg,2000)  ي عن الحياةومد  الرضا العا (Lave, & Ben-ari, 2008) 
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ان المدنلمراهقين اص األشية النفتية للبح وا   وهةذا يعنةي  (Miller, & Townsend,2005) وسك 

 .ة والتنع، النفتي بشكل عايارتباطها الوخيق ددَلَلت البحة النفتي

تواصةلة  أن منغبات الحياة تعيي الفةرد وتت لةي منةه دةذل جهةد ت يفةي بشةكل متةتمر وببةورة م

تةية ول نهةا مرتفعةة بكةل األحةوال مقارنةة ة نفصةور  ة حيويةة أو علةىوقد يكون هةذا الجهةد ببةفة ديولوجية

  فتعتبةةر (Barrett &Heubeck, 2000) الم لةةوب لمجادهةةة األحةةدا  الحياتيةةة ال بةةر   مةةع الجهةةد

يوميةةةة  منغبةةةات الحيةةةاة فةةةي جملتهةةةا تجةةةارب وخبةةةرات حياتيةةةة تةةةدل علةةةى تعةةةرض الفةةةرد لالضةةة رابات ال

للمشةةقة  (Proximal sources) ملحةةةمبةةادر واضةةحة و  وت رارهةةا يحةةد  بشةةكل كبيةةر لةةذلك فهةةي

 Wagner,Compas& Howell) النفتةةية بشةةكل أكبةةر إذا مةةا قورنةةت مةةع أحةةدا  الحيةةاة ال بةةر  

كمةا أن المنغبةات تعتبةر أكةةر الم شةرات دقةة لتةدل علةى مةد  معانةاة األفةراد مةن صةعوبات  .(1988

 (Sandler, Wolchik, MacKinnon, Ayers &Roosa 1997 )الت يف والتوافق

خةةالل مةةرور دورة حيةةاة الفةةرد تعتبةةر المنغبةةات اليوميةةة مةةن المةة خرات اَلرتقائيةةة الملحةةة أو ن ومةة

أو التةي هةي  Distal ف اَلرتقائي في فترة المراهقة  بيالف المة خرات اَلرتقائيةة البعيةدةالقريبة في الت ي

ن مرحلةةةة لةةةه مةةنتقاتجةةةاوز الفةةرد واضةةي وقةةةد مةةر دهةةةا الفةةرد فةةي مراحةةةل سةةابقة مةةةن عمةةره  وعنةةد مةةن الما

و مةن اليوميةة الملحةة تتغيةر وتبةبح مة خرات بعيةدة أالمراهقة إلى مرحلة الرشد فإن المنغبات الحياتيةة 

مظةةاهر الت يةةف النفتةةي أو العجةةز عةةن ذلةةك فةةي المراحةةل الماضةةي والتةةي تتةةاعد بشةةكل كبيةةر فةةي فهةة، 

  (Martin,2002) .لمقبلة َلحقاً ا

وأشةكالها  فإمةا أن  فتةية كنةوة مةن ظةواهر الحيةاةالن وطاتالعد د من الضةغويتعايش اإلنتان مع 

تغلبةه هةي فةال يتةت يع تحملهةا فتة دي بةه إلةى يتت يع مجاراتها والت يف معها خ، التغلي عليها  أو أن 

 ح.2009لحميد  الشعور باإلحباط واَلكتئاب عبد ا
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جةال أن  نفةك َل مي  و معات على العمو أن الضغوطات جزءًا َل  تجزأ من حياة األفراد والمجتكما 

هةةذه الضةةغوطات أو تجاهلهةةا  فأصةةبح الييةةار  مجتمةةع مةةن حبضةةتها  فقةةد غةةدا مةةن البةةعي تفةةادي مةةةل

هةةا. باإلضةةافة إلةةى أن تأخيرهةةا َل يقتبةةر علةةى الجانةةي اي األفةةراد هةةو محاولةةة مواجهتهةةا والتعامةةل معأمةة

لعمةةل  فيةة دي إلةةى تقليةةل ئةةة ال ديدةةل  تعةةداه ليشةةمالشيبةةي أو العالقةةات العائليةةة واألسةةرية واَلجتماعيةةة 

 ح.2003لول  والزغ خليفاتليل اإلنتاجية وتقليل جودتها  متتو  األداء في العمل وبالتالي تق

يعةود التةبي وأن من أكةر المهن التي يعاني فيها الفرد ضغوطًا نفتيًة بشكل كبير هي التعلي،  و 

لمعلةة، بشةةكل متةةتمر  األمةةر الةةذي تق اى عةةايات الملقةةاة علةةفةةي ذلةةك ل ةةةرة المهةةاي والواجبةةات والمتةة ول

 &Maslash) .ءمةةن ال فةةاءة والمهةةارة الفنيةةة والشيبةةية علةةى حةةد سةةوا ت لةةي منةةه متةةتو  عةةال، 

Jackson, 1991) 

وأن جهةةوده،   ل فةةاءةفةةة  ومةةن ذلةةك شةةعوره، بقلةةة اكمةةا ويمةةر المعلمةةون بضةةغوطات نفتةةية ميتل

ذات. باإلضافة إلى أن مهنة التعلي، تعتبر من ق التحقيقد ر اإلنجاز و غير كايية لتشبع حاجته، إلى الت

هةا ال ةيةر مةن من المت وليات ويوجةد فيفهي تت لي أداء العد د  (Stressful Jobs) ن الضاغ ةالمه

علمةين شةعورًا بعةدي الرضةا عةن وظةائفه،  المبادر الم دية إلى الضغوط النفتةية  والتةي تتةبي لةد  الم

 ح.1999ى أدائه، وتوافقه، النفتي ورضاه، عن حياته،  محمد  ر عل  خ سلبيًا كبيراً  ما ييلف أخراً 

هةةةةي عبةةةةارة عةةةةن مةةةة خرات وميةةةةزات داخليةةةةة  ح أن الضةةةةغوط النفتةةةةية2006ويةةةةر  عبةةةةد المع ةةةةي  

ها أن تعمةةةل علةةةى تقليةةةل التوافةةةق ة وهةةةي علةةةى درجةةةة عاليةةةة مةةةن الشةةةدة  وبالتةةةالي إن مةةةن شةةةأنوخارجيةةة

  .  دي إلى عدي اتزانه وظيفيًا وسلوكياً  الذيمر ومت لباتها  األواَلنتجاي دين الفرد 

تعلةق بةالظروف الحياتيةة اليوميةة أما مبادر الضغوط النفتةية فميتلفةة ومتبا نةة  فمنهةا مةا هةو م

أن الضغوط المتعلقة اته. في حين بظروف العمل ومت لب ها ما هو مرتب كالمت لبات اَلجتماعية  ومن

آخةةار  يرًا علةةى حيةةاة األفةةراد والمجتمعةةات لمةةا لهةةا مةةنتةةأخ ةرهةةاأشةةد الضةةغوط وأكبظةةروف العمةةل هةةي مةةن 
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آلخرين  كمةا تة دي إلةى خفةض متةتو  اإلنتاجيةة سلبية تمس صحة الفرد النفتية وطبيعة عالقاته مع ا

 ح.2003والزغلول   خليفاتلديه  

الميتلفةة عةن مجمةل الضةغوط المتعلقةة دبيئةة العمةل وظروفةه (Chan & Hui, 1995)ر بةويع

ة إلةةى جانةةي فقةةدان القةةدرة بةة لح اَلحتةةراق النفتةةي  حيةث تشةةكل ضةةغوط العمةةل المتةتمر ، لمدامهباسةتي

ز عن العمةل بالدقةة وال فةاءة وداعيًا على شعور الفرد باإلحباط واإلرهاق والعج على التغلي عليها حافزاً 

 لمتوقعةالم لوبة وا

ى عةاتقه، عظةي، ن علةحملةو ن التحةديات  ويويبادف المعلمةون خةالل متةيرته، المهنيةة العد ةد مة

مجتمعةاته، اد األجيال واإلسهاي الجاد في العمل على ت وير المت وليات والمهمات  فيتوجي عليه، إعد

هةةا وتنفيةةذها ه، غيةةر مقتبةةر علةةى تحضةةير الةةدروس واإلعةةداد للتتقةةدي وت ةةون دومةةًا فةةي البةةدارة. فةةدور 

تفةةرض علةةى المعلةة، اَلرتقةةاء دنفتةةه لةةي، التعلتةةامية. فمهنةةة فحتةةي  دةةل  تعةةداه لتنفيةةذ العد ةةد مةةن المهةةاي ا

كبةةةةةة الت ةةةةةور العلمةةةةةي الجانةةةةةي المعرفةةةةةي لديةةةةةه باإلضةةةةةافة إلةةةةةى موا والعمةةةةةل علةةةةةى ت ةةةةةوير ذاتةةةةةه وإخةةةةةراء

مةن الوسةائل واألسةةاليي  علةى توسةةيع مداركةه ليتةت يع اإللمةةاي بكةل مةا هةو حةةد ث والت نولةوجي  والعمةل

اركة فةي حةل المشةاكل األكاديميةة والتربويةة المشةعلةى لعلمةي  والعمةل وال رق التربوية وأساليي البحث ا

علةةةةى إدراي خبةةةةائص المعلمةةةةين النمائيةةةةة علةةةةى اتيةةةةاذ القةةةةرارات المناسةةةبة  والقةةةةدرة المتةةةتجدة   والقةةةةدرة 

اصةةل الةةدائ، مةةع المجتمةةع واَلنفتةةام عليةةه وتقةةدي، جةةاته،  ومراعةةاة الفةةروق الفرديةةة  باإلضةةافة إلةةى التو وحا

 ح.2000 ات له  محافظة شتى اليدم

كما وتهدد الضغوطات النفتية المعل، وتهدد ممارسته لعملةه نتيجةة لمةا يبةدر عنهةا مةن تةأخيرات 

دافعيته للعمل  ف ل ذلك له أخره ال بيةر  باإلرهاق واإلنهاي النفتي  وقلة ومن ذلك إحتاسه سلبية عليه 

 ح.2000في خفض متتو  التحبيل لد  ال الب  المشعان  
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ال بيةةةر فةةةي رفةةةع متةةةتو  الضةةةغوط النفتةةةية عنةةةد  لهةةةا دورهةةةا التةةةير  و ة مبةةةادر أخةةةد عةةةدوتوجةةة

مهنةةة  وفقةةدان التشةةجيع والةةدع،  فعنةةدما يحةةري المعلةة، المعلمةةين  كةةالنظرة المجتم يةةة التةةائدة حةةول هةةذه ال

 تقةد ر داخةل المدرسةة وخارجهةا  فةي حةين يقةع علةى عاتقةه أداءمن التمتع بالبالحيات أو المكانة أو ال

والعالوات  ي حبوله على الدخل الشهري ال افي في ظل غياب الحوافز والدوافعوعد هاي ال ةير من الم

الغةةة فةةي تشةةريع القةةوانين والتعليمةةات د مةةن العوامةةل المرتب ةةة بةةاإلدارة  والمبواَلمتيةةازات األخةةر   والعد ةة

ائيًا بعةدي تلق عورهمما  بعث على شتالي إخقال كاهل المعل، بالعد د من التحديات واألعباء  التربوية  وبال

 .حBoyk, et al., 1995 الرضا عن مهنته والنظر إليها على أنها مهنة ضاغ ة 

 Helpingئةةةة مهةةةن تتةةةمى المهةةةن المعاونةةةة أو المتةةةاعدة  دريس فرعةةةًا مةةةن فوتعتبةةةر مهنةةةة التةةة

Professionsا ي، في عبرنا هذالمهن التي عادة ما تلحق بأفرادها أخقل الضغوط  فالتعل ح وهي قائمة

رة  والعمةةل علةةى تنميتهةةا يفةةة صةة بة ومعقةةدة تتةةتلزي متةةتو  عةةال مةةن المعرفةةة وال فةةاءة والمهةةاا وظغةةد

والمهةةاي والمت لبةةات والمتةة وليات بشةةكل  ذا التةةبي فهةةي مةقلةةة بةةال ةير مةةن األعبةةاءبشةةكل متةةتمر  لهةة

ي وتةةدنوصةةراة الةةدور   مر. وكةةذلك فإنهةةا مةةن الممكةةن أن تتبةةف بغمةةوض الةةدور المهنةةي متنةةامي ومتةةت

واَلقتبةادي  وغيةر ذلةك ال ةيةر ممةا  مكانة اَلجتماعية  واَلنعزال اَلجتمةاعي  وتةدني التقةد ر المةاديال

 Teacherفةةي موضةةوة الضةةغوط النفتةةية للمعلمةةين   اَلهتمةةاي العلمةةي وأرشةةد البةةاحةين للنظةةر أخةةار

Stress  ح.1989ح  منبور والببالوي 

ه متةةةتو  أداء المعلةةة، وعلةةةى اسةةةتقرار  علةةةى باشةةةرالتةةةأخير بشةةةكل موتعمةةةل الضةةةغوط النفتةةةية علةةةى 

بأسةةره معتمةةد ككةةل  والمجتمةةع  ومحركهةةا ومحورهةةامعلةة، هةةو أسةةاس العمليةةة التعليميةةة النفتةةي. كمةةا أن ال

للضةةةغوط التةةةي  واجههةةةا المعلةةة، مةةةن عليةةةه لييةةةر   أجيةةةال المتةةةتقبل البةةةاعدة  لةةةذلك فةةةأن األخةةةر التةةةلبي 

ب. غيةةر أن هنةةاي جانبةةًا إيجاديةةًا للضةةغوط ال ةةالبةةيل ر مباشةةر علةةى تحالممكةةن أن تةةنعكس بشةةكل غيةة
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تتجاوزهةةةا  وإذا لةةة، تشةةةكل أيضةةةًا  علةةةى القيةةةاي باألعمةةةال ضةةةمن حةةةدود معينةةةة َلفمةةةن الممكةةةن أن تتةةةاعد 

 ح.2000الرضا  المفيدي  درًا للقلق والتوتر والضيق وعدي مب

 أنواع الضغوط النفسية:

يةةةدة والضةةةغوط ا الضةةةغوط الجن همةةةنةةةوعيغوط إلةةةى ي، الضةةةح دتقتةةة,1976Selyeلقةةةد قةةةاي سةةةيلي  

رد يشةعر بمشةاعر إيجاديةة المةيرة للمشقة نتيجة مرور الفرد بيبرات. أما الضغوط الجيدة فإنها تجعل الف

الضغوط أيضةًا ضةغوط ومنغبةات ال تةي. نتيجة لمروره بيبرات كاإلنجاز والنجام  وي لق على هذه 

ضةربًا مةةن المواقةةف واليبةرات التةةي أشةةعرته فةةرد ة الناجمةةة عةن معايشةةوأمةا الضةةغوط المةيةةرة للمشةقة هةةي 

 ح.2005يمان  بمشاعر سلبية كالفشل واإلحباط سل

الضةغوط لعةدة أنةواة هةي: ضةغ  ديتةا ويشةير إلةى دَللةة  حMurray, 1987 يفةي حةين قتةممورا

 ضةغ  ألفةا ويعبةرالموضوعات البيئية المحي ة كما يمكن للفرد إدراكها ور يتهةا مةن منظةوره اليةاص. و 

الموضةةوعات وخبائبةةها الواق يةةة. إضةةافة إلةةى األنةةواة األخةةر  وهةةي ضةةغ  الةةنقص وهةةو  سةةماتعةةن 

درته على إشباة حاجته لإلنجةاز  واإلحتةاس بعةدي الرضةا ناجمين عن عدي قإحتاس الفرد بقلق وتوتر 

ديةة المالةة اإلمكانيةات نتيجة م خرات ديئية وأفراد آخرين مةن شةأنه، زيةادة الضةغ  علةى الفةرد كإشةعاره بق

المتاحةةة  والشةةعور باَلكتئةةاب حيةةال األمةةراض البةةحية واَلعةةتالل البةةدني. ضةةغ  النبةةذ وعةةدي اَلهتمةةاي  

اة داخلي نتيجة وجةود أشةياص فةي محي ةه أو أمةور تن ةوي علةى قلةة تقةد ر إحتاس الفرد ببر وكذلك 

مرين  دعةو  لمتةتاب االتأنيةي والعقة اآلخرين له وجهوده وعدي اإلحتاس به واكتراخه، له  باإلضةافة إلةى

 ح.2013

 مؤشرات الضغوط النفسية:

د مةةن الضةةغوط علةةى معانةةاة الفةةر هنةةاي العد ةةد مةةن الم شةةرات والتةةي يمكةةن اَلسةةتدَلل مةةن خاللهةةا 

النفتةةية وهةةي كةةاآلتي  الم شةةرات البدنيةةة: وتشةةمل شةةعور الفةةرد باإلنهةةاي واَلسةةتنزاف وتشةةنج العضةةالت 
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العقليةةة: وتشةةمل ضةةعف المهةةارات وعةةدي القةةدرة علةةى رات لم شةةاة ضةةغ  الةةدي. اواآلَلي الجتةةمية  وارتفةة

ية واجتماعيةةةة. الم شةةةرات ر مةةةاعي  مشةةةاكل أسةةةاَلنعزال اَلجتكةةةاتيةةةاذ القةةةرارات. الم شةةةرات اَلجتماعيةةةة: 

النفتية العاطفية: اإلن ار والتبرير  جنون العظمة  اَلكتئاب  القلق والتوتر والغضي  الالمباَلة وفقدان 

 ح.2004 امل ة  كَلهتماي بال لبا

  آثار ونتائج الضغوط النفسية:

حدخةة أخ ةارًا فئةات المجتمةع م من المحتمل أن تنتقل الضغوط التي يعةاني منهةا األفةراد إلةى بقيةة

اجتماعيةةة ميتلفةةة ومتعةةددة  فةةةاألخر النةةاتج عةةن تعةةةرض المعلةة، للمنغبةةات قةةةد  نتقةةل إلةةى الم ستةةةة أو 

تمع  ومن المحتمل أن تتتبي المنغبات في اليتةارة المجإلى ا  خ، بعد ذلك المدرسة التي  نتتي إليه

ليتت دواق يةة وَل عقالنيةة  واتياذ قرارات  بشكل غير مباشر مةل تدني مد  الرضا حيال جودة العمل 

 ح.2002وعدي وجود أي نوة من اَلدت ار واإلدداة  وارتفاة نتبة حواد  العمل  العدوان  

معتمةدة بالدرجةة األولةةى  إيجاديةةة أو سةلبية  فهةي خراتومة   لمنغبةات كعوامةلوَل يمكةن تبةنيف ا

ًا على العمل مما  زيد إنتاجية خر إيجادي وحافز على التجربة الشيبية للفرد  فمن الممكن أن ت ون َذا أ

الفةةرد وإنجةةازه  وفةةةي المقادةةل قةةةد يكةةون لهةةةا أخةةر سةةلبي علةةةى الفةةرد فتتةةةبي لةةه اإلحتةةةاس بةةالتوتر والقلةةةق 

ذي من شأنه أن يقلل دافعيته للعمةل وبالتةالي تراجةع أدائةه وإنتاجةه  فةاألمر ر الاألمغضي واإلحباط  وال

ة لتلةةةةك المنغبةةةةات وعلةةةةى أي صةةةةورة تةةةةأتي هةةةةذه رد علةةةةى اَلسةةةةتجابفةةةةي جلةةةةه خاضةةةةع لمةةةةد  مقةةةةدرة الفةةةة

 .حLaw & Lover, 2000اَلستجابة  

 نظريات الضغط النفسي:

 النظرية الفسيولوجية: 

  عامةةةل غيةةةر متةةةتقل يةةةأتي اسةةةتجابة للبيئةةةة المحي ةةةة الضةةةغأن  حSelye, 1976ي  ةةةر  سةةةيل

ضاغ  ومةزعج مةن نمة  أو أنمةاط  الضاغ ة  وأنه يمكن اَلستدَلل على تعرض الشيص لتأخير ديئي
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ات على ال يةان. وبةين استجادته. وير  أيضًا أن أنماط اَلستجابة الفتيولوجية للضغوط تهدف إلى الحف

حةةةل الت يةةةف العةةةاي  وهةةةي: مرحلةةةة الفةةةزة وت ةةةرأ فيهةةةا عةةةدة مرا تشةةةكلفع الضةةةغ   فةةةي دراسةةةته مراحةةةل لةةةد

مرحلةةةة المقاومةةةة ويكةةةون تعةةةرض الفةةةرد فيهةةةا تغيةةةرات فتةةةيولوجية وجتةةةمانية. أمةةةا المرحلةةةة الةانيةةةة فهةةةي 

 ح.2001للضاغ  متزامنًا مع قدرته على الت يف  عةمان  

 النظرية المعرفية السلوكية:

عه اإلطةةار المرجعةةي لنظريتةةه دبيةةان وضةة عنةةد Spielberger, 1988)  كمةةا وعنةةي سةةبيلبرجر

يقةةوي الفةرد دتقةةد ر الظةةروف طبيعةة العوامةةل البيئيةة فةةي محةي  الفةةرد والتةي ت ةةون عوامةل ضةةاغ ة  وهنةا 

ن شةأنها أن تقلةل الضاغ ة إلى آخار حالة القلق  ويحاول بعدها استيداي آليات الدفاة المالئمة التةي مة

قةةد يضةة ر األمةةر َلسةةتيداي أسةةلوب التجنةةي والةةذي يحةةاول ت  و ال بةةإلسةةقاط أو الضةةغ  كاإلن ةةار أو ا

الضغ  هو حالة انفعالية تتابع من خالل  الفرد من خالله الهرب من الموقف الضاغ . وير  أيضًا أن

يةر لهةذه الحالةة قةع  ويكةون المةاَلستجابات المعريية التلوكية التي تحبةل كةردة فعةل علةى الضةغ  الوا

 ح.1999 يدي  رش ي ضاغ عامل خارج

كةةذلك وقةةد قتةة، القلةةق لقتةةمين: األول سةةمة القلةةق أو القلةةق المةةزمن أو القلةةق العبةةادي  والةةةاني 

الموضعي أو ما يتمى قلق الموقف. وبناًء على هذه الر يةة للقلةق اسةت اة صةياغة نظريتةه حالة القلق 

إلةةى دَللةةة عةةود بي يحالةةة  والتةة ةةر  أن هنةةاي عالقةةة وطيةةدة دةةين الضةةغ  وقلةةق ال لتفتةةير الضةةغ   فهةةو

قلق الحالة على وجود ظروف ضاغ ة  وبناًء عليه  رب  القلق والضغ   وير  أن الضغ  الناتج عةن 

 ح. 2005ل معين يتبي حالة القلق ويتتةني من ذلك القلق كتمة  دو فاتح  عام

 مفهةةومين أساسةةيين همةةا مفهةةوي الحاجةةة ومفهةةويح 1893-1988 (Murray) ويوضةةح مةةوراي

اجةةةة يعبةةةر عةةةن محةةةددات التةةةلوي الجوهريةةةة دينمةةةا مفهةةةوي الضةةةغ  يضةةة، كةةةاًل مةةةن الح فهةةةويالضةةةغ . فم

طةةار البيئةةة المحي ةةة بةةالفرد  ويةةر  بةةأن الضةةغ  سةةمة تيةةص محةةددات التةةلوي الجوهريةةة والمةة خر فةةي إ
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مةةن أجةةةل تحقيةةةق هةةدف معةةةين. وقةةةد قتةةة،  موضةةوعًا ديئيةةةًا أو شيبةةةًا معةةين تيتةةةرت أو تعرقلةةةت جهةةةوده

ألول ضةغ  ديتةا والةذي  ةدل علةى الموضةوعات البيئيةة واألفةراد المةدَركين. ن: انةوعيالضةغ  إلةى موراي 

لموضةةوعات الواق يةةة ودَللتهةةا كمةةا تبةةدو علةةى أرض الواقةةع. والةةةاني ضةةغ  ألفةةا والةةذي يشةةمل سةةمات ا

ديتةةةةا  كمةةةةا وي كةةةةد أن الفةةةةرد يقةةةةوي دةةةةرب   ويشةةةةير مةةةةوراي إلةةةةى أن سةةةةلوي الفةةةةرد عةةةةادة مةةةةا  ةةةةرتب  بضةةةةغ 

التةةةي اكتتةةةبها وهةةةو مةةةا يعةةةرف بمفهةةةوي ت امةةةل  معينةةةة دنةةةاًء علةةةى اليبةةةرات تاجةةةابح ةضةةةوعات معينةةةمو 

عمليةةةة التفاعةةةل التةةةي تحةةةد  دةةةين الموقةةةف الحةةةافز والضةةةغ  الحاجةةةة. ييمةةةا يعبةةةر عةةةن مفهةةةوي ألفةةةا بأنةةةه 

ح. وقةد عةرض قائمةة للضةغوط وهةي: ضةغ  ضةعف الةدع، اأُلَسةري  2001والحاجة الناشة ة  عةمةان  

وار   وضغ  الجنس  والضغ  النةاتج عةن ناتج عن األخ ار وال   الالضغنف والعدوان  و وضغ  الع

النةةةاتج عةةةن سةةةوء التغذيةةةة  خةةةر والتتةةةامح  والضةةغ اَلحتقةةار وعةةةدي اَلهتمةةةاي  وضةةةغ  الع ةةف علةةةى اآل

 ح.1999رشيدي  ونقبها  

 نظرية التحليل النفسي:

مةةةةةل لعوات وافةةةةةرد مةةةةةن المةةةةة خراأن األنةةةةةا تحفةةةةةظ ذات الح 1939-1881ح  Freud   كةةةةةد فرويةةةةةد 

 ة والداخلية التي تهدده  ويشةمل ذلةك محاولةة الت يةف معهةا أو الهةرب منهةا أو العةدولوالمةيرات اليارجي

 ةي شةعورًا باَلرتيةام عنها. فزيادة الضغ  النفتي ت دي تلقائيًا إلى شةعور اإلنتةان بةاألل، وانيفاضةه يع

 يةةةةث ت كةةةةد دور العمليةةةةاتة  حاخليةةةةزاويةةةةة نفتةةةةية د واللةةةةذة. فتةةةةر  نظريةةةةة التحليةةةةل النفتةةةةي الضةةةةغ  مةةةةن

اعةل والبةراة الةداخلي الالشعورية وأهميتها  وآليات الدفاة عند تحد د التلوي التوي وغير التوي  فالتف

علةىح  فةي حةين عةدي قةدرة الفةرد علةى إيجةاد المتبادل دين عناصر الجهاز النفتي  األنا والهةو واألنةا األ

فتةةي  وتةة خر التجةةارب  ة دي إلةةى حةةدو  ضةةغ  ن ألهةةوبةةات اليةةارجي ومت ل تةوازن دةةين مت لبةةات الواقةةع

خبراتهةا تعةد حجةر األسةاس الةذي يكةون الداخلية للفرد على إدراكه للموقف الضةاغ . فتجةارب ال فولةة و 

، وضاغ    دي إلى محاولته تفريه انفعاَلته التلبية شيبية الفرد ييما بعد  وتعرض الفرد لموقف م ل
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الالشةةعورية  لةةذلك فةةإن أي انفعةةال تيدامه آليةةات الةةدفاة ل اسةةخةةال الموقةةف وذلةةك مةةنالتةةي نتجةةت عةةن 

حبًا للمواقةةةف الضةةةاغ ة التةةةي تواجةةةه الفةةةرد يقةةةوي سةةةلبي كةةةالقلق واليةةةوف وغيرهمةةةا يكةةةون متزامنةةةًا ومبةةةا

 ح.2006 وحتن ن ار أو ال بت أو غيرها من آليات الدفاة  حتندتفريغها ب ريقة َلشعورية إما باإل

 تماعية:ة االجالنظري

بمفةرده منعةزًَل عةن اآلخةرين فهةو كةائن اجتمةاعي ب بعةه وعلةى الةدواي ع اإلنتان ال ةيش تت يَل ي

ن هة، حولةه  وسةلوكه متةأخر دهة، وب بيعةة عالقتةه معهة،  وكةذلك متةأخر بالبيئةة في تفاعةل متةتمر مةع مة

الفةرد  قةدرةأن مح Bandura كوناتها  فاألفراد جزء من هذا النتةق اَلجتمةاعي. ويةر  بانةدورابأكملها وبم

ى كل األحدا  البادمة والمواقف الضاغ ة معتمدة على مةد  فعاليةة ذاتةه  وأن مةد  على التغلي عل

قدراته ذاته للتغلي على المواقف الضاغ ة تعتمد على ديئته اَلجتماعية ومحي ه وعلى معرفته ب فعالية

 ح.2006  نوحت واجهه  حتنوإمكانياته التي يتتيدمها في تعامله مع الضغوط التي ت

 األفكار الالعقالنيةرابعاً: 

 نبذة تاريخية عن نظرية أليس:

ة م لقةة أظهرت نتائجه أن سلوي المرضى ليس دنتيجة اهت، أليس دنظرية التعل، واَلشتراط حيث 

أف ةار غيةر من قيةة.  هو نتا  لالستعداد البيولوجي اَلجتماعي من أجل اإلبقاء علىدل للتعل، فحتي  

أسلوب عال  نفتي من قي معتمدًا على نموذ  نفتةي. وفةي  طريقه إليجاد سيأل شق 1954في عاي ف

تةةلة مةةن المقةةاَلت  وكةةان محتةةو  مةةا عرضةةه فةةي كتاباتةةه كتةةي عةةن أسةةلوبه الجد ةةد فةةي سل 1962عةةاي 

فتةي عةن طريةق اسةتيداي المن ةق والعقةل حيةث أطلةق علةى عبارة عن محاوَلت في اإلرشاد والعال  الن

استيدي ت نيكات انفعالية ومعريية ليتاعد المرشد والمتترشد فةي لعقالني   تي االنفه هذا  العال  أسلوب

أسةةعد وعربيةةات  أدةةو النيةةة والتةةي تترافةةق مةةع انضةةباط سةةلوكي وانفعةةالي  تغييةةر وتبةةحيح المعتقةةدات العق

 ح.2009



 

48 
 

ن ول األحةةدا   وأومةةن وجهةةة نظةةر ألةةيس أن سةةلوي الفةةرد وانفعالةةه نةةابع مةةن اعتقاداتةةه وأف ةةاره حةة

ألنفته، بمشكالت نفتية عندما يحدخون ذواته،  وعنةدما يقومةون دتقيةي، وتقةوي، أنفتةه،  د  تتببون فرااأل

ن خالل تحويل التفاضالت الحياتية لحاجات ضرورية وملحة. فالمعتقدات فةي مجملهةا إمةا أن وكذلك م

ر أن ت ةون غيةأو  تةية ن الناحيةة النفعقالنية  نتج عنها انفعاَلت معتدلة الشدة وت ةون صةحية مةت ون 

الفرد مةن عقالنية  نتج عنها انفعاَلت قوية وشد دة واض رابات تعرقل تحقيق األهداف المنشودة وتمنع 

 .حTodd & Bohart, 1999التمتع بشعور الرضا والتعادة  

هةي أف ةار وقد است اة أليس تقتي، المعتقدات لد  األفراد إلى قتمين  األول معتقدات عقالنية و 

تت يع الفرد من خاللها الوصول ألهدافه وتحقيقها  كما أنهةا أف ةار تفضةيلية ومن قية ي ق ية، واومفايي

تج عن هذا القت، من المعتقدات سلوكيات انفعالية سةوية ومعتدلةة وإيجاديةة ومتوازنةة. وغير وجريئة  وين

 ر المن قيةةةوغيةة اطئةةةر والمفةةايي، الي، الةةةاني فهةةو المعتقةةدات الالعقالنيةةة وهةةي مجمةةوة األف ةةاأمةةا القتةة

متزنةةة وغيةةر الواق يةةة والتةةي تعرقةةل وصةةول الفةةرد ألهدافةةه المنشةةودة   رافقهةةا سةةلوكيات وانفعةةاَلت غيةةر 

 .ح1999وسلبية أيضًا  الفرم  

 األفكار الالعقالنية: مفهوم

ف ةةار األف ةةار الالعقالنيةةة علةةى أنهةةا جملةةة مةةن األح 1994 وعبةةد الةةرحمنيعةةرف كةةل مةةن المعتةةز 

واق يةةة وغيةةر الموضةةوعية والتةةي تتتةة، بالتةةعي إلةةى ال مةةال وإلةةى اَلستحتةةان  وتعظةةي، لايةةر المغلوطةةة غ

 .اآلخرين  واإلحتاس بالعجز واَلت اليةاألمور المتعلقة بالذات وب

حتعريةةف األف ةةار الالعقالنيةةة علةةى أنهةةا أف ةةار مغلوطةةة وغيةةر من قيةةة وغيةةر 2011 وأورد مجلةي 

ق طموحاتةةه وأهدافةةه   نةةتج عنهةةا سةةلوكيات وانفعةةاَلت سةةلبية يةةقتح  يمنةةع الفةةرد مةةنواق يةةة  تشةةكل حةةاجزاً 

 .غير متزنة وغير سوية
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ية هي ليتت بعملية وهي أف ار غير واق يةة  ودوغماتيةة العقالنأن ال” Dryden, 2002“وير  

 ح.2009جامدة وغير متوافقة مع الواقع  البميلي  

نفعاليةةةة  كمةةةا أنهةةةا تتتةةةبي فةةةي َلت احةةةدو  اَلضةةة رابا ن األف ةةةار الالعقالنيةةةة هةةةي التةةةبي فةةةيإ

سةةلوكه دةةل وتوجهةةه  غالبيةةة األعةةراض المتعلقةةة بالضةةغوط التةةي يعانيهةةا األفةةراد فهةةي تغةةزو ف ةةره وتغيةةر

  دةل هةةي ذات أيضةًا  ومةةا  زيةد األمةةر سةوءًا أنهةةا أف ةار ليتةةت بمن قيةة وَل واق يةةة وَل مرنةة وَل إمبريقيةةة

كيات ونتةةةائج انفعاليةةةة غيةةةر مرضةةةية  يقةةةوي الفةةةرد و لا سةةةيةةةر مناسةةةبة  م لهةةةطبيعةةةة دوغماتيةةةة وم لقةةةة وغ

 نبغةي علةي  أن  يدي تعةادير مةةل  ووجوبيةات كةأن يتةت بالتعبير عنهةا بشةكل لفظةي علةى شةكل  نبميةات

مةةن الضةةروري أن  يجةةي أنح  وينةةتج عنهةةا هزيمةةة الةةذات وعةةادة مةةا ت ةةون نتةةائج اليبةةائص الف ريةةة 

 ح.2008يضة  و عملية التعل،  الع

 غير العقالنية: رفكاسمات األ

ح بعةض البةفات لألف ةار الالعقالنيةة وهةي: الم البةة وهةي عةدد مةن Ellis, 1997طةرم إلةيس  

وميلةه إلتمةاي المهةاي  ات التي ت ون على شةكل مفروضةات  وذلةك نةابع مةن رغبةة الفةرد فةي ال مةالال لم

تةةةتلزي    ي نبغةةةيسةةةتيداي كلمةةةات   بةةةأعلى متةةةتو  مةةةن المةاليةةةة  ويكةةةرر علةةةى نفتةةةه بشةةةكل متةةةتمر كا

ة. أن يعمة، الفةرد أف ةةارًا بشةكل م لةق معتمةدًا علةةى تجةارب وخبةرات محةةدود  توجةيح. التعمةي، الزائةد وهةةو

ة سلبية. التهويل وهةو إع ةاء األحةدا  التقد ر الذاتي وهو أن يحد  الفرد نفته بانهزاي وان تار وب ريق

وهةةو أن  نحةةاز أدراي الفةةرد نحةةو تةةير التفييةةه. أخ ةةاء فةةي  أو اليبةةرات اهتمامةةًا أو أهميةةة بشةةكل مبةةاله

لظروف. اَلنهزامية وتتمةل في اني التلبية لألمور واألحدا . التلبية وهي أن يعزي الفرد تعاسته لالجو 

ًا عن محاولته مواجهتها. اَلت الية وتتمةل في اعتمةاد الفةرد تجني الفرد التعرض لمباعي الحياة عوض

لةتيلص مةن م سةي . العجز وهةو عةدي مقةدرة الفةرد علةى امنه،ياء ين َلسيما األقو على األشياص اآلخر 

تبةفين بضةيق األفةق حلةول جةاهزة ل ةل مشةكلة الماضي. ضيق األفق وفي العادة يكون لد  األفةراد الم
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وذجيةةة. عةةدي التتةةامح ويتمةةةل فةةي عةةدي مقةةدرة الفةةرد علةةى العفةةو والمغفةةرة. كمةةا أن هةةذه الحلةةول ت ةةون نم

بله ومحبته بشكل م لق كمةا هةو في اعتقاد الفرد أن على اآلخرين تقمةل ويت لى القبول التاياإلصرار ع

 . نال رضاه، بغض النظر عما يفعله وأن

 أنواع األفكار الالعقالنية:

تعتبةةر األف ةةار الالعقالنيةةة فةةي أصةةلها رغبةةات محببةةة لةةد  اإلنتةةان ول نهةةا مةةع الوقةةت أصةةبحت 

تعلةق علةى خالخةة أنةواة: األول معتقةدات ت وهةي نهةا.تةت يع التنةازل عم الي م لقةة وشةروط ملزمةة َل ي

النةةوة الةةةاني  .كارخةةة عر بةةأن هنةةايبالةةذات  وهةةي أن  لةةزي الفةةرد نفتةةه بفهةة، كةةل شةةيء وإذا لةة، يتةةت ع شةة

ويتعلق باآلخرين وهو معاملة الفرد لآلخرين ببورة حتنة عادلة وإذا ل،  بادلون هذه المعاملة شعر بأن 

الةالةةث ويتعلةةق بظةةروف  لتةةلبية والغضةةي تجةةاه اآلخةةرين. النةةوةه باشةةعور   ممةةا  ةة دي إلةةى األمةةر فظيةةع

تتير بالشكل الةذي  ريةد  وإذا لة، يحبةل ذلةك شةعر بكارخةة الحياة وهو اعتقاد الفرد بأن الحياة يجي أن 

 ح.1996نه شعوره باألل، النفتي واألسى  التميمي    مما  نتج ع

 أقسام األفكار الالعقالنية:

ع قةةدرات الفةةرد  تتةةتند إلةةى عةةدد مةةن رًا غيةةر حقيقيةةة َل تتناسةةي مةةيةةة أف ةةاقالنلالعتعتبةةر األف ةةار ا

ته  ييه. فينتج عنه شعوره باإلحباط وعدي ال فاءة وفقدانه التقد ر لذا التوقعات غير الممكنة بشكل مباله

ة ف ةار الالعقالنيةويشمل هذا اَلضة راب المتةتو  النفتةي ومتةتو  تف يةره  ويتةتيلص مةن ذلةك أن لأل

 :وهيتاي أق

  :اضطراب اإلدراك

عمةةا هةةو مةةألوف  ويتمةةةل فةةي انحةةراف اَلسةةتجابة الحتةةية وطريقةةة تأويلهةةا  ويكةةون علةةى هيئةةة اَلدتعةةاد 

هةالوس فةي النةواحي الحتةية وهةي والفشل في ترويض المنبهات اليارجية  ويعاني المريض عددًا من ال

 ه مةةن الممكةةن أن يعةةاني هةةالوسا أنةة. كمةةية أو ببةةريةوس سةةم هةةالوس غيةةر صةةحيحة فقةةد يعةةاني هةةال
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لروائح  وخلةاًل فةي متعددة أو من اَلنيداة أو اَلستغراب  ويعاني من فرط حتاسيته للضوء والبوت وا

 ح.2000ي   وسف  إدراي األحجاي والحركات والمناظر وتبدًَل في اإلدراي الجتد

  :اضطراب نمط التفكير

التراب  دين أف اره أو شذوذ في ر انعداي ييظهمه تتدل عليه من كالويمس طبيعة تف ير الفرد  وي

يحتمةل أن ت ةون األف ةار جاريةة وفقةًا التراب   ويباحي ذلك انحياز لألف ار أو ت ا ر بشكل مفةاج   و 

ر عنةةةده التراب ةةةات التةةةببية وَل يتةةةت يع لعةةةدد مةةةن التيةةةيالت المتضةةةمنة أجةةةزاًء ترمةةةز إلةةةى العمةةةوي وتظهةةة

ذلك قةةةد يكةةةون المحتةةةو  الرمةةةزي لألف ةةةار ذا مجتمعةةةه  كةةةعةةةن  ف ةةةارعنةةةى دةةةدون وجةةةود أالمةةةريض فهةةة، الم

على نحو غير مناسي عن العناصر المن قية خبوصية شد دة وقد تعامل الرموز وكأنها أمور واق ية 

 ح.2000األخر   دسوقي  

 :اضطراب التعبير

ه ف ار تل أالتراب  في تتل ويتمةل في معاناة المريض من صعوبة في اإلفبام عن أف اره وانعداي

ي اسةةتمرار الحةةد ث عةةن موضةةوة واحةةد لمةةدة طويلةةة وعةةدي قدرتةةه علةةى إيجةةاد المعنةةى بتالسةةة وفشةةله فةة

 ح.2000  وسف 

 :اضطراب محتوى التفكير

هذا النوة يأخذ أشكاَل ميتلفة مةل التوه، وهو أن يعتقد المريض شيئًا بشكل خادت ول نه ليس له 

وهمةات عنةد األفةراد األشةكال التاليةة:   وتأخةذ التاشنقةالب المةريض تبةحيحهالبحة وَل يقبةل  أساس من

مةةةون بمحاولةةةة مراحبةةةة الشةةةيص وإ ذائةةةه. توهمةةةات اَلضةةة هاد وهةةةي أف ةةةار باطلةةةة تفيةةةد بةةةأن اآلخةةةرين يقو 

ظةةن الشةةيص أن حةةد ث الغربةةاء  ةةدور حولةةه. توهمةةات التةةأخير وهةةي معتقةةدات  وهةةيالمعتقةةدات الباطلةةة 

ن قةو  خارجيةة إضةافة إلةى توهمةات أخةر  توهمةات العظمةة  يةة مةه آتن أفعالةه وأف ةار زائفة ييظن الفرد أ

 ح.2000وتوه، األمراض والعلل البدنية  دسوقي  
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 :اب مجرى التفكيرطر اض

ف المةةريض عةةن متابعتةةه الحةةد ث فةةي موضةةوة مةةا خةة، وهةةو حةةدو  توقةةف لعمليةةات التف يةةر  فيتوقةة

عقله مبحوبة ببور يتةق ها  ر فيف ااناته ازدحاي األيشرة خانية في موضوة آخر  باإلضافة إلى مع

 ح.2000على األشياص اآلخرين   وسف 

 :اضطراب التحكم في التفكير

  ويعةةاني فراغةةةًا خير قةةو  معينةةةة تقةةوي بتةةحي أف ةةاره وحرمانةةةه منهةةاض أنةةه تحةةةت تةةأويعتقةةد المةةري

ه ة هةةذقاومةةعةةدي قدرتةةه علةةى مف ريةةًا  وقةةد يشةةعر أن هنةةاي أف ةةارًا داخلةةه دتةةأخير قةةو  خارجيةةة ويعبةةر عةةن 

رًا األف ار  فهو يشعر بيوف دائ، وبوساوس تجعله يقدي على اَلنتحةار فهةو أسةير معتقةدات باطلةة وكةية

 ح.2000لهذيان   وسف  تعرض لما 

 :أسباب االضطرابات الالعقالنية

هةو  توجد عدة أسباب تحفز حدو  وظهور األف ار غير العقالنية  منها ما هو مةرتب  بةالفرد أي

 كون سببه البيئة المحي ة  ومن هذه األسباب: ما ينها متتبي به وم

دد قةةةة تةةةرب  دةةةين الهرمونةةةات والغةةةوتشةةةير الدراسةةةات إلةةةى وجةةةود عال أوال دور الهرمونيييات والغيييدد:

إلةةى احتفةةات أجتةةاي مرضةةى  (Gesing, 1965)حيةةث خلةةص جتةةنجرضةةى اَلضةة راب اإلدراكةةي  مو 

وأنهة، يشةعرون بالنعةاس إذا تة، إخةرا  ين  تةروجيةة مةن عنبةر النيالفباي ال ةاتوني الةدوري بكميةات عال

وهو هرمون الغدة الدرحية والذي األطباء استيداي هرمون الةيروكتين هذا العنبر وطرده  وقد است اة 

تةةةروجين  وبالتةةةالي العمةةةل علةةةى شةةةفاء تةةةأخير علةةةى عمليةةةة األيةةةض للمتةةةاعدة فةةةي الةةةتيلص مةةةن النيلةةةه 

رضى الفبةاي لةد ه، خلةل فةي عمةل الغةدة م % من90ه أن ما نتبت(Dysin) د دا زن جالمرضى. كما و 

نفتةةةةةية أو اضةةةةة رابات الدرحيةةةةةة ونشةةةةةاطها العةةةةةاي  حيةةةةةث تحةةةةةد  اضةةةةة رابات هرمونيةةةةةة سةةةةةببها ضةةةةةغوط 

 ح. 2009وجدانية الغامدي  
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% مةن 60دراسات أن مةل هذا اَلض راب ت، اكتشافه فةي فتشير نتائج ال ثانيا: العوامل الوراثية

ورة أن  ةةةت، توريةةث اَلضةةة راب مةةةن اآلبةةاء إلةةةى األدنةةةاء مباشةةةرة  الضةةةر يس بئالت المرضةةةى  ولةةأفةةراد عةةةا

  مبةةاباً  % فةةي حةةال كةةان أحةةد األدةةوين10بةةاب هةةو لدواسةةات أيضةةًا إلةةى أن احتمةةال طفةةل موتشةةير ا

رض وتهيئةة الشةيص ليبةبح مبةابًا  وفةي حةال اجتمعةت ووجد أن للعامةل الةوراخي دور فةي تحفيةز المة

 1966  عةةةاي Histon خي والبيئةةةي كمةةا أشةةارت أبحةةا   هتةةتون لةةوراي واالعامةةل البيولةةوجعةةدة عوامةةل ك

 .ح1995 مب فى   1967عاي Congline وكونجلن

 حيةث أن معاملةة األهةل ألوَلدهة، بشةكل سةلبي تلعةي دورًا هامةاً  المعاملية الوالدنية: أساليب ثالثاً  

اعةل اإليجةادي أو للتفرهةا  ن ب فلهمةا وافتقافي حدو  األف ار الالعقالنية ومن ذلك ضعف عالقة الوالةد

تنشةئة ال فةل اي الذات  وعلى النقةيض مةن ذلةك فةإن اَلحتراي المتبادل مما   دي إلى شعور ال فل بانهز 

حتةةراي قةةرارات والديةةه وَل اله ييةةه يحرمةةه مةةن الشةةعور باَلسةةتقاللية وَل يعلمةةه اورعا تةةه بشةةكل خةةاط  ومبةة

ئلي وظةروف األسةرة التةلبية دورًا هامةًا العةالجةو دنفتةه. كمةا  لعةي اكيفية حل المشكالت التةي تعترضةه 

ف ةار الالعقالنيةة لةد  المةراهقين األف ةار  وقةد لةوحظ ارتفةاة نتةبة األ يحفز اكتتاب الشةيص لمةةل هةذه

وغير عادية يباحبها بعض األعراض النفتية  ن كال الجنتين والذ ن ي يشون في أجواء أسرية سلبيةم

 . ح2009 الغامدي   تفعكتئاب النفتي المر األخر  مةل اَل

فت كةةةد النتةةةائج المتتيلبةةةة مةةةن دراسةةةات عد ةةةدة ظهةةةور  رابعيييًا المسيييتوى االجتمييياعي والثقيييافي:

فةةةراد المنتمةةةين ألسةةةر ذات متةةةتو  اقتبةةةادي ف ةةةار الالعقالنيةةةة بشةةةكل واضةةةح وبدرجةةةة كبيةةةرة لةةةد  األاأل

ألسةر ذات متةتو   تمةينالمنرنته، مةع األفةراد واجتماعي وخقافي متوس  أو دون المتوسة  إذا مةا تة، مقةا

 ح.2009الغامدي   عال 
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 العقالنية المسببة لالضطراب النفسي عند إليس: األفكار غير

ار األف ةار العقالنيةة والالعقالنيةة وجةود هةذه بح الهادفة لت وير اخت1985راسة الريحاني  ت دأ د

تبةةاف بالجديةةةة د اَلالفةةر علةةى همةةا أنةةه يجةةةي تين و   وأضةةافت إليهةةا الف ةةةرتين التةةالياألف ةةار الالعقالنيةةة

فةة األهميةة تةرجح وأنه إذا ت، الحد ث عةن عالقةة الرجةل بةالمرأة فةإن ك  اآلخرينوالرسمية في تعامله مع 

 لبالح الرجل.

 أعراض األفكار الالعقالنية:

ن لهةا حدد إليس هذه األف ار وأكد بأنها العامل األساسةي المتةبي لالضة راب النفتةي  وأشةار بةأ

والقلةةةق. خانيةةةًا:  باَلكتئةةةاب والحةةةزن لةةةى: أوًَل: أعةةةراض مزاجيةةةة  تبةةةف صةةةاحبها ها إقتةةةيمأعةةةراض  ةةةت، ت

والنظةرة لتركيةز  وانيفةاض الحةافز الةذاتي  مةن فقةدان اَلهتمةاي  وضةعف اأعراض معريية  ييعاني الفرد 

 تةحاباَلنحركية وزيادتها  و للذات بتلبية. خالةًا: أعراض سلوكية  ييعاني الفرد من ردود األفعال التيكو 

 ح.2009 اليواجا   اض رابات النوي والشهية  والشعور باآلَلي اَلجتماعي. رابعًا: أعراض ددنية تشمل

 ت السوء النفسي عند إليس:كامح

قةةاي إلةةيس دوضةةع محكةةات يمكةةن مةةن خاللهةةا الحكةة، علةةى التةةلوي اإلنتةةاني مةةن جهةةة التةةوء أو 

  لمقبولةةة  نيةةل اَلهتمةةاي اَلجتمةةاعيه اغباتةةيةةق ر هتمةةاي دذاتةةه وتحقاَلضةة راب وهةةي: قةةدرة الفةةرد علةةى اَل

حقيةق سةعادته لمةد  مقدرة الفرد على تى نفته  التفا ل  لمد  مقدرة الفرد على توجيه ذاته واَلعتماد ع

طويةةةل  اسةةةت اعة الفةةةرد التف يةةةر بشةةةكل علمةةةي  إمكانيةةةة مواجهةةةة الميةةةاطر  الواق يةةةة  تقبةةةل الفةةةرد لذاتةةةه 

 ح.2000 محمد  

 يس في الشخصية:د إل( عنA, B, Cنظرية )

إنما اهتمامه بكيفية ت وين نموذ  نظري للشيبية تمر من خالله بمراحل النمو  و ل،  ركز إليس 

ح. وفحةةو  1994و  الشةةناوي  عمةد إلةةى التركيةةز علةةى حيةيةات إعةةادة النمةةو أكةةةر مةةن التركيةز علةةى النمةة
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ليةه مةن تفتةيرات وافتراضةات ود إا تقةات الالعقالنيةة ومةنظريته قائ، على مجموعةة مةن األف ةار والمعتقةد

الل النمةةوذ  ح. ويشةةرم إلةةيس مةةن خةةEllis, 1973التةةبي فةةي غالبيةةة اَلضةة رابات اَلنفعاليةةة  هةةي 

ح إلى األحدا  التةي تعتةرض حياتنةا Aح حيث يشير الرمز  A, B, Cالمتماة  آي  دي  سيح   نظريته

ب لح ح والمأخوذ من مBالرمز   ل د حين . فينا حاَلت انفعاليةاليومية  والتي تجعلنا نف ر وتولد لد 

 Belief Systemلياصةةة بةةالفرد والتفتةةيرات ح علةةى نظةةاي المعتقةةدات لةةد نا  ويشةةمل جميةةع القناعةةات ا

ح فيدل علةى رد الفعةل التةلوكي أو consequenceح المشتق من مب لح  Cالالمن قية. أما الرمز  

 .انيه الفرداَلض راب اَلنفعالي الذي يع

 ج العقالني االنفعالي:الالع أهداف

ين األسةةباب ح أن العةةال  العقالنةةي اَلنفعةةالي لديةةه األهةةداف التاليةةة: أوًَل تعيةة2000  ويةةر  سةةري 

خانيةًا تمكةين المةريض مةن إدراي أف ةاره الم دية للتلوي المض رب كالمعتقدات واألف ار غير المن قيةة. 

اره ن المةةةةريض مةةةةن اَلعتةةةراض علةةةةى أف ةةةةتمكةةةيةةةةةًا قةةةةه اجتماعيةةةًا. خالالالعقالنيةةةة والتةةةةي تتةةةبي سةةةةوء تواف

أكةةر وكةذلك زيةادة تقبلةه للتف يةر  الالعقالنية والتشكيك دها. رابعةًا تشةجيع المةريض علةى اَلهتمةاي دنفتةه

لتف يةر لةد  المةريض والتبةدي للمعتقةدات واألف ةار الالعقالنيةة العلمي المن قةي. خامتةًا زيةادة مرونةة ا

وليتت يع التحك، في انفعاَلتةه  ليتمكن من التف ير بشكل واقعيريض الم يه. سادسًا متاعدةالياطئة لد

 . عقلياً 

ة جةةةةودة الحيةةةةاة وعالقتهةةةةا بةةةةاَلحتراق النفتةةةةي ميةةةةة دراسةةةة تضةةةةح أه عةةةةرض التةةةةادقالومةةةةن خةةةةالل 

 ومنغبات الحياة اليومية والتف ير الالعقالني لد  معلمي المرحلة الةانوية في محافظة اليليل.
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 بقةالدراسات السا

تقةةةدي الباحةةةةة عرضةةةًا للدراسةةةات التةةةابقة التةةةي تناولةةةت موضةةةوة الدراسةةةة  وتعرضةةةها وفقةةةًا للترتيةةةي 

 محاور التالية:تقتيمها إلى ال الزمني لها  وت،

 الدراسات الخاصة بجودة الحياةأوال: 

ة الحيةةاة هةةدفت الدراسةةة إلةةى التعةةرف علةةى متةةتو  جةةوددراسةةة ح ,2011Moreiraمةةوريرا   أجةةر  

ومعلمةة   اً معلمة ح654 ة عبةارة عةن ي التربية البدنية بالبرازيةل  وكانةت عينةة الدراسةمعلممن  لد  عينة

وأظهةةةرت النتةةةائج أن المعلمةةةين أظهةةةروا بعةةةض  ودة الحيةةةاة مةةةن إعةةةداد الباحةةةث وطبةةةق علةةةيه، مقيةةةاس جةةة

   تةةوازن الوقةةت دةةينا: التفاعةةل اَلجتمةةاعي فةةي مجتمةةع المدرسةةةم شةةرات جةةودة الحيةةاة والتةةي مةةن ضةةمنه

أظهةةرت اسةةتياء بعةةض المعلمةةين مةةن مهنةةة التةةدريس ممةةا  ةة خر سةةلبا علةةى متةةتو  كمةةا  الترييةةه.مةةل و الع

أظهةةرت النتةائج أنةةه َل توجةد فةةروق دةين الجنتةةين فةي متةةتو  جةودة الحيةةاة  وعلةةى و  .جةودة الحيةةاة لةد ه،

 لية.كافة األبعاد  والدرجة ال 

دةةةين نوعيةةةة الحيةةةاة والبةةةحة قةةةة العالة هةةةدفت إلةةةى معرفةةةة ح دراسةةة2011وأجةةةر  كتلةةةو وعبةةةد هللا  

ة  وأهةة، مةةا توصةةلت ح طالبةةًا وطالبةة224جامعةةة اليليةةل  وت ونةةت عينةةة الدراسةة مةةن  النفتةية لةةد  طلبةةة 

النفتةةية لةةد ه،. وجةةود ط ايجةةادي دةةين نوعيةةة الحيةةاة والبةةحة إليةةه الدراسةةة مةةن نتةةائج وجةةود عالقةةة ارتبةةا

مكةان التةةكن  والمتةةتو  التعليمةةي للوالةةد   يةةراتلمتغوعيةة الحيةةاة تعةةز  فةروق ذات دَللةةة إحبةةائية فةةي ن

حالة اَلجتماعية  والعمةر  والمتةتو  ت دَللة إحبائية تعز  لمتغيرات الجنس  والوعدي وجود فروق ذا

ور فةةةي األسةةةرة  والةةةدخل الشةةةهري  ووظيفةةةة مةةةي للوالةةةدة  واخةةةتالف الترتيةةةي فةةةي األسةةةرة  وعةةةدد الةةةذكالتعلي

 فة الوالدة.الوالد  وظي

متةتو  شةيوة جةودة الحيةاة  والرضةا الةوظيفي لتعةرف الإلى  تهدفددراسة  قاي ح2012 ي العأما 

دريس بجامعةةةةة عةةةةين شةةةةمس  واسةةةةتيدمت الباحةةةةةة المةةةةنهج الوصةةةةفي لةةةةد  عينةةةةة مةةةةن أعضةةةةاء هيئةةةةة التةةةة
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دمت من أعضاء الهيئة التدريتية بجامعة عين شةمس  اسةتي 102ونت عينة الدراسة من التحليلي  وت 

الدراسةة إلةى وتوصةلت  حياة لم ستة البحة العالمية  ومقياس الرضا الةوظيفي.ة الجود الباحةة مقياس

جتماعيةة أمةا الرضةا الةوظيفي عادها الميتلفة ييما عدا بعد العالقات اَلانيفاض متتو  جودة الحياة بأب

 لرضااة وادين جودة الحيعالقة موجبة  وجودأظهرت الدراسة كما    المتوس .فقد جاء في حدود المتتو 

اختالف دين أفراد العينة في متتو  جودة الحياة وفقا لمتغير الجةنس  وبينت أيضًا عدي وجود ظيفي.الو 

 .ص  وجود فروق على متغير الدرجة العلمية لبالح األساتذةوالتيب

لحيةاة هدفت إلى كشف العالقة دين األداء المهني وجةودة اددراسة ح 2012الحربي والنجار  وقاي 

 معلماً  ح430 عينة الدراسة من   ونت  وتفي التعودية تعلي، العاي بحفر الباطني المعلملد  عينة من 

  ومقيةةاس جةةودة الحيةةاة أعةةده الباحةةةان وذلةةك مةةن معلمةةة 210و معلةة، 220ع لبةةاطن دواقةةومعلمةةة بحفةةر ا

دراسةةةةة مةةةةن المعلمةةةةين خةةةةالل ت بيةةةةق أداة الدراسةةةةة اَلسةةةةتبيان ب ريقةةةةة العشةةةةوائية ال بقيةةةةة علةةةةى عينةةةةة ال

الجةةنس للمعلةة،  وكانةةت متغيةةرات الدراسةةة  ت  وإيجةةاد العالقةةة دةةين األداء المهنةةي وجةةودة الحيةةاة علمةةاوالم

لدراسةةةة إلةةةى بعةةةض النتةةةائج منهةةةا  توجةةةد فةةةروق ذات دَللةةةة لبةةةت انوات اليدمةةةةح. وخوالتيبةةةص وسةةة

 نةا ح اإلاألداء المهني لبةالإحبائية دين الذكور واإلنا  والتيببات األددية والعلمية على مقياس 

وأيضةةةا لبةةةالح التيببةةةات األدديةةةة. وتوجةةةد فةةةروق ذات دَللةةةة إحبةةةائية دةةةين الةةةذكور واإلنةةةا  علةةةى 

ن األداء المهنةةةي لمعلمةةي التعلةةةي، العةةةاي كةةةان ددرجةةةة متوسةةة ة. حيةةةاة لبةةةالح اإلنةةةا . وأمتةةتو  جةةةودة ال

 الدراسة.ينة اد عالتعلي، العاي أفر  وتوجد عالقة موجبة دين األداء المهني وجودة الحياة لد  معلمي

هدفت الى بحث العالقة المتبادلة دين أبعةاد جةودة ددراسة ح Tabassum, 2012   وقاي تباسوي

أعضةاء ال ليةة فةي الجامعةات الياصةة فةي دةنغالدش. وقةد اسةتيدي الباحةث ل والرضا الوظيفي لد  العم

واه، ما توصلت  لية.ال  ظفا من العاملين فيمو  72استبيان لجمع البيانات  وقد طبقت اَلستبيان على 

ل لية مما يشير إليه الدراسة توجد عالقة إيجادية دين أبعاد جودة حياة العمل والرضا الوظيفي ألعضاء ا
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تحتةةين أبعةةاد جةةودة حيةةاة العمةةل تةة دي إلةةى زيةةادة الرضةةا الةةوظيفي فةةي الجامعةةات الياصةةة فةةي  إلةةى أن

تبةةر العوامةةل األكةةةر ارتباطةةا بالرضةةا ل تعالعمةةلدسةةتورية فةةي تنظةةي، دةةنغالدش. وأن التعويضةةات العادلةةة وا

 بالرضا الوظيفي. الوظيفي. وأن فرصة ت وير قدرات الموظفين هو العامل األقل ارتباطا

متتو  جودة حياة العمل في كل من على تعرف الهدفت إلى دراسة ح 2013نبار   أجرتكما 

حكةومي  وتحد ةد أخةر عوامةل جةودة حيةاة ، التعلةيووزارة التربيةة والدائرة التربية والتعلي، في وكالة الغو   

هةا علةةى ة أخر ين  ومةن خة، مقارنةةفةي هةاتين الم ستةةتالعمةل علةى اَلسةةتغراق الةوظيفي للمةوظفين العةةاملين 

منهج الوصةفي التحليلةي قةد ت ةون  ةالباحة تاَلستغراق الوظيفي للعاملين في كلتا الم ستتين  واستيدم

 يةةةة والتعلةةي، فةةي وكالةةة الغةةةو   والعةةاملين فةةي وزارة التربيةةةةلتربرة امةةن العةةةاملين فةةي دائةةمجتمةةع الدراسةةة 

مدرسةة فةي الم ستةتين حيةث  د ر مدرسةة ومتةاعد مةد روالتعلي، وقد ت، ت بيةق الدراسةة علةى كةل مةن مة

 مةد را 406موظف  وقد تة، اختيةار عينةة عشةوائية طبقيةة دلغةت  1257دله العدد ال لي لهاتين الفئتين 

تيدمت الباحةةة اَلسةتبيان كةأداة لجمةع البيانةات. وكانةت متغيةرات الدراسةة د اس  وقومتاعد مد ر مدرسة

  المتةمى الةوظيفي  سةنوات اليدمةح.وتوصةلت هل العلمي  مكان العمةلللعاملين:  الجنس  العمر  الم  

راق الةةوظيفي فةةي عالقةةة ذات دَللةةة إحبةةائية دةةين جةةودة حيةةاة العمةةل وتنميةةة اَلسةةتغ وجةةودالدراسةةة إلةةى 

أظهةةرت الدراسةةة أن أبعةةاد جةةودة حيةةاة العمةةل متةةوفرة فةةي كلتةةا الم ستةةتين ددرجةةة متوسةة ة و  ين. ستةةتالم

متوسةة ات تقةةد ر عينةةة الدراسةةة حةةول المجةةاَلت مجتمعةةة  فةةروق دةةين وجةةودسةةة الدرادينةةت كمةةا  ومقبولةةة.

 العمر  مكان العمل والمتمى الوظيفي.متغير معا تعز  إلى 

متةةةتو  الةةةذكاء اَلجتمةةةاعي وكةةةذلك علةةةى تعةةةرف ال لةةةىإ فتهةةةددراسةةةة ح 2013ري  العجةةةو  وأجةةةر  

عي وجةةودة قةةة دةةين الةةذكاء اَلجتمةةامتةةتو  جةةودة الحيةةاة لةةد  المعلمةةين والمعلمةةات  وال شةةف عةةن العال

الحيةةةاة لةةةد  المعلمةةةين والمعلمةةةات  وقةةةد اسةةةتيدي الباحةةةث المةةةنهج الوصةةةفي التحليلةةةي وتةةة، اختيةةةار عينةةةة 

% مةةن المجتمةةع األصةةلي وقةةد 32مجتمةةع األصةةلي دنتةةبة ن اليةةة مةةالعشةةوائية العنقود الدراسةةة بال ريقةةة
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بمحافظةات غةزة حكومةة ومةدارس الوكالةة معلما ومعلمة من معلمةي مةدارس ال 420طبقت الدراسة على 

 وقةةةةد قةةةةاي الباحةةةةث دت بيةةةةق أدوات الدراسةةةةة  وهةةةةي مقيةةةةاس الةةةةذكاء اَلجتمةةةةاعي ومقيةةةةاس جةةةةودة الحيةةةةاة.

الدراسةةة مةةن المعلةةين بمحافظةةات الشةةمال جيةةدة د عينةةة أفةةرالةةد  أن جةةودة الحيةةاة لةةى وتوصةةلت الدراسةةة إ

َلجتمةةةاعي وجةةةودة اء اإحبةةةائيا دةةةين الةةةذك عالقةةةة موجبةةةة دالةةةة كمةةةا دينةةةت وجةةةود %.72ووزنهةةةا النتةةةبي 

 الحياة.

متةةتو  الةةذكاء اَلجتمةةاعي علةةى تعةةرف الهةةدفت إلةةى دراسةةة  فقةةد أجةةرتح 2013أدةةو  ةةونس  أمةةا 

ن الةةذكاء ي مرحلةةة التعلةةي، األساسةةي  وال شةةف عةةن العالقةةة دةةيمعلمةةلةةد  اقةةد  وجةةودة الحيةةاة والتف يةةر الن

ولتحقيةق أهةداف الدراسةة اسةتيدمت يةاة مةن جهةة أخةر   اَلجتماعي من جهة والتف يةر الناقةد وجةودة الح

الباحةةةةة المةةةةنهج الوصةةةةفي التحليلةةةةي  وكةةةةان مجتمةةةةع الدراسةةةة عبةةةةارة عةةةةن جميةةةةع معلمةةةةي مرحلةةةةة التعلةةةةي، 

معلمةةةا ومعلمةةةة واختةةةارت  1753س الحكوميةةةة والبةةةاله عةةةدده، نحةةةو نيونة خةةةاساسةةةي بمةةةدارس محافظةةةاأل

راسةةةة عبةةةارة عةةةن خالخةةةة مقةةةا يس % وكانةةةت أدوات الد12.4معلمةةةا ومعلمةةةة مةةةنه،  دنتةةةبة  218الباحةةةةة 

و  التف يةر الناقةةد  ومقيةةاس جةةودة الحيةةاة  ومقيةةاس الةذكاء اَلجتمةةاعي. وأهةة، نتةةائج هةةذه الدراسةةة أن متةةت

ي، األساسي بمةدارس محافظةة خةانيونس الحكوميةة لجةودة الحيةاة دلةه مةا نتةبته لتعللة اإدراي معلمي مرح

لةةة إحبةةائية دةةين الةةذكاء اَلجتمةةاعي والتف يةةر قةةة موجبةةة ذات دَل% وهةةي درجةةة كبيةةرة. وتوجةةد عال83

وجةةةد عالقةةةة الناقةةةد لةةةد  معلمةةةي مرحلةةةة التعلةةةي، األساسةةةي بمةةةدراس محافظةةةة خةةةانيونس الحكوميةةةة. وَل ت

لة إحبائية دين الذكاء اَلجتماعي وجودة الحياة لد  معلمةي مرحلةة التعلةي، األساسةي دَل ذات ارتباطية

 نس الحكومية.بمدراس محافظة خانيو 

هدفت إلى ال شف عن طبيعة العالقة التةي تةرب  دةين جةودة الحيةاة دراسة ح 2013شييي   ا أجرتدينم

حيةةةةاة المدركةةةةة عنةةةةد األسةةةةتاذ ة الجةةةةود التعةةةةرف إلةةةةى متةةةةتوياتوطبيعةةةةة العمةةةةل عنةةةةد األسةةةةتاذ الجةةةةامعي و 

ف بةاختال جام يةاً  اً أسةتاذ ح100 الجامعي  أجريةت الدراسةة بجامعةة تلمتةان وت ونةت عينةة الدراسةة مةن 
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الجنس وقد ت، استيداي المقا يس الياصة دهذه المتغيرات تبمي، استبيان يقةيس مبةادر طبيعةة العمةل 

احةةةة المةةنهج الوصةةفي اَلرتبةةاطي وأظهةةرت الب تمةةدتالبةةحة العالميةةة واعومقيةةاس جةةودة الحيةةاة لمنظمةةة 

قةةة ارتباطيةةة ر الجةنس  وتوجةةد عالالنتةائج انةةه َل توجةةد فةرق دال إحبةةائي فةةي جةةودة الحيةاة تعةةز  لمتغيةة

 دين مبادر طبيعة العمل الياصة باألستاذ الجامعي وجودة الحياة بميتلف مجاَلتها.

حياة الوظيفية وأخرها علةى متةتو  لادة جو  علىالتعرف  إلى هدفتددراسة ح 2014ماضي   وقاي

لهةةذا  ج الوصةةفي التحليلةةياألداء الةةوظيفي للعةةاملين فةةي الجامعةةات الفلتةة ينية  واسةةتيدي الباحةةث المةةنه

ح موظفةًا  3254الغرض  واستيداي قائمة اَلستقباء كأداة رئيتة لجمع البيانات  وبله حج، المجتمةع  

عشةةوائية طبقيةةة. حيةةث كانةةت متغيةةرات الدراسةةةة: ينةةة الع ح موظفةةًا  وكانةةت344وبلغةةت عينةةة الدراسةةة  

عالقةة ذات دَللةة  د  وتوصةلت إلةى وجةو ح مكان العمل  الفئةة العمريةة  الم هةل العلمةي  سةنوات اليدمةة

  كمةةةا %ح73.3إحبةةةائية دةةةين أبعةةةاد جةةةودة الحيةةةاة الوظيفيةةةة واألداء الةةةوظيفي للعةةةاملين ددرجةةةة كبيةةةرة  

متوسة ات اسةتجابات المبحةوخين ييمةا  تعلةق بة رائه، ة دةين بائية إحفروق ذات دَلل وجودتوصلت إلى 

امين فةةةي الجامعةةات  تعةةةز  إلةةةى ألداء الةةوظيفي للعةةةحةةول  جةةةودة الحيةةاة الوظيفيةةةة وأخرهةةةا علةةى متةةةتو  ا

يةة  المتغيرات الشيبةية والوظيفيةة  دينمةا َل توجةد فةروق ذات دَللةة تعةز  إلةى المتغيةرات   الفئةة العمر 

أن متةتو  األداء الةوظيفي للعةاملين كةذلك توصةلت إلةى  ليدمةة ومةدة العمةلح.ات اسةنو  الم هل العلمةي 

تةأخير مهةة، ذو دَللةةة ووجةةود  هةي درجةةة كبيةرة.%ح و 72.60زن نتةةبي فةي الجامعةةات الفلتة ينية كةةان دةو 

 المشةاركة فةةي اتيةةاذ إحبةائية ألبعةةاد جةودة الحيةةاة الوظيفيةةة وأن أهة، األبعةةاد تةأخيرا فةةي األداء الةةوظيفي 

 ت  درامج التدريي والتعل،  التوازن دين الحياة الشيبية والحياة الوظيفية.راراالق

هةدفت إلةى التعةرف ددراسةة ح Hamid & Zolfa & Zahra, 2014  وقةاي حامةد وزلفةى وزهةراء

تعلقةةةة علةةةى أبعةةةاد ومقةةةا يس جةةةودة الحيةةةاة الوظيفيةةةة دةةةين أعضةةةاء الهيئةةةة التدريتةةةية وحيةةةاس العوامةةةل الم

أعضاء هيئة التدريس  وحيةاس العوامةل المتعلقةة باألبعةاد اَلقتبةادية واَلسةتقرار  دين ظيفيبالمحتو  الو 
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وحيةةاس العوامةةل المتعلقةةة باألبعةةاد اَلجتماعيةةة لجةةودة الحيةةاة  فيةةة الحيةةاة الوظي واألمةةان الةةوظيفي لجةةودة

اة الحيةةةمةةةل و يةةةق التةةةوازن دةةةين العالوظيفيةةةة دةةةين أعضةةةاء هيئةةةة التةةةدريس  وحيةةةاس العوامةةةل المتعلقةةةة دتحق

ألعضةةةاء هيئةةةة التةةةدريس. حيةةةث تمةةةةل مجتمةةةع الدراسةةةة مةةةن أعضةةةاء الهيئةةةة التدريتةةةية بجامعةةةة طهةةةران 

عضةةو هيئةةة  184ح عضةةو هيئةةة تةةدريس  وبلةةه حجةة، العينةةة 235تمةةع  حيةةث دلةةه حجةة، المج اإل رانيةةة 

  حتةةو الم ة هةةي: مجةةاَلت رئيتةة كونةةة مةةن أربةةعتةةدريس  وتةة، اسةةتيداي قائمةةة اَلسةةتبيان كةةأداة للدراسةةة م

  والعوامةةل اَلجتماعيةةة  تحقيةةق التةةوازن دةةين العمةةل والحيةةاة  اَلسةةتقرار الةةوظيفي  و العوامةةل اَلقتبةةادية

ريس عن العوامل اَلقتبةادية واألمان الوظيفيح. أه، نتائج هذه الدراسة هو عدي رضا أعضاء هيئة التد

عايةةةة البةةةحية واألمةةةن الر  دماتخاصةةةة ييمةةةا  تعلةةةق بيةةةلجةةةودة الحيةةةاة الوظيفيةةةة المتبعةةةة فةةةي الجامعةةةة و 

لعمةةل والحيةةاة ن موافقةةة أعضةةاء هيئةةة التةةدريس عةةن الفقةةرات الياصةةة دتحقيةةق التةةوازن دةةين االةةوظيفي. وأ

رات الياصةةةةة بةةةةالمحتو  الةةةةوظيفي جةةةةاءت ددرجةةةةة متوسةةةة ة. وموافقةةةةة أعضةةةةاء هيئةةةةة التةةةةدريس عةةةةن الفقةةةة

اركة فةةةي اتيةةةاذ القةةةرارات المشةةةقةةةرة ا المجةةةال  إَل أن فوهةةةذا يعنةةةي أن هنةةةاي موافقةةةة علةةةى هةةةذ المتوسةةة  

ا يعني موافقة ى أدنى متوس . وأن العوامل اَلجتماعية حبلت على أعلى درجة موافقة وهذحبلت عل

 العمل للمجتمع.أعضاء هيئة التدريس على هذا المجال ييما  تعلق بأهمية 

د  يةةة لةةجةةودة الحيةةاة الوظيفهةةدفت إلةةى التعةةرف علةةى متةةتو  دراسةةة ح 2015الدحةةدوم  وأجةةر  

غزة  ومتتو  أداء المعلمين وال شف عةن العالقةة دةين متوسة ات  علمي المرحلة األساسية بمحافظاتم

ولتحقيةةةق أهةةةداف   ر أفةةةراد العينةةةة لمتةةةتو  جةةةودة الحيةةةاة الوظيفيةةةة وعالقتهةةةا بمتةةةتو  أدائهةةة،درجةةةات تقةةةد

لبيانةةات وبلةةه مةةع اة لجتبيان كةةأدا يدي اَلسةةكمةةا اسةةت  الدراسةةة اسةةتيدي الباحةةث المةةنهج الوصةةفي التحليلةةي

ب ريقةة  ومةد رة وتة، اختيةار عينةة الدراسةة مةد راً  ح259 ومعلمةة و معلمةاً  ح3368  جتمةع الدراسةةحج، م

ن كةةل محافظةةة مةةن محافظةةةات غةةزة حيةةث دلغةةت عينةةة الدراسةةة الفعليةةة مةةةن عشةةوائية طبقيةةة تناسةةبية مةة

مةةةد را ومةةةد رة. واهةةة، نتةةةائج  140 ة الفعليةةةة للمةةةد رينمعلمةةةا ومعلمةةةة دينمةةةا دلغةةةت الدراسةةة 465المعلمةةةين 



 

62 
 

لمتتو  جودة الحياة توجد فروق دالة إحبائية دين متوس ات درجات تقد ر أفراد عينة الدراسة الدراسة 

الجةةنس ولبةةالح المعلمةةات.وَل توجةةد فةةروق دالةةة  الوظيفيةةة لةةد  معلمةةي المرحلةةة األساسةةية تعةةز  لمتغيةةر

معلمةي  متةتو  جةودة الحيةاة الوظيفيةة لةد سةة للدراتقةد ر أفةراد عينةة اإحبائية دين متوس ات درجةات 

 المرحلة األساسية تعز  لمتغيري الم هل العلمي وسنوات اليدمة.

جودة الحياة وعالقتها باألف ار الالعقالنية  دراسة هدفت إلى التعرف علىح 2015داه،   وأجرت

الوصةفي  واسةتيدمت  مةنهجى الاعتمةدت الباحةةة علة المرتب ة بقلق اَلمتحان لد  تالميذ الةالةةة خةانوي 

اره، ب ريقةةة وطالبةةة تةة، اختيةة اً طالبةة 80َلمتحةةان علةةى عينةةة قوامهةةا لحيةةاة ومقيةةاس قلةةق امقيةةاس جةةودة ا

وجةةةود متةةةتو  متوسةةة  ل ةةةل مةةةن جةةةودة الحيةةةاة وقلةةةق وتوصةةةلت الدراسةةةة إلةةةى ائية بمد نةةةة الةةةوادي  عشةةةو 

الحيةاة واألف ةار الالعقالنيةة  ودةين جةعالقةة دةى عةدي وجةود كمةا توصةلت إلة اَلمتحان لد  أفةراد العينةة.

فةةروق ذات ى عةةدي وجةةود كةةذلك توصةةلت إلةة مرتب ةةة بقلةةق اَلمتحةةان لةةد  تالميةةذ التةةنة الةالةةةة خةةانوي.ال

دينمةةا  العينةةة تعةةزي لمتغيةةر الجةةنس والشةة بة وإعةةادة التةةنة. أفةةراددَللةةة إحبةةائية فةةي جةةودة الحيةةاة لةةد  

 وإعادة التنة. لش بةس واالجنتعزي لمتغير  بائيةدَللة إح فروق ذاتوجدت 

اة درجةةةة تةةةوافر أبعةةةاد جةةةودة الحيةةة علةةةىهةةةدفت إلةةةى التعةةةرف  ددراسةةةة ح2016البربةةةري  كمةةةا قةةةاي 

حتةةراق الةةوظيفي  وكةةذلك ال شةةف عةةن دور أبعةةاد جةةودة الحيةةاة الوظيفيةةة فةةي الوظيفيةةة وحيةةاس متةةتو  اَل

  الفنةي. ولتحقيةق إلنتةاي واعةالبكة األقبةى لإلفةي شة الحد من ظةاهرة اَلحتةراق الةوظيفي لةد  العةاملين

ئيتةة لجمةع البيانةات أهداف الدراسة استيدي الباحةث المةنهج الوصةفي التحليلةي وأيضةا اَلسةتبيان كةأداة ر 

لعينةةة العشةةوائية موظفةةا كحةةد أدنةةى تةة، اختيةةاره، ب ريقةةة ا 198الضةةرورية. وت ونةةت عينةةة الدراسةةة مةةن 

موظفةةةا. واهةةة، مةةةا  407لبةةةاله عةةةدده، نةةةي واالف نتةةةا لإلعةةةالي واإل ألقبةةةىال بقيةةةة مةةةن العةةةاملين بشةةةبكة ا

ة إحبائية دين أبعةاد جةودة الحيةاة توصلت إليه نتائج الدراسة انه توجد عالقة عكتية ض يفة ذات دَلل

ة في أبعاد جودة الحياة تعةز  لمتغيةر الوظيفية واَلحتراق الوظيفي  وانه توجد فروق ذات دَللة إحبائي



 

63 
 

فةةي أبعةةاد جةةودة الحيةةاة تبعةةا لمتغيةةرات  الجةةنس  العمةةر   بةةائيةة إحدَللةةوجةةد فةةروق ذات وَل تالراتةةي  

 الم هل العلمي  سنوات اليبرةح.

هةةدفت إلةةى التعةةرف علةةى متةةتو  جةةودة الحيةةاة وال فةةاءة الذاتيةةة ددراسةةة ح 2018ري العمةةوقامةةت 

ة ذاتيةةةة الودة الحيةةةاة وال فةةةاءالمدركةةةة لةةةد  مدرسةةةي الجامعةةةات الفلتةةة ينية والتعةةةرف إلةةةى العالقةةةة دةةةين جةةة

المدركة لهذه الفئةة فةي ضةوء بعةض المتغيةرات  الجةنس  التيبةص  الدرجةة العلميةة  الجامعةة  سةنوات 

عضو هيئة تدريس مةن خةال  جامعةات موزعةة جغراييةا   ح240 الدراسة من حيث ت ونت عينة  اليبرةح

ومقيةاس  حيةاةة الالباحةةة مقيةاس جةود ت، استيداي المنهج الوصةفي اَلرتبةاطي التحليلةي  كمةا اسةتيدمت

إليةه  لتمةا توصةال فاءة الذاتية المدركة التي ت، ت ويره ت ويرهما من عدة دراسات أجنبية وعربية. واه، 

 المدركةةة وجةةود عالقةةة ارتباطيةةة موجبةةة ذات دَللةةة إحبةةائية دةةين جةةودة الحيةةاة وال فةةاءة الذاتيةةة الدراسةةة 

الدراسةةة  كمةةا كشةةفت عةةن عةةدي وجةةود ينةةة د  عوال فةةاءة الذاتيةةة لةةوارتفةةاة درجةةات كةةل مةةن جةةودة الحيةةاة 

 ليةةات ود فةروق لبةالح الجةودة الحيةاة تعةز  لمتغيةر الجةنس أو الدرجةة العلميةة  ووجة فةروق فةي متةتو  

 األددية وألصحاب اليدمة األعلى ولبالح جامعة اليليل.

 الدراسات الخاصة باالحتراق النفسي:ثانياً 

هةةدفت إلةةى دراسةةة ح Kremer, Hayon & Hani, 2002هةةاني   كريمةةر وهةةا ون و  أجةةر   

والعالقةةةةات مهنيةةةةة فحةةةةص اَلحتةةةةراق النفتةةةةي دةةةةين مةةةةد ري المةةةةدارس العربيةةةةة اإلسةةةةرائيلية كدالةةةةة للهويةةةةة ال

اَلجتماعيةةة مةةةع المدرسةةين  وتوصةةةلت الدراسةةة إلةةةى أن هنةةةاي متةةتو  مةةةنيفض مةةن اَلحتةةةراق النفتةةةي  

دةةين اَلحتةةراق والعوامةةل اإليجاديةةة الي اط سةةعينةةة الدراسةةة وارتبةة ومتةةتو  مرتفةةع مةةن الهويةةة المهنيةةة لةةد 

 للعالقات اَلجتماعية.

فت إلى معرفة متتو  اَلحتراق النفتي اسة هدح در 2003واليريشا واليالدي   كما أجر  الزغول

لةةةد  المعلمةةةين والمعلمةةةات وعالقتةةةه بةةةالنم  القيةةةادي الةةةذي  تبعةةةه مةةةد ر المدرسةةةة كمةةةا  دركةةةه المعلمةةةون 
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ومعلمةة  وكةان مةن أدةرز نتةائج هةذه الدراسةة وجةود  معلمةاً  ح305 مةن اسةة الدر معلمات  ت ونت عينةة وال

والمعلمةةةات علةةةى بعةةةد اإلجهةةةاد اَلنفعةةةالي  ودرجةةةة  معلمةةةيندرجةةةة عاليةةةة مةةةن اَلحتةةةراق النفتةةةي لةةةد  ال

َلت متوس ة على بعدي تبلد المشاعر ونقص الشعور باإلنجاز  وأظهرت الدراسة وجود فروق ذات دَل

اق النفتةةي للمعلمةةين تعةةز  للجةةنس  حيةةث اَلحتةةراق النفتةةي عنةةد الةةذكور حتةةر ت اَلإحبةةائية فةةي درجةةا

 أعلى منه عند اإلنا .

ح اَلحتةةراق Jennett, Harris &Mesibov, 2003س وميتةةيبوف  وهةاري وقةد درس جينيةت

لنتةةائج أظهةةرت ا ومعلمةةة  معلمةةاً  ح64 وبلغةةت عينةةة الدراسةةة   النفتةةي لةةد  معلمةةي األطفةةال التوحةةد ين

تةزاي واَلحتةراق النفتةي  أي كلمةا زادت درجةات اَللتةزاي كةان متةتو  دةين متةتو  درجةة اَللباط ارت وجود

ح TEACCHوقةةةد ظهةةةر ذلةةةك لةةةد  المعلمةةةات اللةةةواتي يعملةةةن حتةةةي طريقةةةة  بتةةةي   اَلحتةةةراق النفتةةةي 

لتوجيةةه المهنةةي وجةةود وأظهةةرت نتةةائج تحليةةل اَلنحةةدار المتعةةدد لمتةةتو  اَللتةةزاي والجةةنس والتيبةةص وا

 النفتي لد  المعلمين والمعلمات بمتتو  بتي . تراقاَلح

هةدفت إلةى تقبةةي سةةة ددراح Konsladina& Katherine, 2003كونتةالد نا وكةاخرين   وقام

العالقة دين اَلحتراق النفتي والتذمر والرضا عن العمل لد  المعلمين  وطبقت أداة الدراسة علةى عينةة 

مةةدارس خانويةةة فةةي من قةةة لنةةدن ال بةةر   فةةي حةةين أن  6 مةةنو  معلمةةاً  ح166 ة مةةن مةةن المعلمةةين مكونةة

 10شةةاركوا فةةي مشةةروة التعلةةي، مةةن  معلمةةا ومعلمةةة 2017المجموعةةة المرج يةةة األوروبيةةة ت ونةةت مةةن 

حةةاَل مةةن سةةائر زمالئهةة،  دول أوروبيةةة  وقةةد أظهةةرت نتةةائج الدراسةةة ان المعلمةةين البري ةةانيين كةةانوا أسةةوأ

وعلى غالبية متغيرات الدراسةة  وأظهةروا مةيال َلسةتيداي اسةتراتيجيات ة بيرو و لعينة المرج ية األمقارنة با

نت الدراسة وجود ارتباط قوي دين اإلجهةاد الجتةدي وموضةوة ميتلفة للت يف مع ظروف العمل  وقد دي

اَلحتراق.
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ئةةةاب لةةةد  ح إلةةةى معرفةةةة متةةةتو  اَلحتةةةراق النفتةةةي وعالقتةةةه باَلكت2004وسةةةعت دراسةةةة عةمةةةان  

اإلمةةةارات واسةةةتيدي الباحةةةث مقيةةةاس ماسةةةالش لالحتةةةراق النفتةةةي ومقيةةةاس اَلكتئةةةاب ة ولةةةد فةةةيالمعلمةةةين 

في المةدارس الةانويةة  وأشةارت نتةائج  معلماً  ح216 غت عينة الدراسة   دلندت ر األبعاد ل ديفيد ديمتعدد 

 نسلجةةةاب تعةةةز  لمتغيةةةري االدراسةةةة إلةةةى وجةةةود عالقةةةة ارتباطيةةةة موجبةةةة  دةةةين اَلحتةةةراق النفتةةةي واَلكتئةةة

م هةةل العلمةةي. كمةةا أشةةارت إلةةى عةةدي وجةةود فةةروق دالةةة إحبةةائيا فةةي اَلكتئةةاب تعةةز  للم هةةل العلمةةي الو 

 عدي وجود فروق في متتو  اَلحتراق النفتي تعز  لمتغير اليبرة. واليبرة وكذلك

د  هةةدفت إلةةى التعةةةرف علةةى متةةتو  اَلحتةةراق النفتةةي لةةة ح دراسةةةSari,2004أجةةر  سةةاري   و 

مةن معلمةي ومشةرفي التربيةة الياصةة  ح295 ضةمت  لياصة فةي تركيةا  حيةثا يةربلتمعلمي ومشرفي ا

ا باسةةةتيداي مقيةةةاس ماسةةةالش لالحتةةةراق النفتةةةي  أشةةةارت فةةةي عينةةةة مةةةن مةةةدارس التربيةةةة الياصةةةة دتركيةةة

 ات متوسة ة مةن اَلحتةراق فةي بعةدي تبلةد المشةاعر ونقةص الشةعور باإلنجةةاز النتةائج إلةى وجةود متةتوي

إحبةةائيا فةةي بعةةدي اإلجهةةاد اَلنفعةةالي ونقةةص الشةةعور باإلنجةةاز لبةةالح  لةةةداق رو كمةةا أظهةةرت وجةةود فةة

د المشاعر لبالح اإلنا . كما توصلت النتائج إلى وجود فةروق الذكور  دينما كانت الفروق في بعد تبل

ص الشةةةعور ية  دينمةةةا كانةةةت الفةةةروق فةةةي بعةةةد نقةةةدالةةةة إحبةةةائيا  لبةةةالح المعلمةةةين األكةةةةر خبةةةرة تدريتةةة

 لمعلمين األقل خبرة تدريتية.ا لحبال باإلنجاز

ي لةد  عينةة اَلحتةراق النفتةعلةى تعةرف الهدفت إلةى دراسة ح 2006القريوتي والي يي   وأجر  

معلمي ال لبة العةاد ين وذوي اَلحتياجةات الياصةة بةاألردن  بةاختالف الفئةة ال الةي وجةنس المعلة، من 

ومعلمة منه،  معلماً  ح447 سة على رالدا نةتيببه. واشتملت عيودخله الشهري وحالته اَلجتماعية و 

راسةةةة مقيةةةاس شةةةرنك مةةةن اإلنةةةا . وقةةةد اسةةةتيدي الباحةةةةان لتحقيةةةق أغةةةراض الد 318مةةةن الةةةذكور و 129

دينةةت أن المقيةةاس  تمتةةع ح لالحتةةراق النفتةةي وقةةد اسةةتيرجت لةةه دَلَلت عةةن البةةدق والةبةةات  1966 

بةائيا فةي درجةة وجود فةروق دالةة إحعدي إلى شارت نتائج الدراسة ددرجة مقبولة من البدق والةبات. أ
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ت وجةةود فةةروق ذات دَللةةة اَلحتةةراق النفتةةي تعةةز  لجةةنس المعلةة، أو حالتةةه اَلجتماعيةةة. فةةي حةةين أظهةةر 

متوسةةة  مقارنةةةة دةةةذوي الةةةدخل إحبةةةائية تعةةةز  إلةةةى متةةةتو  الةةةدخل ولبةةةالح ذوي الةةةدخل المةةةنيفض وال

يببةين فةي لمعلة، ولبةالح المتبةص ار تيدَللةة إحبةائية لمتغيةالمرتفع  كمةا أن هنةاي فةروق ذات 

األخةةر . كمةةا أن  مجةةال الدراسةةات اإلسةةالمية واللغةةات والبرمجةةة مقارنةةة بغيةةره، مةةن ذوي التيببةةات

اَلحتياجةات الياصةةح حيةث هناي فروق ذات دَللة إحبائية لمتغير فئةة ال الةي   عةادي أو مةن ذوي 

مةةي ال لبةةة النفتةةي لبةةالح معل تةةراقاَلحلةةة إحبةةائية فةةي درجةةة أظهةةرت النتةةائج وجةةود فةةروق ذات دَل

ي ال لبةة المعةاقين ببةريا المعاقين ببريُا والموهوبين مقارنةة بمعلمةي ال ةالب العةاد ين  ولبةالح معلمة

ات المتعةةةددة  ولبةةةالح معلمةةةي ال لبةةةة مقارنةةةة بمعلمةةةي ال ةةةالب المعةةةاقين سةةةم يا  وحركيةةةا وذوي اإلعاقةةة

ال لبة الموهوبين مقارنة بمعلمي يا  ولبالح معلمي عقل اقينبمعلمي ال لبة المع المعاقين سم يا مقارنة

 ال لبة ذوي اإلعاقات المتنوعة.

هةةدفت إلةةى معرفةةة مةةد  شةةيوة اَلحتةةراق النفتةةي لةةد   ح دراسةةة2008ل  أجةةر  الشةةيي خليةةكمةةا 

لم هةةةل العلمةةةي المعلمةةةين الةةةى جانةةةي معرفةةةة الفةةةروق فةةةي اَلحتةةةراق النفتةةةي تبعةةةا لمتغيةةةرات   الجةةةنس وا

ومعلمةةة  معلمةةاً  ح360 التةةي يعمةةل دهةةاح اشةةتملت عينةةة الدراسةةة علةةى  والمرحلةةة الدراسةةيةبةةرة الي وسةةنوات

هةةداف الدراسةةة تةة، اسةةتيداي مقيةةاس اَلحتةةراق معلمةةة فةةي ق ةةاة غةةزة ولتحقيةةق أ  180معلةة، و 180مةةنه، 

 لنفتةةي لةةد  المعلمةةين النفتةةي مةةن إعةةداد الباحةةث  أشةةارت نتةةائج الدراسةةة إلةةى ضةةعف شةةيوة اَلحتةةراق ا

ئية فةةي اَلحتةةراق النفتةةي  تعةةزي لمتغيةةرات   الجةةنس  وسةةنوات اليبةةرة  ود فةةروق دالةةة إحبةةاي وجةةوعةةد

ل دهةةا المعلةة،ح  دينمةةا أشةةارت النتةةائج إلةةى وجةةود فةةروق دالةةة إحبةةائيا فةةي اَلحتةةراق والمرحلةةة التةةي يعمةة

 ي تعز  للم هل العملي  لبالح حملة البكالوريوس.النفت

هةدفت إلةى معرفةة ح ددراسةة Platsidou & Agaliotis, 2008وأجةاليوتيس    تتةيدووقةاي دال

ومعلمةة  مةن معلمةي التربيةة الياصةة   اً معلمةح 127 متتويات اَلحتراق النفتي  لد  عينة مكونة مةن 
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فةي المرحلةةة اَلدتدائيةة باليونةةان  وتوصةل الباحةةةان إلةى وجةةود متةتويات منيفضةةة مةن اَلحتةةراق النفتةةي 

كمةةا أشةةارت النتةةائج إلةةى وجةةود عالقةةة سةةلبية  ة لمقيةةاس ماسةةالش  ةالخةةد الة الدراسةةة فةةي األبعةةالةةد  عينةة

ويات الرضا الوظيفي  في حين أظهرت الدراسة عدي وجود ودالة إحبائيا دين متتويات اَلحتراق ومتت

فةةةي  اَلحتةةةراق واليبةةةرة التدريتةةةية وعةةةدي وجةةةود فةةةروق دالةةةة إحبةةةائياعالقةةةة دالةةةة إحبةةةائيا دةةةين متةةةتو  

 متغير الجنس.زي لق تعمتتويات اَلحترا

إلةى معرفةة العالقةة دةين الةذكاء اَلنفعةةالي دراسةة هةدفت ح De Vito, 2009دي فيتةو      وأجةر 

فةةي المةةدارس العامةةة حيةةث ت ونةةت عينةةة الدراسةةة مةةن  َلحتةةراق النفتةةي لةةد  معلمةةي المرحلةةة الةانويةةةوا

ش لالحتةةةةراق اسةةةةالاس مذكاء اَلنفعةةةةالي ومقيةةةةأنح للةةةة-ومعلمةةةةة أجةةةةادوا علةةةةى مقيةةةةاس  بةةةةار معلمةةةةاً  ح64 

راق . أشةةةارت نتةةةائج الدراسةةةة إلةةةى عةةةدي وجةةةود عالقةةةة دةةةين الةةةذكاء اَلنفعةةةالي ال لةةةي وبعةةةدي اَلحتةةةالنفتةةةي

ائية فةي متةتو  النفتي: اإلجهاد اَلنفعالي وتبلد المشاعر. وأظهرت كذلك عةدي وجةود فةروق دالةة إحبة

 رة التدريتية.اَلحتراق النفتي تعز  لمتغيري العمر واليب

دراسة هدفت إلةى ال شةف عةن متةتويات اَلحتةراق النفتةي  ح 2010ريحات والربضي  الف أجر  و 

فظةةةة عجلةةةون وأخةةةر كةةةل مةةةن متغيةةةرات: نةةةوة الروضةةةة  رسةةةمية  لةةةد  معلمةةةات ريةةةاض األطفةةةال فةةةي محا

تةراق برة والم هل العلمي وعدد ال لبة في البف فةي متةتويات اَلحخاصةح وراتي المعلمة وسنوات الي

ميةةع معلمةةات ريةةاض األطفةةال الرسةةمية والياصةةة والبةةاله جتمةةع الدراسةةة مةةن جون م. ت ةةالنفتةةي للمعلمةةة

النفتةةي كةةأداة للدراسةةة. أشةةارت نتةةائج  قيةةاس ماسةةالش لالحتةةراقمعلمةةة. تةة، اسةةتيداي م ح120 عةةددهن 

ظهةةرت عةةدي الدراسةةة إلةةى أن معلمةةات ريةةاض األطفةةال تعةةانين مةةن اَلحتةةراق النفتةةي ددرجةةة كبيةةرة كمةةا أ

  اَلحتةراق النفتةي تعةز  ألي متغيةر مةن المتغيةرات التاليةة: ة إحبائية في متتو دَللذات وجود فروق 

وسةةنوات اليبةةرة والم هةةل العلمةةي وعةةدد ال لبةةة فةةي البةةف  فةةي حةةةين  نةةوة الروضةةة  رسةةمية  خاصةةةح



 

68 
 

ت اللةواتي يقةل ة فةي اَلحتةراق النفتةي تعةزي لمتغيةر الراتةي ولبةالح المعلمةاكشفت عن وجود فروق دالة

 د نار أردني. 100 ن عنراتبه
 

ح ددراسةةةة هةةةدفت إلةةةى ال شةةةف عةةةن متةةةتو  اَلحتةةةراق النفتةةةي لةةةد  2011قامةةةت الشةةةيول  كمةةةا 

حةةو مهنةةة المرحلةةة الةانويةةة  فةةي مةةدارس التعلةةي، الةةةانوي لإلنةةا  بةةالق يف  وعالقتةةه باَلتجةةاه نمعلمةةات 

سةة  قيق أهةداف الدراولتحية. العشوائرت بال ريقة معلمة  اختي ح100 التعلي،. ت ونت عينة الدراسة من 

تجاهةات للمعلة،. استيدمت الباحةة مقياسين األول: مقياس جيلدرد لالحتراق النفتي  والةاني مقياس اَل

مرحلةةة الةانويةةة  اللةةواتي كشةةفت النتةةائج عةةن وجةةود متةةتو  مرتفةةع مةةن اَلحتةةراق النفتةةي لةةد  معلمةةات ال

المعلمةات. ولغةرض سةلبي لةد  هة َلء جةاه د ات. كمةا أشةارت إلةى وجةو يعملةن فةي مدارسةة مد نةة الق يةف

حتةاب معامةل ارتبةاط ديرسةون دةين معرفة العالقة دين اَلحتراق النفتي  واَلتجاه نحو مهنة التعلي،  تة، 

مقياسةين  أشةارت حيمةة معامةل اَلرتبةاط درجات عينة البحث مةن المعلمةات مةن خةالل إجابةاتهن علةى ال

  اَلحتةةةراق النفتةةةي للمعلمةةةة  دةةةين متةةةتو  )0.78 تهةةةا حيم ارتباطيةةةة جيةةةدة دلغةةةت إلةةةى أن هنةةةاي عالقةةةة

ت حيمةة اَلحتةراق النفتةي  قلةت حيمةة اَلتجةاه واَلتجاه نحو مهنة التعلي،  وهي عالقة تعني أنةه كلمةا زاد

 تعلي،.اإليجادي وزادت سلبية اَلتجاه نحو مهنة ال

هل العلمي الم  نس و كل من متغيرات   الجح دراسة هدفت إلى معرفة تأخير 2011أجرت جرار  و 

رة اإلداريةةةة والراتةةةي الشةةةهري وموقةةةع المدرسةةةة وعةةةدد ال لبةةةة والتيبةةةص فةةةي البكةةةالوريوسح علةةةى واليبةةة

ومةد رة فةي محافظةات شةمال الضةفة الغربيةة.  مةد راً  ح121 متتو  اَلحتراق النفتي  لد  عينةة قوامهةا 

ج سةةة. وتوصةةلت نتةةائلدرانةةة احتةةراق النفتةةي علةةى عيقامةت الباحةةةة دت بيةةق مقيةةاس ماسةةالش  لقيةةاس اَل

معتدلةةة علةةى الدراسةةة إلةةى أن متةةتو  اَلحتةةراق النفتةةي لةةد  مةةد ري المةةدارس الةانويةةة الحكوميةةة  كانةةت 
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لةى بعةد نقةص الشةةعور بعةدي اإلجهةاد اَلنفعةالي وتبلةد المشةاعر نحةو اآلخةةرين  وكانةت متةتو  متةدنيا ع

 .نجازباإل

فتةي لةد  معلمةي اق النات اَلحتةر تةتويلةى مهدفت إلةى التعةرف عة ددراسح 2013التليي   قايو 

متغيةرات الجةنس والم هةل  التربية اإلسالمية العاملين في المدارس الياصة  في مد نة عمان  فةي ضةوء

تماعيةة والمرحلةة التةي  درسةها المعلة،. العلمي وعدد سةنوات اليبةرة والةدخل الشةهري والعمةر والحالةة اَلج

قيةةةةاس ماسةةةةالش ومعلمةةةةة باسةةةةتيداي م معلمةةةةاً  ح166  دلغةةةةتة علةةةةى عينةةةةة عشةةةةوائية وتةةةة، ت بيةةةةق الدراسةةةة

لمي التربيةة اإلسةالمية كةان فتي لد  معمتتو  اَلحتراق النأن  نتائج الدراسة فتلالحتراق النفتي. كش

حتةةةي معةةةا ير ماسةةةالش لالحتةةةراق النفتةةةي  علةةةى بعةةةدي اإلجهةةةاد اَلنفعةةةالي وتبلةةةد المشةةةاعر  توسةةة اً م

ئج إلةةى وجةةود فةةرق دال فةةي متةةتو  اَلحتةةراق ارت النتةةاوأشةة جةةاز.عةةد نقةةص الشةةعور باإلنومرتفعةةا علةةى ب

دي وجةةةود فةةةروق دالةةةة إحبةةةائيا فةةةي متةةةتو  النفتةةةي علةةةى بعةةةد اإلجهةةةاد اَلنفعةةةالي لبةةةالح الةةةذكور  وعةةة

وكشةةفت الدراسةةة أن المعلمةةين ذوي المةة هالت  اَلحتةةراق النفتةةي تبعةةا لعمةةر المعلةة،  وحالتةةه اَلجتماعيةةة.

دخل الشةهري المرتفةع  هة، األكةةر شةعورا بةاَلحتراق النفتةي. ويلةة  والةال  يبةرةة العليةا  وسةنوات الالعلمي

 تبعا لمتغير المرحلة التدريتية  ولبالح المرحلة األساسية. كما أظهرت وجود فروق دالة إحبائيا 

ح دراسةةةةة هةةةةدفت إلةةةةى التعةةةةرف إلةةةةى درجةةةةة شةةةةيوة اَلحتةةةةراق النفتةةةةي لةةةةد  2013وأجةةةةرت نعنةةةةاة  

ساسةةةية الحكوميةةةة فةةةي دمشةةةق النةةةاتج عةةةن دمةةةج ال لبةةةة ذوي الحاجةةةات ، األتعلةةةيلمدرسةةةين فةةةي مةةةدارس الا

ومعلمةةةة  اعتمةةةدت الباحةةةةة المةةةنهج  اً معلمةةة ح225 ى لدراسةةةة علةةةالياصةةةة فةةةي مدارسةةةه،  شةةةملت عينةةةة ا

يلةةي  واسةةتيدمت فةةي البحةةث مقيةةاس اَلحتةةراق النفتةةي. أظهةةرت النتةةائج أن درجةةة شةةيوة الوصةةفي التحل

ي مدارس دمج ذوي الحاجات الياصة كانت مرتفعة  كما أشةارت إلةى ين فمعلمحتراق النفتي لد  الاَل

المعلمةةةين علةةةى مقيةةةاس اَلحتةةةراق النفتةةةي ت إجابةةةات ين متوسةةة اوجةةةود فةةةروق ذات دَللةةةة إحبةةةائية دةةة

الجنس وسةنوات اليبةرة  حاجات الياصةة فةي البةفوف العاديةة تعةز  ل ةل مةن المتغيةراتلمعلمي ذوي ال
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ين متوس ات إجابات المعلمين عدي وجود فروق ذات دَللة إحبائية د إلى شارتدورات التدريبيةح  أوال

ي الحاجةةةات الياصةةةة فةةةي البةةةفوف العاديةةةة تعةةةز  لمتغيةةةر علةةةى مقيةةةاس اَلحتةةةراق النفتةةةي لمعلمةةةي ذو 

 ربوي.الم هل الت

 الدراسات الخاصة بمنغصات وضغوط الحياةثالثاً: 

العالقةةة دةةين ضةةغوط مهنةةة التةةدريس  تقبةةيحإلةةى Jack& Jill, 2003دراسةةة جالةةك وجيةةل    هةةدفت

لتين األساسةةية فةةي المةةرحومعلمةةة  معلمةةاً  ح86 واَلحتةةراق النفتةةي والتةةوتر والقلةةق لةةد  عينةةة مكونةةة مةةن 

والةانوية  أظهرت النتائج أن ضغوط العمل الناتجة عن مهنة التدريس تة دي إلةى اَلحتةراق النفتةي وأن 

يكونون أقل عرضة لمياطر اَلحتراق النفتي من أولئةك  ةتلبيه، اللى تنظي، أمزجتالمعلمين القادرين ع

 الذ ن َل يتت يعون التي رة على أمزجته،.

ح دراسةةة هةةدفت ال شةةف عةةن متةةتو  الضةةغوط النفتةةية لةةد  معلمةةي 2005زعبةةي  أجةةر  الكمةةا 

حلة المر  لمة من معلميمعو  اً معلم ح300 المرحلة الةانوية في محافظة اربد  وت ونت عينة الدراسة من 

لةانويةةة فةةي محافظةةة اربةةد  وكشةةفت نتةةائج الدراسةةة أن متةةتو  الضةةغوط النفتةةية لةةد  اإلنةةا  أعلةةى منةةه ا

 لد  الذكور.

ح إلةى ال شةف Chung-Lim & Wing-Tung, 2006هةدفت دراسةة شةنج لةي، وويةنج تةنج   و 

 نسةةةة مةةةالدرا  وت ونةةةت عينةةةة عةةةن العالقةةةة دةةةين الضةةةغوط النفتةةةية للمعلمةةةين والرضةةةا عةةةن الحيةةةاة لةةةد ه،

معلة، فةي مد نةة نيةانجين البةينية  حيةث أشةةارت نتةائج هةذه الدراسةة إلةى وجةود عالقةة ارتباطيةةة  ح200 

 الضغوط النفتية والرضا عن الحياة. عكتية دين

هةةةةدفت إلةةةى ال شةةةةف عةةةن مبةةةادر الضةةةةغوط النفتةةةية واَلحتةةةةراق ددراسةةةة ح 2007الزيودي  وقامةةة

وعالقتهةةا دةةبعض المتغيةةرات   الجةةنس والعمةةر  ل ةةريفظةةة االياصةةة فةةي محا النفتةةي لةةد  معلمةةي التربيةةة

 اً معلمةةة ح110 عينةةةة الدراسةةةة علةةةى  والحالةةةة اَلجتماعيةةةة واليبةةةرة التدريتةةةية والم هةةةل العملةةةيح واشةةةتملت
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ومعلمة اختيروا ب ريقة عشوائية من مدارس جنوب األردن  ولتحقيةق أهةداف الدراسةة تة، ت بيةق مقيةاس 

ئج الدراسة إلى أن معلمي التربية الياصة فةي جنةوب األردن ات نتأشار  اق النفتي  وقدماسالش لالحتر 

َلحتراق النفتي تراوحت من المتوس  إلةى العةالي  يعانون من متتويات ميتلفة من الضغوط النفتية وا

ج لتاليةةة: قلةةة الةةدخل الشةةهري  والبرنةةاموأشةةارت إلةةى أن أكةةةر مبةةادر الضةةغوط هةةي المرتب ةةة باألبعةةاد ا

كل التلوكية والعالقات مع اإلدارة  وعدي وجود التتهيالت المدرسية وزيادة عدد االمشتظ  و الدراسي المك

حةةوافز ماديةةة  وعةةدي تعةةاون الةةزمالء  والعالقةةات مةةع ال ةةالب  ونظةةرة  ال ةةالب فةةي البةةف  وعةةدي وجةةود

الي عَلنفهاد ايعانون من اإلجارت النتائج إلى أن المعلمين كانوا المجتمع المتدنية لمهنة التعلي،  كما أش

أكةر من المعلمات  كذلك كانت هناي فروق ذات دَللةة إحبةائية تعةز  لمتغيةر سةنوات اليبةرة فةي بعةد 

شعور وشدته لبالح المعلمين  كذلك كانت هناي فروق ذات دَللة إحبائية تعز  لمتغير الدخل تبلد ال

 .باإلنجازص الشعور الشهري في بعد نق

ة لةةد  المةةراهقين منغبةةات الحيةةاة اليوميةة ف عةةنال شةةهةةدفت إلةةى ح دراسةةة 2009العتةةر   وأجةةر  

لعربية المتحدة. ت ونةت عينةة المةواطنين المواطنين والعرب المقيمين في إمارة أدو ظبي ددولة اإلمارات ا

حمن 271  دارس اإلعدادية والةانوية بمد نتي أدو ظبي والعين ح تلميذًا وتلميذة من تالميذ الم562من  

حمةةن 401ح تلميةةذًا وتلميةةذة  785مةةين مةةن   ونةةت عينةةة العةةرب المقي  وتنةةا ح مةةن اإل291لةةذكور  و ا

يوميةة التةي  توقةع أن يعانيهةا حث قائمة بمنغبات الحياة الح من اإلنا . تضمنت أداة الب384الذكور  

 اة إجةةةراءاتيانةةةات باتبةةةاهقةةةون فةةةي ميتلةةةف المجةةةاَلت التةةةي تنةةةتظ، خبةةةراته، اليوميةةةة. وتةةة، تحليةةةل البر الم

تدوير المتعامد للمحاور. وبعد ذلك ت، حتاب معامالت اَلرتباط للمكونات األساسية والملي العاالتحليل 

ليةةة للمكونةةات األساسةةية. وأهةة، مةةا كشةةفت عنةةه الدراسةةة مةةن منغبةةات الحيةةاة اليوميةةة دةةين الةةدرجات العام

هةةةةي ة لشةةةةيو التشةةةةبع وحةةةةي، اامالت وفةةةةق معةةةةليةةةةا تةةةةي يعانيهةةةةا المراهقةةةةون الةةةةذكور المةةةةواطنين مرتبةةةةة تناز ال

ت منغبةةةةاعبةةةةاء الدراسةةةةية  المنغبةةةةات النفتةةةةية اَلجتماعيةةةةة  منغبةةةةات األخةةةة، المنغبةةةةات البةةةةحية  
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منغبةات نغبةات ضةعف األداء اَلجتمةاعي  منغبةات اقتبةادية  ت داخل األسةرة  ممبدرها العالقا

ة  تةةةلبيألف ةةةار الاألسةةةرة  وااملةةةة داخةةةل مبةةةدرها الةةةنظ، المدرسةةةية  وغيةةةاب األدةةةوين  والتفرقةةةة دةةةين المع

المواطنةةات فمنغبةةات الحيةةاة اليوميةةة لةةد هن  لإلنةةا البيئةةة التةةكنية. أمةةا بالنتةةبة وأخيةةرًا  صةةورة الجتةة، و 

  المنغبةةةةات النفتةةةةية اَلجتماعيةةةةة  بةةةةات مبةةةةدرها العالقةةةةات داخةةةةل اَلسةةةةرةتبةةةةة ترتيبةةةةًا تنازليةةةةًا منغمر 

داء ضةعف األ  ظ، المدرسةيةلنا  ةاَلقتبادية التكني  ة الوالديةسوء المعامل  األعباء الدراسية  البحية

المعاملة داخل ء سو   غياب اَلدوين  ة اجتماعياً قبولممارسة سلوكات غير م  صورة الجت،  اَلجتماعي

بالنتةةبة لمجموعةةة الةةذكور المقيمةةين فقةةد كةةان  مةةا. أأف ةةار ذاتيةةة سةةلبيةأخيةةرًا و   القيةةادة الزائةةدة  المدرسةةة

  قةةةةات داخةةةةل األسةةةةرةلي منغبةةةةات مبةةةةدرها العالالتةةةةاًا كمرتبةةةةة تنازليةةةة يةةةةة لةةةةد ه،اة اليوممنغبةةةةات الحيةةةة

  األعبةةةةاء الدراسةةةةية  الدراسةةةةيةمعاملةةةةة سةةةةوء ال  سةةةةوء المعاملةةةةة الوالديةةةةة  النفتةةةةية اَلجتماعيةةةةة  البةةةةحية

ضةةةةةعف القةةةةةدرة علةةةةةى تلبيةةةةةة التوقعةةةةةات   األف ةةةةةار الذاتيةةةةةة التةةةةةلبية  يةالمنغبةةةةةات اَلقتبةةةةةادية الشيبةةةةة

رسةة سةلوكات غيةر مما  منغبات صورة الجت،  ة بالوالد نقالعالتشوش   النظ، المدرسية  اَلجتماعية

ضةةعف اَلرتبةةاط بةةالواقع. أمةةا بالنتةةبة لمجموعةةة    وأخيةةراً منغبةةات اقتبةةادية سةةكنية  مقبولةةة اجتماعيةةاً 

كالتةالي صةةحية  منغبةات مبةةدرها العالقةات داخةةل  تنازليةةاً  ت المنغبةةات مرتبةةاإلنةا  المقيمةةات ف انة

ت لمعاملةةةةة الوالديةةةةة  المدرسةةةةية  ضةةةةعف القةةةةدرة علةةةةى تلبيةةةةة التوقعةةةةاوء اة  سةةةةاألسةةةةرة  نفتةةةةية اجتماعيةةةة

رسةة سةلوكات   اقتبةادية شيبةية  أف ةار ذاتيةة سةلبية  ممااَلجتماعية  النظ، المدرسية  صةورة الجتة،

 .ة سكنيةاقتباديوأخيرًا غير مقبولة اجتماعيًا  

ين   المدرسةةةة لةةةدمهنيةةةمبةةةادر الضةةةغوط ال عرفةةةةدراسةةةة هةةةدفت إلةةةى مح 2011خوجةةةة   وأجةةةرت

دراسةة إلةى الجزائريين  دراسة مقارنة في المراحل التعليمية الةال  دوَليةة تيةزي وزو  حيةث هةدفت هةذه ال

خةة  باإلضةافة البحث في المبةادر المتةببة لضةغوط المهنيةة لةد  المدرسةين فةي األطةوار التعليميةة الةال

تبعا َلخةتالف المراحةل التعليميةة  وذلكنية الشعور بالضغوط المه إلى ال شف عن الفروق الموجودة في
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ومعلمةةةة تةةة، اختيةةةاره،  اً لمةةةمع ح210 ت هةةةذه الدراسةةةة علةةةى عينةةةة مكونةةةة مةةةن واليبةةةرة المهنيةةةة. وقةةةد طبقةةة

وَلية تيةزي وزو  وقةد توصةلت  دلديات من 5ب ريقة عشوائية من دين المعلمين والمعلمات العاملين في 

در الضةةغوط المهنيةةةة  مةةع وجةةةود يعةةانون مةةةن مبةةا ةال ة الةةةي المراحةةل التعليميةةرسةةةمدأن الدراسةةة إلةةى 

ن أنهة، األكةةر شةعورا بالضةغوط المهنيةة فروق دالة إحبةائيا لبةالح مدرسةي التعلةي، المتوسة  الةذ ن تبةي

إلةةى عةةدي وجةةود فةةروق دالةةة إحبةةائيا دةةين أفةةراد  إلضةةافةمقارنةةة بمدرسةةي المرحلةةة اَلدتدائيةةة والةانويةةة  با

كةذلك توصةلت  ضةغوط المهنيةة المبنيةة علةى مبةدر  طبيعةة العمةلح.بال شةعورنةة هةذه الدراسةة فةي العي

التعليميةةة الةالخةةة مبةةادر الضةةغوط المهنيةةة  ي المراحةةلدةةين مدرسةة عةةدي وجةةود فةةروق دالةةة إحبةةائياً إلةةى 

األكةةةر تعةز  لمتغيةر اليبةةرة  إَل فةي المبةدر اليةةاص ب بيعةة العمةل وذلةةك لبةالح الفئةة طويلةةة اليبةرة 

 .فئة متوس ة اليبرة خ، الفئة قبيرة اليبرة ليهاخ، تشعورا بالضغ  

قتهةةةةا بةةةةاَللتزاي العمةةةةل وعالد ر ضةةةةغوط هةةةةدفت إلةةةةى تقةةةةددراسةةةةة  ح2014المعمريةةةةة  دينمةةةةا قامةةةةت 

التنظيمةةي لةةد  معلمةةي مةةدارس التعلةةي، مةةا بعةةد األساسةةي بمحافظةةة متةةق   وت ونةةت عينةةة الدراسةةة مةةن 

ائج هةو وجةود ضةغ  العمةل ددرجةة متوسة ة ن نتةسةة مةمةا توصةلت إليةه الدرا ح معل، ومعلمة  أه،106 

دَللة إحبائية لضةغ  فروق ذات عدي وجود لد  معلمي التعلي، ما بعد األساسي  كما أظهرت النتائج 

 العمل تعز  للمتغيرات  النوة  العمر  سنوات اليبرةح.

 عضةةاءد  أ ة الحيةةاة لةةنفتةةية بجةودالضةةغوط ال فقةةد أجةر  دراسةةة تناولةةت عالقةةح 2018التةةيد  أمةا

تةانية وه، أعضةاء ال ليةات اإلن ح897 عة الملك سعود  ت ون مجتمع الدراسة من الهيئة التدريتية بجام

% مةن مجتمةع الدراسةة. 16عضو هيئة دنتةبة  ح140 ع وكانت عينة البحث مكونة من مة المجتموخد

جةودة  قيةاسة وممقيةاس الضةغوط النفتةي استيدي الباحث المنهج الوصفي  وشملت أدوات الدراسة علةى

ارتبةةاط الحيةةاة  توصةةل الدراسةةة إلةةى وجةةود عالقةةة موجبةةة دةةين الضةةغوط النفتةةية وجةةودة الحيةةاة بمعامةةل 
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ح. وأنةةةه َل توجةةةد فةةةروق ذات دَللةةةة إحبةةةائية فةةةي 0.05إحبةةةائيا عنةةةد متةةةتو  دَللةةةة   ح دال0.663 

 متتو  الضغوط النفتية تعز  لمتغير الراتي الشهري.

ً راب  قالنية:ر الالعفكاباأل الدراسات الخاصة: عا

 األف ةةةار الالعقالنيةةةة وعالقتهةةةا دةةةةاَلحتراق ددراسةةةة هةةةدفت إلةةةى التعةةةرف علةةةىح 2004أحمةةةد  قةةةاي

ة إلةى التعةرف علةى مةد  انتشةار األف ةار الالعقالنيةة دةين النفتي لد  معلمي مد نة تعز  هدفت الدراس

ةتتو  اَلحتةةراق النفتةي ةة مةمعرفةف ةار  كمةا هةدفت إلةى المعلمين وهل لمتغيةر الجةنس أخةر علةى هةذه األ

عرف على العالقة دين على مةتتو  اَلحتةراق النفةتي  وكذلك الت لد  المعلمين وهل لمتغير الجنس أخر

 ح129معلمةةًا ومعلمةةة مةةنه،   ح318واَلحتةةراق النفتةةي. ت ونةةت عينةةة الدراسةةة مةةن  األف ةةار الالعقالنيةةة 

ةين مةةةن يةةاس األف ةةار الالعقالنيةةة لةةد  المعلمةة: مقهمةةا اسةةتيدي الباحةةث أداتةةينح معلمةةة. 189معلمةةًا و 

 ح. توصةل الباحةث إلةى1996يةاس الوشةلي اَلحتراق النفتي لد  المعلمةين  مق ومقياس إعةداد الباحث 

ت المعلمين والمعلمات  كما توجد فةروق ذا النتائج التالية: أن األف ار الالعقالنية موجةودة ومنتةشرة دةين

الةذكور  كةذلك توجةد عالقةة لالعقالنيةة دين المعلمةين وفقةًا للجةنس ولبةالح ار األف دَللة إحبائية في ا

 نية واَلحتراق النفتي لد  العينة.ارتباط دةين األف ةار الالعقال

العالقةة دةين التف يةر الالعقالنةي وضةغوط  هةدفت إلةى معرفةةح 2007شاهين وحمدي   أما دراسة

 ين وفاعلية درنامج إرشادي عقالني انفعالي في فلت ة فيعينة من طالب الجامع ما بعد البدمة لد 

وطالبةةة مةةنه،  اً طالبةة ح249 العينةةة مةةن  خفضةةها واسةةتيدي البةةاحةون المةةنهج الوصةةفي التجريبةةي  ت ونةةت

مةةةةن اإلنةةةةا  فةةةةي جامعةةةةة القةةةةدس بمن قةةةةة راي هللا والبيةةةةرة التعليميةةةةة  األدوات  130مةةةةن الةةةةذكور و 119

لبرنةةامج والالعقالنيةةة  ومقيةةاس ضةةغوط مةةا بعةةد البةةدمة  وا نيةةةلعقالهةةي اختبةةار األف ةةار ا المتةةتيدمة

وجود ارتباط موجي دين درجة التف يةر الالعقالنةي إلى وتوصلت الدراسة اإلرشادي العقالني اَلنفعالي  

بيةةة وجةود فةةروق ذات دَللةة إحبةائية دةةين المجمةوعتين التجريو  وضةغوط مةا بعةةد البةدمة لةد  ال لبةةة .
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فاعليةةة البرنةةامج  ي علةةى مقيةةاس ضةةغوط مةةا بعةةد البةةدمة  ممةةا يشةةير إلةةىلبعةةداس اوالضةةاب ة فةةي القيةة

للتفاعل دةين البرنةامج  أخرعدي وجود ية دين الذكور واإلنا   و عدي وجود فروق دالة إحبائو  اإلرشادي.

 اإلرشادي والنوة اَلجتماعي على درجة وضغوط ما بعد البدمة في القياس البعدي.

دةةةبعض هةةةدفت إلةةةى التعةةةرف علةةةى عالقةةةة األف ةةةار الالعقالنيةةةة ة راسةةةددح 2007أدةةةو شةةةعر  اي قةةةو 

فةي ق ةاة غةزة  وأهة،  ح فرداً 412ينة الدراسة من  المتغيرات لد  طلبة الجامعات الفلت ينية  ت ونت ع

ووجةود ما توصلت إليه نتائج الدراسة هو وجود عالقة عكتية دين الةوعي الةد ني واألف ةار الالعقالنيةة  

الجةةنس حيةةث أن الةةذكور فةةي متةةتويات األف ةةار الالعقالنيةةة تعةةز  لمتغيةةر  ائيةإحبةة فةةروق ذات دَللةةة

 إلنةةةا   ووجةةةود فةةةروق ذات دَللةةةة إحبةةةائية فةةةي متةةةتو  التف يةةةرلةةةد ه، أف ةةةار َل عقالنيةةةة أكةةةةر مةةةن ا

لةدخل المرتفةع الالعقالني تعز  لمتغير الدخل الشهري  فذوو الدخل المتوس  أكةر َلعقالنية مةن ذوي ا

 لمنيفض.خل االد ومن ذوي 

عالقةةةةةة التيبةةةةةةص المةةةةةدروس باألف ةةةةةةار رفةةةةةةة دراسةةةةةة هةةةةةةدفت إلةةةةةى معح 2011محمةةةةةةد   وأجةةةةةرت

المقةارن  وت ونةت العينةة  تحليلةيحيةث اسةتيدمت المةنهج الوصةفي ال الي الجامعي  الالعقالنية لد  ال

احةةة الب وصةلتنيةة والالعقالنيةة  توطالبة  واسةتيدمت الباحةةة مقيةاس األف ةار العقال اً طالب ح144 من 

فةةي األف ةةار الالعقالنيةةة حتةةي التيبةةص إلةةى النتةةائج التاليةةة وهةةي وجةةود فةةروق ذات دَللةةة إحبةةائية 

ة إحبةةةةائية فةةةةي األف ةةةةار الالعقالنيةةةةة حتةةةةي وجةةةةود فةةةةروق ذات دَللةةةة وس لةةةةد  ال لبةةةةة الةةةةذكور.المةةةةدر 

بةص التي ةار الالعقالنيةة حتةي روس لد  طلبة اإلنا   وجود فروق جوهرية في األفالتيبص المد

 لمدروس لد  ال الي الجامعي.ا

نية بالقلق لد  عالقة األف ار الالعقالدراسة هدفت إلى التعرف على ح 2012المهيمزي  وأجر  

ل للبةحة مةع األمةمجتمةع الدراسةة مةن مةدمني الميةدرات بمج   وت ةون الميدرات وغير المةدمنين مدمني

د نةةةة الريةةةاض. تمةةةع التةةةعودي بمالمجمةةةن  ين هةةة، عينةةةة عشةةةوائيةمنمةةةدالغيةةةر النفتةةةية بالريةةةاض مجتمةةةع 
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العالقةةة دةةين األف ةةار  المةةنهج الوصةةفي اَلرتبةةاطي ل ةةون هةةذه الدراسةةة تهةةت، بمعرفةةة واسةةتيدمت الدراسةةة

ت الدراسةةة فهةةو مقيةةاس األف ةةار ج المناسةةي ل بيعةةة الدراسةةة. أمةا أدواالالعقالنيةة والقلةةق حيةةث أنةةه المةنه

غيةر لنتائج انيفاض متةتو  القلةق دةين أه، اومن   للدلي،قلق س الالنية للريحاني ومقياالعقالنية والالعق

تويات األف ةةةار الحشةةةيش وال حةةةول. انيفةةةاض متةةة مةةةدمنين مقادةةةل ارتفةةةاة متةةةتويات القلةةةق دةةةين مةةةدمنيال

يات األف ةةةار الالعقالنيةةةة دةةةين مةةةدمني الحشةةةيش مةةةدمنين. مقادةةةل ارتفةةةاة متةةةتو الغيةةةر الالعقالنيةةةة دةةةين 

لقلق ية دين األف ار الالعقالنية والقلق. وجود فروق في متتويات اطرد اطيهحول. وجود عالقة ارتبوال 

وجةةود فةةروق فةةي ات األف ةةار الالعقالنيةةة لبةةالح المةةدمنين. لبةةالح المةةدمنين. وجةةود فةةروق فةةي متةةتوي

ر ح فةةةةةي مقياسةةةةةي القلةةةةةق واألف ةةةةةاالتعلةةةةةي،-اَلجتماعيةةةةةة ةالحالةةةةة-المهنةةةةةةبعةةةةةض المتغيةةةةةرات الشيبةةةةةية  

 ف ار الالعقالنية.في متغير  العمرح في مقياسي القلق واأل فروق جود الالعقالنية. عدي و 

قةةة دةةين األف ةةار الالعقالنيةةة ومعنةةى الحيةةاة عالال ددراسةةة هةةدفت إلةةى كشةةفح 2012  هكرامةة وقةةاي

شةةةةيص   ح600 لةةةةد  الراشةةةةد ن  حيةةةةث اسةةةةتيدمت المةةةةنهج الوصةةةةفي التحليلةةةةي  وت ونةةةةت العينةةةةة مةةةةن 

الحيةةاة لةةد  الراشةةد ن   نيةةة لةةد  الراشةةد ن  ومقيةةاس معنةةىعقالالالار باحةةةة مقيةةاس األف ةةواسةةتيدمت ال

انتشةةار األف ةةار الالعقالنيةةة لةةد  عينةةة البحةةث  تةةبةت نوتوصةةلت الدراسةةة إلةةى النتةةائج التاليةةة وهةةي دلغةة

ومعنةةى ال ليةةة  وهةةي تعتبةةر نتةةبة مرتفعةةة. وتوجةةد عالقةةة سةةلبية دالةةة إحبةةائية دةةين األف ةةار الالعقالنيةةة 

ة سةةلبية دالةةة إحبةةائيا دةةين األف ةةار الالعقالنيةةة والقةةي، اَلدت اريةةة. وَل توجةةد عالقةةوجةةد الحيةةاة ككةةل. وت

ف ةةار الالعقالنيةةة والقةةي، اليبراتيةة. وتوجةةد عالقةةة سةلبية دالةةة إحبةةائيا دةةين األين عالقةة دالةةة إحبةةائيا دة

تبعةا لمتغيةر  نيةةعقالبائيا في األف ار الالاألف ار الالعقالنية والقي، اَلتجايية. وَل توجد فروق دالة إح

لح لبةةةامةةي الجةةنس. وتوجةةد فةةروق دالةةة إحبةةائيا فةةي األف ةةار الالعقالنيةةة تبعةةا لمتغيةةر المتةةتو  التعلي

 مجموعة الشهادة اإلعدادية وما دون.
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ح ددراسةةة هةةدفت لمعرفةةة عالقةةة تقةةد ر الةةذات باألف ةةار العقالنيةةة والالعقالنيةةة 2013قةةاي زقةةوت  و 

حافظةات ق ةاة غةزة وتة، اختيةةار العينةة بال ريقةة العشةوائية  والتةةي فةةي معاة رات الحياتيةة لةد  الةدوالمهةا

تقةةةةد ر الةةةةذات ومقيةةةةاس الريحةةةةاني لألف ةةةةار العقالنيةةةةة اس مقيةةةةح داعيةةةةة  واسةةةةتيدي الباحةةةةث 124دلغةةةةت  

 ر الةذات والالعقالنية واه، ما توصلت إليه من نتائج هو وجود عالقة ارتباطيةة موجبةة دةين درجةات تقةد

ف ار العقالنية والالعقالنية لد  الدعاة  وانه َل توجد فروق ذات دَللة إحبائية دةين باأللية والدرجة ال 

 راد عينة الدراسة لألف ار العقالنية والالعقالنية تعز  لمتغير سنوات اليدمة.أف باتمتوس ات استجا

فةي رطة الغضةي لةد  أفةراد الشة ح األف ةار الالعقالنيةة وانفعةال2014تناولةت دراسةة القبةاص  و 

مةةن أفةةراد الشةةرطة العةةاملين لةةد  قةةوات التةةدخل  فةةرداً  ح329 وء المتغيةةرات حيةةث ت ونةةت العينةةة مةةن ضةة

دوريات واستيدي الباحث مقياس األف ار الالعقالنيةة ومقيةاس الغضةي وأظهةرت النتةائج أن والات والبلدي

وجةود عالقةة بةين ة وتفضةين لةد  أفةراد الشةرطكال من األف ار الالعقالنية ومتتو  انفعال الغضةي مني

قةةة عالدالةةة إحبةةائيا دةةين متةةتو  األف ةةار الالعقالنيةةة ومتةةتو  انفعةةال الغضةةي  كمةةا تبةةين عةةدي وجةةود 

 دالة إحبائيا دين متتو  متوس  األف ار الالعقالنية تعز  لمتتو  الم هل العلمي لغير الجامعيين.

تهةا بيةداة الةذات لةد  عالقيةة و ح األف ةار الالعقالن2016تناولت دراسةة أدةو مةرق وبركةات  دينما 

وطالبة منه،  باً طال ح235 يل والقدس المفتوحة  وت ونت عينة الدراسة من عينة من طلبة جامعتي اليل

من جامعة القدس المفتوحة وت، اختياره، بال ريقة المتيترة من مجتمةع  102من جامعة اليليل و 133

حةان مقيةاس األف ةار العقالنيةة والالعقالنيةة البايدي الوصفي التحليلي واستالدراسة وت، استيداي المنهج 

ي متةتو  األف ةةار الالعقالنيةة تبعةةا ا فةائيومقيةاس خةداة الةةذات وأظهةرت النتةائج وجةةود فةروق دالةة إحبةة

لمتغيةةر نظةةاي الدراسةةة المتبةةع فةةي الجامعةةة لبةةالح النظةةاي التقليةةدي  وعةةدي وجةةود فةةروق جوهريةةة فةةي هةةذا 

كةةةان التةةةكن كمةةةا وأظهةةةرت النتةةةائج أن المتةةةتو  ال لةةةي لألف ةةةار ةةةةل مات م  تبعةةةا لبةةةاقي المتغيةةةر المتةةةتو 

 متوس . تو  بمتالالعقالنية وخداة الذات لد  ال لبة كان 
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تحد ةد متةتو  األف ةار عقالنيةة والالعقالنيةة وعالقتهةا إلةى هةدفت دراسة  ح2018شعفوط  أجر  

شةةفيات اليليةةل  ت ةةون متت ت فةةيين والممرضةةات العةةامالباَلنبتةةاط واَلن ةةواء لةةد  عينةةة مةةن الممرضةة

 يدياسةتوممرضةة   ممرضةاً ح 182 ممةرض وممرضةة عينةة الدراسةة ت ةون  ح902 مجتمع الدراسةة مةن 

الباحةةةث مقيةةةاس األف ةةةار العقالنيةةةة والالعقالنيةةةة مةةةن إعةةةداد الريحةةةاني واختبةةةار ا زنةةةك الشيبةةةية ترجمةةةة 

ار العقالنيةةة والالعقالنيةةة كةةان ألف ةةلةةي لراسةةة أن المتةةتو   ال وإعةةداد احمةةد عبةةد اليةةالق  واهةة، نتةةائج الد

النيةة والالعقالنيةة وسةمتي لعقر امتوس ا  وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية سالبة دين األف ا

اَلن واء واَلنبتاط  وانةه َل توجةد فةروق ذات دَللةة إحبةائية لألف ةار العقالنيةة والالعقالنيةة دةين عينةة 

لعلمةةي  كةةذلك لةة، تظهةةر فةةروق ذات دَللةةة إحبةةائية لالنبتةةاط هةةل االم  تعةةز  لمتغيةةر الجةةنس  و الدراسةةة 

 ي.واَلن واء تعز  لمتغير الجنس والم هل العلم

 التعقيب على الدراسات السابقة:

 من حيث المتغيرات:

اة قةةد ت رقةةت الدراسةةات التةةابقة لعالقةةة جةةودة الحيةةاة بمتغيةةرات ميتلفةةة  فقةةد لةةوحظ أن لجةةودة الحيةة

ح  وتنميةةةةة 2014ح  واألداء الةةةةوظيفي  ماضةةةةي  2012وظيفي  عةةةةالي  ا الةةةةالرضةةةةعالقةةةةة إيجاديةةةةة مةةةةع 

ح واألداء المهنةةي   حربةةي 2013َلجتمةةاعي  العجةةوري  ح والةةذكاء ا2013اَلسةةتغراق الةةوظيفي  نبةةار 

ح  وال فةةةاءة الذاتيةةةة المدركةةةة  العمةةةري  Tabassum, 2012ح  والرضةةةا الةةةوظيفي   2012النجةةةار  و 

َلجتمةاعي ح وَل توجد عالقة مع الذكاء ا2016ق الوظيفي  دربري  حترااَل ح وعالقة عكتية مع2018

ة يةةاح كمةةا أن هنةةاي دراسةةات رب ةةت جةةودة الح2015 داهةة،   ح  واألف ةةار الالعقالنيةةة2013 أدةةو  ةةونس 

 ح.2015ح ومتتو  أداء المعلمين   الدحدوم 2013مع طبيعة العمل  شييي 

ظ ان لالحتةراق نفتي بمتغيرات ميتلفةة  فقةد لةوحق الحترااَلت التابقة لعالقة كما ت رقت الدراسا

البة مةع اَلتجةاه نحةو التعلةي،  الشةيول  ح وعالقةة سة2004النفتي عالقةة موجبةة مةع اَلكتئةاب  عةمةان  
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ح والعوامل اإليجادية للعالقات اَلجتماعيةة 2003اَللتزاي  جينيت وهاريس وميتيبوف   ح ودرجة2011

 ح.2009وجود عالقة مع الذكاء اَلنفعالي   دي فيتو  عدي ح  و 2002ر وها ون وهاني   كريم

 الحيةاة ضةغوط ل أنفقد لوحظ يرات ميتلفة تغبمضغوط الحياة كما تناول الدراسات التابقة عالقة 

ح وعالقةةة سةةالبة 2018ح وجةةودة الحيةةاة  التةةيد  2003عالقةةة موجبةةة بةةاَلحتراق النفتةةي  جةةاي وجيةةل  

 ح.2005الوظيفي  الزعبي   بالرضا

ح 2009فقد كشةفت دراسةة العتةر ات الحياة اليومية أيضا ت رقت الدراسات التابقة لدراسة منغب

النفتةةةةية و ة واَلجتماعيةةةةة والبيئيةةةةة ة اليوميةةةةة لةةةةد  المةةةةراهقين كالمنغبةةةةات البةةةةحيعةةةةن منغبةةةةات الحيةةةةا

 غبةةاتالتةةي تنةةاول دراسةةة من واَلقتبةةادية إضةةافة إلةةى منغبةةات أخةةر   وتعتبةةر هةةذه الدراسةةة الوحيةةدة

 ياة اليومية. الح

 ر الالعقالنةةي دةةةبعض المتغيةةرات فقةةد لةةةوحظف يةةاسةةةات التةةابقة لدراسةةة عالقةةةة التكمةةا ت رقةةت الدر 

ح وعالقةةةة سةةةلبية 2007د البةةةدمة  شةةةاهين وآخةةةرون  بعةةة وجةةةود عالقةةةة موجبةةةة دينهةةةا وبةةةين ضةةةغوط مةةةا

ة راسة عالقالد رب تح كما 2018شعفوط  ء  ح وسمتي اَلن واء واَلستوا2012بمعني الحياة  كرامه  

 ح.2016ح وخداة الذات  أدو مرق وبركات  2014األف ار الالعقالنية بمتتو  الغضي  القباص  

 حيث العينة: نم

تغيةةةرات الدراسةةةة جةةةودة الحيةةةاة واَلحتةةةراق النفتةةةي ومنغبةةةات الحيةةةاة تناولةةةت الدراسةةةات التةةةابقة م

ح وذلك حتي حجة، مجتمةع 654-64  دين ميتلفة وعينات تراوحتاليومية والتف ير الالعقالني لفئات 

المةةدارس دينمةةا  الدراسةةة ومجتمعةةات تربويةةة ميتلفةةة مةةن أعضةةاء هيئةةة تةةدريس ونتةةبة كبيةةرة مةةن معلمةةي

طلبة المدارس والجامعة دنتي قليلة جدا من الدراسات. وهذه العينات تتشابه مع المراهقين و حظيت فئة 

فظةة اليليةةل  تربيةة وسةة  اليليةل وتربيةةة شةةمال محا ح فةةيلمةةي المرحلةة الةانويةةةعينةة الدراسةةة الحاليةة  مع

 اليليل وتربية جنوب اليليل وتربية ي اح.
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 من حيث النتائج:

ابقة الياصة بالمعلمين عن وجود متتو  عةال مةن جةودة الحيةاة كمةا أظهرت نتائج الدراسات الت

و  متةت يفةاضح التةي أظهةرت ان2012 ح بعكس دراسة عالي 2018ح والعمري  2013في العجوري  

جةةودة الحيةةاة. أمةةا بالنتةةبة للدراسةةات الياصةةة بةةاَلحتراق النفتةةي أظهةةرت النتةةائج ان متةةتو  اَلحتةةةراق 

ح 2004ح وسةةاري  2011والجةةرار   ح2013ا فةةي التةةليي توسةة ة كمةةفتةةي للمعلمةةين كةةان ددرجةةة مالن

ح 2003 وآخةةرون  لوالزغلةةو ح 2010 ح وفريحةةات والربضةةي2011وكةةان بمتةةتو  مرتفةةع كمةةا الشةةيول  

ح 2008واجةةةاليوتيس   ح وبالتتةةةيدو2008ح وكةةةان مةةةنيفض كمةةةا فةةةي الشةةةيي خليةةةل  2013النعنةةةاة  و 

اليومية فل، تعةةر الباحةةة علةى دراسةات تحمةل  الحياة ح. أما بالنتبة لمنغبات2002وكريمر وآخرون  

 المنغبةةةةاتمتةةةةتو  مةةةةن ود وجةةةة أظهةةةةرت الدراسةةةةاتح.و 2009عنةةةةوان هةةةةذا المتغيةةةةر سةةةةوا دراسةةةةة العتةةةةر  

ر مةن ةةح ومتتو  عال لةد  اإلنةا  اك2007 متوس  إلى عالي كما في الزيودي  تراوم من  ضغوطوال

فقةةةةد أظهةةةةرت راسةةةةات التةةةةي تنةةةةاول التف يةةةةر الالعقالنةةةةي ح. أمةةةةا بالنتةةةةبة إلةةةةى الد2005الةةةةذكور الزعبةةةةي  

 ح.2004ما في دراسة أحمد  الدراسات أن األف ار الالعقالنية موجودة دين المعلمين والمعلمات ك

 من حيث منهج الدراسة:

ي تبةةين مةةن عةةرض الدراسةةات التةةابقة اسةةتيداي منةةاهج بحةةث ميتلفةةة منهةةا المةةنهج الوصةةفي التةةبب

مةةةنهج ح  وال2007ح  والمةةةنهج الوصةةةفي التجريبةةةي مةةةةل شةةةاهين وحمةةةدي  2011المقةةةارن مةةةةل محمةةةد  

ح  والمةنهج 2018يد  ح والتة2015مةل داه،  ح  والمنهج الوصفي 2018اَلرتباطي التحليلي للعمري  

ة ح  والمنهج الوصفي التحليلةي دنتةبة كبيةر 2012ح والمهيمزي  2013اَلرتباطي مةل شييي  الوصفي 

ح 2014ح وماضةةةي  2013ح وأدةةةو  ةةةونس  2013ح وعجةةةوري  2013ح ونبةةةار  2012مةةةةل عةةةالي  

 ح وأدةةةةةةةو مةةةةةةةرق وبركةةةةةةةات2012ح وكرامةةةةةةةة  2013ح والنعنةةةةةةةاة  2016ح والبربةةةةةةةري  2015دحةةةةةةةدوم  وال

 ح.2016 
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التةابقة منحةى رب ةت ييةه جةودة الحيةاة بمتغيةرات نفتةية مةن مةةل اَلحتةراق  وقد سةل ت الدراسةات

الحيةةاة والتف يةةر الالعقالنةةي بشةةكل منفبةةل  أي متغيةةر واحةةد فقةة   ولةة، تجةةد الباحةةةة  النفتةةي وضةةغوط

الدراسةةة  ته ي سةليةة  وهةذا اَلتجةاه الةذسةة تجمةع هةذه المتغيةرات جميعهةا وعلةى معلمةةي المرحلةة الةانو درا

ي اسةةةتيدمت المةةةنهج الوصةةةفي اَلرتبةةاطي لمعرفةةةة العالقةةةة دةةةين جةةودة الحيةةةاة واَلحتةةةراق النفتةةةالحاليةةة  و 

 لد  معلمي المرحلة الةانوية في محافظة اليليل.والتف ير الالعقالني 
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الثالثالفصل   

 الطريقة واإلجراءات
 منهجالدراسة -
 دراسةمجتمعال -
 عينةالدراسة -
 )الوصف،الصدق،الثبات(دةالحياةجوياسقم -
 مقياساالحتراقالنفسي)الوصف،الصدق،الثبات( -
 صدق،الثبات(اليومية)الوصف،المقياسمنغصاتالحياة -
مقياساألفكارالالعقالنية)الوصف،الصدق،الثبات( -
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 الفصل الثالث
 الطريقة واإلجراءات

 مقدمة:
  دراسةشمل وصف منهج اليو  الدراسة  ريقة وإجراءاتل بالً ومف وصفًا كامالً ا الفبل تناول هذ

 لمعالجةاو   دراسةاة  خبات األداة  إجراءات الاألد   صدقدراسة  أداة الدراسة  وعينة الدراسةمجتمع ال

 .ةاإلحبائي

 :دراسةمنهج ال
لى دف إالحاضر  وته بحةث عةنوهةو طريقةة فةي ال اَلرتباطي الوصفي المنهجالباحةة  تاستيدم

ددقةةةةة تتعلةةةةق  -سةةةةلفاً  -محةةةةددة ز ديانةةةةات إلخبةةةةات فةةةةروض معينةةةةة تمهيةةةةةدًا لإلجادةةةةةة علةةةةةى تةةةةةتا َلتجهيةةةةت

فةةةي زمةةةان إجةةةراء البحةةةث وذلةةةك باسةةةتيداي أدوات  هةةةاالحاليةةةة التةةةي يمكةةةن جمةةةع المعلومةةةات عنبةةةالظواهر 

بكةل  هةاالقتة وعجةودة الحيةا  رف علةىتعال هو اَلرتباطي صفيوالهدف من استيداي المنهج الو . مناسبة

فةةي مةةن اَلحتةةراق النفتةةي ومنغبةةات الحيةةاة اليوميةةة والتف يةةر الالعقالنةةي لةةد  معلمةةي المرحلةةة الةانويةةة 

  .  محافظة اليليل

 :دراسةمجتمع ال
محافظة اليليل  واألددي فيللفرعين العلمي معلمي المرحلة الةانوية من  دراسةت ون مجتمع ال

حيث دله عدد معلمي المرحلة الةانوية في مد رية وس  اليليل . لمةً معلمًا ومعح 2028ه،  والباله عدد

ح معلمًا ومعلمة  وفي مد رية جنوب اليليل 218  ح معلمًا معلمة  وفي مد رية شمال اليليل435 

  ومعلمة.ح معلماً 399ح معلمًا ومعلمة  أما في مد رية ي ا فبله عدده،  976 
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 عينة الدراسة:
ح معل، ومعلمة من معلمي المرحلة الةانوية العاملين 41ختيار  ا ت،ث حي :نة االستطالعيةعيال -أ

أدوات الدراسة  مقياس جودة الحياة  ومقياس في محافظة اليليل  وذلك للتأكد من صالحية 

ومقياس األف ار الالعقالنيةح من اَلحتراق النفتي للمعلمين  ومقياس منغبات الحياة اليومية  

 .دَلَلت صدقها وخباتهاحيث 

 :نة األساسيةعيال -ب

للفرعين العلمي ح معلمًا ومعلمًة من معلمي المرحلة الةانوية 474ت ونت عينة الدراسة من  
%ح من مجتمع الدراسة ت، اختياره، بال ريقة العشوائية 23.3في محافظة اليليل دنتبة   األدديو 

 موغرايية:لجدول التالي  وضح خبائص العينة الديالبتي ة  وا
 نة الدنموغرافيةعيص الخصائ(: 1جدول )

 النسبة % العدد مستويات المتغير المتغير

 الجنس
 47.5 225 ذكر

 52.5 249 أنثى

 100.0 474 مجموعلا

 المواد التي يدرسها
 39.7 188 علمية

 60.3 286 أدبية

 100.0 474 المجموع

 سنوات الخبرة
 17.7 84 سنوات 5 أقلمن

 26.8 127 سنوات 10-5

 55.5 263 سنوات 10 رمنأكث

 100.0 474 المجموع

 الدخل الشهري 
 8.5 40 شيكل 2000أقل من 

 29.7 141 شيكل 3000 - 2000من 

 61.8 293 شيكل 3000أكثر من 

 100.0 474 المجموع

 العمر

 7.6 36 سنة 22 - 25

 31.4 149 سنة 26 - 35

 40.5 192 سنة 36 - 45

 16.7 79 سنة 46 - 55

 3.8 18 سنة 55من  أكبر

 100.0 474 المجموع
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 أدوات الدراسة:
 أواًل: مقياس جودة الحياة

 وصف المقياس: -1

دة الحيةةاة للمعلمةةين بعةةد اَلطةةالة علةةى األدب التربةةوي اليةةاص بجةةودة الحيةةاة مقيةةاس جةةو تةة، دنةةاء 

سةة درا ي فةيح الةذي اسةتيد2013نس  أدةو  ةو  مقيةاس وبناء عليه تة، ت ةوير المقيةاس بعةد الرجةوة إلةى 

ح فقةةرة مةةوزعين 40حيةةاة المعلمةةين  وقةةد اشةةتمل المقيةةاس فةةي صةةورته األوليةةة علةةى  سةةابقة حةةول جةةودة 

ة  ح فقةر 13ح فقةرات  وبعةد التوقعةات المكةون مةن  10أبعاد وهي بعد األهةداف والمكةون مةن   ح4على  

المعلة، علةى جيةي . ويح فقةرات9ن مةن  المكةو  معةا يرح فقرات  وبعد ال8وبعد اَلهتمامات والمكون من  

 خمةةسودة الحيةةاة فةةي كةةل فقةةرة مةةن فقةةرات المقيةةاس علةةى سةةل، ليكةةرت خماسةةي المكةةون مةةن مقيةةاس جةة

 جدا  وعالية  ومتوس ة  ومنيفضة  ومنيفضة جداح.  عاليةوهي  درجات

 :المقياسصدق  -2

 صدق المحكمين )الصدق الظاهري(:  -أ

ح محكمين من 7لى  اس علمقيعرض اقامت الباحةة ب الظاهري للمقياسللتحقق من البدق 

حذف  وضوء آراء المحكمين ت،العاملين في الجامعات الفلت ينية ومن ذوي اَلختباص واليبرة  

وذلك من ح فقرة  35ح  وبعد التعد الت أصبح المقياس مكونا من  32  21  20  19  1الفقرات  

نتبة اَلتفاق دين  تدلغ   وقدح3  2  الملحقينأنظر  للمقياسي أجل التوصل إلى البدق الظاهر 

كمينح من خالل المعادلة التالية  عدد المتفقين على الفقرة/العدد ال لي للمح %ح85المحكمين  

×100.% 



 

86 
 

 صدق االتساق الداخلي: -ب

ل ةل ح Pearson Correlationارتبةاط ديرسةون  بحتاب معامةل  المقياست، التحقق من صدق 

الجةةدول   وذلةةك كمةا هةةو واضةةح فةةي للمجةةالة ال ليةةة لدرجةمةةع االةذي تنتمةةي إليةةه مةةن فقةةرات المجةةال  فقةرة

 ح2 

(لمصفوفة ارتباط كل فقرة من فقرات المجال Pearson correlationاالرتباط بيرسون )(: نتائج معامل 2)جدول 
 مع الدرجة الكلية للمجال.



رقم 

 الفقرة 
 الفقرات

معامل ارتباط 

 بيرسون )ر(

القيمة 

ة االحتمالي

(Sig.) 

 هدافأوالً: األ

 0.00 0.75** يجعلني نموذجاً يحتذى به في المجتمع  .1

 0.00 0.80** نيل احترام وتقدير المحيطين بي   .2

 0.00 0.83** الرضا الوظيفييق تحق  .3

 0.00 0.82** يوفر لي الحياة الكريمة  .4

 0.00 0.83** تطوير قدراتي وأدائي بشكل مستمر  .5

 0.00 0.58** في وقتهاالحصول على الترقية   .6

 0.00 0.71** ادة خبراتي الحياتيةيز  .7

 0.00 0.69** مساعدة الطلبة على التعليم المستمر  .8

 0.00 0.76** امي بشكل صحيحب الكافي ألداء مهالحصول على التدري  .9

 ثانياً: التوقعات

 0.00 0.76** احترام المجتمع وتقديره لي  .10

 0.00 0.83** علمبية نحو التعليم والتيساعدني في تكوين اتجاهات ايجا  .11

 0.00 0.83** اشعر أن عملي يزيد من تقدير المسئولين عني  .12

 0.00 0.85** تحقيق ذاتي  .13

 0.00 0.70** اجتماعية ايجابية بين الزمالءالقات بناء ع  .14

 0.00 0.83** الحصول على مركز اجتماعي مرموق  .15

 0.00 0.71** ذلهالحصول على راتب يتناسب مع الجهد الذي أب  .16

 0.00 0.69** تقديم االقتراحات لتطوير المدرسة فيم اهأس  .17

 0.00 0.77** المساهمة في تحقيق رسالة مهنة التعليم  .18

 0.00 0.71 معرفة نقاط القوة والضعف لدي  .19

 االهتماماتثالثاً: 

 0.00 0.66** تعليمي للطلبةتقدم المجتمع ورقيه من خالل   .20

 0.00 0.71** وطنيةوال ينيةالدإحياء المناسبات  مشاركة المجتمع في  .21

 0.00 0.75** التواصل المستمر والفعال مع مؤسسات المجتمع ذات العالقة  .22

 0.00 0.80** ديدة لحل المشكالت المجتمعيةأفكار ج البحث عن  .23

 0.00 0.74** العمل بروح الفريق  .24

 0.00 0.71** توفير بيئة تعليمية تعلمية تفاعلية  .25

 0.00 0.81** دة التربوية الجديكار األفف تقنيات التعليم وظيتو  .26

 0.00 0.80** ي المعرفة التربويةفاالسهام   .27
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رقم 

 الفقرة 
 الفقرات

معامل ارتباط 

 بيرسون )ر(

القيمة 

ة االحتمالي

(Sig.) 

 المعاييررابعاً: 

 0.00 0.78** عالقات الجيدة مع الزمالءر التطوي  .28

 0.00 0.78** تطوير مشاعر الرضا لدي  .29

 0.00 0.89** التزامي بأخالقيات مهنة التعليم  .30

 0.00 60.8** رامهم ليلبة واحتتقبل الط  .31

 0.00 0.87** االلتزام بنظام المدرسة ولوائحها وتعليماتها  .32

 0.00 0.89** االلتزام بالتدريب والتعلم مدى الحياة  .33

 0.00 0.83** تطوير قدرتي على ضبط نفسي  .34

 0.00 0.80** االمتحاناتتحسين نتائج الطلبة في   .35

 (α≤0.05) عند إحصائياً  دالة* /،(α≤0.01** دالة إحصائيًا عند )/ 

مةةع  المجةةالإلةةى أن جميةةع حةةي، مبةةفوفة ارتبةةاط فقةةرات  ح2 تشةةير المع يةةات الةةواردة فةةي الجةةدول 

دالة إحبائيًا  مما يشير إلى قوة اَلتتاق الةداخلي لفقةرات المقيةاس  وهةذا بالتةالي  للمجالة الدرجة ال لي

 ل حياسه.يعبر عن صدق فقرات األداة في حياس ما صيغت من أج

اَلرتبةةاط دةةين  ةةةالتمعام بساةةةدح ةالباحةةة تمةةاةةةق تتتةةاق الةةداخلي للمجةةاَلاَل صةةدق ةةةنمللتحقةةق و 

 الدرجة ال لية للمقياس والجدول التالي  وضح ذلك.مع درجة كل مجال من مجاَلت المقياس 

 مقياس.مصفوفة معامالت ارتباط درجة كل مجال من مجاالت المقياس مع الدرجة الكلية لل(: 3جدول )

 (.Sigالقيمة االحتمالية ) تباط بيرسون )ر(رامل معا المتغيرات

 0.00 0.86** األهداف* الدرجة الكلية

 يةالكلالتوقعات* الدرجة 
**0.93 0.00 

 االهتمامات* الدرجة الكلية
**0.83 0.00 

 المعايير* الدرجة الكلية
**0.84 0.00 

 (α≤0.05صائيًا عند )(، * دالة إحα≤0.01** دالة إحصائيًا عند )

ح أن جميع المجاَلت تةرتب  بالدرجةة ال ليةة 3خالل البيانات الواردة في الجدول رق،  من   تضح

حيةةث أن معامةةل ارتبةةاط ديرسةةون  ،حα≤0.01بةةائية عنةةد متةةتو  دَللةةة  و دَللةةة إحارتباطةةًا ذللمقيةةاس 

ي اخلالةةد يشةةير إلةةى قةةوة اَلتتةةاقللعالقةةة دةةين درجةةة كةةل مجةةال والدرجةةة ال ليةةة للمقيةةاس كةةان قويةةًا  ممةةا 

فةةةي  لةةةد  معلمةةةي المرحلةةةة الةانويةةةةجةةةودة الحيةةةاة اليوميةةةة لفقةةةرات المقيةةةاس وأنهةةةا تشةةةتري معةةةا فةةةي حيةةةاس 

 .اليليل محافظة
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 :الثبات-2

  لفةةاأ حتةةاب الةبةةات ب ريقةةة اَلتتةةاق الةةداخلي وبحتةةاب معادلةةة الةبةةات كرونبةةالقامةةت الباحةةةة ب
 .ح4هو موضح في الجدول   كما وذلكلتجزئة النبفية  وكذلك ت، حتاب الةبات ب ريقة ا

 لمقياس جودة الحياة(: معامالت الثبات 4جدول )

 المتغيرات
عدد 

 الفقرات

كرونباخ 

 فاأل
 التجزئة النصفية

معامل 

 الثبات

معامل 

 االرتباط

معامل سبيرمان براون 

 المصحح

معامل 

 جتمان

 0.802* 0.845 0.729 0.904 9 األهداف

 0.866 0.869** 0.768 0.923 10 اتالتوقع

 0.794 0.794** 0.659 0.884 8 االهتمامات

 0.902 0.902** 0.822 0.939 8 المعايير

 0.835* 0.843 0.728 0.964 35 للمقياس الدرجة الكلية
 اسلمقيفي حال تساوي نصفي ا يتم اعتماد معامل سبيرمان براون)**(  //يتم اعتماد معامل جتمان في حال عدم تساوي نصفي المقياس )*(

لجميع مجاَلت حيمة معامل خبات كرونبال ألفا  أن ح4 تشير المع يات الواردة في الجدول 

يث تراوحت حي، معامل خبات كرونبال ألفا لمجاَلت ال لية للمقياس كانت مرتفعة  حالمقياس وللدرجة 

ح  0.964  سللدرجة ال لية للمقيا بله معامل خبات كرونبال ألفاح و 0.923 – 0.884المقياس دين  

معامل حي،    حيث تراوحتالةبات ب ريقة التجزئة النبفيةب كذلك ت، التحقق من خبات المقياس بحتا

ح  وبله معامل سبيرمان دراون المبحح للدرجة 0.902 – 0.794دين  المبحح مان دراون سبير 

شير إلى ذا ي  وهفعة من الةباترجة مرتتمتع دد  ح.مما يشير إلى أن المقياس0.843ال لية للمقياس  

درجة من الةقة عند استيداي الباحةة يع ى مما ،أهداف الدراسة تحقيقو صالح للت بيق  المقياسأن 

النتائج نفتها  يع ييمكن أن  المقياسيعد م شرًا على أن و   الحاليالبحث  فيكأداة للقياس  المقياس

 .الت بيق نفتهاظروف وفى  نفتها إذا ما أعيد ت بيقه على العينة

 مقياس:ح التصحي

حيةث يحةبل المةتتجيي  Likert فقرات المقياس ب ريقةة ليكةرتوزعت درجات اإلجابة على 

درجةات عنةدما يجيةي  3   عاليةحدرجةات عنةدما يجيةي  4   عالية جدًاحعندما يجيةي ات درج5علةى 
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والجدول  دًاح.ضة جمنيف ما يجيةي احةدة عنةد  ودرجةة و  منيفضةحدرجتةان عنةدما يجيةي و    متوس ةح

ة في ح  وضح فئات المتوس ات الحتادية لتحد د درجة جودة الحياة لد  معلمي المرحلة الةانوي5 

 محافظة اليليل. 

 فئات المتوسطات الحسابية لتحديد درجة جودة الحياة لدى معلمي المرحلة الثانوية في محافظة الخليل(: 5)جدول 

 ياةجودة الح بيوسط الحسافئات المت

 التقدير

 منخفضة 1.00-2.33

 متوسطة 2.34-3.67

 مرتفعة 3.68-5.00

 (1985)إعداد ماسالش،  مينثانيًا: مقياس االحتراق النفسي للمعل

 وصف المقياس: -1

تة، دنةةاء مقيةةاس اَلحتةةراق النفتةةي للمعلمةةين دنةةاء علةةى اَلطةةالة علةةى األدب التربةةوي اليةةاص بةةاَلحتراق 

ح لالحتةراق Maslach, 1985  مقيةاس بةالرجوة إلةى مقيةاس ماسةالشلاير تةي وبنةاء عليةه تة، ت ةو النف

ورته األولية  فقرة بب 31ينية  وقد اشتمل المقياس على النفتي للمعلمين بما  تناسي مع البيئة الفلت 

َل  ي المعلةة، علةةى مقيةةاس اَلحتةةراق النفتةةي علةةى سةةل، ليكةةرت خماسةةي وهةةي  َل تن بةةق إطالقةةا يةةويج

  بق ددرجة كبيرة  تن بق تماماح.نإلى حدا ما   ت ن بقة  تتن بق ددرجة كبير 

 :المقياسصدق  -2

 صدق المحكمين )الصدق الظاهري(:  -أ

ح محكمين من 7الباحةة بعرض المقياس على  البدق الظاهري للمقياس قامت ق من للتحق

ادا اعتمالمحكمين و  آراءء ضو  وفيالعاملين في الجامعات الفلت ينية ومن ذوي اَلختباص واليبرة  

ح   وبعد 15  11  6  1فقرات من حيث البياغة وهي    4 ح وتعد ل9ه ت، حذف فقرة  علي
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وذلك من أجل ح فقرة 30على توجيهات المحكمين أصبح المقياس مكون من   ءً التعد الت عليه دنا

ة ى األدا بة اَلتفاق عل  وقد دلغت نتح5  4 الملحقينأنظر  للمقياسالتوصل إلى البدق الظاهري 

 .%100×من خالل المعادلة التالية  عدد المتفقين على الفقرة/العدد ال لي للمحكمينح  %ح83 

ل ةل ح Pearson Correlationارتبةاط ديرسةون  بحتاب معامةل  المقياست، التحقق من صدق 

 ح6 ل الجدو   وذلك كما هو واضح في للمجالمع الدرجة ال لية من فقرات المقياس  فقرة

(لمصفوفة ارتباط كل فقرة من فقرات Pearson correlationاالرتباط بيرسون ) املج مع(: نتائ6)جدول 
 .المجللمع الدرجة الكلية  المقياس

رقم 

الفقرة 

حسب 

ورودها 

في 

 المقياس

 الفقرات
معامل ارتباط 

 بيرسون )ر(

القيمة 

االحتمالية 

(Sig.) 

 نفعالياإلنهاك االالمجال األول: 

 0.00 0.53** تي في العملباستنزاف طاقرسي المداشعر مع نهاية اليوم  1

2 
لذهاب إلى اشعر باإلنهاك حينما استيقظ في الصباح وأتذكر أن من واجبي ا

 المدرسة 
**0.54 0.00 

 0.00 0.60** إن التعامل مع عدد كبير من الطلبة طوال يوم العمل يسبب لي اإلجهاد 5

 0.00 00.5** يسمارستي لمهنة التدراشعر باإلحباط من م 11

 0.00 0.57** هذه المهنة بإجهاد كبيراشعر أنني اعمل في  12

 0.00 0.49** خرين يؤدي بي إلى ضغوط شديدة عملي بشكل مباشر مع المعلمين اآل 14

 0.00 0.56** أشعر وكأنني أشرفت على النهاية نتيجة لمزاولتي لهذه المهنة 18

 0.00 90.4** ج طالبيندما أرى نتائاشعر بالفشل ع 23

 0.00 0.48** استمراري بالعمل كمعلماشعر بالعجز عن  24

 0.00 0.49** انظر لنفسي )لذاتي( نظرة دونية 25

 0.00 0.56** اعتقد أن الضغوط التي تواجهني في عملي كمدرس تفوق طاقتي على التحمل 27

 0.00 0.58** أشعر باستنزاف انفعالي نتيجة عملي كمعلم 28

 0.00 0.59** بالتدريسحتراق النفسي من عملي باال أشعر 29

 0.00 0.51** هنة التدريسهناك إحساس يراودني بأنني على شفا الهاوية بسبب عملي بم 30

 المشاعر المجال الثاني: تبلد

 0.00 0.41** اشعر أنني أتعامل مع بعض الطلبة وكأنهم أشياء وليس بشر 4
 0.00 **0.48 عملي بالتدريسيجة ثر قسوة مع الطلبة نتأصبحت أك 8

 0.00 **0.57 اشعر بان لعملي كمعلم أثرا بالغا في تبلد عواطفي وانفعاالتي 9

 0.00 **0.67 أتجنب االهتمام بمشكالت طالبي 13

 تدني الشعور باإلنجازالمجال الثالث: 

 0.00 0.45** أتفهم مشاعر طالبي بسهولة 3
 0.00 0.41** أشياء وليس بشركأنهم بة وي أتعامل مع بعض الطلاشعر أنن 6
 0.00 **0.59 أتعامل بفاعلية مع مشكالت طالبي 7

 0.00 **0.64 من الحيوية أثناء التدريساشعر بدرجة عالية  10
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رقم 

الفقرة 

حسب 

ورودها 

في 

 المقياس

 الفقرات
معامل ارتباط 

 بيرسون )ر(

القيمة 

االحتمالية 

(Sig.) 

 0.00 **0.63 خلق جو نفسي اجتماعي مريح مع طالبي بسهولة أستطيع 15

 0.00 **0.57 ء العمل مع طالبياشعر براحة وسعادة بعد انتها 16

 0.00 **0.65 اعتقد أنني أنجزت أشياء مهمة في عملي بمهنة التعليم  17

19 
كل االنفعالية و)العاطفية( في أثناء ممارستي لمهنة أتعامل بكل هدوء مع المشا

 التدريس
0.55** 0.00 

 0.00 **0.47 اشعر بالحيوية والنشاط أثناء تعليم الطالب 20

 0.00 **0.60 بسبب عملي في مهنة التعليم نخرياآلى أن لي حضور عند أر 21

22 
عملي بمهنة اعتقد أنني استطعت تحقيق كثير من طموحاتي الحياتية من خالل 

 التعليم
0.54** 0.00 

 0.00 **0.63 أتطلع إلى أن أستمر في مهنة التدريس مستقبالً  26

 (α≤0.05) عند ائياً إحص دالة* /،(α≤0.01دالة إحصائيًا عند ) /

مةع  المقيةاسإلةى أن جميةع حةي، مبةفوفة ارتبةاط فقةرات  ح6 المع يةات الةواردة فةي الجةدول ير شت

دالة إحبائيًا  مما يشير إلى قوة اَلتتاق الداخلي لفقرات المقياس  وهذا بالتالي  للمقياسالدرجة ال لية 

ا تشةتري معةا وأنهةاخلي لفقرات المقيةاس   مما يشير إلى قوة اَلتتاق الدالمقياسيعبر عن صدق فقرات 

 .اَلحتراق النفتي للمعلمين في المدارس الةانوية في محافظة اليليلفي حياس 

اَلرتبةةاط دةةين  ةةةالتمعام بساةةةدح ةالباحةةة تمةةاةةةق تَلتتةةاق الةةداخلي للمجةةاَلاصةةدق  ةةةنمللتحقةةق و 

 لتالي  وضح ذلك.درجة كل مجال من مجاَلت المقياس مع الدرجة ال لية للمقياس والجدول ا

 مصفوفة معامالت ارتباط درجة كل مجال من مجاالت المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس.: (7) جدول

 (.Sigالقيمة االحتمالية ) باط بيرسون )ر(معامل ارت المتغيرات

 0.00 **0.79 اإلنهاك االنفعالي* الدرجة الكلية

 تبلد المشاعر* الدرجة الكلية
**730. 0.00 

 الكلية درجةالشعور باإلنجاز* ال تدني
**780. 0.00 

 (α≤0.05(، * دالة إحصائيًا عند )α≤0.01** دالة إحصائيًا عند )

ح أن جميةةع المجةةاَلت تةةرتب  بالدرجةةة ال ليةةة 7ات الةةواردة فةةي الجةةدول  خةةالل البيانةة تضةةح مةةن 
امةةل ارتبةةاط ديرسةةون حيةةث أن مع ،حα≤0.01للمقيةةاس ارتباطةةًا ذو دَللةةة إحبةةائية عنةةد متةةتو  دَللةةة  

 الةةداخليال ليةةة للمقيةةاس كةةان قويةةًا  ممةةا يشةةير إلةةى قةةوة اَلتتةةاق  ة دةةين درجةةة كةةل مجةةال والدرجةةةللعالقةة
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لةد  معلمةي المرحلةة الةانويةة فةي محافظةة اَلحتراق النفتي وأنها تشتري معا في حياس  رات المقياسلفق
 .اليليل

 :الثبات -3

  لفاأ الةبات كرونبال اق الداخلي وبحتاب معادلةريقة اَلتتحتاب الةبات ب قامت الباحةة ب

 .ح8وذلك كما هو موضح في الجدول  وكذلك ت، حتاب الةبات ب ريقة التجزئة النبفية  

 لمقياس االحتراق النفسي الثبات ت(: معامال8ول )جد

 عدد الفقرات المتغير
 التجزئة النصفية كرونباخ ألفا
 سبيرمان براون المصحح معامل باطمعامل االرت معامل الثبات

 0.754 0.653 0.781 14 االنفعالينهاك اإل 
 0.664 0.497 0.656 4 تبلد المشاعر

 0.738 0.585 0.794 12 تدني الشعور باإلنجاز
 0.746 0.595 0.830 30 الدرجة الكلية للمقياس

ع المجاَلت لجميألفا حيمة معامل خبات كرونبال  أن ح8 تشير المع يات الواردة في الجدول 

 للدرجة ال لية للمقياس دله معامل خبات كرونبال ألفاللمقياس كانت مرتفعة  حيث  وللدرجة ال لية

  حيث دله الةبات ب ريقة التجزئة النبفيةمن خبات المقياس بحتاب كذلك ت، التحقق ح  0.830 

تمتع   أن المقياسإلى يشير ح.مما 0.746معامل سبيرمان دراون المبحح للدرجة ال لية للمقياس  

مما ،تحقيق أهداف الدراسةو صالح للت بيق  المقياستفعة من الةبات  وهذا يشير إلى أن ددرجة مر 

  وهو يعد م شرًا الحاليالبحث  فيكأداة للقياس  المقياسالةقة عند استيداي درجة من الباحةة يع ى 

ف وفى ظرو  نفتها على العينة بيقهيد ت النتائج نفتها إذا ما أع يع ييمكن أن  المقياسعلى أن 

 .الت بيق نفتها

 تصحيح المقياس:

حيةةث يحةةبل سةية  اليما Likert درجات اإلجابة علةى فقةرات المقيةاس ب ريقةةة ليكةةرت ت، توزيع

 تن بةةةق ددرجةةةة درجةةةةات عنةةةةدما يجيةةةةي  4   تن بةةةق تمامةةةًاحدرجةةةات عنةةةدما يجيةةةةي 5علةةةةى المةةةةتتجيي 
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   َل تن بق ددرجة كبيرةحان عنةدما يجيةي درجتةو    تن بق إلى حد ماحما يجيةي درجةات عنةد 3  كبيرةح

ح إلى 30المفحوص على المقياس من  وتتراوم درجات . َل تن بق إطالقًاحودرجةة واحةدة عنةدما يجيةي 

الدرجةة المنيفضةة ح  وتدل الدرجة المرتفعة على متتو  مرتفع من اَلحتةراق النفتةي  دينمةا تةدل 150 

  احدويت، تبحيح المقياس بجمع إجابات كل متتو  على .منيفض من اَلحتراق النفتي على متتو  

النتةةائج لنحبةةل علةةى شةةدة اَلحتةةراق  وهةةذا للحبةةول علةةى درجةةات وشةةدة كةةل بعةةد  خةة، يمكةةن ربةة  هةةذه

 :النفتي  كما هو مبين في الجدول اآلتي

 النفسيماسالش لشدة االحتراق تصنيف (: 9) جدول

فضمنخ البعد  عالي معتدل 

17-0 اإلنهاك االنفعالي  18-29 فما فوق 30   

5-0تبلد المشاعر  6-7 فأكثر 12   

فأكثر 40تدني الشعور باإلنجاز  34-39  33-0 

 الباحثة( ات الحياة اليومية للمعلمين )تطوير: مقياس منغصثالثاً 

 وصف المقياس: 

الئةة، البيئةةة الفلتةة ينية   مةةين بمةةا  منغبةةات الحيةةاة اليوميةةة للمعلألغةةراض ت ةةوير مقيةةاس لقيةةاس 

الحيةاة للمعلمةين وبنةاء عليةه  فقد قامت الباحةة بمراجعة األدب النظري المتبل بمفهةوي ضةغوط ومشةاق

أبعةةةاد وهةةة، بعةةةد ح  6 ح فقةةةرة   يضةةة، 41ةةةةة المقيةةةاس والمكةةةون فةةةي صةةةورته األوليةةةة مةةةن  الباح طةةةورت

رات  فقةةح  9  تماعيةةة والمكةةون مةةنغبةةات اَلجرة  وبعةةد المنحفقةة 11 كةةون مةةن المنغبةةات النفتةةية والم

ح  5  فقةةرات  وبعةةد المنغبةةةات اَلقتبةةادية والمكةةون مةةةنح 7  وبعةةد المنغبةةات التربويةةة والمكةةةون مةةن

 ح5   فقةةرات  وبعةةد المنغبةةات البةةحية المكةةون مةةن 3عةةد المنغبةةات البيئيةةة والمكةةون مةةن فقةةرات  وب

علةى سةل، كةل فقةرة مةن فقةرات المقيةاس فةي  يوميةال الحياة على مقياس منغبات . ويجيي المعل،فقرات

جدا  وعالية  ومتوس ة  ومنيفضة  ومنيفضةة   عاليةدرجات وهي  خمسليكرت خماسي المكون من 

 .جداح
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 :المقياسصدق  -1

 صدق المحكمين )الصدق الظاهري(:  -ب

ح محكمين من 7المقياس على  للتحقق من البدق الظاهري للمقياس قامت الباحةة بعرض 

وفي ضوء آراء المحكمين واعتمادا اَلختباص واليبرة  امعات الفلت ينية ومن ذوي ين في الجالعامل

  7  5البياغة ت، تعد ل الفقرات  ح  ومن حيث 36  32  20  3  2  1 عليه ت، حذف الفقرات 

وذلك من أجل التوصل فقرة.  ح35ح  وبناء على توجيهات المحكمين أصبح المقياس مكونا من  33

من  %ح83وقد دلغت نتبة اَلتفاق على األداة   ح.7  6 الملحقينأنظر  للمقياسري بدق الظاهإلى ال

 .%100×د ال لي للمحكمينح خالل المعادلة التالية  عدد المتفقين على الفقرة/العد

 صدق االتساق الداخلي: -ت

 ل ةلح Pearson Correlationارتبةاط ديرسةون  بحتاب معامةل  المقياست، التحقق من صدق 

الجةةدول   وذلةةك كمةا هةةو واضةةح فةةي للمجةةالمةةع الدرجةة ال ليةةة ليةةه فقةةرات المجةةال الةذي تنتمةةي إمةةن  فقةرة

 ح10 

(لمصفوفة ارتباط كل فقرة من فقرات Pearson correlation)االرتباط بيرسون (: نتائج معامل 10)جدول 
 .للمجالمع الدرجة الكلية  المجال

رقم 

 الفقرة 
 الفقرات

معامل ارتباط 

 ون )ر(بيرس

قيمة ال

االحتمالية 

(Sig.) 

 والً: منغصات نفسيةأ

 0.00 0.85** اشعر باليأس من مهنة التدريس  .1

 0.00 0.74** ليميةأرى نفسي عاجز عن تحسين المنظومة التع   .2

 0.00 0.80** انظر لنفسي نظرة سلبية لكوني معلم  .3

 0.00 0.80** أشعر بعدم االرتياح عندما أكون ذاهباً لعملي  .4

 0.00 0.72** سي الوظيفيالنزعاج لفقدان الدعم النفاشعر با  .5

 0.00 0.88** افتقد دافعيتي نحو التدريس  .6

 0.00 0.65** الميذاتنغص عند التعرض للسخرية من قبل الت  .7

 0.00 0.65** أشعر بأني فقدت طاقتي الحيوية مع نهاية يومي  .8

 0.00 10.7** عملهاأشعر أنني ال أستطيع تحقيق أهداف الدروس التي أ  .9

 اجتماعيةثانياً: منغصات 

 0.00 0.69** تدني المكانة االجتماعية للمعلم في مجتمعي تزعجني  .10
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رقم 

 الفقرة 
 الفقرات

معامل ارتباط 

 ون )ر(بيرس

قيمة ال

االحتمالية 

(Sig.) 

 0.00 0.31** ة او المختبر(على ان اجلس في غرفة المعلمينأفضل العزلة )الجلوس بالمكتب  .11

 0.00 0.69** أعطي وظيفتي وقتا على حساب حاجاتي واهتماماتي  .12

 0.00 0.75** الهيئة التدريسيةأعضاء ية بين ابات في العالقات االجتماعوجود اضطريضايقني   .13

 0.00 0.68** ال مثاليين.أطفا أنجبوايزعجني التعامل مع اآلباء الذين يعتقدون بأنهم   .14

 0.00 0.69** تزعجني نظرة المجتمع لمهنة التدريس بأنها مهنة سهلة   .15

 0.00 90.6** لميهميضايقني عدم احترام التالميذ لمع  .16

 0.00 0.70** ون العاملين )معلمين واداريين واذنة( في المدرسةيزعجني عدم تعا  .17

 منغصات تربويةثالثاً: 

 0.00 0.78** من طاقتي أكبرلوظيفية )المناوبة وأنشطة اللجان( حيث أنها تزعجني األعباء ا  .18

 0.00 60.7** العملاشعر باالستياء عندما يكون علّي انجاز مهمات خارج وقت   .19

 0.00 0.76** مديري عند تقصيري بالعمل تضايقني محاسبة  .20

 0.00 0.73** تزعجني األعمال الكتابية المطلوبة مني  .21

 0.00 0.71** م وجود المكافآت المعنوية والتعزيز والتقدير لما اقوم بهيضايقني عد  .22

 0.00 0.79** ة كثيرا على انجاز االعمال\اتنغص عندما يلح المدير  .23

 منغصات اقتصاديةرابعاً: 

 0.00 0.76** اشعر بأن راتبي غير مناسب لما أقوم به من أعمال  .24

 0.00 .840** مكانة المعلم االقتصاديةتضايقني تدني   .25

 0.00 0.74** يزعجني عدم توفر االمكانات المادية في المدرسة  .26

 0.00 0.79** يزعجني عدم الحصول على الترقية المطلوبة  .27

 منغصات بيئيةخامساً: 

 0.00 0.74** عوبة الوصول إلى المدرسةأعاني من ص  .28

29.  
ية ولون غرفة المدرسة المادية )االضاءة، والتهواشعر باإلحباط عندما تكون بيئة 

 الصف( غير صحية
**0.64 0.00 

30.  
يزعجني استخدام الوسائل التعليمية واالجهزة االلكترونية )الحاسوب، جهاز 

 سفي التدري(  LCDالعرض
**0.67 0.00 

 غصات صحيةمنسادساً: 

 0.00 0.61** أشعر بالصداع مع انتهاء يومي المدرسي  .31

 0.00 0.80** اعاني من ارتفاع في ضغط الدم  .32

 0.00 0.70** اعاني من الربو والتهابات الجهاز التنفسي  .33

 0.00 0.66** اشعر بألم بالظهر والقدمين  .34

 0.00 0.75** معويةالقرحة الاعاني من التهاب المعدة و  .35

 (α≤0.05) عند إحصائياً  دالة* /،(α≤0.01الة إحصائيًا عند )** د/ 

مةع  المجةالجميةع حةي، مبةفوفة ارتبةاط فقةرات إلةى أن  ح10 تشير المع يات الواردة فةي الجةدول 

لتةالي   وهةذا بادالة إحبائيًا  مما يشير إلى قوة اَلتتاق الةداخلي لفقةرات المقيةاس للمجالالدرجة ال لية 

 ألداة في حياس ما صيغت من أجل حياسه.يعبر عن صدق فقرات ا

اَلرتبةاط دةين درجةة  ةةالتاممع بساةةدح ةالباحةة تمةاةةق تصةدق اَلتتةاق الةداخلي للمجةاَل ةنمللتحقق و 

 ة ال لية للمقياس والجدول التالي  وضح ذلك.كل مجال من مجاَلت المقياس مع الدرج



 

96 
 

 

 ت المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس.باط درجة كل مجال من مجاالامالت ارتمصفوفة مع(: 11جدول )

 (.Sigالقيمة االحتمالية ) معامل ارتباط بيرسون )ر( المتغيرات

 0.00 0.82** غصات النفسية* الدرجة الكليةالمن

 االجتماعية* الدرجة الكليةالمنغصات 
**0.78 0.00 

 المنغصات التربوية* الدرجة الكلية
**0.75 0.00 

 الدرجة الكليةالمنغصات االقتصادية* 
**0.66 0.00 

 المنغصات البيئية* الدرجة الكلية
**0.65 0.00 

 يةالمنغصات الصحية* الدرجة الكل
**0.65 0.00 

 (α≤0.05دالة إحصائيًا عند )(، * α≤0.01** دالة إحصائيًا عند )

يةةة مجةةاَلت تةةرتب  بالدرجةةة ال لن جميةةع الح أ11 تضةةح مةةن خةةالل البيانةةات الةةواردة فةةي الجةةدول  
حيةةث أن معامةةل ارتبةةاط ديرسةةون  ،حα≤0.01للمقيةةاس ارتباطةةًا ذو دَللةةة إحبةةائية عنةةد متةةتو  دَللةةة  

الةةداخلي ن درجةةة كةةل مجةةال والدرجةةة ال ليةةة للمقيةةاس كةةان قويةةًا  ممةةا يشةةير إلةةى قةةوة اَلتتةةاق للعالقةةة دةةي
رحلةة الةانويةة فةي لةد  معلمةي الميةاة اليوميةة نغبةات الحملفقرات المقياس وأنها تشةتري معةا فةي حيةاس 

 .محافظة اليليل

 :الثبات-2

 ادلةةةةة الةبةةةةات كرونبةةةةالحتةةةةاب الةبةةةةات ب ريقةةةةة اَلتتةةةةاق الةةةةداخلي وبحتةةةةاب معقامةةةةت الباحةةةةةة ب

 .ح12وذلك كما هو موضح في الجدول   وكذلك ت، حتاب الةبات ب ريقة التجزئة النبفية  لفاأ

 قياس منغصات الحياةلمالثبات (: معامالت 12جدول )

 راتالمتغي
عدد 

 الفقرات

كرونباخ 

 ألفا
 التجزئة النصفية

معامل 

 الثبات

معامل 

 االرتباط

معامل سبيرمان براون 

 ححالمص

معامل 

 جتمان

 0.877* 0.891 0.802 0.902 9 المنغصات النفسية 

 0.751 0.751** 0.601 0.801 8 المنغصات االجتماعية

 0.831 0.832** 0.712 0.849 6 تربويةالمنغصات ال

 0.729 0.730** 0.574 0.785 4 المنغصات االقتصادية

 0.695* 0.712 0.502 0.744 3 المنغصات البيئية

 0.718* 0.752 0.594 0.749 5 غصات الصحيةالمن

 0.824* 0.829 0.707 0.924 35 الدرجة الكلية للمقياس
 تم اعتماد معامل سبيرمان براون في حال تساوي نصفي المقياسي)**(  //اوي نصفي المقياسال عدم تسيتم اعتماد معامل جتمان في ح )*(
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لجميع مجاَلت معامل خبات كرونبال ألفا  حيمة أنح12 تشير المع يات الواردة في الجدول 

مجاَلت المقياس وللدرجة ال لية للمقياس كانت مرتفعة  حيث تراوحت حي، معامل خبات كرونبال ألفا ل

ح  0.924  للدرجة ال لية للمقياس بله معامل خبات كرونبال ألفا و ح0.902 – 0.744مقياس دين  ال

معامل حي،    حيث تراوحتيةةبات ب ريقة التجزئة النبفالكذلك ت، التحقق من خبات المقياس بحتاب 

ح للدرجة ح  وبله معامل سبيرمان دراون المبح0.891 – 0.712دين  سبيرمان دراون المبحح 

تمتع ددرجة مرتفعة من الةبات  وهذا يشير إلى   ا يشير إلى أن المقياسح.مم0.829ال لية للمقياس  

درجة من الةقة عند استيداي الباحةة يع ى مما ،اف الدراسةتحقيق أهدو صالح للت بيق  المقياسأن 

النتائج نفتها  يع ين أن يمك المقياسيعد م شرًا على أن و   الحاليالبحث  فيكأداة للقياس  المقياس

 .وفى ظروف الت بيق نفتها نفتها د ت بيقه على العينةإذا ما أعي

 تصحيح المقياس:

علةى حيةث يحةبل المةتتجيي  Likertس ب ريقةة ليكةرتوزعت درجات اإلجابة على فقرات المقيا

يةي عنةدما يجدرجةات  3   عاليةحدرجةات عنةدما يجيةي  4   عالية جدًاحدرجات عندما يجيةي 5

  منيفضة جدًاح.  ودرجةة واحةدة عنةدما يجيةي  منيفضةحةدما يجيةي درجتةان عنو    متوس ةح

منغصات الحياة لدى معلمي المرحلة الثانوية في محافظة حديد درجة فئات المتوسطات الحسابية لت(: 13)جدول 
 الخليل

 جودة الحياة فئات المتوسط الحسابي

 التقدير

 منخفضة 1.00-2.33

 متوسطة 2.34-3.67

 مرتفعة 3.68-5.00
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 رابعًا: مقياس األفكار الالعقالنية

 وصف المقياس: -1

مع البيئة الفلت ينية  قامت الباحةة   تالءيلمين ألغراض ت وير مقياس األف ار الالعقالنية للمع

الةةذي يح 5198  بمراجعةةة األدب النظةةري المتبةةل باألف ةةار الالعقالنيةةة والرجةةوة إلةةى مقيةةاس الريحةةاني

ون ببةةةورته مقيةةةاس األف ةةةار الالعقالنيةةةة والمكةةة اسةةةتيدايقة  قامةةةت الباحةةةةة باسةةةتيدي فةةةي دراسةةةات سةةةاب

 يجيي عليها المعل، دنع، أو َل. ة ت امليح فقرة ببورة 52األولية من  

 :المقياسصدق  -2

 صدق المحكمين )الصدق الظاهري(:  -ث

ح محكمين من 7ياس على  بعرض المقللتحقق من البدق الظاهري للمقياس قامت الباحةة 

وفي ضوء آراء المحكمين واعتمادا املين في الجامعات الفلت ينية ومن ذوي اَلختباص واليبرة  الع

  43  39  38  36  35  33  31  29  28  26  23  19  6ح فقرة وه،  17عليه ت، حذف  

الفلت ينية المعلمين  ديئة الئ، ح أما من حيث البياغة فت، تعد ل الفقرات بما 52  49  48  45

  34  32  25  20  18  16  15  14  13  12  11  8  4  3  2ر ذلك في الفقرات  ويظه

وذلك من أجل ح فقرة  35المحكمين أصبح المقياس مكون من   ح وبناءا على توجيهات41  37

لى األداة اَلتفاق عوقد دلغت نتبة  ح.9  8 الملحقينأنظر  للمقياسالتوصل إلى البدق الظاهري 

 %.100×لمعادلة التالية  عدد المتفقين على الفقرة/العدد ال لي للمحكمينح من خالل ا %ح80 

ل ةل ح Pearson Correlationارتبةاط ديرسةون  معامةل  بحتاب المقياست، التحقق من صدق 

 ح14 الجدول   وذلك كما هو واضح في للمقياسمع الدرجة ال لية من فقرات المقياس  فقرة
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(لمصفوفة ارتباط كل فقرة من فقرات Pearson correlationاط بيرسون )االرتب(: نتائج معامل 14) جدول
 .للمقياسمع الدرجة الكلية  المقياس

 الفقرات قمالر

معامل 

ارتباط 

بيرسون 

 )ر(

القيمة 

االحتمالية 

(Sig.) 

 0.00 0.64** ولينبمصالحي ورغباتي في سبيل رضا وحب المسؤال أتردد أبدا بالتضحية   .1

 0.00 0.76** ب يجب أن يسعى دائما إلى تحقيق أهدافهأؤمن بان كل طال  .2

 0.00 0.76** م أو لومهمبدالً من معاقبتهالى تعديل سلوك الطلبة أفضل السعي   .3

 0.00 0.46** ال أتقبل نتائج طالبي عندما تأتي بعكس ما أتوقع  .4

 0.00 .480** بنفسه أؤمن بان كل شخص قادر على تحقيق سعادته  .5

 0.00 0.57** كون الطالب تابعا لآلخرين ومعتمدا عليهمال أتقبل أن ي  .6

 0.00 0.63** لبة ويجب مساعدتهم فيها.اعتقد أن هناك حل مثالي لكل مشكلة يعاني منها الط  .7

 0.00 0.82** تعامله مع اآلخرين ال يستحق احترامهمإن الشخص الذي ال يبادل االحترام في   .8

 0.00 0.84** لم مع الطالب على أساس احترام حقوقه.من الحكمة أن يتعامل المع اعتقد أن  .9

 0.00 0.80** الطلبة يزعجني أن يصدر عني أي سلوك يجعلني غير مقبول من قبل  .10

 0.00 0.71** أعمال حتى وان لم تتصف بالكمالأؤمن بأن تقدير الطالب مرتبط بمقدار ما ينجزه من   .11

 0.00 0.79** المقبولة من الطلبة حتى أتبين األسبابعاقبة مرتكبي األعمال غير تناع عن مأفضل االم  .12

 0.00 80.7** أتخوف دائما من أن تسير األمور على غير ما أريد  .13

 0.00 0.78** كبيرا في شعوره بالنجاح في عملهأؤمن بان أفكار المعلم وفلسفته في الحياة تلعب دورا   .14

15.  
تخليو مين تحميل المسيئولية ومواجهية في الحياة المدرسية التيي  الطالب هياعتقد أن سعادة  

 مهام التعليميةال
**0.76 0.00 

 0.00 0.73** ن األمور رغم إمكانية الفشل فيهاأفضل االعتماد على نفسي كمعلم في كثير م  .16

 0.00 0.80** اشعر باضطراب شديد حين أفشل في إيجاد الحل الذي اعتبره حالً مثاليا ً   .17

 0.00 0.75** طلبة له إذا أكثر من السلوك غير المقبولهيبته واحترام المعلم د اليفق  .18

 0.00 0.75** را على تغييرهيجب أن يقبل المعلم باألمر الواقع إذا لم يكن قاد  .19

 0.00 0.80** .المعلم حذرا ويقظاً من إمكانية حدوث أمور مفاجئةيجب أن يكون   .20

 0.00 0.62** ال منيون مساعدة من هم أكثر تأهيي كمعلم دال يمكن أن أتصور نفس  .21

 0.00 0.73** .التمن غير المقنع أن يصر المتعلم على إيجاد ما يعتبره الحل المثالي لما يواجهه من مشك  .22

 0.00 0.77** المعلم على الوصول إلى الكمال فيما يعمل ال يقلل من قيمتهأؤمن أن عدم قدرة   .23

 0.00 0.86** بالتحدي ب والمسئوليات التي تشعرنيعض المصاعيسرني أن أواجه ب  .24

 0.00 0.82** اشعر بالضعف حين أكون وحيدا في مواجهة مسئولياتي  .25

 0.00 0.80** بدالً من أن يقيد نفسه بالرسمية والجديةالمنطقي يجب أن يتصرف بعفوية أؤمن بان المعلم   .26

 0.00 0.63** أفضل تجنب الصعوبات بدال من مواجهتها  .27

 0.00 0.61** سلوكه في الحاضر والمستقبلأؤمن بأن ماضي الفرد يقرر   .28

 0.00 0.66** ال يمكن للفرد أن يتخلص من تأثير الماضي حتى وان حاول ذلك  .29

 0.00 0.64** جميع الناس غاية ال تدركأؤمن بأن رضا   .30

 0.00 0.61** ياآلخرين لأفضل التمسك بأفكاري ورغباتي الشخصية حتى وان كانت سببا في رفض   .31

 0.00 0.61** في لوم وعقاب من يؤذي اآلخرين ويسيء إليهمال أتردد   .32

 0.00 0.61** تحقيقه لسعادتها ما تقف ضد أؤمن بأن الظروف الخارجة عن إرادة اإلنسان غالب  .33

34.  
من المنطق أن يفكر الفرد في أكثر من حل لمشيكالته وان يقبيل بميا هيو عمليي وممكين بيدال 

 ثالياعلى البحث عما يعتبر حال ماإلصرار  من
**0.55 0.00 

 0.00 0.67** يجب أال يسمح الشخص لمشكالت اآلخرين أن تمنعه من الشعور بالسعادة  .35

 (α≤0.05) عند إحصائياً  دالة* /،(α≤0.01إحصائيًا عند )دالة  **/ 
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مةع  المقيةاساط فقةرات إلى أن جميع حي، مبةفوفة ارتبة ح14 تشير المع يات الواردة في الجدول 

دالة إحبائيًا  مما يشير إلى قوة اَلتتاق الداخلي لفقرات المقياس  وهذا بالتالي  للمقياسالدرجة ال لية 

  مما يشير إلى قوة اَلتتاق الداخلي لفقرات المقيةاس وأنهةا تشةتري معةا قياسالمات يعبر عن صدق فقر 

 .ة في محافظة اليليلس الةانوياألف ار الالعقالنية للمعلمين في المدار في حياس 

 :تالثبا -3

 حتاب الةبات ب ريقة اَلتتاق الداخلي وبحتاب معادلة الةبات كرونبالقامت الباحةة ب

 .ح15وذلك كما هو موضح في الجدول  الةبات ب ريقة التجزئة النبفية   وكذلك ت، حتاب لفاأ

 لمقياس األفكار الالعقالنية الثبات ت(: معامال15جدول )

 فقراتعدد ال اسالمقي
 ة النصفيةالتجزئ كرونباخ ألفا
 معامل سبيرمان براون المصحح معامل االرتباط معامل الثبات

 0.843 0.570 0.884 35 الكلية للمقياسالدرجة 
 

للدرجة ال لية حيمة معامل خبات كرونبال ألفا  أن ح15 تشير المع يات الواردة في الجدول 

كذلك ت، ح  0.884  ال لية للمقياسللدرجة  خبات كرونبال ألفا له معاملدللمقياس كانت مرتفعة  حيث 

معامل سبيرمان دراون   حيث دله الةبات ب ريقة التجزئة النبفيةالتحقق من خبات المقياس بحتاب 

تمتع ددرجة مرتفعة من الةبات    ح.مما يشير إلى أن المقياس0.843المبحح للدرجة ال لية للمقياس  

درجة من الةقة لباحةة ايع ى مما ،أهداف الدراسةتحقيق و صالح للت بيق  مقياساللى أن وهذا يشير إ

يمكن أن  المقياسعد م شرًا على أن   وهو يالحاليالبحث  فيكأداة للقياس  المقياسعند استيداي 

 .وفى ظروف الت بيق نفتها نفتها النتائج نفتها إذا ما أعيد ت بيقه على العينة يع ي
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 ياس:تصحيح المق

للف ةةرة  المعلةة،التةةي تةةدل علةةى قبةةول   نعةة،ح لإلجابةةةح 2القيمةةة  تع ةةى ة  فقةةر  ح35 عةةدد فقةةرات المقيةةاس 

للف رة الالعقالنيةة  المعل،التي تدل على رفض   َلح ح لإلجابة1ة  والقيم  الالعقالنية التي تقيتها الفقرة

 التي تقيتها الفقرة.

 لالعقالنيةكار ا(: قراءة المتوسطات الحسابية لألف16جدول )

 التقدير الفئة

 منخفض 1.33 – 1

 متوسط 1.67 – 1.34

 مرتفع 2.00 – 1.68

 

 متغيرات الدراسة:
 .اد التي  درسها  سنوات اليبرة  الدخل الشهري  العمرالمو   الجنسالمتغيرات المستقلة: 

 المتغيرات التابعة:

 ا يرح.المع جودة الحياة بأبعادها  األهداف  التوقعات  اَلهتمامات  -

  اإلجهاد اإلنفعالي  تبلد المشاعر  نقص الشعور باإلنجازح.ه اَلحتراق النفتي بأبعاد -

ت اجتماعيةة  منغبةات تربويةة  منغبةات منغبات الحياة بأبعةاده  منغبةات نفتةية  منغبةا -

 اقتبادية  منغبات ديئية  منغبات صحيةح.

 األف ار الالعقالنية. -

 إجراءات الدراسة:
بمتغيرات الدراسة  الذي ساعد  تربوي  المةرتب الالنفتي و ما أتيح من األدب ى وة إلمن خالل الرج •

 .على ت وين خلفية علمية لموضوة الدراسة ةالباحة
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بمتغيةرات الدراسةةة  ى بعةض الدراسةات واألبحةا  المحليةةة والعربيةة والعالميةة ذات العالقةةةبةالرجوة إلة •

 .أدوات الدراسةلالستفادة منها في دناء 

ها لجمةةةةع البيانةةةةات. وذلةةةةك بعةةةةد الحبةةةةول علةةةةى تيدمالتةةةةي اسةةةةت المقةةةةا يسدتجهيةةةةز  ةاحةةةةةالب تقامةةةة •

ا وإجةةراء المعالجةةات اإلحبةةائية خةة، تةة، جمعهةة   ومةةنتوزيةةع المقةةا يسالموافقةةات الياصةةة دبةةدء تنفيةةذ 

 الالزمة.

 األساليب اإلحصائية:
حزمة البرامج   ة الدراسةعين دأفراعلى  األدواتفي تحليل ديانات دراسته بعد ت بيق  ةالباحة تاعتمد

  ائية للعلوي اَلجتماعيةاَلحب

)24, Version (Statistical Package for the Social Sciences :SPSS 

 اَلختبارات اإلحبائية التالية:وت، استيداي 

 الت رارات واألوزان النتبية. •

 .المتوس ات الحتادية  اَلنحرافات الم يارية •

 خبات فقرات اَلستبانة.عرفة لماختبار كرونبال ألفا  •

 رتباط سبيرمان دراون لمعرفة الةبات ب ريقة التجزئة النبفية. معامل ا •

لمعرفة صدق فقرات اَلستبانة  ولمعرفة  حPearson Correlationمعامل اَلرتباط ديرسون   •

ن ني موالتف ير الالعقالجودة الحياة من جهة وبين اَلحتراق النفتي ومنغبات الحياة العالقة دين 

 .جهة أخر  

ح  لمعرفة الفروق دين متوس ات عينتين Independent samples T Testاختبار  تح   •

 متتقلتين.
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ح للمقارنة دين المتوس ات One-Way Analysis of Varianceاختبار تحليل التبا ن األحادي   •

 وس ات.متالأو التوصل إلى قرار  تعلق دوجود أو عدي وجود فروق دين 

لبعدية إليجاد مبدر الفروق التي ظهرت في ح للمقارنات الةنائية اScheffeفيه  اختبار شي •

 متوس ات.
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة
 إجابة سؤال الدراسة -

 نتائج فرضيات الدراسة -
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 الفصل الرابع
 قدمة:م

 ابة علىجل اإلجأوذلك من  دراسة ال الناتجة عن لبياناتل إحبائياً   تضمن هذا الفبل تحليالً 

 .ة الدراسة وفرضياتهاأسئل

لدى االحتراق النفسي ومنغصات الحياة والتفكير الالعقالني و جودة الحياة مستوى ما لسؤال األول: ا

 ؟حلة الثانوية في محافظة الخليلمعلمي المر 

ية النتةةبلإلجابةةة عةةن التةة ال التةةادق تةة، اسةةتيرا  المتوسةة ات الحتةةادية واَلنحرافةةات الم ياريةةة واألوزان 

لةةد  معلمةةي المرحلةةة  نفتةةي ومنغبةةات الحيةةاة والتف يةةر الالعقالنةةيواَلحتةةراق الو  جةةودة الحيةةاة لمتةةت

معلمةي المرحلةة الةانويةة فةي جةودة الحيةاة لةد  متةتو  ن أأظهرت النتةائج و .الةانوية فةي محافظةة اليليةل

الحيةةاة  ة لجةةودةبشةةكل عةةاي جةةاء متوسةة ًا  حيةةث دلةةه المتوسةة  الحتةةادي للدرجةةة ال ليةة محافظةةة اليليةةل

لد  معلمي المرحلةة  متتو  اَلحتراق النفتيأن النتائج إلى دينت و %ح.73.0 ح دنتبة مئوية 3.65 

عةةةاي جةةةاء متوسةةة ًا  حيةةةث دلةةةه المتوسةةة  الحتةةةادي للدرجةةةة ال ليةةةة  بشةةةكل الةانويةةةة فةةةي محافظةةةة اليليةةةل

ت الحيةةاة منغبةةا  متةةتو أن كمةةا أظهةةرت  %ح.55.8ح دنتةةبة مئويةةة دلغةةت  2.79لالحتةةراق النفتةةي  

بشكل عاي جاء متوس ًا  حيث دله المتوسة  الحتةادي  الةانوية في محافظة اليليللد  معلمي المرحلة 

متةةةتو  %ح. وتوصةةةلت إلةةةى أن 61.8ح دنتةةةبة مئويةةةة دلغةةةت  3.09  لحيةةةاةللدرجةةةة ال ليةةةة لمنغبةةةات ا

متوس ًا  حيث دله  عاي جاءبشكل  التف ير الالعقالني لد  معلمي المرحلة الةانوية في محافظة اليليل

 %ح. 70.5ح دنتبة مئوية دلغت  1.41لحتادي للدرجة ال لية للتف ير الالعقالني  المتوس  ا
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جودة الحياة لدى معلمي مستوى لواألوزان النسبية  ابية واالنحرافات المعياريةالحس المتوسطات: (17جدول )
 .المرحلة الثانوية في محافظة الخليل

رقم 

 الفقرة
 قرةالف

توسط الم

 الحسابي

االنحراف 

 اريالمعي

الوزن 

 النسبي %
 الترتيب

مستوى 

 جودة الحياة

 مرتفع 4 74.2 1.01 3.71 يجعلني نموذجاً يحتذى به في المجتمع 1

 مرتفع 2 75.6 0.93 3.78 نيل احترام وتقدير المحيطين بي  2

 متوسط 6 71.4 1.04 3.57 تحقيق الرضا الوظيفي 3

 طمتوس 8 63.6 1.16 3.18 كريمةحياة اليوفر لي ال 4

 متوسط 5 71.6 1.06 3.58 تطوير قدراتي وأدائي بشكل مستمر 5

 متوسط 9 58.2 1.06 2.91 وقتهاالحصول على الترقية في  6

 مرتفع 1 76.2 0.93 3.81 زيادة خبراتي الحياتية 7

 مرتفع 3 75.2 0.87 3.76 مساعدة الطلبة على التعليم المستمر 8

9 
مهامي بشكل ل على التدريب الكافي ألداء الحصو

 صحيح
 متوسط 7 69.2 0.93 3.46

 متوسط 70.6 1.00 3.53 الدرجة الكلية لألهداف

 متوسط 7 71.4 1.03 3.57 ع وتقديره لياحترام المجتم 10

11 
يساعدني في تكوين اتجاهات ايجابية نحو التعليم 

 والتعلم
 متوسط 6 72.2 0.98 3.61

 متوسط 10 67.6 1.08 3.38 عني ملي يزيد من تقدير المسئولينعر أن عاش 12

 مرتفع 4 74.4 1.13 3.72 تحقيق ذاتي 13

 مرتفع 1 79.4 0.96 3.97 بين الزمالءبناء عالقات اجتماعية ايجابية  14

 متوسط 9 68.6 1.06 3.43 الحصول على مركز اجتماعي مرموق 15

 متوسط 2 55.6 1.12 2.78 لذي أبذلهالجهد االحصول على راتب يتناسب مع  16

 متوسط 8 70.2 0.98 3.51 أساهم في تقديم االقتراحات لتطوير المدرسة 17

 مرتفع 5 74.0 0.96 3.70 ة مهنة التعليمالمساهمة في تحقيق رسال 18

 مرتفع 3 74.6 0.85 3.73 معرفة نقاط القوة والضعف لدي 19

 متوسط 70.8 1.01 3.54 الدرجة الكلية للتوقعات

 مرتفع 2 75.4 0.89 3.77 رقيه من خالل تعليمي للطلبةتقدم المجتمع و 20

 متوسط 3 72.4 1.01 3.62 طنيةالمجتمع في إحياء المناسبات الدينية والومشاركة  21

22 
التواصل المستمر والفعال مع مؤسسات المجتمع ذات 

 العالقة
 متوسط 7 68.4 0.89 3.42

 متوسط 6 68.8 0.89 3.44 ديدة لحل المشكالت المجتمعيةأفكار جالبحث عن  23

 مرتفع 1 77.8 0.84 3.89 العمل بروح الفريق 24

 متوسط 4 71.8 0.91 3.59 فاعليةتوفير بيئة تعليمية تعلمية ت 25

 متوسط 5 70.4 0.89 3.52 توظيف تقنيات التعليم واألفكار التربوية الجديدة  26
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رقم 

 الفقرة
 قرةالف

توسط الم

 الحسابي

االنحراف 

 اريالمعي

الوزن 

 النسبي %
 الترتيب

مستوى 

 جودة الحياة

 وسطمت 3 72.4 0.92 3.62 لتربويةمعرفة اي الفاالسهام  27

 متوسط 72.2 0.91 3.61 الدرجة الكلية لالهتمامات

 مرتفع 4 81.0 0.86 4.05 تطوير العالقات الجيدة مع الزمالء 28

 مرتفع 8 76.0 0.93 3.80 تطوير مشاعر الرضا لدي 29

 مرتفع 1 82.6 0.94 4.13 التزامي بأخالقيات مهنة التعليم 30

 مرتفع 3 81.2 0.89 4.06 طلبة واحترامهم ليتقبل ال 31

 مرتفع 2 82.2 0.86 4.11 ولوائحها وتعليماتهاااللتزام بنظام المدرسة  32

 مرتفع 5 79.0 0.91 3.95 تدريب والتعلم مدى الحياةااللتزام بال 33

 مرتفع 6 77.6 0.90 3.88 تطوير قدرتي على ضبط نفسي 34

 تفعمر 7 76.8 0.95 3.84 متحاناتفي اال تحسين نتائج الطلبة 35

 مرتفع 79.6 0.91 3.98 الدرجة الكلية للمعايير

 متوسط 73.0 0.65 3.65 لجودة الحياةالدرجة الكلية 

 

لدى معلمي  لمستوى االحتراق النفسيواألوزان النسبية  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: (18جدول )
 الخليل.محافظة المرحلة الثانوية في 

رقم 

 الفقرة

حسب 

ها ورود

في 

 المقياس

 الفقرة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي %
 الترتيب

مستوى 

االحتراق 

 النفسي

 متوسط 1 64.2 1.11 3.21 اشعر مع نهاية اليوم المدرسي باستنزاف طاقتي في العمل 1

2 
ن كر أن ماشعر باإلنهاك حينما استيقظ في الصباح وأتذ

 واجبي الذهاب إلى المدرسة 
 متوسط 4 56.0 1.04 2.80

5 
إن التعامل مع عدد كبير من الطلبة طوال يوم العمل يسبب 

 لي اإلجهاد
 متوسط 2 62.0 1.09 3.10

 منخفض 10 46.4 1.21 2.32 اشعر باإلحباط من ممارستي لمهنة التدريس 11

 متوسط 3 56.6 1.11 2.83 بيراشعر أنني اعمل في هذه المهنة بإجهاد ك 12

14 
ي بشكل مباشر مع المعلمين اآلخرين يؤدي بي إلى عمل

 ضغوط شديدة 
 منخفض 11 45.6 1.03 2.28

18 
فت على النهاية نتيجة لمزاولتي لهذه أشعر وكأنني أشر

 المهنة
 متوسط 9 47.6 1.13 2.38

 وسطمت 8 48.6 1.18 2.43 اشعر بالفشل عندما أرى نتائج طالبي 23

 منخفض 13 43.8 1.14 2.19 لعمل كمعلماشعر بالعجز عن استمراري با 24

 منخفض 14 40.0 1.21 2.00 انظر لنفسي )لذاتي( نظرة دونية 25
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رقم 

 الفقرة

حسب 

ها ورود

في 

 المقياس

 الفقرة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي %
 الترتيب

مستوى 

االحتراق 

 النفسي

27 
قد أن الضغوط التي تواجهني في عملي كمدرس تفوق اعت

 طاقتي على التحمل
 متوسط 5 53.4 1.12 2.67

 متوسط 6 51.4 1.08 2.57 كمعلمأشعر باستنزاف انفعالي نتيجة عملي  28

 متوسط 7 49.2 1.16 2.46 شعر باالحتراق النفسي من عملي بالتدريسأ 29

30 
هاوية بسبب عملي هناك إحساس يراودني بأنني على شفا ال

 بمهنة التدريس
 منخفض 12 44.8 1.19 2.24

 متوسط 50.6 1.13 2.53 الدرجة الكلية لإلنهاك اإلنفعالي

4 
ع بعض الطلبة وكأنهم أشياء تعامل ماشعر أنني أ

 ليس بشرو
 منخفض 4 39.4 1.16 1.97

 فضمنخ 2 43.8 1.08 2.19 أصبحت أكثر قسوة مع الطلبة نتيجة عملي بالتدريس 8

9 
عواطفي اشعر بان لعملي كمعلم أثرا بالغا في تبلد 

 وانفعاالتي
 منخفض 1 46.2 1.05 2.31

 منخفض 3 42.2 1.12 2.11 أتجنب االهتمام بمشكالت طالبي 13

 منخفض 43.0 1.10 2.15 ة لتبلّد المشاعرالدرجة الكلي

 متوسط 2 69.8 0.99 3.49 أتفهم مشاعر طالبي بسهولة 3

6 
ي أتعامل مع بعض الطلبة وكأنهم أشياء وليس اشعر أنن

 بشر
 متوسط 5 66.2 1.01 3.31

 سطمتو 3 69.2 1.03 3.46 أتعامل بفاعلية مع مشكالت طالبي 7

 متوسط 7 65.8 1.06 3.29 أثناء التدريس اشعر بدرجة عالية من الحيوية 10

15 
خلق جو نفسي اجتماعي مريح مع طالبي  أستطيع

 بسهولة
 متوسط 1 70.2 1.05 3.51

 متوسط 6 66.0 1.07 3.30 انتهاء العمل مع طالبياشعر براحة وسعادة بعد  16

 متوسط 3 69.2 1.08 3.46 التعليم  ي بمهنةاعتقد أنني أنجزت أشياء مهمة في عمل 17

19 
أتعامل بكل هدوء مع المشاكل االنفعالية و)العاطفية( 

 في أثناء ممارستي لمهنة التدريس
 متوسط 9 63.4 1.03 3.17

 متوسط 4 68.6 1.04 3.43 والنشاط أثناء تعليم الطالباشعر بالحيوية  20

21 
في  أرى أن لي حضور عند اآلخرين بسبب عملي

 ة التعليممهن
 متوسط 8 64.2 1.16 3.21

22 
اعتقد أنني استطعت تحقيق كثير من طموحاتي 

 الحياتية من خالل عملي بمهنة التعليم
 متوسط 11 60.8 1.12 3.04

 متوسط 10 61.4 1.23 3.07 أستمر في مهنة التدريس مستقبالً أتطلع إلى أن  26

 متوسط 66.2 1.07 3.31 الدرجة الكلية لتدني الشعور باإلنجاز

 متوسط 55.8 1.10 2.79 الحتراق النفسيلالدرجة الكلية 
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الحياة لدى معلمي منغصات مستوى النسبية واألوزان  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: (19جدول )
 المرحلة الثانوية في محافظة الخليل.

قم ر

 الفقرة
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 اريالمعي

ن الوز

 النسبي %
 الترتيب

مستوى 

غصات من

 الحياة

 متوسط 3 52.8 1.19 2.64 اشعر باليأس من مهنة التدريس 1

 متوسط 4 50.0 1.13 2.50 ة التعليميةأرى نفسي عاجز عن تحسين المنظوم  2

 منخفض 9 38.0 1.10 1.90 انظر لنفسي نظرة سلبية لكوني معلم 3

 منخفض 6 45.4 1.10 2.27 هباً لعمليأكون ذا أشعر بعدم االرتياح عندما 4

 متوسط 2 57.8 1.24 2.89 اشعر باالنزعاج لفقدان الدعم النفسي الوظيفي 5

 منخفض 7 43.8 1.14 2.19 دريسافتقد دافعيتي نحو الت 6

 متوسط 5 48.4 1.44 2.42 اتنغص عند التعرض للسخرية من قبل التالميذ 7

 متوسط 1 63.2 1.24 3.16 نهاية يومي حيوية معأشعر بأني فقدت طاقتي ال 8

أشعر أنني ال أستطيع تحقيق أهداف الدروس التي  9

 أعملها
 منخفض 8 38.8 1.04 1.94

 متوسط 48.8 1.18 2.44 للمنغصات النفسيةالدرجة الكلية 

 متوسط 3 71.6 1.38 3.58 تزعجني تدني المكانة االجتماعية للمعلم في مجتمعي10

(على ان )الجلوس بالمكتبة او المختبرالعزلة  أفضل 11

 اجلس في غرفة المعلمين
 منخفض 8 41.4 1.20 2.07

 متوسط 5 69.0 1.17 3.45 أعطي وظيفتي وقتا على حساب حاجاتي واهتماماتي 12

يضايقني وجود اضطرابات في العالقات االجتماعية  13

 بين أعضاء الهيئة التدريسية
 طمتوس 7 64.0 1.23 3.20

 أنجبوان يعتقدون بأنهم عجني التعامل مع اآلباء الذييز 14

 أطفاال مثاليين.
 متوسط 6 65.6 1.12 3.28

بأنها مهنة تزعجني نظرة المجتمع لمهنة التدريس  15

 سهلة 
 متوسط 2 77.2 1.04 3.86

 متوسط 1 79.4 1.07 3.97 يضايقني عدم احترام التالميذ لمعلميهم 16

ملين )معلمين واداريين اون العاتعيزعجني عدم 17

 ( في المدرسةواذنة
 متوسط 4 69.6 1.24 3.48

 متوسط 67.2 1.18 3.36 الدرجة الكلية للمنغصات االجتماعية

ني األعباء الوظيفية ) المناوبة وأنشطة تزعج 18

 اللجان(حيث أنها أكبر من طاقتي
 متوسط 3 73.0 1.19 3.65

از مهمات خارج علّي إنجعندما يكون اشعر باالستياء 19

 وقت العمل
 متوسط 4 72.6 1.11 3.63

 متوسط 6 60.8 1.29 3.04 تضايقني محاسبة مديري عند تقصيري بالعمل20

 مرتفع 1 77.6 1.10 3.88 عمال الكتابية المطلوبة منيتزعجني األ21

يضايقني عدم وجود المكافآت المعنوية والتعزيز 22

 والتقدير لما اقوم به
 مرتفع 2 76.6 1.13 3.83

 متوسط 5 68.2 1.21 3.41 ة كثيرا على انجاز االعمال\ا يلح المديراتنغص عندم23

 متوسط 71.4 1.17 3.57 الدرجة الكلية للمنغصات التربوية

 مرتفع 1 80.4 1.05 4.02 اشعر بأن راتبي غير مناسب لما أقوم به من أعمال24

 مرتفع 1 80.4 1.00 4.02 قتصاديةتضايقني تدني مكانة المعلم اال25

 مرتفع 3 73.4 1.12 3.67 يزعجني عدم توفر االمكانات المادية في المدرسة26

 مرتفع 2 74.2 1.15 3.71 قية المطلوبةيزعجني عدم الحصول على التر27.

 مرتفع 77.2 1.08 3.86 الدرجة الكلية للمنغصات االقتصادية
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قم ر

 الفقرة
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 اريالمعي

ن الوز

 النسبي %
 الترتيب

مستوى 

غصات من

 الحياة

 متوسط 2 54.6 1.32 2.73 المدرسة أعاني من صعوبة الوصول إلى28

اشعر باإلحباط عندما تكون بيئة المدرسة المادية) 29

 االضاءة، والتهوية ولون غرفة الصف( غير صحية
 متوسط 1 67.6 1.24 3.38

يزعجني استخدام الوسائل التعليمية واالجهزة 30

( في  LCD)الحاسوب، جهاز العرضااللكترونية 

 التدريس

 سطمتو 3 53.6 1.37 2.68

 متوسط 58.6 1.31 2.93 البيئيةالدرجة الكلية للمنغصات 

 متوسط 2 64.6 1.25 3.23 أشعر بالصداع مع انتهاء يومي المدرسي31

 متوسط 3 48.0 1.38 2.40 ي من ارتفاع في ضغط الدماعان32

 منخفض 4 45.6 1.40 2.28 والتهابات الجهاز التنفسياعاني من الربو 33

 متوسط 1 68.8 1.23 3.44 الظهر والقدمينر بألم باشع34

 منخفض 5 45.0 1.36 2.25 اعاني من التهاب المعدة والقرحة المعوية 35

 متوسط 54.4 1.32 2.72 الصحية الدرجة الكلية للمنغصات

 متوسط 61.8 1.20 3.09 بشكل عاملمنغصات الحياة الدرجة الكلية 

التفكير الالعقالني لدى معلمي مستوى ية لواألوزان النسب ات المعياريةاالنحرافالمتوسطات الحسابية و : (20جدول )
 المرحلة الثانوية في محافظة الخليل.

رقم 

 الفقرة
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي %
 الترتيب

مستوى 

التفكير 

 الالعقالني

يل ال أتردد أبدا بالتضحية بمصالحي ورغبياتي فيي سيب 1

 حب المسؤولينرضا و
 متوسط 3 85.0 0.47 1.70

أؤمن بان كل طاليب يجيب أن يسيعى دائميا إليى تحقييق  2

 أهدافه
 متوسط 22 60.2 0.41 1.21

بيييدالً مييين اليييى تعيييديل سيييلوك الطلبييية ي أفضيييل السيييع 3

 معاقبتهم أو لومهم
 منخفض 23 59.6 0.40 1.19

 منخفض 8 75.0 0.50 1.50 قعال أتقبل نتائج طالبي عندما تأتي بعكس ما أتو 4

 متوسط 21 61.0 0.43 1.22 ان كل شخص قادر على تحقيق سعادته بنفسهأؤمن ب 5

ين ومعتميييدا ال أتقبيييل أن يكيييون الطاليييب تابعيييا لآلخييير 6

 عليهم
 منخفض 22 60.5 0.41 1.21

اعتقييد أن هنيياك حييل مثييالي لكييل مشييكلة يعيياني منهييا  7

 الطلبة ويجب مساعدتهم فيها.
 متوسط 11 70.5 0.50 1.41

ال يبييادل االحتييرام فييي تعاملييه مييع إن الشييخص الييذي  8

 اآلخرين ال يستحق احترامهم
 متوسط 13 67.0 0.49 1.34

مة أن يتعامل المعلم مع الطالب على اعتقد أن من الحك 9

 احترام حقوقه.أساس 
 منخفض 20 61.5 0.42 1.23

يزعجنيييي أن يصيييدر عنيييي أي سيييلوك يجعلنيييي غيييير 10

 بل الطلبةبول من قمق
 منخفض 22 60.5 0.42 1.21

أؤمن بأن تقيدير الطاليب ميرتبط بمقيدار ميا ينجيزه مين  11

 أعمال حتى وان لم تتصف بالكمال
 منخفض 16 64.5 0.46 1.29

معاقبيية مرتكبييي األعمييال غييير أفضييل االمتنيياع عيين  12

 المقبولة من الطلبة حتى أتبين األسباب
 منخفض 20 61.5 0.42 1.23
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رقم 

 الفقرة
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي %
 الترتيب

مستوى 

التفكير 

 الالعقالني

 متوسط 9 73.0 0.50 1.46 ى غير ما أريددائما من أن تسير األمور عل أتخوف 13

أؤمن بان أفكار المعليم وفلسيفته فيي الحيياة تلعيب دورا  14

 شعوره بالنجاح في عملهكبيرا في 
 منخفض 20 61.5 0.42 1.23

اعتقد أن سعادة الطالب هي في الحياة المدرسيية التيي   15

 مهام التعليميةهة الة و مواجتخلو من تحمل المسئولي
 متوسط 7 78.5 0.50 1.57

نفسي كمعلم في كثير مين األميور أفضل االعتماد على  16

 رغم إمكانية الفشل فيها
 منخفض 17 64.0 0.45 1.28

اشعر باضطراب شديد حين افشل في إيجاد الحل الذي 17

 اعتبره حالً مثاليا ً 
 متوسط 6 79.0 0.49 1.58

ر مييين ه واحتيييرام الطلبييية ليييه إذا أكثيييهيبتيييعليييم ميفقيييد ال 18

 السلوك غير المقبول
 منخفض 18 63.5 0.66 1.27

ا يجييب أن يقبييل المعلييم بيياألمر الواقييع إذا لييم يكيين قييادر19

 على تغييره
 متوسط 7 78.5 0.50 1.57

يجب أن يكون المعلم حذرا ويقظياً مين إمكانيية حيدوث 20

 .أمور مفاجئة
 فضمنخ 22 60.5 0.41 1.21

دون مسياعدة مين هيم  يمكن أن أتصور نفسي كمعليم ال21

 منيأكثر تأهيال 
 متوسط 6 79.0 0.49 1.58

ا يعتبيره من غير المقنع أن يصر المتعلم عليى إيجياد مي22

 .الحل المثالي لما يواجهه من مشكالت
 متوسط 12 67.5 0.48 1.35

أؤمن أن عيدم قيدرة المعليم عليى الوصيول إليى الكميال 23

  يقلل من قيمتها يعمل الفيم
 منخفض 20 61.5 0.42 1.23

أواجه بعض المصياعب والمسيئوليات التيي يسرني أن 24

 تشعرني بالتحدي
 منخفض 19 62.0 0.43 1.24

اشييييعر بالضييييعف حييييين أكييييون وحيييييدا فييييي مواجهيييية 25

 مسئولياتي
 متوسط 4 81.0 0.48 1.62

 أؤميين بييان المعلييم المنطقييي يجييب أن يتصييرف بعفوييية26

 جديةن أن يقيد نفسه بالرسمية والبدالً م
 متوسط 11 70.5 0.49 1.41

 متوسط 4 81.0 0.49 1.62 أفضل تجنب الصعوبات بدال من مواجهتها27.

ن بييأن ماضييي الفييرد يقييرر سييلوكه فييي الحاضيير أؤميي28

 والمستقبل
 متوسط 5 80.5 0.49 1.61

 ال يمكن للفرد أن يتخلص من تأثير الماضي حتيى وان29

 كحاول ذل
 متوسط 4 81.0 0.49 1.62

 منخفض 18 63.5 0.44 1.27 الناس غاية ال تدركأؤمن بأن رضا جميع 30

ية حتيى وان أفضل التمسك بأفكاري ورغباتي الشخصي31

 كانت سببا في رفض اآلخرين لي
 متوسط 10 72.5 0.50 1.45

ال أتيردد فيي ليوم وعقياب مين ييؤذي اآلخيرين ويسييء 32

 إليهم
 منخفض 15 65.5 0.46 1.31

إرادة اإلنسيان غالبيا ظروف الخارجية عين أؤمن بأن ال33

 ما تقف ضد تحقيقه لسعادته
 منخفض 14 66.5 0.47 1.33

ن يفكر الفرد في أكثير مين حيل لمشيكالته من المنطق أ34

وان يقبل بما هو عملي وممكن بدال من اإلصرار على 

 البحث عما يعتبر حال مثاليا

 تفعمر 1 93.5 0.34 1.87

اآلخيييرين أن ص لمشيييكالت يجيييب أن ال يسيييمح الشيييخ 35

 تمنعه من الشعور بالسعادة
 مرتفع 2 89.0 0.41 1.78

 متوسط 70.5 0.46 1.41 يالدرجة الكلية للتفكير لالعقالن
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 فحص فرضيات الدراسة:
ت بيين متوسيطا ( ≥0.05الفرضية األولى: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللية )

اق النفسيي ومنغصيات الحيياة والتفكيير الالعقالنيي ليدى معلميي المرحلية جودة الحيياة واالحتير درجات 

 الجنس. في محافظة الخليل تعزى لمتغيرية الثانو 

-Independent  للعينات المتتقلة ت، استيداي اختبار  تح األولىلإلجابة عن الفرضية 

Sample T-Test نغبات الحياة الحياة واَلحتراق النفتي وم جودةدرجات في متوس ات ح للفروق

 .اليليل تعز  لمتغير الجنس في محافظةوالتف ير الالعقالني لد  معلمي المرحلة الةانوية 

لفروق في متوسطات للتعرف على ا( Independent- Sample T-Test))ت( ( نتائج اختبار 21) جدول
في علمي المرحلة الثانوية ة والتفكير الالعقالني لدى مالنفسي ومنغصات الحيا جودة الحياة واالحتراقدرجات 

   .محافظة الخليل تعزى لمتغير الجنس

 (474 )ن=

 التكرارات الجنس المتغير المقياس
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة
 الداللة اإلحصائية

اة
حي
ال
ة 
ود
ج

 
 األهداف

 0.79 3.44 225 ذكر
 دالة *0.013 2.499-

 0.72 3.61 249 أنثى

 توقعاتال
 0.80 3.45 225 ذكر

 دالة *0.016 2.406-
 0.76 3.62 249 أنثى

 االهتمامات
 0.68 3.57 225 ذكر

-1.217 0.224 
غير 

 0.66 3.64 249 أنثى دالة

 المعايير
 0.78 3.89 225 ذكر

 دالة *0.016 2.427-
 0.73 4.06 249 أنثى

 لجودة الحياةلكلية الدرجة ا
 0.67 3.57 225 ذكر

 دالة *0.012 2.517-
 0.62 3.72 249 أنثى

ي
س
نف
 ال
ق
را
حت
ال
ا

 

اإلنهاك 

 اإلنفعالي

 10.58 35.92 225 ذكر
0.935 0.350 

غير 

 9.99 35.04 249 أنثى دالة

 تبلد المشاعر
 3.35 8.90 225 ذكر

 دالة *0.050 1.964
 3.25 8.31 249 أنثى

تدني الشعور 

 باإلنجاز

 9.32 38.75 225 رذك
 دالة 0.020 2.331-

 8.35 40.64 249 أنثى

الكلية لالحتراق الدرجة 

 النفسي

 13.99 83.56 225 ذكر
-0.332 0.740 

غير 

 13.24 83.98 249 أنثى دالة

ت 
صا
نغ
م

ة 
يا
ح
ال

ية
وم
لي
ا

 

 منغصات نفسية
 2.655 0.93 2.55 225 ذكر

 

0.008** 

 
 دالة

 0.83 2.33 249 أنثى

غير  0.663 0.436 0.77 3.38 225 ذكرمنغصات 
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 التكرارات الجنس المتغير المقياس
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة
 الداللة اإلحصائية

 دالة 0.76 3.35 249 أنثى اجتماعية

منغصات 

 ةتربوي

 1.007- 0.91 3.53 225 ذكر

 

0.315 

 

غير 

 0.87 3.61 249 أنثى دالة

منغصات 

 اقتصادية

 0.84 3.87 225 ذكر
0.439 0.661 

غير 

 0.85 3.84 249 أنثى دالة

 صات بيئيةمنغ
 0.820 0.91 2.96 225 ذكر

 

0.412 

 

غير 

 0.88 2.90 249 أنثى دالة

منغصات 

 صحية

 0.91 2.72 225 ذكر
0.052 0.958 

غير 

 0.96 2.72 249 أنثى دالة

لمنغصات الدرجة الكلية 

 الحياة اليومية

 0.67 3.12 225 ذكر
1.001 0.318 

غير 

 0.60 3.06 249 أنثى ةدال

الدرجة الكلية للتفكير 

 الالعقالني

 0.19 1.41 225 ذكر
0.295 0.768 

غير 

 0.18 1.40 249 أنثى لةدا
 474(، درجات الحرية = 0.05(، * دالة إحصائياً عند مستوى داللة )0.01دالة إحصائياً عند مستوى داللة )* *

 2.58 =( 0.01لجدولية عند مستوى داللة )، قيمة )ت( ا1.96 =( 0.05ة )قيمة )ت( الجدولية عند مستوى دالل

ة إحبائية في َللح إلى وجود فروق ذات د21دول  تشير النتائج كما هو موضح في الج

لد  معلمي المرحلة الةانوية  لجودة الحياة  والدرجة ال لية  األهداف  والتوقعات  والمعا يرحمجاَلت 

ع حي،  تح المحتوبة أكبر من حيمة  تح   حيث كانت جميلمتغير الجنس في محافظة اليليل تعز  

في مجاَلت  نا اإلح. وقد كانت الفروق لبالح 0.05ح عند متتو  دَللة  1.96الجدولية  

في حين ل، تظهر فروق ذات دَللة  .لجودة الحياةوفي الدرجة ال لية  األهداف  والتوقعات  والمعا يرح 

 تمامات.إحبائية في مجال اَله

  حيث دلغت  تح مجال تبل د المشاعرفقد ظهرت فروق في  لنفتيلالحتراق اوبالنتبة 

ح. حيث 0.05ح عند متتو  دَللة  1.96ية  ح وهي أكبر من حيمة  تح الجدول1.964المحتوبة  

  كما ظهرت فروق ح لإلنا 8.31ح مقادل  8.90كانت الفروق لبالح الذكور بمتوس  حتادي دله  

ح وهي أكبر 2.331حيث دلغت  تح المحتوبة  عور باإلنجاز لة إحبائية في مجال تدني الشذات دَل

  وكانت الفروق لبالح اإلنا  بمتوس  ح0.05ح عند متتو  دَللة  1.96لية  و من حيمة  تح الجد
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ح للذكور. دينما ل، تظهر فروق ذات دَللة إحبائية في مجال 38.75ح مقادل  40.64حتادي دله  

 ة لالحتراق النفتي.اإلنفعالي وفي الدرجة ال لي اإلنهاي

في مجاَلت  ذات دَللة إحبائيةفروق ل، تظهر ف  أما بالنتبة لمنغبات الحياة اليومية

منغبات اَلجتماعية  والمنغبات التربوية  والمنغبات اَلقتبادية  والمنغبات البيئية   ال

ح المحتوبة حيث كانت حيمة  ت ة اليوميةحوفي الدرجة ال لية لمنغبات الحيا  والمنغبات البحية

ينما ظهرت فروق ذات دَللة د ح.0.05ح عند متتو  دَللة  1.96أصغر من حيمة  تح الجدولية  

ح ددَللة 2.655ة في منغبات الحياة في المجال النفتي  حيث دلغت حيمة  تح المحتوبة  إحبائي

ح  0.05 ح عند متتو  دَللة 1.96لية  ح وهذه القيمة أكبر من حيمة  تح الجدو 0.008إحبائية  

 ح لإلنا .2.33 ح مقادل 2.55وكانت الفروق لبالح الذكور بمتوس  حتادي دله  

ذات دَللة إحبائية دين متوس ات درجات التف ير  فروق  عقالني فل، تظهرللتف ير الالبالنتبة و 

حيمة  تح المحتوبة  الالعقالني لد  معلمي المرحلة الةانوية في محافظة اليليل  حيث دلغت

ند متتو  ح ع1.96ح وهذه القيمة أصغر من حيمة  تح الجدولية  0.768ددَللة إحبائية  ح 0.295 

 ح.0.05دَللة 

بيين متوسيطات  ( ≥0.05: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )لثانيةاالفرضية 
ميي المرحلية والتفكيير الالعقالنيي ليدى معلجودة الحيياة واالحتيراق النفسيي ومنغصيات الحيياة درجات 
 .المواد التي يدرسهافي محافظة الخليل تعزى لمتغير الثانوية 

-Independent  للعينات المتتقلة تيداي اختبار  تحت، اس األولىلإلجابة عن الفرضية 

Sample T-Test جودة الحياة واَلحتراق النفتي ومنغبات الحياةدرجات في متوس ات ح للفروق 

 .المواد التي  درسهافي محافظة اليليل تعز  لمتغير لمي المرحلة الةانوية والتف ير الالعقالني لد  مع
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لفروق في متوسطات للتعرف على ا( Independent- Sample T-Test))ت( ( نتائج اختبار 22جدول )
في معلمي المرحلة الثانوية جودة الحياة واالحتراق النفسي ومنغصات الحياة والتفكير الالعقالني لدى درجات 

   .المواد التي يدرسهاحافظة الخليل تعزى لمتغير م

 (474 )ن=

 يرالمتغ المقياس

المواد 

التي 

 يدرسها

 التكرارات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة
 الداللة اإلحصائية

اة
حي
ال
ة 
ود
ج

 

 األهداف
 0.71 3.50 188 علمية

-0.654 0.514 
غير 

 0.78 3.55 286 أدبية لةدا

 التوقعات
 0.74 3.51 188 علمية

-0.668 0.505 
غير 

 0.81 3.56 286 أدبية دالة

 االهتمامات
 0.67 3.54 188 علمية

-1.775 0.077 
غير 

 0.67 3.65 286 أدبية دالة

 المعايير
 0.73 3.93 188 علمية

-1.132 0.258 
غير 

 0.78 4.01 286 أدبية دالة

 لجودة الحياةالدرجة الكلية 
 0.63 3.61 188 علمية

-1.149 0.251 
غير 

 0.66 3.68 286 أدبية دالة

ي
س
نف
 ال
ق
را
حت
ال
ا

 

نهاك اإل

 اإلنفعالي

 10.68 35.71 188 أدبية
0.432 0.666 

غير 

 10.02 35.29 286 علمية دالة

 تبلد المشاعر
 3.19 8.45 188 أدبية

-0.717 0.474 
غير 

 3.38 8.67 286 علمية دالة

تدني الشعور 

 باإلنجاز

 8.62 39.53 188 أدبية
-0.426 0.671 

غير 

 9.03 39.88 286 علمية دالة

الدرجة الكلية لالحتراق 

 النفسي

 13.31 83.69 188 أدبية
-0.125 0.900 

غير 

 13.79 83.85 286 علمية دالة
مي
و
لي
 ا
اة
حي
ال
ت 
صا
نغ
م

ة
 

 منغصات نفسية
 0.89 2.49 188 أدبية

0.969 0.333 
غير 

 0.89 2.40 286 علمية دالة

منغصات 

 عيةاجتما

 0.67 3.42 188 أدبية
1.315 0.189 

غير 

 0.82 3.32 286 علمية دالة

منغصات 

 تربوية

 0.88 3.59 188 أدبية
0.390 0.697 

غير 

 0.89 3.56 286 علمية دالة

ات منغص

 اقتصادية

 0.79 3.84 188 أدبية
-0.254 0.800 

غير 

 0.87 3.86 286 علمية دالة

 منغصات بيئية
 0.83 3.01 188 دبيةأ

1.575 0.116 
غير 

 0.93 2.88 286 علمية دالة

منغصات 

 صحية

 0.88 2.76 188 أدبية
0.857 0.392 

غير 

 0.97 2.69 286 علمية دالة

ة لمنغصات الدرجة الكلي

 الحياة اليومية

 0.63 3.13 188 بيةأد
1.132 0.258 

غير 

 0.64 3.06 286 علمية دالة

للتفكير جة الكلية الدر

 الالعقالني

 0.20 1.42 188 بيةأد
1.116 0.265 

غير 

 0.17 1.40 286 علمية دالة
 474ية = (، درجات الحر0.05وى داللة )(، * دالة إحصائياً عند مست0.01* *دالة إحصائياً عند مستوى داللة )

 2.58 =( 0.01جدولية عند مستوى داللة )، قيمة )ت( ال1.96 =( 0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )
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وجود فروق ذات دَللة إحبائية في  عدي ح إلى22تشير النتائج كما هو موضح في الجدول  

في محافظة ة الةانوية لد  معلمي المرحل ودة الحياةلجالدرجة ال لية في و  جودة الحياةمجاَلت جميع 

يمة  تح من ح أصغرجميع حي،  تح المحتوبة   حيث كانت المواد التي  درسهااليليل تعز  لمتغير 

 .ح0.05ح عند متتو  دَللة  1.96الجدولية  

ذات دَللة إحبائية في جميع مجاَلت اَلحتراق  فروق ل، تظهر  لالحتراق النفتيوبالنتبة 

في محافظة اليليل تعز  لد  معلمي المرحلة الةانوية حتراق النفتي لنفتي وفي الدرجة ال لية لالا

 أصغر من حيمة  تح الجدولية  تح المحتوبة يع حي،كانت جمحيث  المواد التي  درسها لمتغير 

 .ح0.05ح عند متتو  دَللة  1.96 

 في جميع مجاَلت َللة إحبائيةل، تظهر فروق ذات دف  وبالنتبة لمنغبات الحياة اليومية

في علمي المرحلة الةانوية لد  ممنغبات الحياة اليومية وفي الدرجة ال لية لمنغبات الحياة اليومية 

 تح المحتوبة أصغر من حيمة  حي، حيث كانت المواد التي  درسها اليليل تعز  لمتغير  محافظة

 .ح0.05ح عند متتو  دَللة  1.96 تح الجدولية  

ذات دَللة إحبائية دين متوس ات درجات  فروق  ل، تظهرللتف ير الالعقالني ف النتبةكذلك ب

افظة اليليل تعز  لمتغير المواد التي  درسها  د  معلمي المرحلة الةانوية في محالتف ير الالعقالني ل

ح وهذه القيمة أصغر من حيمة 0.265ح ددَللة إحبائية  1.116حيث دلغت حيمة  تح المحتوبة  

 .ح0.05دَللة  ح عند متتو  1.96ح الجدولية   ت

 
ت بيين متوسيطا (≥0.05توى الداللية ): ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنيد مسيالثالثةالفرضية 
جودة الحيياة واالحتيراق النفسيي ومنغصيات الحيياة والتفكيير الالعقالنيي ليدى معلميي المرحلية درجات 
 .نوات الخبرةفي محافظة الخليل تعزى لمتغير سالثانوية 

المتوس ات الحتادية واَلنحرافات الم يارية الفرض التادق ت، استيداي للتحقق من صحة 
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جودة الحياة واَلحتراق درجات ح للفروق في One Way Anovaبار تحليل التبا ن األحادي  اختو 

ليليل تعز  في محافظة االنفتي ومنغبات الحياة والتف ير الالعقالني لد  معلمي المرحلة الةانوية 

 .اآلتيةول ا  وذلك كما هو موضح في الجدبرةلمتغير سنوات الي

عيارية لجودة الحياة، واالحتراق النفسي، ومنغصات توسطات الحسابية واالنحرافات الم(: يبين األعداد والم23جدول )
 (474)ن= ر سنوات الخبرةفي محافظة الخليل تعزى لمتغيلدى معلمي المرحلة الثانوية الحياة، والتفكير الالعقالني 

 االنحراف المعياري الحسابيالمتوسط  العدد سنوات الخبرة المجاالت ياسالمق

و
ج

اة
حي
 ال
دة

 

 األهداف

 0.72 3.54 84 تسنوا 5أقل من 

 0.78 3.54 127 سنوات 5 - 10

 0.76 3.52 263 سنوات 10أكثر من 

 0.76 3.53 474 المجموع

 التوقعات

 0.71 3.54 84 سنوات 5أقل من 

 0.81 3.49 127 اتسنو 5 - 10

 0.79 3.56 263 سنوات 10أكثر من 

 0.78 3.54 474 المجموع

 االهتمامات

 0.68 3.63 84 واتسن 5أقل من 

 0.68 3.57 127 سنوات 5 - 10

 0.67 3.62 263 سنوات 10أكثر من 

 0.67 3.61 474 المجموع

 المعايير

 0.68 4.04 84 اتسنو 5أقل من 

 0.76 3.93 127 نواتس 5 - 10

 0.78 3.98 263 سنوات 10أكثر من 

 0.76 3.98 474 المجموع

 لحياةالدرجة الكلية لجودة ا

 0.63 3.67 84 سنوات 5أقل من 

 0.66 3.62 127 سنوات 5 - 10

 0.65 3.66 263 سنوات 10أكثر من 

 0.65 3.65 474 المجموع

ق
را
حت
ال
ا

 
ي
س
نف
ال

 

اإلنهاك 

 اإلنفعالي

 9.63 33.83 84 سنوات 5قل من أ

 10.10 36.13 127 سنوات 5 - 10

 10.54 35.65 263 سنوات 10ن أكثر م

 10.27 35.46 474 لمجموعا

 تبلد المشاعر

 2.85 7.98 84 سنوات 5أقل من 

 3.41 8.89 127 سنوات 5 - 10

 3.38 8.63 263 سنوات 10أكثر من 

 3.31 8.59 474 المجموع

تدني الشعور 

 باإلنجاز

 7.02 40.76 84 سنوات 5أقل من 

 9.32 38.16 127 سنوات 5 - 10

 9.10 40.18 263 تسنوا 10أكثر من 

 8.86 39.74 474 المجموع

 الدرجة الكلية لالحتراق النفسي
 11.18 82.57 84 سنوات 5أقل من 

 13.99 83.17 127 سنوات 5 - 10
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 االنحراف المعياري الحسابيالمتوسط  العدد سنوات الخبرة المجاالت ياسالمق

 14.09 84.46 263 سنوات 10أكثر من 

 13.59 83.78 474 المجموع

ية
وم
لي
 ا
اة
حي
 ال
ت
صا
نغ
م

 

 منغصات

 نفسية

 0.75 2.33 84 سنوات 5أقل من 

 0.93 2.59 127 سنوات 5 - 10

 0.90 2.40 263 سنوات 10أكثر من 

 0.89 2.44 474 المجموع

منغصات 

 اجتماعية

 0.66 3.31 84 سنوات 5أقل من 

 0.70 3.54 127 سنوات 5 - 10

 0.82 3.29 263 سنوات 10أكثر من 

 0.77 3.36 474 المجموع

منغصات 

 تربوية

 0.88 3.43 84 اتسنو 5أقل من 

 0.82 3.89 127 سنوات 5 - 10

 0.89 3.47 263 سنوات 10أكثر من 

 0.89 3.57 474 المجموع

منغصات 

 اقتصادية

 0.82 3.82 84 سنوات 5 أقل من

 0.67 4.00 127 سنوات 5 - 10

 0.92 3.80 263 سنوات 10أكثر من 

 0.84 3.86 474 المجموع

 منغصات بيئية

 0.92 2.82 84 سنوات 5قل من أ

 0.80 3.20 127 سنوات 5 - 10

 0.90 2.83 263 سنوات 10أكثر من 

 0.89 2.93 474 المجموع

منغصات 

 صحية

 0.80 2.61 84 سنوات 5أقل من 

 0.92 2.91 127 سنوات 5 - 10

 0.97 2.66 263 سنوات 10أكثر من 

 0.94 2.72 474 المجموع

لكلية لمنغصات الحياة الدرجة ا

 اليومية

 0.54 3.00 84 سنوات 5أقل من 

 0.61 3.29 127 سنوات 5 - 10

 0.66 3.02 263 سنوات 10أكثر من 

 0.64 3.09 474 المجموع

 ة للتفكير الالعقالنيالدرجة الكلي

 0.16 1.41 84 سنوات 5أقل من 

 0.20 1.42 127 سنوات 5 - 10

 0.18 1.40 263 سنوات 10أكثر من 

 0.19 1.41 474 المجموع

جةةةودة الحيةةةاة درجةةةات فةةةي دةةةين المتوسةةة ات الحتةةةادية  ظاهريةةةةح وجةةةود فةةةروق 23 تضةةةح مةةةن الجةةةدول  

فةةةي محافظةةةة ر الالعقالنةةةي لةةةد  معلمةةةي المرحلةةةة الةانويةةةة نفتةةةي ومنغبةةةات الحيةةةاة والتف يةةةواَلحتةةراق ال

اختبةار تحليةل التبةا ن  الباحةةة تالفروق اسةتيدم. وللتحقق من دَللة سنوات اليبرةاليليل تعز  لمتغير 

 :ح24 ح كما هو موضح في الجدول One Way Anova األحادي 
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جودة الحياة، لفروق في ا للتعرف على (One Way Anova) اين األحادي( نتائج اختبار تحليل التب24جدول )
في محافظة الخليل تعزى لمرحلة الثانوية لدى معلمي اوالتفكير الالعقالني واالحتراق النفسي، ومنغصات الحياة، 

 (474)ن=     . لمتغير سنوات الخبرة

 التباينمصدر  المجال المقياس
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

توسط م
 المربعات

قيمة ف 
 بةالمحسو

 مستوى الداللة اإلحصائية

اة
حي
 ال
دة
جو

 

 األهداف

 0.011 2 0.021 بينالمجموعات

غيردالة 0.981 0.019  5730. 471 270.108 داخلالمجموعات

 ------ 473 270.129 المجموع

 التوقعات

 0.233 2 0.466 المجموعاتبين

غيردالة 0.683 0.381  6110. 471 287.909 داخلالمجموعات

 ------ 473 288.374 المجموع

 االهتمامات

 0.092 2 0.185 اتبينالمجموع

ردالةغي 0.816 0.203  4550. 471 214.455 داخلالمجموعات

 ------ 473 214.640 المجموع

 المعايير

 0.288 2 0.577 بينالمجموعات

غيردالة 0.607 0.500  5760. 471 271.387 داخلالمجموعات

 ------ 473 271.963 المجموع

لجودة  الدرجة الكلية
 الحياة

 0.086 2 0.171 بين المجموعات

 4220. 471 198.597 داخل المجموعات غير دالة 0.816 0.203

 ------ 473 198.769 المجموع

ي
س
نف
 ال
ق
را
حت
ال
ا

 

اإلنهاك 
 نفعالياال

 144.051 2 288.101 بينالمجموعات

 105.396 471 49641.468 داخلالمجموعات غير دالة 0.256 1.367

 ------ 473 49929.570 المجموع

 تبلّد المشاعر

 21.793 2 43.586 بينالمجموعات
2.001 

 
 10.890 471 5129.367 داخلالمجموعات غير دالة 0.136

 ------ 473 5172.954 وعالمجم

تدني الشعور 
 باإلنجاز

 228.197 2 456.393 بينالمجموعات

 77.951 471 36714.689 داخلالمجموعات دالة غير 0.060 2.927

 ------ 473 37171.082 المجموع

الكلية لالحتراق الدرجة 
 النفسي

 146.225 2 292.451 بين المجموعات

 184.862 471 87070.167 داخل المجموعات ر دالةغي 0.454 0.791

 ------ 473 87362.618 المجموع

يا
ح
 ال
ت
صا
نغ
م

ية
وم
لي
 ا
ة

 

منغصات 

 نفسية

 2.144 2 4.288 موعاتبينالمج

غيردالة 0.066 2.741  7820. 471 368.422 داخلالمجموعات

 ------ 473 372.711 جموعالم

 

منغصات 

 يةاجتماع

 2.858 2 5.716 بينالمجموعات

4.943 0.008** 
دالةعند
0.01 

 5780. 471 272.356 لالمجموعاتداخ

 ------ 473 278.072 المجموع

 

منغصات 

 تربوية

 8.660 2 17.321 بينالمجموعات

11.512 0.000** 
دالةعند
0.01 

 7520. 471 354.314 لالمجموعاتداخ

 ------ 473 371.635 المجموع

ات صمنغ

 اقتصادية

 1.808 2 3.616 بينالمجموعات

غيردالة 0.078 2.562  7060. 471 332.378 المجموعاتلداخ

 ------ 473 335.995 جموعالم

دالةعند **0.000 8.469 6.543 2 13.085 بينالمجموعات 
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 التباينمصدر  المجال المقياس
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

توسط م
 المربعات

قيمة ف 
 بةالمحسو

 مستوى الداللة اإلحصائية

منغصات 

 بيئية
 0.01 7730. 471 363.872 داخلالمجموعات

 ------ 473 376.958 المجموع

منغصات 

 صحية

 3.409 2 6.818 بينالمجموعات

3.935 0.020* 
دالةعند
0.05 

 8660. 471 407.984 المجموعاتلداخ

 ------ 473 414.801 المجموع

ة الكلية لمنغصات الدرج
 الحياة اليومية

 3.570 2 7.139 بين المجموعات

9.083 0.000** 
دالة عند 
0.01 

 3930. 471 185.103 داخل المجموعات

 ------ 473 192.242 المجموع

الدرجة الكلية للتفكير 
 قالنيالالع

 0.008 2 0.017 بين المجموعات

 0350. 471 16.342 المجموعاتداخل  غير دالة 0.785 0.242

 ------ 473 16.359 المجموع

 (0.05* دالة إحصائياً عند مستوى داللة )  (.0.01) لة إحصائياً عند مستوى داللة** دا

د فروق ذات دَللة إحبائية عند عدي وجو  ح24الموضحة في الجدول    تضح من خالل النتائج

لد  لجودة الحياة وكذلك في الدرجة ال لية  جودة الحياة مجاَلتح في جميع α≤0.05متتو  الدَللة  

حيث كانت الدَللة اإلحبائية   يل تعز  لمتغير سنوات اليبرةفي محافظة اليلحلة الةانوية معلمي المر 

 دالة إحبائيا.  غير وهي  لجودة الحياةجة ال لية وللدر  جودة الحياةحلجميع مجاَلت 0.05أكبر من  

اق ذات دَللة إحبائية في مجاَلت اَلحتراق النفتي وفي الدرجة ال لية لالحتر ول، تظهر فروق 

  حيث كان متتو  في محافظة اليليل تعز  لمتغير سنوات اليبرةالةانوية  لد  معلمي المرحلةالنفتي 

 ح  وهي غير دالة إحبائيًا.0.05أكبر من   ليةالمجاَلت وللدرجة ال دَللة لهذه ال

في محافظة اليليل تعز  لد  معلمي المرحلة الةانوية أما بالنتبة لمنغبات الحياة اليومية 

مجاَلت  المنغبات اَلجتماعية  روق ذات دَللة إحبائية في ظهرت ففقد تغير سنوات اليبرةلم

نغبات البيئية  والمنغبات البحيةح وفي الدرجة وية  والمنغبات اَلقتبادية  والموالمنغبات الترب

ة أصغر ال لية لمنغبات الحياة اليومية  حيث كانت الدَللة اإلحبائية لهذه المجاَلت وللدرجة ال لي

في حين ل، تظهر فروق ذات دَللة إحبائية في مجال المنغبات  .ئياً ح ودالة إحبا0.05من  

 ح وغير دالة إحبائيًا.0.05ح وهي أكبر من  0.066حيث دلغت الدَللة اإلحبائية  النفتية 
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في محافظة اليليل تعز  لمتغير لد  معلمي المرحلة الةانوية للتف ير الالعقالني بالنتبة و 

لد  معلمي المرحلة دَللة إحبائية في درجات التف ير الالعقالني  ذاتفروق  فل، تظهروات اليبرةسن

  حيث دلغت حيمة الدَللة اإلحبائية نوات اليبرةفي محافظة اليليل تعز  لمتغير س الةانوية

 دالة إحبائيًا.غير ح و 0.05من   أكبرح وهذه القيمة 0.785 

 دينالةنائية البعدية للفروق  اتللمقارنحScheffeشيفيه  تبار وإليجاد مبدر الفروق استيدي اخ

فظة اليليل تعز  في محا  معلمي المرحلة الةانوية لددرجات منغبات الحياة اليومية متوس ات 

 ح.25  وذلك كما هو واضح من خالل الجدول  لمتغير سنوات اليبرة

سطات درجات منغصات متو بين ائية البعدنة للفروق ( للمقارنات الثنScheffe(: نتائج اختبار شيفيه )25جدول )
 ةالخليل تعزى لمتغير سنوات الخبر  في محافظةلدى معلمي المرحلة الثانوية الحياة اليومية 

المتوسط  المقارنات المجال
 سنوات 5 - 10 الحسابي

 10أكثر من 

 سنوات

مية
ليو
ة ا
حيا
ت ال

صا
منغ

 

 منغصات اجتماعية
 ----- 350.227* 3.31 سنوات 5أقل من 

 0.25332*  3.54 سنوات 5 - 10

  ----- 3.29 سنوات 10أكثر من 

 منغصات تربوية
 ----- 0.46186* 3.43 سنوات 5أقل من 

 0.42014*  3.89 سنوات 5 - 10

  ----- 3.47 سنوات 10أكثر من 

 منغصات اقتصادنة
 ----- 0.17560* 3.82 سنوات 5أقل من 

 0.20247*  4.00 سنوات 5 - 10

  ----- 3.80 سنوات 10أكثر من 

 منغصات بيئية
 ----- 0.38464* 2.82 سنوات 5أقل من 

 0.37193*  3.20 سنوات 5 - 10

  ----- 2.83 سنوات 10أكثر من 

 منغصات صحية
 ----- 0.30782* 2.61 سنوات 5أقل من 

 0.25412*  2.91 سنوات 5 - 10

  ----- 2.66 واتسن 10أكثر من 

كلية لمنغصات الدرجة ال
 الحياة اليومية

 ----- 0.29419* 3.00 سنوات 5أقل من 

 0.27075*  3.29 سنوات 5 - 10

   3.02 سنوات 10ر من أكث

 

درجات متوس ات إلى أن الفروق في  ح25وفق الجدول   تشير المقارنات الةنائية البعدية

 افظة اليليل تعز  لمتغير سنوات اليبرةفي محعلمي المرحلة الةانوية لد  ممنغبات الحياة اليومية 
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بات اَلقتبادية  عية  والمنغبات التربوية  والمنغظهرت في مجاَلت  المنغبات اَلجتما

يث ظهرت والمنغبات البيئية  والمنغبات البحية  وفي الدرجة ال لية لمنغبات الحياة اليوميةح ح

سنواتح من جهة وبين  10ات وأكةر من سنو  5سنوات خبرته،  أقل من  الفروق دين المعلمين الذ ن

روق لبالح المعلمين ح سنوات من جهة أخر   وكانت الف10-5المعلمين الذ ن سنوات خبرته، من  

 ى.ح سنوات الذ ن كانت منغبات الحياة اليومية لد ه، أعل10-5الذ ن سنوات خبرته، من  

( بين متوسطات ≥0.05الداللة ) ذات داللة إحصائية عند مستوى الفرضية الرابعة: ال توجد فروق 
ليدى معلميي المرحلية صيات الحيياة والتفكيير الالعقالنيي جودة الحيياة واالحتيراق النفسيي ومنغدرجات 
 في محافظة الخليل تعزى لمتغير الدخل الشهري.الثانوية 

َلنحرافات الم يارية للتحقق من صحة الفرض التادق ت، استيداي المتوس ات الحتادية وا

َلحتراق جودة الحياة واح للفروق في درجات One Way Anovaتحليل التبا ن األحادي   واختبار

في محافظة اليليل تعز  التف ير الالعقالني لد  معلمي المرحلة الةانوية النفتي ومنغبات الحياة و 

   وذلك كما هو موضح في الجداول اآلتية.لمتغير الدخل الشهري 

نغصات طات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجودة الحياة، واالحتراق النفسي، وم(: يبين األعداد والمتوس26) جدول
 (474)ن= في محافظة الخليل تعزى لمتغير الدخل الشهري لدى معلمي المرحلة الثانوية ني الحياة، والتفكير الالعقال 

 النحراف المعياريا بيالمتوسط الحسا العدد الدخل الشهري المجاالت المقياس

ة 
ود
ج

اة
حي
ال

 

 األهداف

 0.63 3.64 40 شيكل 2000أقل من 

 0.79 3.48 141 شيكل 3000 - 2000

 0.75 3.54 293 شيكل 3000أكثر من 

 0.76 3.53 474 المجموع

 التوقعات

 0.65 3.62 40 شيكل 2000أقل من 

 0.79 3.50 141 شيكل 3000 - 2000

 0.79 3.55 293 شيكل 3000أكثر من 

 0.78 3.54 474 موعالمج

 االهتمامات

 0.56 3.71 40 شيكل 2000أقل من 

 0.73 3.57 141 شيكل 3000 - 2000

 0.66 3.61 293 شيكل 3000ثر من أك

 0.67 3.61 474 المجموع

 المعايير

 0.67 4.17 40 شيكل 2000أقل من 

 0.76 3.95 141 شيكل 3000 - 2000

 0.77 3.97 293 شيكل 3000أكثر من 
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 النحراف المعياريا بيالمتوسط الحسا العدد الدخل الشهري المجاالت المقياس

 0.76 3.98 474 المجموع

 الدرجة الكلية لجودة الحياة

 0.56 3.77 40 شيكل 2000أقل من 

 0.67 3.61 141 شيكل 3000 - 2000

 0.65 3.66 293 شيكل 3000أكثر من 

 0.65 3.65 474 المجموع

ي
س
نف
 ال
ق
را
حت
ال
ا

 

اإلنهاك 

 اإلنفعالي

 9.94 33.33 40 شيكل 2000أقل من 

 10.53 35.50 141 شيكل 3000 - 2000

 10.20 35.72 293 شيكل 3000أكثر من 

 10.27 35.46 474 المجموع

 المشاعرتبلد 

 2.72 7.40 40 شيكل 2000أقل من 

 3.15 8.54 141 شيكل 3000 - 2000

 3.43 8.77 293 شيكل 3000أكثر من 

 3.31 8.59 474 المجموع

تدني الشعور 

 باإلنجاز

 6.23 41.90 40 شيكل 2000قل من أ

 9.12 39.47 141 شيكل 3000 - 2000

 9.03 39.58 293 شيكل 3000كثر من أ

 8.86 39.74 474 المجموع

 الدرجة الكلية لالحتراق النفسي

 10.12 82.63 40 شيكل 2000أقل من 

 13.87 83.51 141 شيكل 3000 - 2000

 13.89 84.07 293 شيكل 3000ثر من أك

 13.59 83.78 474 المجموع

ية
وم
لي
 ا
اة
حي
 ال
ت
صا
نغ
م

 

منغصات 

 نفسية

 0.78 2.30 40 شيكل 2000ل من أق

 0.90 2.57 141 شيكل 3000 - 2000

 0.89 2.39 293 شيكل 3000أكثر من 

 0.89 2.44 474 المجموع

منغصات 

 اجتماعية

 0.69 3.49 40 شيكل 2000أقل من 

 0.70 3.52 141 كلشي 3000 - 2000

 0.80 3.27 293 شيكل 3000أكثر من 

 0.77 3.36 474 المجموع

منغصات 

 تربوية

 0.92 3.48 40 شيكل 2000أقل من 

 0.88 3.77 141 شيكل 3000 - 2000

 0.87 3.49 293 شيكل 3000أكثر من 

 0.89 3.57 474 المجموع

منغصات 

 صاديةاقت

 0.70 3.93 40 شيكل 2000أقل من 

 0.78 3.94 141 شيكل 3000 - 2000

 0.89 3.80 293 شيكل 3000أكثر من 

 0.84 3.86 474 المجموع

 منغصات بيئية

 0.80 2.99 40 شيكل 2000أقل من 

 0.94 3.09 141 شيكل 3000 - 2000

 0.88 2.84 293 شيكل 3000أكثر من 

 0.89 2.93 474 المجموع

منغصات 

 صحية

 0.72 2.51 40 شيكل 2000أقل من 

 0.94 2.86 141 شيكل 3000 - 2000

 0.95 2.68 293 شيكل 3000ثر من أك

 0.94 2.72 474 المجموع
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 النحراف المعياريا بيالمتوسط الحسا العدد الدخل الشهري المجاالت المقياس

الدرجة الكلية لمنغصات الحياة 

 اليومية

 0.58 3.05 40 شيكل 2000أقل من 

 0.63 3.23 141 شيكل 3000 - 2000

 0.64 3.02 293 شيكل 3000ثر من أك

 0.64 3.09 474 المجموع

 الدرجة الكلية للتفكير الالعقالني

 0.15 1.41 40 شيكل 2000أقل من 

 0.19 1.40 141 شيكل 3000 - 2000

 0.19 1.41 293 شيكل 3000أكثر من 

 0.19 1.41 474 المجموع

الحياة  س ات الحتادية في درجات جودةح وجود فروق ظاهرية دين المتو 26 تضح من الجدول  

المرحلةةةة الةانويةةةة فةةةي محافظةةةة  واَلحتةةراق النفتةةةي ومنغبةةةات الحيةةةاة والتف يةةةر الالعقالنةةةي لةةةد  معلمةةةي

تحليل التبا ن ليل تعز  لمتغير الدخل الشهري. وللتحقق من دَللة الفروق استيدمت الباحةة اختبار الي

 ح:27الجدول   ح كما هو موضح فيOne Way Anovaاألحادي  

ودة الحياة، جلفروق في ا ( للتعرف علىOne Way Anova) ئج اختبار تحليل التباين األحادي( نتا27جدول )
في محافظة الخليل تعزى لدى معلمي المرحلة الثانوية ومنغصات الحياة، والتفكير الالعقالني واالحتراق النفسي، 

 (474)ن=     . الدخل الشهري لمتغير 

 ربعاتمجموع الم مصدر التباين مجالال المقياس
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

 ئيةامستوى الداللة اإلحص

اة
حي
 ال
دة
جو

 

 األهداف

 0.419 2 0.838 لمجموعاتبينا

 5720. 471 269.291 داخلالمجموعات غير دالة 0.481 0.733

 ------ 473 270.129 المجموع

 التوقعات

 0.261 2 0.523 نالمجموعاتبي

 6110. 471 287.852 داخلالمجموعات غير دالة 0.652 0.428

 ------ 473 288.374 المجموع

 اماتاالهتم

 0.289 2 0.578 بينالمجموعات

 4540. 471 214.062 داخلالمجموعات غير دالة 0.530 0.635

 ------ 473 214.640 المجموع

 لمعاييرا

 0.821 2 1.641 بينالمجموعات

 5740. 471 270.322 داخلالمجموعات غير دالة 0.240 1.430

 ------ 473 271.963 المجموع

 لجودة الحياةالدرجة الكلية 

 0.384 2 0.768 بين المجموعات

 0.420 471 198.001 داخل المجموعات غير دالة 0.402 0.914

 ------ 473 198.769 المجموع

تر
ح
ال
ا

ي
س
نف
 ال
ق
ا

 

اإلنهاك 
 االنفعالي

 101.469 2 202.939 بينالمجموعات

 105.577 471 49726.631 داخلالمجموعات غير دالة 0.383 0.961

 ------ 473 49929.570 المجموع

 تبلّد المشاعر
 33.319 2 66.639 بينالمجموعات

3.073 0.047* 
عند  دالة

 10.841 471 5106.315 داخلالمجموعات 0.05
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 ربعاتمجموع الم مصدر التباين مجالال المقياس
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

 ئيةامستوى الداللة اإلحص

 ------ 473 5172.954 المجموع

تدني الشعور 
 جازباإلن

 102.427 2 204.854 بينالمجموعات

 78.485 471 36966.229 داخلالمجموعات غير دالة 0.272 1.305

 ------ 473 37171.082 المجموع

الدرجة الكلية لالحتراق 
 لنفسيا

 44.257 2 88.514 بين المجموعات

 185.295 471 87274.104 المجموعاتداخل  غير دالة 0.788 0.239

 ------ 473 87362.618 المجموع

ية
وم
لي
 ا
اة
حي
 ال
ت
صا
نغ
م

 

منغصات 

 نفسية

 1.978 2 3.956 بينالمجموعات

 7830. 471 368.754 مجموعاتداخلال غير دالة 0.081 2.527

 ------ 473 372.711 المجموع

 
منغصات 

 اجتماعية

 3.240 2 6.479 بينالمجموعات
5.618 

 
0.004** 

الة عند د

 5770. 471 271.593 داخلالمجموعات 0.01

 ------ 473 278.072 المجموع

 
منغصات 

 تربوية

 3.767 2 7.533 بينالمجموعات

4.873 0.008** 
دالة عند 

 773. 471 364.101 داخلالمجموعات 0.01

 ------ 473 371.635 المجموع

منغصات 

 اقتصادية

 1.037 2 2.074 وعاتبينالمجم

 7090. 471 333.921 داخلالمجموعات غير دالة 0.233 1.463

 ------ 473 335.995 المجموع

 
 منغصات بيئية

 2.880 2 5.759 بينالمجموعات

3.654 0.027* 
دالة عند 

 7880. 471 371.199 داخلالمجموعات 0.05

 ------ 473 376.958 المجموع

منغصات 

 صحية

 2.627 2 5.254 بينالمجموعات

3.021 0.050* 
دالة عند 

 8700. 471 409.548 داخلالمجموعات 0.05

 ------ 473 414.801 المجموع

صات الدرجة الكلية لمنغ
 الحياة اليومية

 2.195 2 4.391 موعاتبين المج

5.504 0.004 
دالة عند 

 0.399 471 187.851 داخل المجموعات 0.01

 ------ 473 192.242 المجموع

الدرجة الكلية للتفكير 
 الالعقالني

 0.003 2 0.006 بين المجموعات

 0350. 471 16.353 داخل المجموعات غير دالة 0.920 0.083

 ------ 473 16.359 المجموع

 (0.05عند مستوى داللة )* دالة إحصائياً   (.0.01** دالة إحصائياً عند مستوى داللة )

إحبائية عند ح عدي وجود فروق ذات دَللة 27خالل النتائج الموضحة في الجدول    تضح من

لد  اة في الدرجة ال لية لجودة الحيح في جميع مجاَلت جودة الحياة وكذلك α≤0.05متتو  الدَللة  

  حيث كانت الدَللة ي في محافظة اليليل تعز  لمتغير الدخل الشهر معلمي المرحلة الةانوية 

الحياة  وهي غير دالة ح لجميع مجاَلت جودة الحياة وللدرجة ال لية لجودة 0.05أكبر من  اإلحبائية 

 إحبائيا. 
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اي اإلنفعالي وتدني اَلت اَلحتراق النفتي  اإلنهول، تظهر فروق ذات دَللة إحبائية في مج

محافظة اليليل في لد  معلمي المرحلة الةانوية الشعور باإلنجازح وفي الدرجة ال لية لالحتراق النفتي 

لهذه المجاَلت وللدرجة ال لية أكبر من    حيث كان متتو  الدَللةالدخل الشهري تعز  لمتغير 

إحبائية في مجال تبل د الشعور  في حين ظهرت فروق ذات دَللة ح  وهي غير دالة إحبائيًا.0.05 

حيث دلغت الدَللة   الدخل الشهري ليل تعز  لمتغير في محافظة اليلد  معلمي المرحلة الةانوية 

 بائيًا.ح ودالة إح0.05ح وهي أقل من  0.047اإلحبائية  

في محافظة اليليل تعز  ة لد  معلمي المرحلة الةانويأما بالنتبة لمنغبات الحياة اليومية 

اَلجتماعية  فقد ظهرت فروق ذات دَللة إحبائية في مجاَلت  المنغبات  غير الدخل الشهري لمت

  والمنغبات البيئية  والمنغبات البحيةح وفي الدرجة ال لية لمنغبات الحياة والمنغبات التربوية

ة ح ودال0.05ال لية أصغر من   اليومية  حيث كانت الدَللة اإلحبائية لهذه المجاَلت وللدرجة

فتية وفي مجال ن ل، تظهر فروق ذات دَللة إحبائية في مجال المنغبات النإحبائيًا. في حي

ح وغير دالة 0.05دية حيث كانت الدَللة اإلحبائية لهذ ن المجالين أكبر من  المنغبات اَلقتبا

 إحبائيًا.

  لمتغير في محافظة اليليل تعز ةانوية لد  معلمي المرحلة الوبالنتبة للتف ير الالعقالني 
لد  معلمي الالعقالني  فل، تظهر فروق ذات دَللة إحبائية في درجات التف ير شهري الدخل ال
  حيث دلغت حيمة الدَللة اإلحبائية في محافظة اليليل تعز  لمتغير الدخل الشهري الةانوية المرحلة 

 إحبائيًا.ح وغير دالة 0.05ح وهذه القيمة أكبر من  0.920 

 للمقارنات الةنائية البعدية للفروق دينح Scheffeشيفيه  وق استيدي اختبار وإليجاد مبدر الفر 
في محافظة لد  معلمي المرحلة الةانوية ومنغبات الحياة اليومية  متوس ات درجات اَلحتراق النفتي
 ح.28  وذلك كما هو واضح من خالل الجدول  اليليل تعز  لمتغير الدخل الشهري 
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غصات متوسطات درجات منبين ( للمقارنات الثنائية البعدنة للفروق Scheffeشيفيه )(: نتائج اختبار 28جدول )
 في محافظة الخليل تعزى لمتغير سنوات الخبرةالمرحلة الثانوية لدى معلمي الحياة اليومية 

 المقارنات المجال
المتوسط 

 الحسابي

2000 - 3000 

 شيكل

 3000أكثر من 

 شيكل

الحتراق ا

 النفسي
 رالمشاعتبلّد 

 1.37133* 1.13901* 7.40 شيكل 2000أقل من 

 ------  8.54 شيكل 3000 - 2000

  ------ 8.77 شيكل 3000أكثر من 

ية
وم
لي
 ا
اة
حي
ال
ت 
صا
نغ
م

 

 منغصات اجتماعية

 ------ 0.21873* 3.49 شيكل 2000أقل من 

 0.24630*  3.52 شيكل 3000 - 2000

  ------ 3.27 شيكل 3000من أكثر 

 منغصات تربوية

 ------ 0.28797* 3.48 شيكل 2000أقل من 

 27397.*  3.77 كلشي 3000 - 2000

  ------ 3.49 شيكل 3000أكثر من 

 منغصات بيئية

 ------ ------ 2.99 شيكل 2000أقل من 

 0.24210*  3.09 شيكل 3000 - 2000

  ------ 2.84 شيكل 3000أكثر من 

 منغصات صحية

 ------ 0.17418* 2.51 شيكل 2000قل من أ

 0.35883*  2.86 شيكل 3000 - 2000

  ------ 2.68 شيكل 3000أكثر من 

الدرجة الكلية لمنغصات 

 الحياة اليومية

 ------ 0.18557* 3.05 شيكل 2000أقل من 

 0.21321*  3.23 شيكل 3000 - 2000

  ------ 3.02 شيكل 3000أكثر من 



درجات  متوس اتح إلى أن الفروق في 28ير المقارنات الةنائية البعدية وفق الجدول  تش

في محافظة اليليل تعز  لمتغير الدخل الشهري ظهرت مي المرحلة الةانوية لد  معلاَلحتراق النفتي 

شيكلح من  2000أقل من في مجال تبلد المشاعر  حيث كانت الفروق دين الذ ن دخله، الشهري  

   شيكلح من جهة أخر  3000شيكلح و أكةر من  3000-2000ين الذ ن دخله، الشهري  جهة وب

شيكلح  الذ ن كان تبل د  3000شيكلح و أكةر من  3000-2000ولبالح الذ ن دخله، الشهري  

 المشاعر لد ه، أعلى.

وية معلمي المرحلة الةان لد مية متوس ات درجات منغبات الحياة اليو للفروق في أما بالنتبة  

ت  المنغبات في محافظة اليليل تعز  لمتغير الدخل الشهري  فقد كانت الفروق في مجاَل

غبات التربوية  والمنغبات البيئية  والمنغبات البحيةح وفي الدرجة ال لية  حيث اَلجتماعية  والمن

 شيكلح من جهة 3000من و أكةر شيكلح  2000كانت الفروق دين الذ ن دخله، الشهري  أقل من 
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له، الشهري شيكلح من جهة أخر   ولبالح الذ ن دخ 3000-2000وبين الذ ن دخله، الشهري  

 ذ ن كانت منغبات الحياة اليومية لد ه، أعلى.شيكلح ال 2000-3000 

( بيييين ≥0.05الفرضيييية الخامسييية: ال توجيييد فيييروق ذات داللييية إحصيييائية عنيييد مسيييتوى الداللييية )
ق النفسي ومنغصات الحياة والتفكير الالعقالنيي ليدى معلميي جودة الحياة واالحترادرجات  متوسطات

 العمر.في محافظة الخليل تعزى لمتغير  المرحلة الثانوية

للتحقق من صحة الفرض التادق ت، استيداي المتوس ات الحتادية واَلنحرافات الم يارية 

ياة واَلحتراق جودة الحح للفروق في درجات One Way Anova واختبار تحليل التبا ن األحادي 

تعز  في محافظة اليليل حلة الةانوية النفتي ومنغبات الحياة والتف ير الالعقالني لد  معلمي المر 

   وذلك كما هو موضح في الجداول اآلتية.لمتغير العمر

غصات حياة، واالحتراق النفسي، ومن(: يبين األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجودة ال29جدول )
 العمرالخليل تعزى لمتغير في محافظة لدى معلمي المرحلة الثانوية الحياة، والتفكير الالعقالني 

 (474)ن= 

 ارياالنحراف المعي المتوسط الحسابي العدد العمر المجاالت المقياس

اة
حي
 ال
دة
و
ج

 

 األهداف

 0.72 3.54 36 سنة 22 - 25

 0.77 3.57 149 سنة 26 - 35

 0.77 3.45 192 سنة 36 - 45

 0.73 3.69 79 سنة 46 - 55

 0.55 3.25 18 سنة 55أكبر من 

 0.76 3.53 474 المجموع

 التوقعات

 0.73 3.47 36 سنة 22 - 25

 0.79 3.57 149 سنة 26 - 35

 0.80 3.48 192 سنة 36 - 45

 0.74 3.72 79 سنة 46 - 55

 0.69 3.32 18 سنة 55من أكبر 

 0.78 3.54 474 لمجموعا

 االهتمامات

 0.65 3.65 36 سنة 22 - 25

 0.66 3.60 149 سنة 26 - 35

 0.73 3.56 192 نةس 36 - 45

 0.63 3.70 79 سنة 46 - 55

 0.41 3.69 18 سنة 55أكبر من 

 0.67 3.61 474 المجموع

 المعايير
 0.77 4.06 36 سنة 22 - 25

 0.74 3.96 149 سنة 26 - 35
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 ارياالنحراف المعي المتوسط الحسابي العدد العمر المجاالت المقياس

 0.78 3.94 192 سنة 36 - 45

 0.80 4.04 79 سنة 46 - 55

 0.50 4.06 18 سنة 55أكبر من 

 0.76 3.98 474 المجموع

 الدرجة الكلية لجودة الحياة

 0.66 3.66 36 سنة 22 - 25

 0.64 3.67 149 سنة 26 - 35

 0.68 3.60 192 سنة 36 - 45

 0.60 3.78 79 سنة 46 - 55

 0.47 3.55 18 سنة 55أكبر من 

 0.65 3.65 474 المجموع

لن
 ا
ق
را
حت
ال
ا

ي
س
ف

 

اإلنهاك 

 اإلنفعالي

 10.76 32.94 36 سنة 22 - 25

 9.62 35.35 149 سنة 26 - 35

 10.72 36.25 192 سنة 36 - 45

 10.51 35.66 79 سنة 46 - 55

 7.87 32.00 18 سنة 55أكبر من 

 10.27 35.46 474 المجموع

 تبلد المشاعر

 3.30 8.14 36 سنة 22 - 25

 3.13 8.66 149 سنة 26 - 35

 3.21 8.56 192 سنة 36 - 45

 3.93 8.72 79 سنة 46 - 55

 3.00 8.50 18 سنة 55أكبر من 

 3.31 8.59 474 المجموع

تدني الشعور 

 باإلنجاز

 6.89 41.42 36 سنة 22 - 25

 8.68 38.70 149 نةس 26 - 35

 8.91 40.08 192 سنة 36 - 45

 10.00 39.97 79 سنة 46 - 55

 8.00 40.33 18 سنة 55أكبر من 

 8.86 39.74 474 المجموع

 الدرجة الكلية لالحتراق النفسي

 13.12 82.50 36 سنة 22 - 25

 12.98 82.72 149 سنة 26 - 35

 12.99 84.89 192 سنة 36 - 45

 16.93 84.35 79 سنة 46 - 55

 8.31 80.83 18 سنة 55أكبر من 

 13.59 83.78 474 المجموع

 ا
اة
حي
 ال
ت
صا
نغ
م

ية
وم
لي

 

منغصات 

 نفسية

 0.77 2.33 36 سنة 22 - 25

 0.88 2.51 149 سنة 26 - 35

 0.91 2.44 192 سنة 36 - 45

 0.90 2.34 79 سنة 46 - 55

 0.88 2.51 18 سنة 55أكبر من 

 0.89 2.44 474 المجموع

منغصات 

 اجتماعية

 0.75 3.34 36 سنة 22 - 25

 0.71 3.42 149 سنة 26 - 35

 0.75 3.37 192 سنة 36 - 45

 0.91 3.29 79 سنة 46 - 55

 0.69 3.06 18 سنة 55أكبر من 

 0.77 3.36 474 المجموع
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 ارياالنحراف المعي المتوسط الحسابي العدد العمر المجاالت المقياس

منغصات 

 يةتربو

 0.95 3.50 36 سنة 22 - 25

 0.84 3.67 149 سنة 26 - 35

 0.93 3.61 192 سنة 36 - 45

 0.83 3.43 79 سنة 46 - 55

 0.79 3.16 18 سنة 55أكبر من 

 0.89 3.57 474 المجموع

منغصات 

 اقتصادية

 0.98 3.82 36 سنة 22 - 25

 0.75 3.91 149 سنة 26 - 35

 0.82 3.84 192 سنة 36 - 45

 0.98 3.82 79 نةس 46 - 55

 0.93 3.78 18 سنة 55أكبر من 

 0.84 3.86 474 المجموع

 منغصات بيئية

 0.85 2.88 36 سنة 22 - 25

 0.93 3.06 149 سنة 26 - 35

 0.85 2.88 192 سنة 36 - 45

 0.94 2.89 79 سنة 46 - 55

 0.78 2.57 18 سنة 55أكبر من 

 0.89 2.93 474 المجموع

منغصات 

 صحية

 0.84 2.44 36 سنة 22 - 25

 0.92 2.88 149 سنة 26 - 35

 0.93 2.62 192 سنة 36 - 45

 1.02 2.80 79 سنة 46 - 55

 0.84 2.61 18 سنة 55أكبر من 

 0.94 2.72 474 المجموع

الدرجة الكلية لمنغصات الحياة 

 اليومية

 0.62 2.99 36 سنة 22 - 25

 0.62 3.18 149 سنة 26 - 35

 0.65 3.08 192 سنة 36 - 45

 0.66 3.02 79 سنة 46 - 55

 0.61 2.91 18 سنة 55أكبر من 

 0.64 3.09 474 المجموع

 الدرجة الكلية للتفكير الالعقالني

 0.15 1.44 36 سنة 22 - 25

 0.19 1.41 149 سنة 26 - 35

 0.18 1.39 192 سنة 36 - 45

 0.19 1.43 79 سنة 46 - 55

 0.18 1.44 18 سنة 55أكبر من 

 0.19 1.41 474 المجموع

جةةةودة الحيةةةاة درجةةةات فةةةي دةةةين المتوسةةة ات الحتةةةادية  ح وجةةةود فةةةروق ظاهريةةةة29ن الجةةةدول   تضةةةح مةةة

افظةةةة فةةةي محواَلحتةةراق النفتةةةي ومنغبةةةات الحيةةةاة والتف يةةةر الالعقالنةةةي لةةةد  معلمةةةي المرحلةةةة الةانويةةةة 

مةةةر. وللتحقةةةق مةةةن دَللةةةةة الفةةةروق اسةةةتيدمت الباحةةةةة اختبةةةار تحليةةةل التبةةةةا ن اليليةةةل تعةةةز  لمتغيةةةر الع

 ح:30في الجدول   ح كما هو موضحOne Way Anova دي األحا
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جودة الحياة، لفروق في ا ( للتعرف علىOne Way Anova) ( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي31جدول )
في محافظة الخليل تعزى لدى معلمي المرحلة الثانوية لالعقالني ومنغصات الحياة، والتفكير ا واالحتراق النفسي،

 (474)ن=     . العمرلمتغير 

 مصدر التباين المجال المقياس
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

 مستوى الداللة اإلحصائية

اة
حي
 ال
دة
جو

 

 األهداف

 1.231 4 4.926 اتبينالمجموع

 565. 469 265.204 داخلالمجموعات غير دالة 0.070 2.178

  473 270.129 المجموع

 التوقعات

 1.091 4 4.365 بينالمجموعات

 6060. 469 284.010 داخلالمجموعات غير دالة 0.127 1.802

 ------ 473 288.374 المجموع

 االهتمامات

 0.301 4 1.203 موعاتبينالمج

 4550. 469 213.437 المجموعاتداخل غير دالة 0.620 0.661

 ------ 473 214.640 المجموع

 المعايير

 0.238 4 950. المجموعاتبين

 5780. 469 271.013 داخلالمجموعات غير دالة 0.801 0.411

 ------ 473 271.963 المجموع

لجودة ية الدرجة الكل
 الحياة

 0.517 4 2.069 اتبين المجموع

 0.419 469 196.700 داخل المجموعات غير دالة 0.296 1.233

 ------ 473 198.769 المجموع

ي
س
نف
 ال
ق
را
حت
ال
ا

 

اإلنهاك 
 االنفعالي

 142.014 4 568.056 بينالمجموعات

 105.248 469 49361.513 داخلالمجموعات غير دالة 0.251 1.349

 ------ 473 49929.570 المجموع

 تبلّد المشاعر

 2.451 4 9.803 بينالمجموعات

 11.009 469 5163.150 داخلالمجموعات غير دالة 0.926 0.223

 ------ 473 5172.954 المجموع

تدني الشعور 
 باإلنجاز

 73.387 4 293.548 بينالمجموعات

 78.630 469 36877.534 داخلالمجموعات الةغير د 0.444 0.933

 ------ 473 37171.082 المجموع

حتراق الدرجة الكلية لال
 النفسي

 161.544 4 646.178 بين المجموعات

 184.896 469 86716.440 داخل المجموعات غير دالة 0.480 0.874

 ------ 473 87362.618 المجموع

ة 
يا
ح
 ال
ت
صا
نغ
م

ية
وم
لي
ا

 

منغصات 

 نفسية

 0.518 4 2.072 مجموعاتبينال

 7900. 469 370.639 داخلالمجموعات غير دالة 0.623 0.655

 ------ 473 372.711 المجموع

 
منغصات 

 اجتماعية

 0.647 4 2.588 بينالمجموعات

 5870. 469 275.485 داخلالمجموعات غير دالة 0.355 1.101

 ------ 473 278.072 موعالمج

 
منغصات 

 تربوية

 1.644 4 6.575 بينالمجموعات

 7780. 469 365.060 لالمجموعاتداخ غير دالة 0.078 2.112

 ------ 473 371.635 المجموع

منغصات 
 0.198 4 0.790 بينالمجموعات

 غير دالة 0.893 0.276
 7150. 469 335.204 داخلالمجموعات
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 مصدر التباين المجال المقياس
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

 مستوى الداللة اإلحصائية

 ------ 473 335.995 المجموع اقتصادية

 
منغصات 

 بيئية

 1.367 4 5.467 بينالمجموعات

 7920. 469 371.491 اتداخلالمجموع غير دالة 0.143 1.725

 ------ 473 376.958 المجموع

منغصات 

 صحية

 2.286 4 9.143 بينالمجموعات

2.643 0.033* 
دالة عند 

 8650. 469 405.658 المجموعاتداخل 0.05

 ------ 473 414.801 المجموع

الدرجة الكلية لمنغصات 
 اليومية الحياة

 0.596 4 2.383 بين المجموعات

 0.405 469 189.859 داخل المجموعات غير دالة 0.210 1.472

 ------ 473 192.242 المجموع

الدرجة الكلية للتفكير 
 نيالالعقال

 0.047 4 190. بين المجموعات

 0340. 469 16.170 داخل المجموعات غير دالة 0.242 1.375

 ------ 473 16.359 المجموع

 (0.05* دالة إحصائياً عند مستوى داللة )  (.0.01ة إحصائياً عند مستوى داللة )** دال

روق ذات دَللة إحبائية عند عدي وجود فح 30 تضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول  

لد  لجودة الحياة  ح في جميع مجاَلت جودة الحياة وكذلك في الدرجة ال ليةα≤0.05تتو  الدَللة  م

  حيث كانت الدَللة اإلحبائية أكبر في محافظة اليليل تعز  لمتغير العمرلة الةانوية معلمي المرح

 إحبائيا.  لجودة الحياة  وهي غير دالة رجة ال ليةح لجميع مجاَلت جودة الحياة وللد0.05من  

ر إلنهاي اإلنفعالي وتبلد المشاعول، تظهر فروق ذات دَللة إحبائية في مجاَلت اَلحتراق النفتي  ا

في محافظة لد  معلمي المرحلة الةانوية وتدني الشعور باإلنجازح وفي الدرجة ال لية لالحتراق النفتي 

ت وللدرجة ال لية أكبر من متتو  الدَللة لهذه المجاَل   حيث كانراليليل تعز  لمتغير العم

 ح  وهي غير دالة إحبائيًا. 0.05 

في محافظة اليليل تعز  ي المرحلة الةانوية لد  معلمنغبات الحياة اليومية أما بالنتبة لم

منغبات فل، تظهر فروق ذات دَللة إحبائية في مجاَلت  المنغبات النفتية  وال لمتغير العمر 

  والمنغبات البيئيةح وفي الدرجة ال لية لمنغبات الحياة اليومية  جتماعية  والمنغبات التربويةاَل

ح وغير دالة إحبائيًا. 0.05َلت وللدرجة ال لية أكبر من  الدَللة اإلحبائية لهذه المجا حيث كانت
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 نت الدَللةفي حين ظهرت فروق ذات دَللة إحبائية في مجال المنغبات البحية حيث كا

 دالة إحبائيًا.ح و 0.05اإلحبائية أصغر من  

 لعمري محافظة اليليل تعز  لمتغير افلد  معلمي المرحلة الةانوية وبالنتبة للتف ير الالعقالني 

في لد  معلمي المرحلة الةانوية فل، تظهر فروق ذات دَللة إحبائية في درجات التف ير الالعقالني 

ح وهذه القيمة أكبر 0.242ئية  يث دلغت حيمة الدَللة اإلحبا  حر العمرمحافظة اليليل تعز  لمتغي

 ح وغير دالة إحبائيًا.0.05من  

للمقارنات الةنائية البعدية للفروق دين ح Scheffeشيفيه  الفروق استيدي اختبار  وإليجاد مبدر

ز  في محافظة اليليل تعلد  معلمي المرحلة الةانوية متوس ات درجات منغبات الحياة اليومية 

 ح.31و واضح من خالل الجدول    وذلك كما هلمتغير العمر

متوسطات درجات منغصات بين ق قارنات الثنائية البعدنة للفرو( للمScheffe(: نتائج اختبار شيفيه )31جدول )
 العمرفي محافظة الخليل تعزى لمتغير لدى معلمي المرحلة الثانوية الحياة اليومية 

 المقارنات المجال
المتوسط 

 الحسابي
35 - 26 
 سنة

45 - 36 
 سنة

55 - 46 
 سنة

 55أكبر من 
 سنة

منغصات 

الحياة 

 اليومية
 منغصات صحية

 0.26808* 0.36364* 255240.* 440310.* 2.44 سنة 22 - 25

 ------    2.88 سنة 26 - 35

 ------ ------  ------ 2.62 سنة 36 - 45

 ------  ------ ------ 2.80 سنة 46 - 55

  ------ ------ ------ 2.61 سنة 55أكبر من 

ات متوس ات درجإلى أن الفروق في  ح31تشير المقارنات الةنائية البعدية وفق الجدول  

في محافظة اليليل تعز  لمتغير العمر ظهرت لد  معلمي المرحلة الةانوية منغبات الحياة اليومية 

سنةح من جهة  25-22روق دين الذ ن أعماره، من  في مجال المنغبات البحية  حيث كانت الف

 ن سنة فأعلى  الذ 26ذ ن أعماره، سنة فأعلى  وكانت الفروق لبالح ال 26وبين الذ ن أعماره، 

 كانت المنغبات البحية عنده، أعلى.
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( بين α≤0.05توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )الفرضية السادسة: ال 

غصات الحياة اليومية والتفكير الالعقالني لدى معلمي المرحلة الحياة واالحتراق النفسي ومنجودة 

 .حافظة الخليلالثانوية في م

ح Pearson Correlationالفرض استيدمت الباحةة معامل ارتباط ديرسون   لإلجابة على هذا

لحياة اليومية والتف ير جودة الحياة من جهة واَلحتراق النفتي ومنغبات ادين إليجاد العالقة 

 ح.32  كما هو واضح من خالل الجدول  عقالني من جهة أخر  الال

 االحتراق النفسي ومنغصات الحياة والتفكير الالعقالنيجودة الحياة وكل من عالقة بين (: يبين ال32جدول )

 المتغيرات

 مجاالت جودة الحياة

الدرجة الكلية لجودة 

 الحياة

 المعايير هتماماتاال التوقعات األهداف

 )ر(
وى مست

 الداللة
 )ر(

مستوى 

 الداللة
 )ر(

مستوى 

 الداللة
 )ر(

مستوى 

 الداللة
 )ر(

توى مس

 الداللة

ق 
را
حت
ال
ا

ي
س
نف
ال

 

اإلنهاك 

 اإلنفعالي
**0.427- 0.000 **0.412- 0.000 **0.400- 0.000 **0.365- 0.000 

-
**0.463 

0.000 

تبلّد 

 المشاعر
**0.330- 0.000 **00.31- 0.000 **0.297- 0.000 **.2910- 0.000 

-
**0.354 

0.000 

تدني 

الشعور 

 باإلنجاز

**0.135 0.003 **0.218 0.000 **0.161 0.000 **0.262 0.000 **0.224 0.000 

الدرجة 

 الكلية
**0.316- 0.000 **0.244- 0.000 **0.270- 0.000 **0.176- 0.000 

-
**0.290 

0.000 

اة
حي
ال
ت 
صا
نغ
م

 
غصات من

 نفسية
**.4630- 0.000 **.5390- 0.000 **.3490- 0.000 **.4590- 0.000 

-
**0.530 

0.000 

منغصات 

 ماعيةاجت
**.1770- 0.000 **.1670- 0.000 -0.046 0.314 **.1340- 0.004 

-
**0.157 

0.001 

منغصات 

 تربوية
**.2110- 0.000 **.2170- 0.000 **.1420- 0.002 *.1140- 0.013 

-
**020.2 

0.000 

منغصات 

 ةاقتصادي
**.1670- 0.000 **.1460- 0.001 -0.013 0.782 -0.040 0.383 *0.114- 0.013 

منغصات 

 بيئية
**.1680- 0.000 **.1620- 0.000 -0.087 0.057 **.1500- 0.001 

-
**0.167 

0.000 

منغصات 

 صحية
**.1240- 0.007 *.1080- 0.019 -0.054 0.240 **.1600- 0.000 

-
**0.130 

0.005 

الدرجة 

 لكليةا
**0.336- 0.000 **0.355- 0.000 **0.195- 0.000 **0.286- 0.000 

-
**60.34 

0.000 

التفكير 

 الالعقالني
-0.006 0.901 0.043 0.351 -0.001 0.983 -0.037 0.423 0.003 0.949 

 (، 0.05) * دالة إحصائياً عند مستوى  (،0.01** دالة إحصائياً عند مستوى ) ، ر: قيمة معامل ارتباط بيرسون

 ح  تبين ما  لي:32من خالل النتائج الواردة في الجدول  
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 :االحتراق النفسي ومجاالته من جهة أخرى وبين  تها من جهةجودة الحياة ومجاال لعالقة بين أواًل: ا

الدرجة ال لية وبين  جودة الحياة بمجاَلتها من جهةدين  عكتية سالبةأظهرت النتائج وجود عالقة  -
للعالقة معامل اَلرتباط تي ومجاَلته  اإلنهاي اإلنفعالي  وتبلد المشاعرح  حيث دله لالحتراق النف

 .ح0.000ح ددَللة إحبائية  -0.290اَلحتراق النفتي  دين جودة الحياة وبين 

ز من وجود عالقة طردية موجبة دين جودة الحياة ومجاَلتها من جهة وبين تدني الشعور باإلنجا -
 ح.0.000ح ددَللة إحبائية  0.224اَلرتباط   جهة أخر  حيث دله معامل

 :أخرى  من جهة اومجاالته ات الحياةمنغصاة ومجاالتها من جهة وبين ة بين جودة الحيثانيًا: العالق

الدرجة ال لية وبين  جودة الحياة بمجاَلتها من جهةدين  عكتية سالبةأظهرت النتائج وجود عالقة  -
ر   حيث دله معامل اَلرتباط للعالقة دين جودة الحياة الحياة ومجاَلتها من جهة أخ لمنغبات

 .ح0.000ح ددَللة إحبائية  -0.346ومنغبات الحياة  

 :أخرى  من جهة التفكير الالعقالني: العالقة بين جودة الحياة ومجاالتها من جهة وبين الثاً ث

 ير الالعقالني من جهة بمجاَلتها من جهة وبين التف أظهرت النتائج عدي وجود عالقة دين جودة الحياة -
ة معامل وتقترب من البفر  فقد دلغت حيمباط كانت صغيرة جدًا أخر   حيث أن حيمة معامل اَلرت

ح وغير 0.949ح ددَللة إحبائية دلغت  0.003اَلرتباط للعالقة دين جودة الحياة والتف ير الالعقالني  
 دالة إحبائيًا.
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 الخامسالفصل 

 صياتمناقشة النتائج والتو 
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 الفصل الخامس
 قدمة:م

التةي توصةلت  ة إلى التوصةيات فةي ضةوء النتةائجمناقشة نتائج الدراسة  إضاف تناول هذا الفبل 
إليهةةا الدراسةةة  حيةةث هةةدفت الدراسةةة لمعرفةةة عالقةةة جةةودة الحيةةاة بكةةل مةةن اَلحتةةراق النفتةةي ومنغبةةات 

ةانويةةة فةةي محافظةةة اليليةةل  وفقةةا لمتغيةةرات النيةةة لةةد  معلمةةي المرحلةةة الالحيةةاة اليوميةةة والتف يةةر الالعق
 .ةالدراس

 أواًل: مناقشة النتائج
 ئج قامت الباحةة بمناقشتها ضمن المحاور التالية:وصلت الدراسة إلى عدد من النتات

ليدى نيي االحتراق النفسي ومنغصات الحياة والتفكيير الالعقال و  جودة الحياةمستوى ما السؤال األول: 

 ؟نوية في محافظة الخليلمعلمي المرحلة الثا

ي جةةاء بشةةكل عةةا نويةةة فةةي محافظةةة اليليةةللةةد  معلمةةي المرحلةةة الةا الحييياةجييودة مسييتوى ن إتبةةين  -

ح دنتةةةةةبة مئويةةةةةة 3.65  حيةةةةةث دلةةةةةه المتوسةةةةة  الحتةةةةةادي للدرجةةةةةة ال ليةةةةةة لجةةةةةودة الحيةةةةةاة  متوسيييييطاً 

 .%ح73.0دلغت 

 عمليةة جةوهر وهةي سةامية  ةإنتةاني مهمةة هيف التدريس  ةمهن طبيعة إلى ذلك في التبي ويعود

 نفتةةه ورضةا بةهر  ارضة  بتغةي عملةه خةالل مةن فةالمعل، وأساسةها  والبشةرية والتربويةة اَلجتماعيةة التنميةة

 حياتةةه  وجةودة لذاتةةه تقةد ره علةى  ةةنعكس الةذي األمةةر ل البةه  خيةرة قةةدوة يكةون  أن ويحةاول  ومجتمعةه

 وأيضةةاً  إليهةةا  نتمةةي التةةي والفلتةةفة التربويةةة المدرسةةة أهةةداف مةةع وتتنةةاغ، أهدافةةه تنتةةج، عنةةدما َلسةةيما

 قةدر أكبةر تحقيةق أكبةر تحقيةق علةى معل،ال يتاعد الذي األمر متقاربة  والمعا ير المقا يس ت ون  عندما

 الت يةةف علةةى قةةادراً  تجعلةةه والتةةي الحيةةاة جةةودةشةةعوره ب وبالتةةالي واَلجتمةةاعي النفتةةي التوافةةق مةةن ممكةةن

 وبالتةالي وزمالئةه  طالبةه مةع وع ةاءً  وإيجاديةة تفةاعالً  أكةةر وتجعلةه ودقةة إخالص و إتقان بكل عملوال



 

138 
 

ح ومةةةع 2013ح ومةةةع العجةةةوري  2013أدويةةةونس  إيمةةةان مةةةع تتفةةةق. التربيةةةة أهةةةداف تحقيةةةق لةةةىع قدرتةةةه

 .ح2012حواختلفت مع دراسة عالي  2018العمري  

 يةة فةي محافظةة اليليةللد  معلمي المرحلة الةانو  يمستوى االحتراق النفسن توصلت الدراسة إلى أ -

ح 2.79ة ال ليةةة لالحتةةراق النفتةةي    حيةةث دلةةه المتوسةة  الحتةةادي للدرجةةمتوسييطاً بشةةكل عةةاي جةةاء 

 . %ح55.8دنتبة مئوية دلغت  

 المعلمةةةةين  عةةةةاتق علةةةةى الملقةةةةاة والمتةةةة وليات األعبةةةاء كةةةةةرة بتةةةةبي النتيجةةةةة هةةةةذهويمكةةةن تفتةةةةير 

 تمرد في المتمةل ال الديالعمل  صعيد على اجهونها و  يالت النفتية الضغوط من العد د إلى باإلضافة

 علةةةى المعلةةة، قةةةدرة وعةةةدي التعليميةةةة الم ستةةةة داخةةل المتةةةنونة والقةةةوانين لوائحبةةةال التةةةزامه، وعةةةدي ال ةةالب

 كمةةا. المدرسةةي البةةف داخةةل واكتظةةاظه، ال ةةالب أعةةداد ازديةةاد تعقيةةداً  األمةةر  زيةةد ومةةا ال ةةالب  ضةةب 

 لجهةةةوده، التقةةد ر وغيةةاب دهةةة، المشةةرفين اهتمةةاي كضةةةعف الضةةغوط مةةن آخةةةر صةةنفاً  المعلمةةون  عةةانيوي

اتفقةةت مةةع  .عملهةة، ديئةةة فةةي ووسةةائلها النفتةةية الراحةة سةةبل وفقةةدانه، عملهةة،  فةةي لونها بةةذ التةةي العظيمةة

ع ح واختلفةت مة2011ح واختلفت مع دراسة الشيول  2004ح ومع دراسة ساري  2013دراسة التليي  

ح واختلفةةةت مةةةع دراسةةةة 2008ح واختلفةةةت مةةةع دراسةةةة الشةةةيي خليةةةل  2010دراسةةةة فريحةةةات والربضةةةي  

 واليريشةا واليالةدي الزغةولواختلفةت مةع  حPlatsidou & Agaliotis, 2008تيس  وأجةاليو  دالتتةيدو

ح Jennett, Harris & Mesibov, 2003   جينيةت وهةةاريس وميتةيبوفح واختلفةت مةع 2003 

 .ح2013ناة  نعواختلفت مع 

بشةكل عةاي  لةد  معلمةي المرحلةة الةانويةة فةي محافظةة اليليةل منغصات الحياةمستوى ن تبةين أ -

دنتةةةبة ح 3.09ادي للدرجةةةة ال ليةةةة لمنغبةةات الحيةةةاة    حيةةةث دلةةه المتوسةةة  الحتةةمتوسيييطاً جةةاء 

 . %ح61.8مئوية دلغت  
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  رجةةع الةانويةة لةةالمرح معلمةي لةد  اليوميةة الحيةاة منغبةات متةتو   ارتفةاة فةي التةبي لعةل

 إطةار فةي تحبةل والتةي للمةزا  والمكةدرة المنغبةة اليوميةة والتجةارب المواقةف من العد د وجود إلى

 األمةر كةان سةواء خةاص  بشةكل الةانويةة والمةدارس عةاي بشةكل التربويةة والم ستةات المدرسةي الجو

 أو التربويةةةة  بةةةاإلدارة أو شةةةرحها  وصةةةعوبة ومحتوياتهةةةاالجد ةةةدة  المدرسةةةية المنةةةاهج ب بيعةةةة متعلقةةةاً 

 مةةن دالعد ةة فةةي المتمةلةةة وظروفةةه العمةةل مجريةةات أو أمةةوره،  أوليةةاء أو ال ةةالب أو العمةةل  ءزمةةال

  تعلةةق مةةا أو الضةةعف  معالجةةة وخ ةة  والتحليةةل والتحضةةير األسةةبوعية المناوبةةةو  ال تاديةةة األعبةةاء

 اَلجتماعيةةةةة المعلةةةة، مكانةةةةة يةةةةهإل آلةةةةت مةةةةا أو والمعنويةةةةة الماديةةةةة الحةةةةوافز وقلةةةةة التعليميةةةةة بالتياسةةةةة

 وتزيةةد عقةةدهاوت للمعلةة، النفتةةية الحالةةة علةةى تةة خر أن شةةأنها مةةن ومواقةةف تجةةارب كلهةةا  واَلقتبةةادية

 .ح2007لديه. اتفقت مع دراسة الزيودي   المهنية وطالضغ شدة من

 ليةةللةةد  معلمةةي المرحلةةة الةانويةةة فةةي محافظةةة الي التفكييير الالعقالنيييمسييتوى ن أظهةةرت النتةةائج أ -

ح 1.41حيةةث دلةه المتوسةة  الحتةادي للدرجةةة ال ليةة للتف يةةر الالعقالنةةي    متوسييطاً بشةكل عةةاي جةاء 

 %ح. 70.5لغت  مئوية ددنتبة 

 هامةاً  دوراً تلعةي  المعلمةين علةى المفروضةة التربويةة واألنظمةة الضةغوطاتحةةة أن وتةر  البا

 من معل،ال تحري أن شأنها من وهذه ةمعين ولوائح قوانين فرض على تعمل أنها حيث لذلك سبباً  وتشكل

 لديةةةه المعرفةةةي التشةةةويه إلةةةى فتةةة دي  وشةةةعوره بةةةاَلغتراب الف ةةةري  ويبت ةةةر ليبةةةدة لتف يةةةره العنةةةان إطةةةالق

 المةدراء دةين التعامةل وأسةاليي طبيعةة إلةى باإلضةافة  .عنةده الالعقالنيةة األف ار متتو   ارتفاة التاليوب

 المعلة، يفقةد بتةببها حيةث المتبةادل  رايواَلحتة اإليجةادي التفاعةل لةىإ تفتقر ما غالباً  والتيالعمل  وزمالء

التربويةةةة واَلجتماعيةةةة  تالمشةةةكال حةةةل محاولتةةةه فرصةةةة مةةةن وتحرمةةةه واَلسةةةتقاللية بالمتةةة ولية إحتاسةةةه

ح اختلفةت مةع 2012ح اتفقةت مةع دراسةة كرامةة  2004اتفقت مع دراسة أحمد   .وواق ية من قية ب رق 

 .ح2018شعفوط  
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 تغير الجنس:ة الفرضية األولى الخاصة بممناقش

وقعةات  والمعةا يرح  وجود فروق ذات دَللة إحبائية في مجاَلت  األهداف  والت أظهرت النتائج

. وقةد في محافظة اليليل تعز  لمتغير الجةنسلد  معلمي المرحلة الةانوية درجة ال لية لجودة الحياة وال

ة رح وفةي الدرجةة ال ليةة لجةودهةداف  والتوقعةات  والمعةا يكانت الفروق لبةالح اإلنةا  فةي مجةاَلت  األ

 ال اَلهتمامات.الحياة. في حين ل، تظهر فروق ذات دَللة إحبائية في مج

 مةةن وذلةةك أفضةةل  بشةةكل األداء بمتةةتو   لالرتقةةاء التةةعي دومةةاً  اإلنةةا  محاولةةة إلةةى لةةكذ ويعةةز  

 تةرايواح اآلخةرين خقةة كتةي أجةل مةن أهةداف وتوقعةات وطموحةات عاليةة المتةتو   دتحد ةد حيةامه، خالل

وألن  اإلدارة  قبةل من تقد راً  وتنال بأدائها تتمو أن تتت يع ل ي خاصة معا ير دوضع وتقوي المجتمع 

 يشةةغل َل حةةين فةةيتجعلهةةا أكةةةر التزامنةةًا وامتالكهةةا القةةدرة علةةى التحمةةل والبةةبر   األنةويةةةبائبةةها خ

 أعمةةال تةةأمين خةةالل مةن عيشةةه، لقمةةة علةةى الحبةول يفيةةةك إلةةى  ت لعةةون  فهة، كةيةةراً  الةةذكور بةةال األمةر

 وضةع إلةى ون يتةع وَل أكةةر واق ية دةعا وطموحاته، الذكور توقعات وت ون  المدرسي  الدواي بعد أخر  

ح واختلفةت مةع دراسةة الشةييي 2012اتفقةت مةع دراسةة الحربةي والنجةار   . أدائهة، بشأن خاصة معا ير

 ح.2018مري  ح واختلفت مع دراسة الع2011ح واختلفت مع دراسة موريرا  2013 

كانت الفروق لبالح وبالنتبة لالحتراق النفتي فقد ظهرت فروق في مجال تبل د المشاعر  حيث 

ح لإلنةا    كمةا ظهةرت فةروق ذات دَللةة إحبةائية 8.31ح مقادةل  8.90ور بمتوسة  حتةادي دلةه  الذك

ح مقادةل 40.64اإلنةا  بمتوسة  حتةادي دلةه  في مجال تدني الشعور باإلنجاز  وكانت الفروق لبالح 

َللةةةة إحبةةةائية فةةةي دينمةةةا لةةة، تظهةةةر فةةةروق ذات د 2004ح للةةةذكور. اختلفةةةت مةةةع دراسةةةة سةةةاري 38.75 

ح وفةةةي الدرجةةةة 2007ح واختلفةةةت مةةةع الزيةةةودي  2013إلنهةةةاي اإلنفعةةةالي اختلفةةةت مةةةع التةةةليي  مجةةال ا

ح 2008خليةل  ح واتفقت مع دراسة الشيي 2006ال لية لالحتراق النفتي اتفقت مع القريوتي والي يي  
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 الزغةولختلفةت مةع . واحPlatsidou & Agaliotis, 2008وأجةاليوتيس   دالتتةيدوواتفقةت مةع دراسةة 

دراسةةةة كريمةةةر وهةةةا ون واختلفةةةت مةةةع  ح2013حةةةال نعنةةةاة  ح واختلفةةةت مةةةع 2003واليالةةةدي   يريشةةةاوال

 .Kremer, Hayon& Hani, 2002)وهاني   

 تبلةةةد يفةةةوق  المشةةةاعر فةةةي دالتبلةةة مةةةن متةةةتو ً  كورالةةةذ لةةةد  أن للنتةةةائج التحليةةةل خةةةالل مةةةن  تبةةةين

 دومةاً  يحةاول الرجةلئة اَلجتماعيةة  فالتنشة طبيعة إلى يعود ذلك في لتبيلعل او  اإلنا   لد  المشاعر

 فهو جتيمة مت وليات عاتقه على تقع إذ وصعوباتها  الحياة دتحديات آبه غير متماسكاً  قوياً  يكون  أن

 والمتزا ةدة الميتلفةة الحيةاة مت لبات توفير عن مت ول وهو ال يش ةلقم على حبولللدائ،  انشغال في

 ومتةةةاندة المتةةةاند الةةةدع، ضةةةعف يتةةةاه، أخةةةر   هةةةةج ومةةةن. البيةةةت قةةةةنف عةةةن أساسةةةي بشةةةكل ومتةةة ول

 أخةر   ناحيةة مةن ال ةالب إهمةال ويشكل كما. المعلمين لد  المشاعر تبلد زيادة في وتعزيزه، المشرفين

 .إليه المشار المشاعر دتبل في يته، إضايياً  عبئاً 

 ال المنوطةةة دهةةن بتةةبي شةةعورهن بالتقبةةير فةةي األعمةة باإلنجةةازتشةةعر اإلنةةا  دةةنقص الشةةعور 

وتقييمهن التلبي ألدائهةن  اعتقةادا مةنه، بةأنهن مهمةا دةذلن مةن جهةود لةن يبةلن إلةى اَلنجةاز المرغةوب 

 .روظيفية أعلى لد هن من الذكو ألن معا ير اَللتزاي بالمت ولية ال لد هن

ت دَللةةةةة إحبةةةةائية فةةةةي مجةةةةاَلت أمةةةةا بالنتةةةةبة لمنغبةةةةات الحيةةةةاة اليوميةةةةة  فلةةةة، تظهةةةةر فةةةةروق ذا

ة  والمنغبةةةةةةات التربويةةةةةةة  والمنغبةةةةةةات اَلقتبةةةةةةادية  والمنغبةةةةةةات البيئيةةةةةةة  نغبةةةةةةات اَلجتماعيةةةةةة الم

ظهةةرت فةةروق ذات دَللةةة  والمنغبةةات البةةحية  وفةةي الدرجةةة ال ليةةة لمنغبةةات الحيةةاة اليوميةةةح. دينمةةا

ح الةذكور بمتوسة  حتةادي دلةه ية في منغبات الحياة في المجال النفتي  وكانةت الفةروق لبةالإحبائ

 لإلنا . ح2.33ح مقادل  2.55 

 أن إلةى اإلنةا  مةن اليوميةة الحيةاة لمنغبات عرضة أكةر الذكور كون  أنويمكن عزو ذلك إلى 

 مت لبةات تةوفير حيةث مةن ورالةذك عةاتق علةى كاملةة تة وليةالم تضةع التائدة الفلت يني المجتمع خقافة
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 مةن اليارجيةة لحيةاةا ضغوط  واجه ذيال األول األسري  الحاجز هو فالذكر األسرة  ونفقة المادية الحياة

 مةةن أكةةةر بحةةزي الةةذكور يعامةةل المجتمةةع أن إلةةى باإلضةةافة. األولةةى بالدرجةةة بةةه الم الةةي عملةةه خةةالل

 ال لبةةة وضةةب  اإلنةةا  ال البةةات مةةع عامةةلالت مةةن أصةةعي الةةذكور ال لبةةة مةةع التعامةةل أن كمةةا. اإلنةةا 

 آخةراً  دوراً  المجتمةع فةخقا تلعي أخر   ةجه ومن. المدرسي البف في اإلنا  ضب  من أصعي الذكور

التةدريس. اختلفةت مةع دراسةة  مهنةة فةي الرجةل عمةل تحتقةر حةين فةي كمعلمةة المةرأة  عمل تحتري إذ هاماً 

 .ح2014 دراسة المعمرية ح  واتفقت مع2009 والعتر  ح2005الزعبي  كل من 

التف ير  ن متوس ات درجاتوبالنتبة للتف ير الالعقالني فل، تظهر فروق ذات دَللة إحبائية دي

 الالعقالني لد  معلمي المرحلة الةانوية في محافظة اليليل.

 العربةي المجتمةع يتةود يوالةذ اَلجتماعيةة التنشةئة طبيعةة فةي تمةاخالً  هناي بأنيمكن تبرير ذلك و 

 فةةي للرجةةل ومشةةاركتها المةةرأة  انفتةةام مةةن عليةةه طةةرأ ومةةا خةةاص بشةةكل الفلتةة يني والمجتمةةع عةةاي بشةةكل

 الةنم  أن خاصةة ذاتهةا  لألف ةار تبنةيه، علةى واضةحة دَللةة  دل ما اَلجتماعية كةالمشار  وكذلك ملالع

 علمةةةةوالم المعلةةة، يجعةةةل الةةةذي ألمةةةرا القةةةوانين  علةةةى أساسةةةي بشةةةكل مبنةةةي المدرسةةةة فةةةي للتعامةةةل التةةةائد

تفقةةت مةةع ا .إلةةي... عليةةك  نبغةةي /يجةةي عبةةارات اسةةتيداي ذلةةك ومةةن اَللتةةزاي طالدهمةةا ويعلمةةان  لتزمةةان

ح. 2018ح واتفقةةةةت مةةةةع شةةةةعفوط  2012ح واتفقةةةةت مةةةةع دراسةةةة كرامةةةةة  2007شةةةةاهين وآخةةةةرون  دراسةةةة 

 ح2004اختلفت مع دراسة أحمد  

 :بمتغير المواد التي يدرسها مناقشة الفرضية الثانية الخاصة

عةةةدي وجةةةود فةةةروق ذات دَللةةةة إحبةةةائية فةةةي جميةةةع مجةةةاَلت جةةةودة الحيةةةاة وفةةةي  النتةةةائجأظهةةةرت 

فةي محافظةة اليليةل تعةز  لمتغيةر المةواد التةي لةد  معلمةي المرحلةة الةانويةة لحيةاة ال لية لجودة االدرجة 

 . درسها
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 رسةهاد  التةي المةواد هةذه أن إلةى يعةود اليبةوص دهةذا واضةحة فةروق  وجةود عةدي فةي التبي إن

 ويمتلةك فيهةا ناجحةاً  األسةاس فةي ويكةون   هةو لتيببةه اختياره من ت ون  قد األوقات معظ، في عل،الم

 أكانةةت سةةواء  ويكةةون لديةةه تأهيةةل أكةةاديمي ومهنةةي دهةةا  جيةةداً  دهةةا واإللمةةاي واَلسةةتيعاب المعرفةةةو  الفهةة،

 فةي الواضةح األخةر لهةا لةيس لةذلك تدريتةها  فةي وفةي ال الم التي غا ته بالمحبلة فهي أددية أو علمية

 .واألمان َلستقراروا بالرضا لفردا شعور من  زيد عامالً  ليتت وبالتالي إنقاصها  أو الحياة جودة زيادة

وبالنتةةبة لالحتةةراق النفتةةةي لةة، تظهةةةر فةةروق ذات دَللةةة إحبةةةائية فةةي جميةةةع مجةةاَلت اَلحتةةةراق 

فةةي محافظةةة اليليةةل تعةةز  الةانويةةة  لةةد  معلمةةي المرحلةةةق النفتةةي النفتةةي وفةةي الدرجةةة ال ليةةة لالحتةةرا

مةةةة  تح الجدوليةةةة وبة أصةةةغر مةةةن حيلمتغيةةةر المةةةواد التةةةي  درسةةةها  حيةةةث كانةةةت جميةةةع حةةةي،  تح المحتةةة

 ح.0.05ح عند متتو  دَللة  1.96 

 ،المعلة ألن وذلةك إحبةائية دَللةة ذات فةروق  هناي ت ن ل، فإنه النفتي اَلحتراق ييص ييما أما

 سةةواء فيهةةا النجةةام دهةةاو واإللمةةاي واسةةتيعادها فهمهةةا علةةى قةةادراً  ويكةةون  غالبةةاً  ييتارهةةا التةةي المةةواد  ةةدرس

 متتو   خفض أو زيادة على ت خر فال  درسها  ألن المعل، رغبة وهي دية أد أو علمية ادالمو  هذه كانت

اختلفةةةت مةةع دراسةةةة  .إنهةةاي وال واإلحبةةةاط بالفشةةل شةةةعوره مةةن تعةةةزز َل هةةي وبالتةةةالي النفتةةي اَلحتةةراق

 .ح2006ريوتي والي يي  الق

ت فةةي جميةةع مجةةاَلوبالنتةةبة لمنغبةةات الحيةةاة اليوميةةة  فلةة، تظهةةر فةةروق ذات دَللةةة إحبةةائية 

فةي لةد  معلمةي المرحلةة الةانويةة منغبات الحياة اليومية وفي الدرجةة ال ليةة لمنغبةات الحيةاة اليوميةة 

 تي  درسها.محافظة اليليل تعز  لمتغير المواد ال

 شةةيئاً  كانةةت المعلةة، درسةةها التةةي المةةواد أن كةةون  تظهةةر لةة، الفةةروق  فةةإن الحيةةاة تلمنغبةةا وبالنتةةبة

 أدديةة أو علميةة كانةت واسةتيعاباً  ومعرفةةً  وفهمةاً  علمةاً  دهةا ويحةي  فيهةا نةاجح باألسةاس وهةو اختياره  من

 اةالحي منغبات خفض أو لزيادة األخر لها فليس ذلك وعلى تدريتها  اختار التي رغبته النهاية في هي
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 لتربويةةةةةوا واَلقتبةةةةادية واَلجتماعيةةةةة النفتةةةةية حياتةةةةه جوانةةةةي علةةةةى التةةةةأخير تملةةةةك َل وبالتةةةةالي اليوميةةةةة 

 .والبيئية يةوالبح

كةذلك بالنتةةبة للتف يةر الالعقالنةةي فلة، تظهةةر فةةروق ذات دَللةة إحبةةائية دةين متوسةة ات درجةةات 

 ر المواد التي  درسها.ل تعز  لمتغية الةانوية في محافظة اليليالتف ير الالعقالني لد  معلمي المرحل

  درسةةها يتةةال المةةواد أن إلةةى  رجةةع يوالتةةب أيضةةاً  الفةةروق  تظهةةر لةة، الالعقالنةةي التف يةةر دنةةد وفةةي

 واسةتيعاب ومعرفةة فهة، ولديةه فيهةا نةاجح األسةاس فةي وهةو  اختيةاره مةن ت ون  األوقات أغلي في المعل،

 فةةي أخةةر أي لهةةا ولةةيس تدريتةةها فةةي المعلةة، رغبةةة هةةي فت ةةون  أدديةةة  أو علميةةة تأكانةة سةةواء دهةةا وإلمةةاي

 وعليةةه التعليميةةة الم ستةةة إطةةار فةةي نظمةةةوأ بقةةوانين زيملةة فهةةو  تبناهةةا التةةي والمعتقةةدات األف ةةار طبيعةةة

 .وتنفيذها لها اَلنبياة

 مناقشة الفرضية الثالثة الخاصة بمتغير السنوات الخبرة:

ح في جميةع α≤0.05ية عند متتو  الدَللة  وجود فروق ذات دَللة إحبائ عدي أظهرت النتائج

فةي محافظةة مةي المرحلةة الةانويةة لةد  معللحيةاة لجةودة اوكذلك فةي الدرجةة ال ليةة  جودة الحياة مجاَلت

 . اليليل تعز  لمتغير سنوات اليبرة

 لةد ه، اليدمةة سةنوات بعدد  تأخر َل المعلمين دين الت لف مد  أن إلى  رجع ذلك في التبي لعل

 فةي التنظيميةة الةقافةة وتعةزز كمةا. واحةدة اجتماعيةة ديئةة تجمعهة، زمةالء هة، وإنمةا كةةرت  أو لتق سواء

 تةةواريي أو مةنه، كةل خدمةة سةةنوات عةن النظةر بغةض المعلمةين دةةين الجيةدة اإلنتةانية اتالعالقة لمدرسةةا

 وال فاءات اتاليبر  ذوي  الةانوية المرحلة معلمي اختيار حتن إلى أيضاً  ذلك في التبي ويعود. تعيينه،

 حيةةاةال جةةودة زيةةادةو  أدائهةة، تحتةةين فةةي تتةةاعد والتةةي كبيةةرة مكتتةةبة معةةارف كميةةة لةةد ه، والةةذ ن العاليةةة

 ح.2014اتفقت مع دراسة ماضي   .لد ه،
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ذات دَللة إحبائية في مجاَلت اَلحتراق النفتي وفةي الدرجةة ال ليةة لالحتةراق ول، تظهر فروق 

 .في محافظة اليليل تعز  لمتغير سنوات اليبرةية لد  معلمي المرحلة الةانو ي النفت

 فةةالموظفون  نتةةبيًا  متشةةادهة أنهةةا حيةةث ظفينالمةةو  لةةد  العمةةل ضةةغوط إلةةى ذلةةك الباحةةةة تعةةزوو 

 المهةةةةاي دتنفيةةةذ م ةةةةالبون  جميعةةةاً  وهةةة، مةةةةا  نوعةةةاً  متقاربةةةةة دةةةدرجات العمةةةل غوطلضةةةة  تعرضةةةون  جمةةةيعه،

 أو المتوسة ة أو القليلة اليبرات أصحاب مهمة أي من يتتةنى وَل الدرجة دنفس يةالوظيف والمت وليات

 متشادهة  مجتم يةً  ضغوطاً  ي يشون  ما غالباً  ه،أن إلى إلضافةبا. دينه، فرق  وَل سواء كله، دل ال بيرة 

مةةع ح واتفقةةت 2013اختلفةةت مةةع دراسةةة التةةليي   .متقاربةةاً  لةةد ه، النفتةةي اَلحتةةراق متةةتو   يكةةون  لةةذلك

ح واتفقةت 2008حواتفقت مةع دراسةة الشةيي خليةل  2011اتفقت مع الجرار  ح. و 2009دراسة دي فيتو  

واتفقةةت مةةع دراسةةة عةمةةان  حPlatsidou & Agaliotis, 2008   تيسوأجةةاليو  دالتتةةيدومةةع دراسةةة 

 .ح2013نعناة  . واختلفت مع ح2004 

تعةةز   فةةي محافظةةة اليليةةلالةانويةةة  لةةد  معلمةةي المرحلةةةأمةةا بالنتةةبة لمنغبةةات الحيةةاة اليوميةةة 

مجةةاَلت  المنغبةةات اَلجتماعيةةة  ظهةةرت فةةروق ذات دَللةةة إحبةةائية فةةي فقةةد  لمتغيةةر سةةنوات اليبةةرة

قتبادية  والمنغبات البيئية  والمنغبات البةحيةح وفةي الدرجةة التربوية  والمنغبات اَلالمنغبات و 

المنغبةةات  ذات دَللةة إحبةةائية فةي مجةال فةي حةين لةة، تظهةر فةروق  .ال ليةة لمنغبةات الحيةاة اليوميةةة

 10مةن  سنوات وأكةةر 5ظهرت دين المعلمين الذ ن سنوات خبرته،  أقل من أن الفروق حيث النفتية. 

ح سةةنوات مةةن جهةةة أخةةر   وكانةةت 10-5المعلمةةين الةةذ ن سةةنوات خبةةرته، مةةن  واتح مةةن جهةةة وبةةين سةةن

لحيةةةاة سةةةنوات الةةةذ ن كانةةةت منغبةةةات ا ح10-5الفةةةروق لبةةةالح المعلمةةةين الةةةذ ن سةةةنوات خبةةةرته، مةةةن  

 اليومية لد ه، أعلى.

 أعمةاله، ن  باشةرو ح تسةنوا 5 مةن أقةل  البتةي ة اليبةرات ذوي  المعلمةين بةأن ذلةك الباحةةة تفترو 
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 فةةي. المتةة ولية وتحمةةل العمةةل علةةى قةةدراته، وإخبةةات ذواتهةة، تحقيةةق إلةةى ويتةةعون  عةةاليين  شةةاطون دهمةةة

 العمةل فةي اَلسةتقرار علةى غالبةاً  لواحبة قةدح سةنوات10 مةن أكةر  يةالعال اليبرات ذوي  األفراد أن حين

 مةع التعامةل وعلةى ضةب ه، علةى والقدرة معه، التعامل وكيفية ال الب تعلي، بأساليي جيدة خبرة فلد ه،

 يقفةون  فهة،ح سةنوات 10-5  دةين مةا اليبةرات ذوي  األفةراد ول ةن. العمل زمالء مع وكذلك أموره، أولياء

 البةةةعاب وتي ةةةي تحمةةةل يتةةةت يعون  وَل واليةةةرو  عالتراجةةة خيةةةار يمل ةةةون  فةةةال يةةةق ال ر  منتبةةةف فةةةي

 غيةر يجعلهة، الةذي األمةر عملهة،  نأمةاك فةي لتنق من يعانون  أنه، كما طريقه،  تعترض التي والعوائق

 .ذواتهةة، تحقيةةق علةةى بقةةدرته، الشةةعور مةةن ويحةةرمه، المحي ةةة البيئةةة مةةع والت يةةف التةةأقل، علةةى قةةادرين

 .ح2014مع دراسة المعمرية  ح واختلقت 2011دراسة خوجة  اختلفت مع 

ز  لمتغيةةةر اليليةةةل تعةةةفةةةي محافظةةةة لةةةد  معلمةةةي المرحلةةةة الةانويةةةة للتف يةةةر الالعقالنةةةي بالنتةةةبة و 

لةد  معلمةي المرحلةة ذات دَللة إحبائية في درجات التف يةر الالعقالنةي فروق  فل، تظهرسنوات اليبرة

 .لمتغير سنوات اليبرة في محافظة اليليل تعز  الةانوية 

 فظةةروف واحةدًا  واجتماعيةاً  وظيفيةاً  جةةواً  جميعةاً  المعلمةين معايشةة فةي يكمةةن ذلةك فةي التةبي لعةل

 نمة  فةإن آخةر جانةي ومةن. كبيةر حةد إلةى متشةادهة المتنونة والتعليمات والقوانين ضغوطاتهاو  أعماله،

 خقةافي جةو فةي ي يشةون  فهة، اليبةوص  دهذا جداً  هاماً  دوراً  تلعي جتمعه،في م التائدة والةقافة التربية

 البيئةةة ذههةة وأن اكتتةةبوها  التةةي التف يةةر أنمةةاط فةةي كبيةةر تشةةابه إلةةى  ةة دي الةةذي األمةةر واحةةد  مجتمعةةي

 فةي المةاليةة التنشةئة مةن جةزءاً  اعتبارهةا علةى الالعقالنيةة األف ار من العد د األحيان من كةير في تحفز

 .ح2013ت  اتفقت مع دراسة الزقو  .المجتمع نظر

 لرابعة الخاصة بمتغير الدخل الشهري:مناقشة الفرضية ا

ح فةي جميةع α≤0.05الدَللةة  عدي وجود فروق ذات دَللة إحبائية عند متةتو   أظهرت النتائج



 

147 
 

فةي محافظةة لةد  معلمةي المرحلةة الةانويةة مجاَلت جودة الحياة وكذلك فةي الدرجةة ال ليةة لجةودة الحيةاة 

 . خل الشهري اليليل تعز  لمتغير الد

 بمعةزل الحيةاة جةودة أبعةادب لمحةاور المعلمين إدراي مد  على واضحة دَللة تدل النتيجة هذه إن

 التربويةةة اإلداريةةة دور علةةى النتيجةة هةةذه وتةةدل كمةا منيفضةةًا  أو فعةةاً مرت كةةان ءسةوا الشةةهري  الةةدخل عةن

 الشيبةية والتةمات والعةادات الذاتيةة اليبةرات إلةى باإلضةافة معلميهةا  لةد  اإليجادي الشعور تنمية في

 فةي ومتةاعدته ووجدانةه ووظيفتةه المعلة، دنةاء علةى العمةل بمكةان األهميةة مةن فإنةه لذلك المعلمين  لد 

 جودة من  زيد الذي األمر عواطفه  بقيمه ريتتم أن ليتت يع وإدداعاته وإمكانياته وقدراته تهذا اكتشاف

 .ح2016 اتفقت مع دراسة البربري  .مجتمعه وجودة حياته

دَللةةة إحبةةائية فةةي مجةةاَلت اَلحتةةراق النفتةةي  اإلنهةةاي اإلنفعةةالي وتةةدني ولةة، تظهةةر فةةروق ذات 

في محافظة اليليةل لد  معلمي المرحلة الةانوية لالحتراق النفتي ة ال لية الشعور باإلنجازح وفي الدرج

لةد  عور بل ةد الشة. في حين ظهةرت فةروق ذات دَللةة إحبةائية فةي مجةال تالدخل الشهري تعز  لمتغير 

اختلفت مع فريحةات الربضةي  .الدخل الشهري في محافظة اليليل تعز  لمتغير حلة الةانوية معلمي المر 

 .ح2007زيودي  لفت مع الح واخت2010 

 الناحيةة ومةن ناحيةة  مةن دةذلك ورضةاه ددخلةه المتةبقة المعل، معرفة إلى يعود ذلك في التبي إن

 بكميةةة مةةرتب  باإلنجةةاز الشةةعور نقةةصو  اَلنفعةةالي اإلنهةةاي ذلةةك فةةي بمةةا النفتةةي اَلحتةةراق فةةإن األخةةر  

 كمةةا الم لةةوب الوقةةت فةةي اوإنجازهةة اأدائهةة علةةى وقدرتةةه المعلةة، عةةاتق علةةى الملقةةاة والمهةةاي المتةة وليات

 باإلنهاي بشعوره لراتبه دخل وَل ال الب بإعداد واَلنشغال المدرسية والمناهج المت ولين بضغ  ويرتب 

 عةن النظةر بغةض المتزا ةدة مهامه أدائه حال باإلنهاي سيشعر المعل، أن إلى باإلضافة. ازاإلنج قلة أو

 فهو عمله في واإلخالص باألمانة  تبف المعل، أن أيضاً  الباحةة وتر  . كةيراً  أو قليالً  كان سواء دخله
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 .عليه يحبل الذي راتبه عن النظر ببرف وجه أكمل على الم لوبة المهاي   دي

شةةيكلح مةةن جهةةة وبةةين الةةذ ن  2000هري  أقةةل مةةن الفةةروق دةةين الةةذ ن دخلهةة، الشةةحيةةث كانةةت 

خةةر   ولبةةالح الةةذ ن مةةن جهةةة أ شةةيكلح 3000شةةيكلح و أكةةةر مةةن  3000-2000دخلهةة، الشةةهري  

شةةيكلح  الةةذ ن كةةان تبل ةةد المشةةاعر لةةد ه،  3000شةةيكلح و أكةةةر مةةن  3000-2000دخلهةة، الشةةهري  

 أعلى.

   حةةةد ةو وهةةة، بتةةةي ة خبةةةرات حابأصةةة غالبةةةاً  هةةة،ح شةةةيكل 2000 مةةةنأقل  المعلمةةةين فئةةةة أن حيةةةث

 وإخةةةالص ددقةةةة للعمةةةل ون ويتةةةع وقةةةدراته،  ذواتهةةة، إخبةةةات هةةةو وهةةةدفه، ت لعهةةة، وجةةةل عملهةةة، فةةةي العهةةةد

 الذي األمر دنجام  العد دة الضغوط ومواجهة والمتزا دة الميتلفة والمهاي المت وليات متناهيين في أداء

 تبلةدح شةيكل 2000 مةن أكةر  فئة من المعلمون  يعاني حين في. أعماله، في نومتفاني مهتمين ،هيجعل

 وانيفةةةض دائمةةةة دوظةةةائف غالبةةةاً   تمتعةةةون  اوبةةةاتو  الراتةةةي علةةةى معتةةةاد ن أصةةةبحوا أنهةةة، حيةةةث المشةةةاعر 

 األمةةةر والنشةةاط  الهمةةةة تفتةةد التةةي الروتينيةةةة العمةةل طبيعةةة إلةةةى إضةةافة العمةةل ى علةةة وهمةةته، نشةةاطه،

 .ح2013اتفقت مع دراسة التليي   .اعرالمش وتبلد بالالمباَلة عورالش على الباعث

محافظةةة اليليةةل تعةةز  فةةي نويةةة لةةد  معلمةةي المرحلةةة الةاأمةةا بالنتةةبة لمنغبةةات الحيةةاة اليوميةةة 

فقةد ظهةةرت فةروق ذات دَللةة إحبةةائية فةي مجةةاَلت  المنغبةات اَلجتماعيةةة   لمتغيةر الةدخل الشةةهري 

حيةح وفةي الدرجةة ال ليةة لمنغبةات الحيةاة بةات البيئيةة  والمنغبةات البةوالمنغبات التربويةة  والمنغ

ح ودالةةةة 0.05يةةةة أصةةةغر مةةةن  رجةةةة ال لاليوميةةةة  حيةةةث كانةةةت الدَللةةةة اإلحبةةةائية لهةةةذه المجةةةاَلت وللد

ن لةة، تظهةةر فةةروق ذات دَللةةة إحبةةائية فةةي مجةةال المنغبةةات النفتةةية وفةةي مجةةال إحبةةائيًا. فةةي حةةي

ح وغيةةر دالةةة 0.05 ن المجةةالين أكبةةر مةةن  كانةةت الدَللةةة اإلحبةةائية لهةةذالمنغبةةات اَلقتبةةادية حيةةث 

 إحبائيًا.
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 األفةراد  حيةاة عليهةا تقةوي أساسةية ركيةزة بةريعت والةذي المال عنبر إلى  رجع ذلك في التبي إن

 للةةدخل القائمةةة المجتمةةع نظةةرة خةةالل مةةن اَلجتماعيةةة الناحيةةة علةةى  ةة خر الشةةهري  الةةدخل اخةةتالف فةةإن

 لديه  تحقق الذي فالمعل، التربوية الناحية على وي خر الفرد   نالها التي اَلجتماعية المكانة ىوإل المادي

 كةل ويبةذل الميتلفةة واألسةاليي الوسائل  بت ر حيث عالية  رونةبم تربوي ال بعمله يقوي دخله عن الرضا

 البيئية الناحية وعلى  وإتقان وإخالص ددقة المواد وشرم واجبه وأداء طلبته قلوب كتي ليتت يع الوسع

 .صةحية ديئةة فةي وال ةيش المناسةي العةال   ةوفر ال ةافي الةدخل توفر إن حيث سواء حد على حيةوالب

 ح.2018 تيد راسة الاختلفت مع د

لةد  معلمةي المرحلةة الةانويةة متوس ات درجات منغبةات الحيةاة اليوميةة للفروق في أما بالنتبة 

فةةةةي مجةةةةاَلت  المنغبةةةةات ل الشةةةةهري  فقةةةةد كانةةةةت الفةةةةروق فةةةةي محافظةةةةة اليليةةةةل تعةةةةز  لمتغيةةةةر الةةةةدخ

ية  حيث ال لالدرجة اَلجتماعية  والمنغبات التربوية  والمنغبات البيئية  والمنغبات البحيةح وفي 

شةيكلح مةن جهةة  3000شةيكلح و أكةةر مةن  2000كانت الفروق دين الذ ن دخلهة، الشةهري  أقةل مةن 

لةةذ ن دخلهةة، الشةةهري يكلح مةةن جهةةة أخةةر   ولبةةالح اشةة 3000-2000وبةةين الةةذ ن دخلهةة، الشةةهري  

 شيكلح الذ ن كانت منغبات الحياة اليومية لد ه، أعلى. 2000-3000 

 قليلةةةة وأهةةدافه، طموحةةاته،متةةتو   ت ةةون  القليلةةة الرواتةةي ذوي  المعلمةةين بةةأن ذلةةك الباحةةةة رفتةةت

 فهةة،ح 3000 مةةن أكةةةر  دخلالةة ذوي  لألفةةراد بالنتةةبة وأمةةا. دخلهةة، متةةتو   مةةع  تناسةةي بمةةا عاليةةة وغيةةر

 الفلتة ينية  البيئةة فةي والرفاييةة األساسةية ال ةيش مت لبةات تةوفير مةن تمكةنه، مناسةبة درواتي تعون  تم

ح 3000-2000 دةين مةا  الةدخل ذوي  األفةراد أن حةين في. اَلستقرار حالة إلى وصلوا قد ءه َل ون ويك

 والتي ي  متتقأل منزل كبناء طموحاته،و  أهدافه، تحقيق إلى ي محون  ال ريق منتبف في يقفون  فه،

 علمشةةةةةاريا مةةةةةن والعد ةةةةد الحد ةةةةةةة الت نولوجيةةةةة والوسةةةةةائل الرفاييةةةةة وسةةةةةائل فةةةةي  والتف يةةةةةر األوَلد لتعلةةةةي،

 .لد ه، الحياتية اليومية المنغبات متتو   من  زيد الذي األمر والمت وليات 
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 محافظةةةة اليليةةةل تعةةةز  لمتغيةةةر فةةةيلةةةد  معلمةةةي المرحلةةةة الةانويةةةة وبالنتةةةبة للتف يةةةر الالعقالنةةةي 

لةةةد  معلمةةةي فلةةة، تظهةةةر فةةةروق ذات دَللةةةة إحبةةةائية فةةةي درجةةةات التف يةةةر الالعقالنةةةي  الةةةدخل الشةةةهري 

  حيةث دلغةت حيمةة الدَللةة اإلحبةائية في محافظة اليليل تعز  لمتغير الدخل الشةهري  ةانويةالمرحلة ال

 ح وغير دالة إحبائيًا.0.05ح وهذه القيمة أكبر من  0.920 

 المجتمةةةع خقافةةةة إلةةةى الالعقالنيةةةة واألف ةةةار لشةةةهري ا الةةةدخل دةةةين ق فةةةرو  وجةةةود عةةةدي الباحةةةةة تعةةةزو

 بةاهلل  ة من مجتمةع الفلتة يني فةالمجتمع لألمةور  فهمهة،   ومتةتو  األفةراد تف ير وطريقة وعقائده التائدة

 طريةق علةى وَل هةا وزيادت تحفيزها حيث من الالعقالنية األف ار على له تأخير وَل  رسله  الذي وبالرزق 

 .ح2007اختلفت مع دراسة أدو شعر   .دخله، بمتتو   لها دخل َل أي طالده،  مع معلمينال كتعامل

 الخاصة بمتغير العمر: خامسةمناقشة الفرضية ال

ح فةي جميةع α≤0.05عدي وجود فروق ذات دَللة إحبائية عند متةتو  الدَللةة   أظهرت النتائج

فةي محافظةة لةد  معلمةي المرحلةة الةانويةة ة الدرجةة ال ليةة لجةودة الحيةا مجاَلت جودة الحياة وكذلك فةي

 . اليليل تعز  لمتغير العمر

 جذب عنبر يعد خاص بشكل الةانوية والمدارس عاي شكلب ارسالمد في الحياة جودة زيادة ألن

 الم ستةة تجاه انتمائه، زيادة في يته، الذي األمر  على اختالف أعماره، للمعلمين استق اب ومبدر

 يعمةل كلوكةذ وطموحةاته، رغبةاته، مةن ويزيةد العمةل على قدراته، وت وير تحتين يف يتاعد و التربوية

 الةةةنشء مةةةن شةةةباباً  كةةةانوا وأ وقةةةدامى التةةةن فةةةي كبةةةار معلمةةةين انواكةةة واءسةةة أدائهةةة، متةةةتو   تحتةةةين علةةةى

 ح.2013ح واختلفت مع دراسة نبار  2014الجد د. اتفقت مع دراسة ماضي  

مجةةاَلت اَلحتةةراق النفتةةي  اإلنهةةاي اإلنفعةةالي وتبلةةد  فةةروق ذات دَللةةة إحبةةائية فةةي ولةة، تظهةةر

في لد  معلمي المرحلة الةانوية حتراق النفتي ية لالالمشاعر وتدني الشعور باإلنجازح وفي الدرجة ال ل
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 . تعز  لمتغير العمر محافظة اليليل

 متة ولياتال تزا ةد نتيجةة والنفتةي تةديالج واإلنهةاي بالتعةي الفرد شعور هو النفتي اَلحتراق إن

 الفةةرد شةةعور علةةى ذلةةك  ةة خر وقةةد المهةةاي  وإنجةةاز التحمةةل علةةى قدرتةةه عةةدي ظةةل فةةي عليةةه والضةةغوطات

 بشةةكل نفتةةه تقيةةي، إلةةى  ةة دي وقةةد بالعمةةل اَلكتةةرا  وعةةدي المشةةاعر وتبلةةد الالمبةةاَلة مرحلةةة لةةىإ يبةةلل

 الم لوبةةة المهةةاي وأداء التحمةةل علةةى الفةةرد درةقةة بمقةةدار متعلةةق فةةاألمر. العمةةر عةةن النظةةر بغةةض سةةلبي

ت مع دراسةة اتفقح و 2013اتفقت مع دراسة التليي   .بالعمر له عالقة وَل التن في كبيراً  أو كان شاباً 

 ح.2009دي فيتو  

فةةي محافظةةة اليليةةل تعةةز  لةةد  معلمةةي المرحلةةة الةانويةةة أمةةا بالنتةةبة لمنغبةةات الحيةةاة اليوميةةة 

فةةي مجةةاَلت  المنغبةةات النفتةةية  والمنغبةةات  ظهةةر فةةروق ذات دَللةةة إحبةةائيةفلةة، ت لمتغيةةر العمةةر 

وميةةة  ة ال ليةةة لمنغبةةات الحيةةاة اليلدرجةةاَلجتماعيةةة  والمنغبةةات التربويةةة  والمنغبةةات البيئيةةةح وفةةي ا

ح وغيةر دالةة إحبةائيًا. 0.05حيث كانت الدَللة اإلحبةائية لهةذه المجةاَلت وللدرجةة ال ليةة أكبةر مةن  

ية فةةةةي مجةةةةال المنغبةةةةات البةةةةحية حيةةةةث كانةةةةت الدَللةةةةة ظهةةةةرت فةةةةروق ذات دَللةةةةة إحبةةةةائ فةةةةي حةةةةين

 ح ودالة إحبائيًا.0.05اإلحبائية أصغر من  

 مةةن نتةةبياً  متقاربةةة درجةةات إلةةى أعمةةاره، الفاخةةت علةةى المعلمةةين تعةةرض إلةةى كذلةة ةالباحةةة تعةةزو

 فةةرق ت وَل الضةةغوط هةةذه يعةةانون  اً جميعةة فةةالمعلمون  والبيئيةةة  والتربويةةة واَلجتماعيةةة النفتةةية الضةةغوطات

 وتتغيةةةر بحتةةةبه وتيتلةةةف بةةةالعمر مرتب ةةةة البةةةحية المنغبةةةات أن حةةةين فةةةي   . صةةةغير أو كبيةةةر دةةةين

 كفاءتهةا تقةل حيةث وأعضةائه  الجتة، أجهزة جميع عمل على التن أخر عن نغفل أن ننايمك فال دتقدمه 

 فةي معلة،ال تقةدي كلمةا البةحية منغبةاتال تزيةد مةا غالبةاً  فإنةه لةذلك جدًا  ملحوت بشكل وتهري وتضعف

ح التةةي لةة، تتنةةاول دراسةةة 2009واختلفةةت مةع دراسةةة العتةةر   ح2014اتفقةةت مةةع دراسةةة المعمريةةة   .التةن
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 .ر العمرتغيم

متوسةةةة ات درجةةةةات ح إلةةةةى أن الفةةةةروق فةةةةي 28تشةةةير المقارنةةةةات الةنائيةةةةة البعديةةةةة وفةةةةق الجةةةةدول  

ز  لمتغيةر العمةر ظهةرت فةي محافظةة اليليةل تعةةانويةة لةد  معلمةي المرحلةة ال منغبات الحياة اليومية

ة جهة سةنةح مةن 25-22المنغبةات البةحية  حيةث كانةت الفةروق دةين الةذ ن أعمةاره، مةن  في مجال 

سةةنة فةةأعلى  الةةذ ن  26سةةنة فةةأعلى  وكانةةت الفةةروق لبةةالح الةةذ ن أعمةةاره،  26وبةةين الةةذ ن أعمةةاره، 

 كانت المنغبات البحية عنده، أعلى.

   وتقةةل وتهةةري  الم لةةوب بالشةةكل عملهةةا أداء علةةى جتةة،ال أجهةةزة قةةدرة تضةةعف العمةةر يدتقةةد ألنةةه

 الوقوف بتبي القدمين في باآلَلي الشعور ادةزي إلى باإلضافة المعل،  لد  األيضية العلميات متتويات

 تعرضةه جةراء التةكري  مةرض أو الةدي بضةغ  لإلصةابة عرضةة أكةر المعل، حويبب والمناوبة  المتتمر

 أو الةةزمالء  تعةةاون  عةةدي أو البةةف فةةي انتبةةاهه، وعةةدي ال لبةةة إهمةةال مةةةل النفتةةية الضةةغوط مةةن د ةةدللع

 .عاي بشكل والمجتمع خريناآل قبل من واَلحتراي التقد ر المعل، فقدان

 في محافظة اليليل تعز  لمتغير العمرلد  معلمي المرحلة الةانوية وبالنتبة للتف ير الالعقالني 

فةي لةد  معلمةي المرحلةة الةانويةة قالنةي التف يةر الالعات دَللةة إحبةائية فةي درجةات فل، تظهر فروق ذ

ح وهةذه القيمةة أكبةر 0.242لةة اإلحبةائية  دَل  حيث دلغت حيمةة المحافظة اليليل تعز  لمتغير العمر

 ح وغير دالة إحبائيًا.0.05من  

      جميعةةةاً  لةةةد ه، أن حيةةةث متشةةادهة فنراهةةةا المعلمةةةين تف يةةر طريقةةةة إلةةةى يعةةةود ذلةةك فةةةي التةةةبي لعةةل

 والتةي المدرسةة وهةي نظاميةة لم ستةة  نتمةون  ه،أن كما واحدة تف ير ونم  مجتم ية خقافة وصغاراً  كباراً 

 لةةذلك. واَللتةةزاي الوجوبيةةات يتةةودها تف يةةره، طريقةةة وتجعةةل دومةةاً  وتةةوجهه، معينةةة قةةوانين تفةةرض هادةةدور 

اتفقت مع  .عقوله، دها غذ ت التي لل ريقة تابعة هي دل أعماره، َلختالف تبعاً  تيتلف َل األف ار فهذه
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 ح.2012دراسة المهيمزي   

اللييية إحصيييائية عنيييد مسيييتوى داللييية د ذاتتوجيييد عالقييية ارتباطيييية : ال مناقشةةةة الفر ةةةية السادسةةةة

(α≤0.05 ) جودة الحياة واالحتراق النفسي ومنغصات الحياة اليوميية والتفكيير الالعقالنيي ليدى بين

 لالخلية الثانوية في محافظة معلمي المرحل

 :االحتراق النفسي ومجاالته من جهة أخرى وبين  جودة الحياة ومجاالتها من جهةأواًل: العالقة بين 

الدرجةة ال ليةة وبةين  جودة الحيةاة بمجاَلتهةا مةن جهةةدين  عكتية سالبةلنتائج وجود عالقة ا أظهرت -

اَلرتبةاط للعالقةة  دلةه معامةللةد المشةاعرح  حيةث لالحتراق النفتي ومجاَلته  اإلنهاي اإلنفعةالي  وتب

 .ح0.000ح ددَللة إحبائية  -0.290دين جودة الحياة وبين اَلحتراق النفتي  

 المت املةة بالعمليةات حيةامه، تتضةمن المعلمةين حيةاة جةودة زيةادة أن إلةى يعةود ذلك يف التبي إن

  بةةذل اموعنةةد لهةة،  والشيبةةية العمليةةة الحيةةاة تحتةةين إلةةى تهةةدف والتةةي متةةبقاً  لهةةا والمي ةة  المتةةتمرة

 والفشةةل النفتةةي والتعةةي بةةاَلحتراق شةةعوره يقةةل وهنةةا واألمةةان بالرضةةا هةةذا يشةةعره جهةةده قبةةار   المعلةة،

 .ح2016اتفقت مع دراسة البربري   .اإلنجاز على القدرة وعدي حباطاإلو 

شةعور باإلنجةاز مةن الوجود عالقةة طرديةة موجبةة دةين جةودة الحيةاة ومجاَلتهةا مةن جهةة وبةين تةدني  -

ح. اتفقةةةت مةةةع دراسةةةة 0.000ح ددَللةةةة إحبةةةائية  0.224حيةةةث دلةةةه معامةةةل اَلرتبةةةاط  جهةةةة أخةةةر  

 .ح2013التليي  

 وعةةةدي إلةةةيه، الموكلةةةة والمهةةةاي األعمةةةال فةةةي بالتقبةةةير المعلمةةةين شةةةعورإلةةةى  كذلةةة الباحةةةةة تعةةةزو

 قةاداً اعت ألدائهة، التةلبي تقيةيمه،و  وجةه  أكمةل علةى وإنجازهةا دهةا القيةاي مةن تمكةنه، وعةدي حقهةا إع ائها

 جةةودة زادت ف لمةةا لةةد ه،  المرغةةوب اإلنجةةاز متةةتو   إلةةى يبةةلوا فلةةن جهةةود مةةن دةةذلوا مهمةةا بةةأنه، مةةنه،

 .باإلنجاز شعوره، قل لد ه، ةياالح
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 :أخرى  من جهة اومجاالته منغصات الحياةثانيًا: العالقة بين جودة الحياة ومجاالتها من جهة وبين 

الدرجةة ال ليةة وبةين  جودة الحيةاة بمجاَلتهةا مةن جهةةدين  عكتية سالبةائج وجود عالقة أظهرت النت -

جةةودة الحيةةاة عامةةل اَلرتبةةاط للعالقةةة دةةين م لمنغبةةات الحيةةاة ومجاَلتهةةا مةةن جهةةة أخةةر   حيةةث دلةةه

 .ح0.000ح ددَللة إحبائية  -0.346ومنغبات الحياة  

 وتتةةاعد الميتلفةةة ،وميةةوله واحتياجةةاته، رغبةةاته، تلبيةةة علةةى المعلمةةين تتةةاعد الحيةةاة جةةودة فزيةةادة

 العالقةات مةن دزيوت كما واَلستقرار  واألمان بالرضا شعوره، من وتزيد الحياتية خبراته، زيادة في كذلك

 المعلةةة، األمةةةر يجنةةةي وبالتةةةالي المناسةةةبة  القةةةرارات اتيةةةاذ علةةةى قةةةادراً  المعلةةة، جعةةةل فةةةي وتتةةةه، اإلنتةةةانية

 لعملةه أدائةه متةتو   فيرتفةع وتربويةة  اديةواقتبة واجتماعيةة نفتةية ضةغوط أو منغبةات دوجةود الشعور

اختلفةةت عةةن  .إليهةةا  نتمةةي التةةي ةالتربويةة الم ستةةة وأهةةداف أهدافةةه تحقيةةق ويتةةت يع األفضةةل بالمتةةتو  

 .ح2018دراسة التيد  

 :رى أخ من جهة التفكير الالعقالني: العالقة بين جودة الحياة ومجاالتها من جهة وبين ثالثاً 

عالقة دين جةودة الحيةاة بمجاَلتهةا مةن جهةة وبةين التف يةر الالعقالنةي  أظهرت النتائج عدي وجود

باط كانت صغيرة جدًا وتقتةرب مةن البةفر  فقةد دلغةت حيمةة رتاَلمن جهة أخر   حيث أن حيمة معامل 

ية دلغةةةةت ح ددَللةةةةة إحبةةةةائ0.003معامةةةةل اَلرتبةةةةاط للعالقةةةةة دةةةةين جةةةةودة الحيةةةةاة والتف يةةةةر الالعقالنةةةةي  

 البيولةةةةوجي والبنةةةةاء كالبةةةةحة رئيتةةةةة مظةةةةاهر لهةةةةا الحيةةةةاة جةةةةودة ألن إحبةةةةائيًا.ح وغيةةةةر دالةةةةة 0.949 

 إلةةى باإلضةافة الحةةال حتةن عةن والتعبيةةر الماديةة العوامةل كةةذلك ةاالحية ومعنةى بالتةةعادة الفةرد وإحتةاس

 الرضةا مت املةة جوانبهةا بجميةع الحيةاة جةودة وتةوفر كمةا عمقةا  األكةةر تعةد والتةي الوجوديةة الحياة جودة

 المن قيةةة غيةةر باألف ةةار بعيةةد مةةن وَل قريةةي مةةن َل متعلقةةة وَل مرتب ةةة غيةةر الجةةودة وهةةذه لحيةةاة ا عةةن
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 .ح2015اتفقت مع دراسة داه،   .المجملب نيةوالالعقال

 التوصيات:
 اهةةةلك عةةةن التيفيةةةف علةةةى العمةةةلو  أكةةةةر مرنةةةة لتبةةةبح المدرسةةةية واألنظمةةةة اللةةةوائح علةةةى التعةةةد ل: أوَلً 

كالتقليةةةةل مةةةةن نبةةةةاب  عةةةةاتقه، علةةةةى الملقةةةةاة والمتةةةة وليات والمهةةةةاي ألعبةةةةاءا دتقلةةةةيص وذلةةةةك المعلمةةةةين

 تقليةةل علةةى العمةةل خةةالل مةةن المدرسةةي البةةف فةةي علةة،مال علةةى الضةةغ  تقليةةل  و الحبةةص األسةةبوعية

 .الحبة وإدارة ضب  على القدرة للمعل، ليتتنى الواحد البف في ال الب أعداد

 واَللتحةةاق الرياضةةة ممارسةةة خةةالل مةةن وذلةةك النفتةةي تفريةةهال بضةةرورة وتةةوعيته، لمعلمةةينا توجيةةه: خانيةةاً 

 مةةن لمعلمةينل وتربةوي  نفتةي وتوجيةةه إرشةاد وجلتةات حلقةات إيجةاد علةةى والعمةل لةذلك  ميببةة دنةواد، 

 .والذي يقلل من احتمالية حدو  اَلحتراق النفتي لد ه، والتعلي، التربية وزارة قبل

 الةةةدع، ذلةةةك ويشةةةمل والمةةةوجهين  المةةةدراء قبةةةل مةةةن لمعلمةةةينل والمتةةةاندة الةةةدع، زيةةةادة لةةةىع العمةةةل: خالةةةةاً 

بمةا  رفةع مةن متةتو   المعلة، اسةتحقها حال في اتو والعال الوظيفية والترحيات الي ادي والتحفيز النفتي

 .جودة الحياة لد ه،

 وبالتةةالي المدرسةةية الحبةةة واحتةةراي المعلةة، احتةةراي لضةةرورة وإرشةةاده، ال ةةالب توجيةةه علةةى العمةةل: اً رابعةة

 .ال الب ناحية من الواقع العيء يفيفت

ر الالعقالنيةة للمعلمةين بأف ةار ا: العمل على تنظي، درنامج عالجي عقالني انفعالي لتعد ل األف خامتاً 

 عقالنية.  
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 المصادر والمراجع
 أواًل المراجع العربية:

:دار عمةةةان.1. طرشييياد النفسيييي والتربيييوي نظرييييات اال ح. 2009 . أدةةةو أسةةةعد  أحمةةةد  وعربيةةةات  أحمةةةد

 المتيرة.

ابع  جةودة تةالمة تمر العلمةي الاألبعياد،  –جودة الحياة: المفهيوم ح. 2010  .أدو حالوة  محمد التةعيد

-12الحيةةةةةاة كاسةةةةةةتةمار للعلةةةةةةوي التربويةةةةةة والنفتةةةةةةية   كليةةةةةةة التربيةةةةةة بجامعةةةةةةة كفةةةةةةر الشةةةةةةيي   

 ح.2010أدريل//14

 .وصةةةةفاء إسةةةةماعيل د  ومرسةةةةي مرفةةةةت أحمةةةةد وأنةةةةور  عبيةةةةر محمةةةة أدةةةةو سةةةةريع  أسةةةةامة سةةةةعد وشةةةةوقي 

التعليم  سأثر برنامج تنمية المهارات الحياتية في تجويد الحياة لدى تالميذ مدار ح. 2006 

-17  ندوة عل، النفس وجودة الحيةاة  جامعةة التةل ان قةادوس  سةل نة عمةان  العام بالقاهرة

 .2006ديتمبر/  /19

الجامعات الفلسطينية وعالقتها ببعض لدى طلبة األفكار الالعقالنية .ح2007  .أدو شعر  عبد الفتام

 زة.غالجامعة اَلسالمية   غير منشورة    رسالة ماجتتيرالمتغيرات

ح. األف ار الالعقالنية وعالقتها بيداة الةذات لةد  عينةة من لبةة 2016أدو مرق  جمال وبركات  زياد. 

َلنتةةةانيةح   العلةةةوي اب  -ة جامعييية النجييياا لألبحييياثمجليييجةةامعتي اليليةةةل والقةةدس المفتوحةةةة. 

 .243 - 274  ح2 30

الناقييد وجييودة الحييياة لييدى  رالييذكاء االجتميياعي وعالقتييه بييالتفكي.ح2013.  أدةةو  ةةونس  إيمةةان  ةةونس

  الجامعةة غيةر منشةورة   رسةالة ماجتةتيرمعلمي مرحلة التعليم األساسي بمحافظة خانيونس

 اَلسالمية بعزة.
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األفكار الالعقالنية وعالقتها بيياالحتراق النفسيي ليدى معلميي .ح2004  . عةمان عبد هللاأحمد  عبدهللا

 ة التربيةة  جامعة صنعاء.ة  رسالة ماجتتير غير منةشورة  كليمدينة تعز

االحتيراق النفسيي ليدى معلميي المرحلية الثانويية وعالقتيه بيبعض ح. 1997  .ددران  منةى محمةد علةي

شورة  معهةد الدراسةات والبحةو  التربويةة  نرسالة ماجتتير غير م  انية"المتغيرات "دراسة ميد

 جامعة القاهرة.

ي ومصييادره لييدى الممرضييين العيياملين فييي سييدرجيية االحتييراق النفح. 2000 . البةةدوي  طةةالل حيةةدر

  رسةالة ماجتةتير غيةر منشةةورة  مستشيفيات محافظية عميان وأثير بعيض المتغييرات فيي ذلي 

 جامعة م تة  األردن.

دور جودة الحيياة الوييفيية فيي الحيد مين يياهرة االحتيراق النفسيي  ح.2016  .لبربري  مروان حتنا

  غيةةر منشةةورة   رسةةالة ماجتةةتيرتيياج الفنييينلييدى العيياملين فييي شييبكة األقصييى ل عييالم واال 

 جامعة األقبى غزة.

السنة الثالثة الضغط النفسي وعالقته بمستوى الطمح الدراسي لدى تالميذ ح. 2005دو فاتح  محمد  

   جامعة قاصدي مربام  ورقلة.غير منشورة ماجتتير   رسالةي ثانو 

. رسةالة الي في حل بعض المشكالت الزوجيةعفعالية العالج العقالني االنفح. 1996 . التميمي  ناديةا

 ماجتتير غير منشورة  الرياض جامعة الملك سعود  كلية التربية.

  مبةر  دار العصيرية عمالنظمات األفي م QWLالوييفية  جودة الحياةح.2008  .جاد الرب  سيد

 الف ر العربي للنشر.

ة في وقائع الم تمر العلمي الةالث . ورقة عمل منشور علم النفس اإلنجابي.ح2005 . جبر  جبر محمد

-87لإلنماء النفتي التربوي لإلنتان العربي في ضوء جودة الحياة  جامعة الزقاريق  مبر 

93 
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ميل وعالقتهيا بياالحتراق النفسيي ليدى ميديري المييدارس الجدنية فيي العح. 2011 . مةينجةرار  سةنادل أ

ة ماجتتير غير منشورة  جامعة   رسالالثانوية الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية

 النجام الوطنية  نادلس.

ودة فعالييية اسييتخدام تقنيييات المعلومييات فييي تحقيييق أبعيياد جييح. 2006  .حبيةةي  مجةةدي عبةةد ال ةةري،

  وقةةائع نةةدوة علةة، الةةنفس وجةةودة الحيةةاة  جامعةةة طييالب العمييانيينلحييياة لييدى عينييات ميين الا

 ح2016ديتمبر//19-17التل ان قادوس  سل نة عمان   

ح. األداء المهنةي وعالقتةه بجةودة الحيةاة لةد  معلمةي التعلةي، 2013  .والنجةار  أرو    الحربي  عبةد هللا

 .68-38  ح131 1  مبر  رفةوالمعمجلة القراءة العاي بحفر الباطن. 

مستويات االحتراق النفسي لدة المرشدين التربويين فيي الميدارس الحكوميية ح. 1990  .حرتاوي  هند

   رسالة ماجتتير غير منشورة  جامعة اليرموي  األردن.نفي األرد

ولةى  ة األال بعة  استراتيجيات إدارة الضغوط التربويية والنفسيية.ح2006  .حتن  طه  وحتن  سالمة

 .والتوزيع  عماندار الف ر للنشر 

بيةة ح. مبةادر الضةغوط النفتةية لةد  معلمةي مد ريةة تر 2003 . والزغلةول  عمةاد  خليفات  عبد الفتام

-61  ح3 1  جامعةة ق ةر مجلة العليوم التربييةمحافظة ال ري وعالقتها دبعض المتغيةرات. 

80. 

مسيؤوليات  -والتطبييقنفسي والتربيوي بيين النظريية الاإلرشاد ح. 2009 . اليواجا  عبد الفتام محمد

 دار الةقافة.:عمان.1. طدليل اآلباء والمرشدين -وواجبات

ادر الضيغوط المهنيية ليدى المدرسيين الجزائيريين دراسية مقارنية مصيح. 2011  .خوجة  مليكة شارف

. ورةنشةةغيةةر م   رسةةالة ماجتةةتيرفييي المراحييل التعليمييية الثالثيية: ابتييدائي، متوسييط، ثييانوي 

 القبائل. -جزائر. تيزي وزوجامعة مولود معمري. ال
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لييق االمتحييان لييدى جييودة الحييياة وعالقتهييا باألفكييار الالعقالنييية المرتبطيية بقح. 2015  .داهةة،  فوزيةةة

جامعةةة الشةةهيد حمةةه ليضةةر رسةةالة ماجتةةتير غيةةر منشةةورة    تالميييذ السيينة الثالثيية الثييانوي 

 بالوادي.

المرحلية األساسيية بمحافظيات غيزة  الحيياة الوييفيية ليدى معلميي جيودةح. 2015  .الدحدوم  حتةني

 غزة.  رسالة ماجتتير غير منشورة  الجامعة اإلسالمية  وعالقتها بمستوى أدائهم

االحتراق النفسي للمعلمين ذوي الينمط )أ و ب( وعالقتيه باسياليب مواجهية ح.  2007  .درد ر  نشةوة

 امعة الفيوي.ج  ماجتتير غير منشورة  رسالة المشكالت

 مكتبة النهضة. :ديروت. علم النفس ودراسة التوافقح. 2000 . دسوقي  كمال

  استراتيجية المواجهة لدى أم الطفل التوحيديو الضغط النفسي ح.2014.  شنوفي نةورةو سميرة    دعو

 .  جامعة أكلي محمد الحا  البويرةرسالة ماجتتير غير منشورة

ح. تقةد ر 2012  .ن وعبةاس  آيةة كةاظ،وعز الد ن  ايمةا  يمان مييلوحتن  ا  لمي  ناهد عبد زيد الد

علييييوم لمجليييية جامعيييية بابييييل لالةةةةذات وعالقتةةةةه بجةةةةودة الحيةةةةاة لةةةةد  طالبةةةةات جامعةةةةة بادةةةةل. 

 ح.20 1.اإلنسانية

 -باَلتح. تمكين العاملين كمدخل لتحتين جودة الحياة الوظيفية في ق اة اَلت2014  .د وب  أيمن

 .224-195 ح 1 30  دنة والقانونيةجامعة دمشق للعلوم االقتصا مجلةدراسة ميدانية  

دار الف ةر  :القاهرة  ليااحتراق الرياضي بين ضغوط التدريب واإلجهاد االنفعح. 1997  .راتي  أسامة

 العربي.

ح. التحبةةةيل األكةةةاديمي وإدراي جةةةودة الحيةةةاة النفتةةةية لةةةد  2009  .رجيعةةةة  عبةةةد الحميةةةد عبةةةد العظةةةي،

مجلية كليية التربيية ب كليةة التربيةة بالتةويس  فضي الذكاء اَلجتماعي من طالمرتفعي ومني

 .ح1 19  بجامعة اإلسكندرية
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اق النفسي لدى أعضاء هيئة التدريس فيي الجامعيات األردنيية تر االحح. 1995  .الرشدان  مالك علةي

 األردن.  رسالة ماجتتير غير منشورة  جامعة اليرموي  مية وعالقته ببعض المتغيراتالحكو 

 .ةجلو المبرينمكتبة األ :القاهرة  الضغوط النفسية، طبيعتها، نظريتها.ح1999 . رشيدي  هارون 

 دار المتيرة. :عمان  2  طفسيةالن الصحةح. 2007  .رضوان  سامر جميل

االحتييراق النفسييي واسييتراتيجيات التكيييف لييدى العيياملين فييي وزارة ييياهرة ح. 1999 . رمضةةان  جهةةاد

ير غيةر منشةورة  جامعةة النجةام الوطنيةة  نةادلس    رسالة ماجتتية الفلسطينيةالسلطة الوطن

 فلت ين.

مجلية دراسيات )العليوم نية وغيةر العقالنيةة  لعقالت وير اختبار األف ار ا .ح1985 . الريحاني  سليمان

 .60-51  ح11 12معة األردنية    الجاالتربوية(

يييية لمحافظيية اربيييد ة ليييدى معلمييي المرحليية الثانو مصييادر الضيييغوط النفسيييح. 2005  .الزعبةةي  نةةزار

   رسالة ماجتتير غير منشورة  جامعة اليرموي  اربد  األردن.وعالقتها بتقدير الذات

لةةد  المعلمةةين والمعلمةةات  ح. اَلحتةةراق النفتةةي2003 . ملةةوم  واليةةالي مائتةةة ع  اليريشةةا   رافةةالزغةةول

مؤتيية وميةةة  مةةدارس ال ةةري الةانويةةة الحك وعالقتةةه بةةإدراكه، للةةنم  القيةةادي لمةةد ري ومةةد رات

 .269-243ح  6 18  جامعة م تة  للبحوث والدراسات

العقالنية والالعقالنيية والمهيارات الحياتيية ليدى فكار تقدير الذات وعالقته باألح. 2013زقوت  اياد.  

 جامعة األزهر  غزة  فلت ين.رسالة ماجتتير غير منشورة    محافظة غزة الدعاة في

االحتييراق النفسييي وعالقتييه بييبعض سييمات الشخصييية لييدى ح. 2008  .هرانةةي  نةةوال عةمةةان أحمةةدالز 

نشورة  جامعة أي القر   مكةة غير م   رسالة ماجتتيرالعامالت مع ذوي االحتياجات الخاصة

 المكرمة.
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مدى فاعلية كل من اإلرشاد النفسي الموجيه وغيير الموجيه ح. 1998 . محمد مبة فىزيدان  إيمان 

  رسةةالة دكتةوراه غيةةر منشةةورة  دى عينيية ميين المعلميياتخفيييف حييدة االحتييراق النفسييي لييفييي ت

 .ة  مبرمعهد الدراسات والبحو  التربوية  جامعة القاهرة  القاهر 

   عمان  دار الف ر للنشر وال باعة.ج النفسينظريات االرشاد والعالح. 1998  .الزيود  نادر فهمي

تةةي لةةد  معلمةةي التربيةةة الياصةةة غوط النفتةةية واَلحتةةراق النفح. مبةةادر الضةة2007  .الزيةةودي  محمةةد

- 215ح  2 23  مجلييية جامعييية دمشيييقفةةي محافظةةةة ال ةةةري وعالقتهةةةا دةةةبعض المتغيةةةرات  

232. 

قيييياس الضيييغوط النفسيييية وأسييياليب بطاريييية ح  1999 . رطاوي  زيةةةدان  والشةةةيص  عبةةةد العزيةةةزالتةةة

 ن  دار ال تاب الجامعي.  العيمواجهتها لدى أولياء أمور األطفال المعوقين

 . مبر  عال، ال تي.2. طعلم النفس العالجيح. 2000 .   إجالل محمدسري 

النفتةي لةد  معلمةي التربيةة اَلسةالمية العةاملين  حتةراقح. متتويات اَل2013  .التليي  محمود جمال

ةةان فةةي ضةةوء بعةةض المتغيةةرات   مجليية دراسييات، العلييوم فةةي المةةدارس الياصةةة فةةي مد نةةة عم 

 .ح4 40  بويةالتر 

المسياندة االجتماعيية وعالقتهيا بجيودة الحيياة ليدى ميريض ح. 2009  .مجةدي صةالحسليمان  حنةان 

  جامعةةةة غيةةةر منشةةةورة   رسةةةالة ماجتةةةتيركييييةكليني ةدراسييية سييييكومتري –هيييق السيييكر المرا

 الزقاريق  مبر.

يةاة لةد  أعضةاء هيئةة ح  دراسةة الضةغوط النفتةية وعالقتهةا بجةودة الح2018  .وائل التيد حامد التيد 

-25 ح 1 3  المجليية الدولييية للدراسييات التربوييية والنفسيييةبجامعةةة الملةةك سةةعود   التةةدريس

48. 
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ء المهنةةي دةةين الجنتةةين  دراسةةة ت بيقيةةة فةةي م ستةةات الرعايةةة ت اإلعيةةاح. محةةددا2000التةةيف  فهةةد  

ح  4 39  رييياضمجليية اإلدارة العاميية الاَلجتماعيةةة دةةبعض مةةدن الممل ةةة العربيةةة التةةعودية  

675 – 781. 

لبدمة لد  ح. العالقة دين التف ير الالعقالني وضغوط ما بعد ا2007  .هين  محمد وحمدي  نزيهشا

ي فلتة ين وفاعليةةة درنةامج إرشةةادي عقالنةي انفعةةالي فةي خفضةةها  لجامعةة فةةعينةة مةن طلبةةة ا

 .ح14 1  مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات

الالعقالنيية وعالقتهيا بسيمتي االنبسياط واالنطيواء ليدى األفكار العقالنية و . ح2018  .شعفوط  حتاي

  جامعةة غيةر منشةورة رة ماجتتي  رسالالعاملين في مستشفيات الخليلعينة من الممرضين 

 اليليل.

  مكتبةة بطارية تشخيص معايير جودة الحياة للعاديين وغير العاديينح. 2009  .شقير  زيني محمود

 و المبرية  القاهرة  مبر.األنجل

مة تمر اإلقليمةي الةةاني   الجودة الحياة واضطرابات النوم لدى الشبابح. 2010  .قير  زيني محمودش

 .2010 –ديتمبر /1 –سبتمبر  /29ألخبائيين النفتيين المبرية  راب ة ا لعل، النفس 

هرة  دار غريةةي لل باعةةة   القةةانظريييات االرشيياد والعييالج النفسيييح. 1994 . الشةةناوي  محمةةد محةةروس

 شر.والن

المشيييرفين التربيييويين دراسييية مقارنييية لمسيييتويات االحتيييراق النفسيييي ليييدى ح. 2001  .شةةةهاب  ا نةةةاس

  رسالة ماجتةتير غيةر منشةورة  جامعةة اليرمةوي  ة في محافظة إربدالثانوي ومديري المدارس

 إربد.

لةةد   بعض المتغيةةرات الديموغراييةةةح. اَلحتةةراق النفتةةي وعالقتةةه دةة2008  . الشةةيي خليةةل  جةةواد محمةةد

 .158-135  ح1 1  مجلة بحوثالمعلمين  
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فيييي ييييل بعيييض  ميدانيييية طبيعييية العميييل وعالقتهيييا بجيييودة الحيييياة دراسيييةح. 2013 . شةةةييي  مةةةري،

  جامعةةة   كليةةة العلةوي اَلنتةةانية والعلةوي اَلجتماعيةةةغيةةر منشةورة   رسةةالة ماجتةتيرالمتغييرات

 ادي بكربلقا د  الجزائر.

مهنية االحتراق النفسي ليدى المعلمية وعالقتيه باالتجياه نحيو ح. 2011  .شيول  لميعه محتن محمدال

  رسالة ماجتةتير غيةر منشةورة  لقطيفمدينة ا دراسة ميدانية على معلمات ثانويات /التعليم

 األكاديمية العربية المفتوحة في الدنماري.

ا دةةةةةبعض ألف ةةةةةار الالعقالنيةةةةةة وعالقتهةةةةةح. ا2007لمان والحمةةةةةوز  عادةةةةةد محمةةةةةد.  البةةةةةبام  سةةةةةهير سةةةةة

  مجليية اتحيياد الجامعييات العربيييةفةةي فلتةة ين  بةةة جامعةةة الضةةفة الغربيةةة لةةد  طلالمتغيةةرات 

 ح.49العدد 

فاعلييية برنييامج ارشييادي عقالنييي انفعييالي فييي خفييض ح. 2009 . ن دةةن ادريةةس عبةةدهميلي  حتةةالبةة

غيةةر منشةةورة. دكتةةوراه ة . رسةةالالفوضييوي لييدى عينيية ميين طييالب المرحليية الثانويييةالسييلوك 

 ة أي القر : التعودية.جامع

وعالقية  ميدى إحسياس طابية كليية التربيية بالرسيتاق بجيودة الحيياةح. 2006 . العادلي  كاظ، كريدي

سةل نة    وقائع ندوة عل، النفس وجودة الحياة  جامعة التةل ان قةادوس ذل  ببعض المتغيرات

 ح.2006ديتمبر//19-17عمان   

جييودة الحييياة توجييه قييومي . المةة تمر الةةدولي التةةادس  ح1999 . محمةةد  محمةةد الغنةةدورالعةةارف بةةاهلل 

-10عةين شةمس  جامعةة  –  المركةز اإلرشةاد النفتةي (82-66)والعشيرين للقرن الحادي 

 نوفمبر. 12

ألمراض التيكوسةةوماتية لةةد  عينةةة ح. خبةةائص الشيبةةية وعالقتهةةا بةةا2009 . عبةةد الحميةةد  فةةردوس

 .211-206ح  2 54  لم النفسمجلة ععين تحت ضغوط نفتية  من المعلمين الواق
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سييية ة والمدر العوامييل األسييريح. 2006  .عبةةد الفتةةام  فوحيةةة أحمةةد التةةيد وحتةةين  محمةةد حتةةين سةةعيد

  بمحافظة بنيي سيويفوالمجتمعية المنبئة بجودة الحياة لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم 

فةةي اكتشةةاف ورعايةةة رة وم ستةةات المجتمةةع المةةدني وقةةائع المةة تمر العلمةةي الرابةةع:  دور األسةة

 ح2006- \ما و \4-3ذوي الحاجات الياصة   كلية التربية بجامعة دني سويف   

. ورقةة اإلرشاد النفسي وجودة الحياة في المجتمع المعاصرح. 2005  .تن مبة فىعبد المع ي  ح

لتربةوي لإلنتةان العربةي فةي منشورة فةي وقةائع المة تمر العلمةي الةالةث لإلنمةاء النفتةي وا عمل

 .23-13وء جودة الحياة  جامعة الزقاريق  مبر ض

هرة: مكتبةةة زهةةراء   القةةاهيياضييغوط الحييياة وأسيياليب مواجهتح. 2006 . مبةة فى عبةةد المع ةةي  حتةةن

 الشرق للنشر والتوزيع.

يمةين فةي نغبات الحياة اليومية لد  المراهقين المواطنين والعرب المقح. م2009العتر  ف ري محمد.  

  كلية العلوي اإلنتةانية واَلجتماعيةة فةي ة دراسات عربية في علم النفسمجلإمارة أدو ظبي  

 .687-637 ح 4 8  و ظبيجامعة اإلمارات العربية المتحدة  أد

ح. اَلحتةةةراق الةةةوظيفي لةةةد  العةةةاملين فةةةي ق ةةةاة اليدمةةةة المدنيةةةة ال ةةةويتي 2003 . العتيبةةةي  آدي غةةةازي 

  جامعةةةة مجلييية العليييوم االجتماعيييية  أح والرغبةةةة فةةةي تةةةري العمةةةل  وعالقتةةةه دةةةنم  الشيبةةةية

 .390-347  ح2 31ال ويت  

الكتئييياب ليييدى المعلميييين الوافيييدين القتيييه بااالحتيييراق النفسيييي وعح. 2004  .عةمةةةان  أكةةةري مبةةةبام

  رسةةالة دكتةةوراه غيةةر منشةةورة  جامعةةة اَلمةةارات العربيةةة لمتحةةدة  العربييية المتحييدة ميياراتباإل

 العربية المتحدة. اَلمارات

 دار الف ر العربي للنشر. :القاهرة  1ط   القلق وإدارة الضغوط . ح2001  .اروق التيدعةمان  ف
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الحييياة لييدى المعلمييين والمعلمييات االجتميياعي وعالقتييه بجييودة  ذكيياءال .ح2013  .العجةةوري  أحمةةد

 زهر بعزة.  كلية التربية  جامعة األغير منشورة   رسالة ماجتتيربمحافظة شمال غزة

برنامج مقترا لمواجهة ضغوط العمل لميديري الميدارس الثانويية فيي ح. 2002  .حمدالعدوان  محمد أ

 األردنية.عمان  الجامعة   ورةه غير منش. رسالة دكتورا محافظة البلقاء

ح. فعاليةةة درنةةامج إرشةةادي لتحتةةن جةةودة الحيةةاة لةةد  2005  .عراقةةي  صةةالم الةةد ن ومظلةةوي  رمضةةان

 .ح2 34  جامعة طن نا  ةمجلة كلية التربيلمكتئبين  ال الب ا

لييدى  برنييامج ارشييادي لخفييض االكتئابييية وتحسييين جييودة الحييياةح. 2004عةةزب  سةةاي الةةد ن محمةةود  

  المة تمر العلمةي التةنوي الةةاني عشةر  التعلةي، للجميةع.. التربيةة المسيتقبلمن معلميي  عينة

 ح.2004مارس//29-28طن العربي  وآفاق جد دة في تعلي، الفئات المهمشة في الو 

ح. مةةد  تعةةرض معلمةةي المرحلةةة الةانويةةة 1986 . محمةةد  األنبةةاري و    حتةةن جةةامعو   عتةةكر  علةةي

 .43- 9ح  10 3 لمجلة التربويةاالنفتي   رة اَلحتراقددولة ال ويت لظاه

ضييغوط الحييياة وأسيياليب مواجهتهييا، الصييحة النفسييية والبدنييية فييي عصيير ح. 2000  .عتةةكر  علةةي

 .ال تاب الحد ث دار :القاهرة. لتوتر والقلقا

 العالقييية بيييين جيييودة الحيييياة النفسييييةح. 2010  .عكاشةةةة  محمةةةود فتحةةةي  وعبةةةد العةةةزي  إدةةةرايي، سةةةلي،

  المةة تمر العلمةةي التةةابع  جةةودة الحيةةاة كاسةةتةمار للعلةةوي التربويةةة والنفتةةية   لغويييةالواالعاقيية 

 ح.2010دريل/ا /14-12كلية التربية بجامعة كفر الشيي   

ح. جةةودة الحيةةاة وعالقتهةةا بالرضةةا الةةوظيفي لةةد  أعضةةاء هيئةةة التةةدريس 2012ق.  عةةالي  سةةحر فةةارو 

 .ح2 11  النفسدراسات عربية في علم بالجامعة  

جييودة الحييياة وعالقتهييا بالكفيياءة الذاتييية المدركيية لييدى عينيية ميين مدرسييي ح. 2018  .العمةةري  سةةمر

 يل.  جامعة اليلغير منشورة تير  رسالة ماجتالجامعات الفلسطينية
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الالعقالنية ومتتويات البحة  –ح. العالقة دين األف ار العقالنية2008 .   سل ان دن موسىالعويضة

-71ح  1 1مجلية رسيالة الخلييج العربيين طلبة جامعة عمةان األهليةة. ة عند عينة مالنفتي

113. 

ومفهييوم  كييير العقالنييي وغييير العقالنيييالتفح. 2009 . الغامةةدي  غةةري هللا دةةن عبةةد الةةرزاق دةةن صةةالح

. رسةةةالة والعييياديين ز ليييدى عينييية مييين الميييراهقين المتفيييوقين دراسيييياً اليييذات ودافعيييية اإلنجيييا

 لمكرمة.نشورة  مكة اماجتتير غير م

الضييغوط المهنييية التييي تواجييه معلمييات التربييية الخاصيية فييي ح. 1990 . الفةةاعوري  فةةا زة عبةةد ال ةةري،

 لعليا  جامعة األردن.ير منشورة  كلية الدراسات ا  رسالة ماجتتير غاألردن

األطفةال ح. متتويات اَلحتراق النفتي لد  معلمات رياض 2010  .والربضي  وائل ت  عمار الفريحا

 – 1559ح  5 24  مجلة جامعة النجاا لألبحاث )العليوم اإلنسيانية(افظة عجلون  في مح

1586. 

تةةي لةةد  عينةةة مةةن معلمةةي ح. اَلحتةةراق النف2006  . فىالقريةةوتي  ادةةرايي، أمةةين والي يةةي  فريةةد مبةة

-131  ح23 1  مجلية كليية التربييةلعاد ين وذوي اَلحتياجةات الياصةة بةاألردن  ال الب ا

151. 

األفكيييار الالعقالنيييية وانفعيييال الغضيييب لييدى أفيييراد الشيييرطة فيييي ضيييوء ح. 2014 . وسةةىالقبةةاص  م

 سالمية غزة.الجامعة اَل غير منشورة  رسالة ماجتتير المتغيرات

  مكتبةةة التةةاعي  جةةدة  الممل ةةة العربيةةة النفسييية ومواجهتهيياالضييغوط ح. 2004  .يكامةةل  محمةةد علةة

 التعودية.

  مجلة عليم الينفسح. نوعية الحياة وعالقتها بالبحة النفتةية  2011  تيتير.  كتلو  كامل  وعبد هللا

 ح.64-89 
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دراسية ى الراشيدين : لالعقالنية ومعنيى الحيياة ليدالعالقة بين االفكار اح. 2012 .   خلود بشارهكرام

  جامعةةة غيةةر منشةةورة رسةةالة ماجتةةتير  ميدانييية علييى عينيية ميين محييافظتي حمييص وحميياة

 ا.التربية  سوري كلية دمشق 

ترجمة طالي خفةاجي  مكةة   االرشاد والعالج النفسي بين النظرية والتطبيقح. 1985 . كوري  جيرالد

 ة.المكرمة  المكتبة الفيبيل

فييية وأثرهييا علييى المسييتوى األداء الييوييفي للعيياملين: ة الحييياة الوييجييودح. 2014  .ماضةةي  خليةةل

غيةةةر منشةةةورة  جامعةةةة قنةةةاة  رسةةةالة دكتةةةوراه   دراسييية تطبيقيييية عليييى الجامعيييات الفلسيييطينية

 التويس  مبر.

النفتةية لةد  ح. اَلكتئةاب والمعنةى الشيبةي وجةودة الحيةاة 2011المال ي  حنان عبد الرحي، عبةد هللا  

مجلييية كليييية بجامعةةةة أي القةةةر  فةةةي ضةةةوء بعةةةض المتغيةةةرات  كليةةةة التربيةةةة  عينةةةة مةةةن طالبةةةات

 .ح145 3جامعة األزهر   – التربية

 ح. األف ار الالعقالنية وعالقتها بالضغوط النفتية أد  طلبة كلية التربية.2011 . شايع عبدهللمجلي  

 .ح1 27. مجلة جامعة دمشق

واسةةتراتيجيات التعةةايش  المواجهةةة  للبةة، وضةةعاف ح. جةةودة الحيةةاة 2011  .رحمنمحمةةد  سةةعيد عبةةد الةة

 .ح87 2  مجلة كلية التربية بجامعة بنهاالتمع دراسة تحليلية  

   أسس وت بيقات. القاهرة  دار الرشاد.العالج المعرفي السلوكيح. 2000  .دهللامحمد  عادل عب

مجلية مركيز البحيوث  ن وحاجةاته، اَلرشةادية معلمةيح. الضةغوط النفتةية لةد  ال1999 . محمد   وسف

 .227-195ح  15 8جامعة ق ر  -التربوية
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 بصورته األوليةعلمين (: مقياس جودة الحياة للم1)ملحق رقم 

 مقياس جودة الحياة للمعلمين بصورته األولية

لدىمعلميمرحلةفكيرالناقدوجودةالحياةعيوعالقتهبالتالمقياسمأخوذمندراسةالذكاءاالجتما

ستمتحكيمهمنقبل.التعليماألساسيبمحافظةخانيونسللباحثةإيمانمحمودأبويونس،فعليهالمقيا

 
 رةالعبا

عالية 

 جدا
 منخفضة متوسطة عالية

منخفضة 

 جدا

 :التاليةأوال: مجال األهداف .أشعر أن عملي كمعلم يحقق لي األهداف 

      اة هللامرض 1

      يجعلني نموذجاً يحتذى به 2

      نيل احترام وتقدير محيطي  3

      الرضا الوظيفي 4

      مةالحياة الكري 5

      دائي بشكل مستمرتطوير قدراتي وأ 6

      الحصول على الترقية في وقتها 7

      مساعدة الطلبة على التعليم المستمر 8

      الحياتيةزيادة خبراتي  9

      الحصول على التدريب الكافي ألداء مهامي بشكل صحيح 10

 :على تحقيق التوقعات التاليةثانياً : التوقعات  اشعر أن عملي كمعلم يعمل 

      احترام المجتمع وتقديره لي 11

عملي يساعدني في تكوين اتجاهات ايجابية نحو التعليم  12

 والتعلم

     

      تقدير المسئولين عنيعملي يزيد من  اشعر أن 13

      تحقيق ذاتي 14

      بناء العالقات االجتماعية االيجابية بين الزمالء 15

      ي مرموقالحصول على مركز اجتماع 16

      الحصول على راتب يتناسب مع الجهد الذي أبذله 17

      ر المدرسةأساهم في تقديم االقتراحات لتطوي 18

      أولياء األمور في العملية التعليميةدور  19

      تحقيق طموحاتي 20

      معرفة مشاعر اآلخرين تجاهي 21

      نقاط القوة والضعف لدي معرفة 22

      المساهمة في تحقيق رسالة مهنة التعليم 23

 مامات:باالهتوعالقته  ثالثا: مجال االهتمامات إدراك المعلم لوضعه في الحياة

      تقدم المجتمع ورقيه من خالل تعليمي للطلبة 24

      مشاركة المجتمع في إحياء المناسبات الدينية والوطنية 25

عال مع مؤسسات المجتمع ذات التواصل المستمر والف 26

 العالقة

     

      البحث عن أفكار جديدة لحل المشكالت المجتمعية 27

      بروح الفريقل العم 28

      توفير بيئة تعليمية تعلمية تفاعلية 29

      توظيف تقنيات التعليم واألفكار التربوية الجديدة  30

      ي المعرفة التربويةف اإلسهام 31

 رابعا: المعايير أرى أن عملي يساهم في تطوير ذاتي بشكل مستمر وهذا يتضح من خالل:



 

178 
 

      ليمات والقوانينبالتعمدى التزامي  32

      تطوير العالقات الجيدة مع الزمالء 33

      تطوير مشاعر الرضا لدي 34

      تحسين نتائج الطلبة في االمتحانات 35

      ت مهنة التعليمالتزامي بأخالقيا 36

      تقبل الطلبة واحترامهم لي 37

      ولوائحها وتعليماتهاااللتزام بنظام المدرسة  38

      قدرتي على ضبط نفسي تطوير 39

      االلتزام بالتدريب والتعلم مدى الحياة 40
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 النهائيةبصورته  (: مقياس جودة الحياة للمعلمين2ملحق رقم )

دةالحياةللمعلمينقياسجوم

 
 العبارة

عالية 

 جدا
 منخفضة متوسطة عالية

منخفضة 

 جدا

 لي األهداف التالية:ملي كمعلم يحقق اوالً: مجال األهداف ،أشعر ان ع

      يجعلني نموذجاً يحتذى به في المجتمع 1

      نيل احترام وتقدير المحيطين بي  2

      الوظيفي تحقيق الرضا 3

      الحياة الكريمةيوفر لي  4

      تطوير قدراتي وأدائي بشكل مستمر 5

      الحصول على الترقية في وقتها 6

      اتيةادة خبراتي الحيزي 7

      مساعدة الطلبة على التعليم المستمر 8

الحصول على التدريب الكافي ألداء مهامي بشكل  9

 صحيح

     

 كمعلم يعمل على تحقيق التوقعات التالية: : التوقعات،  أشعر أن عمليثانياً 

      المجتمع وتقديره لياحترام  10

      التعليم والتعلم هات ايجابية نحويساعدني في تكوين اتجا 11

      اشعر أن عملي يزيد من تقدير المسئولين عني 12

      تحقيق ذاتي 13

      ايجابية بين الزمالء بناء عالقات اجتماعية 14

      الحصول على مركز اجتماعي مرموق 15

      الحصول على راتب يتناسب مع الجهد الذي أبذله 16

      تراحات لتطوير المدرسةم في تقديم االقأساه 17

      المساهمة في تحقيق رسالة مهنة التعليم 18

      معرفة نقاط القوة والضعف لدي 19

 باالهتمامات:المعلم لوضعه في الحياة وعالقته  : مجال االهتمامات، إدراكثالثا  

      تقدم المجتمع ورقيه من خالل تعليمي للطلبة 20

      ي إحياء المناسبات الدينية والوطنيةشاركة المجتمع فم 21

التواصل المستمر والفعال مع مؤسسات المجتمع ذات  22

 العالقة

     

      المجتمعيةأفكار جديدة لحل المشكالت البحث عن  23

      بروح الفريقالعمل  24

      توفير بيئة تعليمية تعلمية تفاعلية 25

      كار التربوية الجديدة ت التعليم واألفتوظيف تقنيا 26

      ي المعرفة التربويةفاالسهام  27

 ل:كل مستمر وهذا يتضح من خالرابعاً: المعايير،أرى أن عملي يساهم في تطوير ذاتي بش

      العالقات الجيدة مع الزمالءتطوير  28

      تطوير مشاعر الرضا لدي 29

      نة التعليمالتزامي بأخالقيات مه 30

      تقبل الطلبة واحترامهم لي 31

      االلتزام بنظام المدرسة ولوائحها وتعليماتها 32

      مدى الحياة االلتزام بالتدريب والتعلم 33

      على ضبط نفسير قدرتي تطوي 34

      تحسين نتائج الطلبة في االمتحانات 35
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 صورته األوليةب نفسي للمعلمين(: مقياس االحتراق ال3ملحق رقم )
 ببورته األولية (Maslach,1985)مقياس اَلحتراق النفتي للمعلمين  مقياس ماسالشح 

 

 العبارة
ال تنطبق 

 إطالقا

 تنطبق ال

بدرجة 

 كبيرة

إلى  تنطبق

 حدا ما

تنطبق 

بدرجة 

 كبيرة

تنطبق 

 تماما

      نتيجة عملية التدريس باستنزاف انفعالياشعر  1

      المدرسي باستنزاف طاقتي في العملمع نهاية اليوم اشعر  2

اشعر باإلنهاك حينما استيقظ في الصباح وأتذكر أنه الواجب  3

 الذهاب إلى المدرسة 

     

      بسهولةأتفهم مشاعر طالبي  4

      اشعر أنني أتعامل مع بعض الطلبة وكأنه أشياء وليس بشر 5

      لي اإلجهاد يوم العمل يسبب إن التعامل  من الناس طوال 6

      بفاعلية عالية فيما يتعلق بمشكالت طالبيأتعامل  7

      اشعر باالحتراق النفسي من عملي بالتدريس 8

يجابياً في حياة كثير من الناس من خالل اشعر أن لي تأثيراً ا 9

 عملي

     

      أصبحت أكثر قسوة مع الناس نتيجة عملي بالتدريس 10

      قسوة عواطفيلعملي كمعلم أثرا بالغا في اشعر بان  11

      درجة عالية من الحيوية أثناء التدريساشعر ب 12

      مارستي لمهنة التدريساشعر باإلحباط من م 13

      اشعر أنني اعمل في هذه المهنة بإجهاد كبير 14

      حقيقة ال اهتم بما يحدث مع طالبي من مشاكل 15

شكل مباشر مع المعلمين يؤدي بي إلى ضغوط إن العمل ب 16

 شديدة 

     

      استطيع خلق جو نفسي مريح مع طالبي بسهولة 17

      طالبي سعادة بعد انتهاء العمل معاشعر براحة و 18

      اعتقد أنني أنجزت أشياء مهمة في عملي بمهنة التعليم  19

      رستي لهذه المهنةنهاية نتيجة مماأشعر وكأنني أشرفت على ال 20

أتعامل بكل هدوء مع المشاكل االنفعالية و)العاطفية( في أثناء   21

 ممارستي لمهنة التدريس

     

      مشاكلهمعن بعض اشعر أن الطالب يلومونني  22

      اشعر بدرجة من النشاط أثناء تعليم الطالب 23

      ة التعليمسبب عملي في مهنأرى أن لي حضور في اآلخرين ب 24

اعتقد أنني استطعت تحقيق أشياء ذات قيمة في عملي بمهنة  25

 التعليم

     

ب عملي بى شفا الهاوية بسهناك إحساس يراودني بأنني عل 26

 مهنة التدريس ب

     

      اشعر بالفشل عندما أرى نتائج أعمالي 27

      علماشعر بالعجز عن استمراري بالعمل كم 28
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 العبارة
ال تنطبق 

 إطالقا

 تنطبق ال

بدرجة 

 كبيرة

إلى  تنطبق

 حدا ما
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بدرجة 

 كبيرة

تنطبق 

 تماما

      ظر لنفسي ) لذاتي( نظرة دونيةان 29

      أتطلع إلى أن استمر في مهنة التدريس مستقبالً  30

 كمدرس تفوق ماهني في عملي اعتقد أن الضغوط التي تواج 31

 يمكنني تحمله

     



 



 

182 
 

 (: مقياس االحتراق النفسي للمعلمين بصورته النهائية4ملحق رقم )

  مقياس ماسالشح النفتي للمعلمينقياس اَلحتراق م
 

 العبارة

ال 

تنطبق 

 إطالقا

ال تنطبق 

بدرجة 

 كبيرة

تنطبق 

إلى حدا 

 ما

تنطبق 

بدرجة 

 كبيرة

تنطبق 

 تماما

      استنزاف طاقتي في العملنهاية اليوم المدرسي بمع اشعر  1

اشعر باإلنهاك حينما استيقظ في الصباح وأتذكر أن من واجبي الذهاب إلى  2

 مدرسة ال

     

      أتفهم مشاعر طالبي بسهولة 3

      اشعر أنني أتعامل مع بعض الطلبة وكأنهم أشياء وليس بشر 4

      يسبب لي اإلجهاد من الطلبة طوال يوم العملإن التعامل مع عدد كبير  5

      أتعامل بفاعلية مع مشكالت طالبي 6

وأهاليهم من خالل كثير من الطلبة اشعر أن لي تأثيراً ايجابياً في حياة  7

 عملي

     

      أصبحت أكثر قسوة مع الطلبة نتيجة عملي بالتدريس 8

      ي تبلد عواطفي وانفعاالتيبالغا فاشعر بان لعملي كمعلم أثرا  9

      درجة عالية من الحيوية أثناء التدريساشعر ب 10

      اشعر باإلحباط من ممارستي لمهنة التدريس 11

      نني اعمل في هذه المهنة بإجهاد كبيراشعر أ 12

      أتجنب االهتمام بمشكالت طالبي 13

      يؤدي بي إلى ضغوط شديدة  عملي بشكل مباشر مع المعلمين اآلخرين 14

      استطيع خلق جو نفسي اجتماعي مريح مع طالبي بسهولة 15

      ل مع طالبياشعر براحة وسعادة بعد انتهاء العم 16

      اعتقد أنني أنجزت أشياء مهمة في عملي بمهنة التعليم  17

      مهنةأشعر وكأنني أشرفت على النهاية نتيجة لمزاولتي لهذه ال 18

هدوء مع المشاكل االنفعالية و)العاطفية( في أثناء ممارستي  أتعامل بكل 19

 لمهنة التدريس

     

      لطالباط أثناء تعليم اشعر بالحيوية والنشا 20

      أرى أن لي حضور عند اآلخرين بسبب عملي في مهنة التعليم 21

الحياتية من خالل عملي اعتقد أنني استطعت تحقيق كثير من طموحاتي  22

 هنة التعليمبم

     

      اشعر بالفشل عندما أرى نتائج طالبي 23

      اشعر بالعجز عن استمراري بالعمل كمعلم 24

      لنفسي )لذاتي( نظرة دونيةانظر  25

      أتطلع إلى أن أستمر في مهنة التدريس مستقبالً  26

على ي عملي كمدرس تفوق طاقتي اعتقد أن الضغوط التي تواجهني ف 27

 التحمل

     

      أشعر باستنزاف انفعالي نتيجة عملي كمعلم 28

      لتدريسباأشعر باالحتراق النفسي من عملي  29

      هناك إحساس يراودني بأنني على شفا الهاوية بسبب عملي بمهنة التدريس 30
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 صورته األوليةب (: مقياس منغصات الحياة للمعلمين5ملحق رقم )

الباحثة( )تطوير  بصورته األولية ات الحياة اليومية للمعلمينمقياس منغص  

منخفضة 

 جدا
 عالية متوسطة منخفضة

عالية 

 جدا
 الرقم العبارة

 أوال : منغصات نفسية

 1 اشعر بالغضب السريع أثناء ممارستي لمهنتي كمعلم     

 2 اشعر بأني أسوء معلم على اإلطالق     

 3 ال أهتم بأمر طالبي     

 4 اشعر باليأس من مهنة التدريس     

 5 أشعر بالعجز مع نهاية اليومي المدرسي     

 6 علمة سلبية لكوني مانظر لنفسي نظر     

 7 أشعر بالقلق عندما أكون ذاهباً لعملي     

 8 اشعر بأني فقدت طاقتي الحيوية مع نهاية يومي     

 9 الوظيفي زعاج لفقدان الدعم النفسياشعر باالن     

 10 افتقد دافعيتي نحو التدريس     

 11 المدرسيأشعر بالفشل مع نهاية اليومي      

عيةلمنغصات االجتماثانيا: ا  

 12 تزعجني تدني المكانة االجتماعية للمعلم في مجتمعي     

س في أفضل العزلة )الجلوس بالمكتبة أو المختبر(على أن اجل     

 غرفة المعلمين

13 

 14 أعطي وظيفتي وقتا على حساب نفسي      

العالقات االجتماعية بين يضايقني وجود اضطرابات في      

 ةالهيئة التدريسيأعضاء 

15 

يزعجني التعامل مع اآلباء الذين يعتقدون بأنهم أنجبوا أطفاال      

 مثاليين.

16 

 17 دريس بأنها مهنة سهلة تزعجني نظرة المجتمع لمهنة الت     

 18 يضايقني عدم احترام التالميذ لمعلميهم     

ة( في تعاون العاملين )معلمين وإداريين وأذنيزعجني عدم      

 المدرسة

91  

 20 أعطي وظيفتي وقتا على حساب أسرتي     

 ثالثا:المنغصات التربوية

للجان(حيث أنها تزعجني األعباء الوظيفية ) المناوبة وأنشطة ا     

 اقتياكبر من ط

21 

وقت اشعر باالستياء عندما يكون علي انجاز مهمات خارج      

 العمل

22 

 23 عملعند تقصيري بال تضايقني محاسبة مديري     

 24 أتنغص عند التعرض للسخرية من قبل التالميذ     

 25 تزعجني األعمال الكتابية المطلوبة مني     

ية والتعزيز والتقدير لما عدم وجود المكافآت المعنويضايقني      

 أقوم به

26 
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منخفضة 

 جدا
 عالية متوسطة منخفضة

عالية 

 جدا
 الرقم العبارة

 27 ة كثيرا على انجاز األعمال\المديرأتنغص عندما يلح      

تصادية: المنغصات االقرابعا  

 28 اشعر بأن راتبي غير مناسب لما أقوم به من أعمال     

 20 تضايقني تدني مكانة المعلم االقتصادية     

 30 لمادية في المدرسةجني عدم توفر اإلمكانات ايزع     

31. الترقية المطلوبةيزعجني عدم الحصول على        

 32 ت الماديةيضايقني عدم وجود المكافآ     

امسا: منغصات بيئيةخ  

 33 يضايقني بعد المسافة بين منزلي ومدرستي     

) اإلضاءة، اشعر باإلحباط عندما تكون بيئة المدرسة المادية     

 غرفة الصف( غير صحية والتهوية ولون

34 

استخدام األجهزة االلكترونية ) الحاسوب،جهاز يزعجني      

 س( في التدري LCDالعرض

35 

 36 ني استخدام الوسائل التعليمية في مهنتييزعج     

لمنغصات الصحيةا  

 37 أشعر بالصداع مع انتهاء يومي المدرسي     

 38 ارتفاع في ضغط الدم أعاني من     

 39 والتهابات الجهاز التنفسيأعاني من الربو      

 40 اشعر بألم بالظهر والقدمين     

 41 قرحة المعويةتهاب المعدة والأعاني من ال     

 

 



 

185 
 

 (: مقياس منغصات الحياة للمعلمين بصورته النهائية6ملحق رقم )

 قياس منغصات الحياة اليومية للمعلمينم

نخفضة م

 جدا
 عالية متوسطة منخفضة

عالية 

 جدا
 الرقم العبارة

 اوالً : منغصات نفسية

 1 اشعر باليأس من مهنة التدريس     

 2 سين المنظومة التعليميةنفسي عاجز عن تحأرى       

 3 انظر لنفسي نظرة سلبية لكوني معلم     

 4 أشعر بعدم االرتياح عندما أكون ذاهباً لعملي     

 5 النفسي الوظيفيدان الدعم اشعر باالنزعاج لفق     

 6 افتقد دافعيتي نحو التدريس     

 7 لتالميذاتنغص عند التعرض للسخرية من قبل ا     

 8 أشعر بأني فقدت طاقتي الحيوية مع نهاية يومي     

 9 أشعر أنني ال أستطيع تحقيق أهداف الدروس التي أعملها     

غصات االجتماعيةثانياً: المن  

 10 زعنجي تدني المكانة االجتماعية للمعلم في مجتمعيت     

ان اجلس في أفضل العزلة )الجلوس بالمكتبة او المختبر(على      

 المعلمين غرفة

11 

 12 أعطي وظيفتي وقتا على حساب حاجاتي واهتماماتي     

ين يضايقني وجود اضطرابات في العالقات االجتماعية ب     

 ةاعضاءالهيئة التدريسي

13 

يزعجني التعامل مع اآلباء الذين يعتقدون بأنهم انجبوا أطفاال      

 مثاليين.

14 

 15 لتدريس بأنها مهنة سهلة المجتمع لمهنة اتزعجني نظرة      

 16 يضايقني عدم احترام التالميذ لمعلميهم     

يين واذنة( في واداريزعجني عدم تعاون العاملين )معلمين      

 المدرسة

71  

 ثالثا:المنغصات التربوية

تزعجني األعباء الوظيفية ) المناوبة وأنشطة اللجان(حيث أنها      

 اقتياكبر من ط

18 

شعر باالستياء عندما يكون علي انجاز مهمات خارج وقت ا     

 العمل

19 

 20 تضايقني محاسبة مديري عند تقصيري بالعمل     

 21 لوبة منيي األعمال الكتابية المطتزعجن     

يضايفني عدم وجود المكافآت المعنوية والتعزيز والتقدير لما      

 اقوم به

22 

 23 ة كثيرا على انجاز االعمال\دما يلح المديراتنغص عن     

 رابعاً: المنغصات االقتصادية

 24 أعمالاشعر بأن راتبي غير مناسب لما أقوم به من      

 25 علم االقتصاديةتضايقني تدني مكانة الم     

 26 يزعجني عدم توفر االمكانات المادية في المدرسة     
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نخفضة م

 جدا
 عالية متوسطة منخفضة

عالية 

 جدا
 الرقم العبارة

27. ةالترقية المطلوبيزعجني عدم الحصول على        

 خامساً: منغصات بيئية

 28 أعاني من صعوبة الوصول إلى المدرسة     

ادية) االضاءة، تكون بيئة المدرسة الماشعر باالحباط عندما      

 ولون غرفة الصف( غير صحية والتهوية

29 

يزعجني استخدام الوسائل التعليمية واالجهزة االلكترونية      

 ي التدريس( ف LCDاز العرض)الحاسوب،جه

30 

 سادساً:المنغصات الصحية

 31 أشعر بالصداع مع انتهاء يومي المدرسي     

 32 اعاني من ارتفاع في ضغط الدم     

 33 التهابات الجهاز التنفسياعاني من الربو و     

 34 اشعر بألم بالظهر والقدمين     

 35 لمعويةاعاني من التهاب المعدة والقرحة ا     
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 بصورته األولية(: مقياس األفكار الالعقالنية 7لحق رقم )م

بصورته األولية( 1985قياس األفكار الالعقالنية )الريحاني، م  

ةالعبار   ال نعم 

بدا بالتضحية بمصالحي ورغباتي في سبيل رضا وحب اآلخرينال أتردد أ 1    

ما يمكن من الكمالق أهدافه بأقصى أؤمن بان كل شخص يجب أن يسعى دائما إلى تحقي 2    

المسيئين بدالً من معاقبتهم أو لومهمأفضل السعي وراء إصالح  3    

ي على غير ما أتوقعال استطيع أن اقبل نتائج أعمال تأت 4    

   أؤمن بان كل شخص قادر على تحقيق سعادته بنفسه 5

اطرث الكوارث والمخيجب أن ال يشغل الشخص نفسه في التفكير بإمكانية حدو 6    

مواجهتهاأفضل تجنب الصعوبات بدال من  7    

   من المؤسف أن يكون اإلنسان تابعا لآلخرين ومعتمدا عليهم 8

في الحاضر والمستقبل اضي اإلنسان يقرر سلوكهأؤمن بان م 9    

   يجب أن ال يسمح الشخص لمشكالت اآلخرين أن تمنعه من الشعور بالسعادة 10

إليهمثالي لكل مشكلة البد من الوصول تقد أن هناك حل اع 11    

   إن الشخص الذي ال يكون جديا ورسميا في تعامله مع اآلخرين ال يستحق احترامهم 12

31 ن يتعامل الرجل مع المرأة على أساس المساواةاعتقد أن من الحكمة أ     

اآلخرينيزعجني أن يصدر عني أي سلوك يجعلني غير مقبول من قبل  14    

بمقدار ما ينجز من أعمال حتى وان لم تتصف بالكمالؤمن بان قيمة الفرد ترتبط أ 15    

ابلشريرة حتى أتبين األسبأفضل االمتناع عن معاقبة مرتكبي األعمال ا 16    

   أتخوف دائما من أن تسير األمور على غير ما أريد 17

بالسعادة أو التعاسةفي شعوره  تلعب دورا كبيراأؤمن بان أفكار الفرد وفلسفته في الحياة  18    

   أؤمن بان الخوف من إمكانية حدوث أمر مكروه ال يقلل من احتمال حدوثه 19

هلة التي تخلو من تحمل المسئولية و مواجهة سعادة هي في الحياة الساعتقد أن ال  20

 الصعوبات

  

فيهاإمكانية الفشل  أفضل االعتماد على نفسي في كثير من األمور رغم 21    

   ال يمكن للفرد أن يتخلص من تأثير الماضي حتى وان حاول ذلك 22

إسعاد غيره شعر بأنه غير قادر على من غير الحق أن يحرم الفرد نفسه من السعادة إذا  23

 ممن يعانون الشقاء

  

   لما أواجه من اشعر باضطراب شديد حين افشل في إيجاد الحل الذي اعتبره حالً مثاليا ً 24
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ةالعبار   ال نعم 

 مشكالت

   يفقد الفرد هيبته واحترام الناس له إذا أكثر من المرح والمزاح 25

ي يجب أن تقوم بينهماعليها يضر بالعالقة التان تعامل الرجل مع المرأة من منطلق تفوقه  26 .   

   أؤمن بان رضا جميع الناس غاية ال تدرك 27

وكلة إلي بشكل يتصف بالكمال مهما كانت نجز األعمال الماشعر بان ال قيمة لي إذا لم أ  28

 الظروف

  

احتقارهمبعض الناس مجبولون على الشر والخسة والنذالة ومن الواجب االبتعاد عنهم و 29     

الواقع إذا لم يكن قادرا على تغييرهيقبل اإلنسان باألمر  يجب أن 30    

مت الناس وتعاستهأؤمن بان الحظ يلعب دورا كبيرا في مشكال 31    

   .يجب أن يكون الشخص حذرا ويقظاً من إمكانية حدوث المخاطر 32

تجنبها واالبتعاد عنهاأؤمن بضرورة مواجهة الصعوبات بكل ما استطيع بدال من  33    

أتصور نفسي دون مساعدة من هم أقوى منيال يمكن أن  34    

   ارفض بان أكون خاضعا لتأثير الماضي 35

ي مشكالت اآلخرين وتحرمني من الشعور بالسعادةغالبا ما تؤرقن  36    

مشكالتمن العبث أن يصر الفرد على إيجاد ما يعتبره الحل المثالي لما يواجهه من  37 .   

الفرد للمداعبة والمزاح يقلل من احترام الناس لهأن ميل  ال اعتقد 38    

مساواةارفض التعامل مع الجنس األخر على أساس ال 39    

ضل التمسك بأفكاري ورغباتي الشخصية حتى وان كانت سببا في رفض اآلخرين ليأف 40    

قيمته ل فيما يعمل ال يقلل منأؤمن أن عدم قدرة الفرد على الوصول إلى الكما 41    

   ال أتردد في لوم و عقاب من يؤذي اآلخرين ويسيء إليهم 42

كهأؤمن بان كل ما يتمنى المرء يدر 43    

ان الظروف الخارجة عن إرادة اإلنسان غالبا ما تقف ضد تحقيقه لسعادتهأؤمن ب 44    

والكوارثالحوادث ينتابني خوف شديد من مجرد التفكير بإمكانية وقوع  45    

   يسرني أن أواجه بعض المصاعب والمسئوليات التي تشعرني بالتحدي 46

هة مسئولياتياشعر بالضعف حين أكون وحيدا في مواج 47    

اعتقد أن اإللحاح على التمسك بالماضي هو عذر يستخدمه البعض لتبرير عدم قدرتهم على  48

 التغيير

  

وهو يرى غيره يتعذبشخص من غير الحق أن يسعد ال 49    
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ةالعبار   ال نعم 

من المنطق أن يفكر الفرد في أكثر من حل لمشكالته وان يقبل بما هو عملي وممكن بدال  50

ً البحث عما يعتب من اإلصرار على ر حالً مثاليا . 

  

أؤمن بان الشخص المنطقي يجب أن يتصرف بعفوية بدالً من أن يقيد نفسه بالرسمية  51

 والجدية

  

ا للمرأةعلى الرجل أن يكون تابعمن العيب  52    
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 (: مقياس األفكار الالعقالنية بصورته النهائية8ملحق رقم )

 مقياس األفكار الالعقالنية

عبارةال   ال نعم 

   ال أتردد أبدا بالتضحية بمصالحي ورغباتي في سبيل رضا وحب المسؤولين 1

فهتحقيق أهداأؤمن بان كل طالب يجب أن يسعى دائما إلى  2    

بدالً من معاقبتهم أو لومهمى تعديل سلوك الطلبة الأفضل السعي  3    

   ال أتقبل نتائج طالبي عندما تأتي بعكس ما أتوقع 4

شخص قادر على تحقيق سعادته بنفسهأؤمن بان كل  5    

   ال أتقبل أن يكون الطالب تابعا لآلخرين ومعتمدا عليهم 6

لبة ويجب مساعدتهم فيها.مشكلة يعاني منها الط هناك حل مثالي لكلاعتقد أن  7    

   إن الشخص الذي ال يبادل االحترام في تعامله مع اآلخرين ال يستحق احترامهم 8

ن الحكمة أن يتعامل المعلم مع الطالب على أساس احترام حقوقه.اعتقد أن م 9    

بةيجعلني غير مقبول من قبل الطليزعجني أن يصدر عني أي سلوك  10    

ير الطالب مرتبط بمقدار ما ينجزه من أعمال حتى وان لم تتصف بالكمالأؤمن بأن تقد 11    

لمقبولة من الطلبة حتى أتبين األسبابي األعمال غير اأفضل االمتناع عن معاقبة مرتكب 12    

   أتخوف دائما من أن تسير األمور على غير ما أريد 13

را كبيرا في شعوره بالنجاح في عملهفته في الحياة تلعب دوأؤمن بان أفكار المعلم وفلس 14    

مواجهة مل المسئولية و اعتقد أن سعادة الطالب هي في الحياة المدرسية التي تخلو من تح  15

مهام التعليميةال  

  

إمكانية الفشل فيهاأفضل االعتماد على نفسي كمعلم في كثير من األمور رغم  16    

الحل الذي اعتبره حالً مثاليا ً  ديد حين افشل في إيجاداشعر باضطراب ش 17    

مقبولهيبته واحترام الطلبة له إذا أكثر من السلوك غير المعلم يفقد ال 18    

أن يقبل المعلم باألمر الواقع إذا لم يكن قادرا على تغييره يجب 19    

ئةالمعلم حذرا ويقظاً من إمكانية حدوث أمور مفاجيجب أن يكون  20 .   

أتصور نفسي كمعلم دون مساعدة من هم أكثر تأهيال منيال يمكن أن  21    

لي لما يواجهه من مشكالتتبره الحل المثامن غير المقنع أن يصر المتعلم على إيجاد ما يع 22 .   

الكمال فيما يعمل ال يقلل من قيمتهأؤمن أن عدم قدرة المعلم على الوصول إلى  23    

سئوليات التي تشعرني بالتحديواجه بعض المصاعب والميسرني أن أ 24    

   اشعر بالضعف حين أكون وحيدا في مواجهة مسئولياتي 25
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عبارةال   ال نعم 

أن يتصرف بعفوية بدالً من أن يقيد نفسه بالرسمية والجديةلم المنطقي يجب أؤمن بان المع 26    

تجنب الصعوبات بدال من مواجهتهاأفضل  27    

ضر والمستقبلرد يقرر سلوكه في الحاأؤمن بأن ماضي الف 28    

   ال يمكن للفرد أن يتخلص من تأثير الماضي حتى وان حاول ذلك 29

ركلناس غاية ال تدأؤمن بأن رضا جميع ا 30    

في رفض اآلخرين ليأفضل التمسك بأفكاري ورغباتي الشخصية حتى وان كانت سببا  31    

خرين ويسيء إليهمال أتردد في لوم وعقاب من يؤذي اآل 32    

33    أؤمن بأن الظروف الخارجة عن إرادة اإلنسان غالبا ما تقف ضد تحقيقه لسعادته 

حل لمشكالته وان يقبل بما هو عملي وممكن بدال فرد في أكثر من من المنطق أن يفكر ال 34

البحث عما يعتبر حال مثاليامن اإلصرار على   

  

الشعور بالسعادةاآلخرين أن تمنعه من  يجب أن ال يسمح الشخص لمشكالت 35    
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 قائمة أسماء السادة والسيدات المحكمين(: 9ملحق رقم )

 مكان العمل اَلس، ي
 جامعة القدس المفتوحة/ اليليل شاهين محمد عبد الفتامأ.د.  1
 جامعة القدس المفتوحة/ اليليل د. خالد كتلو 2
 جامعة النجام الوطنية د. فاخر اليليلي 3
 ة اليليلجامع د. محمد عجوة 4
 جامعة اليليل د. إدرايي، المبري  5
 جامعة اليليل د. عبد الناصر سوي ي 6
 جامعة اليليل د. منال أدو منشار 7
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 (: كتب تسهيل المهمة10ملحق رقم )
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