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  امللخص:

في كلية العلوم واآلداب برفحاء بجامعة   ات االحتراق النفس ي بأبعاده املختلفة لدى عضوات هيئة التدريسمستوي علىلي التعرف البحث الحا يهدف

حجم اإلرشاد و عد من أبعاد االحتراق النفس ي لدى عضوات هيئة التدريس  بين مستويات كل ب    االرتباِطية  التعرف على داللة العالقةو  ،الحدود الشمالية

 .ملستويات حجم اإلرشاد األكاديمي بمستويات أبعاد االحتراق النفس ي لدى عضوات هيئة التدريس يةالتنُبئِ لقدرة ا  والتعرف على ،ديمياألكا

البحث من  التدريس  ( عضوة 57)  تألفت عينة  الوصفي وأعدت   .البحث( من مجتمع  %75)  بنسبة  من عضوات هيئة  املنهج  الباحثة  استخدمت 

عرب من ِقبل ( Maslach,1986)مقياس ماسالش  تم استخدام  ،بحثولتحقيق أهداف ال  ،ةنموذج بيانات أولي
ُ
تم تطبيقِه على العينة و   (2000  )البتال  امل

أن االحتراق النفس ي يسود    -1توصل البحث إلى النتائج اآلتية:.  بمجتمع البحث الحالي الخصائص السايكومترية للمقياسالتأكد من    تم و   بصيغتِه النهائية

بمستبأب املختلفة  التدريس.  عاده  هيئة  عضوات  لدى  ومرتفعة  متوسطة  طرد  -2ويات  ارتباط  عالقة  االحتراق   يةوجود  مستويات  بين   
ً
إحصائيا دالة 

التدريس   هيئة  لدى عضوات  املختلفة  بأبعاده  األكاديمي.  و النفس ي  اإلرشاد  األكاديمي قدرة  لالعليا    للمستوياتأن    -3حجم  اإلرشاد  لة ا د تنُبِئية  حجم 

 بمستو 
ً
  يات األبعاد املختلفة لالحتراق النفس ي.إحصائيا

 .عضوات هيئة التدريس؛ اإلرشاد األكاديمي ؛االحتراق النفس ي :الكلمات املفتاحية

 املقدمة: 

تبت حوله الع  ،هتمام العديد من الباحثينا   نال  الذي مصطلحات علم النفس    أحداالحتراق النفس ي  
 
 األجندةأهم    ديد من املؤلفات وأصبح من وك

قلل من العطاء ، حيث يُ الحياة املهنيةلقي بظالله السالبة على كما يُ ملا له من آثار سالبة على الصحة النفسية والجسدية  وات واملؤتمرات الدوليةفي الند

   .واإلبداع

 & Huberman  لعملوا   ة في كل من املنزل رتبط بمشكالت السلوك املختلفا الرفاهية النفسية والجسمية كما    بانخفاضرتبط  ا االحتراق النفس ي  

Vandenberghe, 2010:1)  ) .   4)  المبرت   شارأ:Lambert,1994 أورده إلى ما   ) Mattingly& Sharp    اإلرهاق النفس ي هو شكل من أشكال  بأن االحتراق 

 صور في    يظهر مكن أن  يو  ،الشرطة، التعليم(  النفس ي أو الجسدي الذي يحدث بشكل متكرر في مهن الخدمة اإلنسانية )الرعاية االجتماعية، التمريض،

 با  االكتئاب  إلىبسيط مثل التعب أو الخمول  تتراوح بين ال  مختلفة
ً
عراض األكثر تعقيًدا التي تشمل العديد من العالمات الفسيولوجية والنفسية أل مرورا

الهضمي الجهاز  واضطرابات  النصفي  الصداع  يُ   .مثل  التي  الخدمات  إن  األفرا حيث  املِ قدمها  هذه  في     تتطلبهن  د 
ا
 شخصي  تواصال

ا
 وعاطفي  ا

ا
 مستمر   ا

ا
 ا

 ومكثف
ا
ت  ا    ةكون مرهقوبالتالي قد 

ا
الشاقة وعدم وجود ( Maslach & Leiter,2016:103)  جدا الوظيفة  النفس ي متالزمة ترتبط  بخصائص  ، فاالحتراق 

 ,salvagioni, Melanda, Mesas, González)   ونزاليز واندرادي سالفاقوني،  ملندا، ميساس، ق  أجرى .(Demerouti, 2015:1106) الحوافز الوظيفية

Gabani & Andrade,2017:1-4)  ( لعدد  منهجية  مراجعة  دراسة  61دراسة  اآلثار  (  من  األدلة  تلخيص  لعواقب    الجسميةبهدف  واملهنية  والنفسية 

الدراسات،   النفس ي من وجهة نظر تلك  النتاواالحتراق  أن االحتراق  توصلت  إلى  ا   النفس ي منبئئج  الجسمية والنفسية واملهنيةلعدد من  املعلمون   .آلثار 

 يتعرضون  
 
العمل  يوميا أن  أشارت  حيث    ،لضغوط  إلى  املهنية    املعلمينالدراسات  الفئات  بأعضاء  العمل مقارنة  في مكان  للعنف  للتعرض  أكثر عرضة 

 .(Schonfeld, Bianchi& Luehring-Jones ,2017:55)األخرى 
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   :والدراسات السابقةري الطار النظ

 مفهوم االحتراق النفس ي: 

 ظهر االحتراق النفس ي كمفهوم في سبعينيات القرن املاض ي وأصبح ظاهرة عاملية بارزة،  
ً
  ي    وحاليا

ً
 أكاديميا

ً
تبتعد االحتراق النفس ي موضوعا

 
 عنه  ك

كتشف ا فرويندبرجر هو الذي    . ((Schaufeli, Leiter & Maslach,2009:204  حولهاآلالف من املنشورات، كما تم عقد العديد من املؤتمرات والندوات  

االحتراق النفس ي هو استجابة  .(152:  2010،)فتيحة  أول أداة لقياسه وبينما ماسالش درسته بعمق وقدمت أول تعريف له    ،مصطلح االحتراق النفس ي

  
ً
وحديثا العمل،  في  الشخصية  والضغوط  املزمنة  لالنفعاالت  عا  ماالهتماتوسع  مطولة  النفس ي  جديدة باالحتراق  مفاهيم  إلى  وأدى   

ً
 ,Maslach) مليا

Schaufli & Leiter,2001:397 .)نطاق  التي تم نقاشها على العقلية الصحة مشاكل  أكثر من  النفس ي واحدة االحتراق  متالزمة كانت األخيرة  السنوات " في 

ال(، وHeinemann &Heinemann,2017:1)"  تطورة امل  املجتمعات  في  واسع االكتئابية   الطولية   دراساتربطت  بالتدريس باألعراض  املرتبطة  الضغوط 

 بشكل أفضل على أنه متالزمة    تقترح، واالحتراق النفس ي، كما  جسديةال  يةوالنفس
ً
كتئابية أكثر ا األبحاث الحديثة أن االحتراق النفس ي قد يكون مفهوما

منفصل  كيان  الطبية  ا رغم    أنه  حثةالبا  ُتالحظ  (.Schonfeld, Bianchi & Luehring- Jones,2017:55) من  الخلفية  والبيئية و ختالف  النفسية 

  ،للباحثين
ً
 .ولها تأثير سلبي على األداء والسلوك للضغوط النفسيةإلى أن االحتراق حالة يصل إليها الفرد بعد التعرض  أشاروا إال أنهم جميعا

 أعراض االحتراق النفس ي:

 بال
ا
  املكونين اآلخرين و نتائج الصحية مقارنة بُيعد اإلجهاد أكثر تنبؤا

ا
اإلجهاد بأعراض مثل الصداع والتعب املزمن واضطرابات الجهاز يرتبط  عادة

البرد   ونوبات  العضالت  وتوتر  النوم،  و الهضمي  واضطرابات  ناحية  أمااإلنفلونزا  العقلية  من     الصحة 
ا
تعقيدا أكثر  أن    .فهو  افتراض  تم  االحتراق لقد 

هو في حد ذاته شكل من أشكال املرض العقلي، وليس   النفس ي قأن االحترا نقاش بديل مفاده هناك ومع ذلك قة، الح عقلية اقاتإلى إع قد يؤدي النفس ي 

 ببس
ا
النفس يي  كما  .له  ا العمل، وال  والتغيب  الوظائف من    السلوكيات كاالنسحاب  بأشكال مختلفة من  رتبط االحتراق  الوظيفة،    في  رغبةعن    بينماترك 

 د األفراد الذين يعانون من االحتراق النفس ي ق  .إلى انخفاض اإلنتاجية والفعالية في العمل حتراق النفس ي  اال   ، يقودهم ملالذين يبقون في العاص  شخاأل

 & Maslach)نزل امل في حياة األفرادعلى له تأثير سلبي  حتراق النفس يأن اال بعض األدلة بوجد ت كما .عملمهام ال وتعطيل زمالئهم على سلبي يكون لهم تأثير 

Leiter,2007:368-369).   

 من االحتراق النفس ي: استراتيجيات الوقاية

النفس ي االحتراق  مع  للتعامل  الناجحة  االستراتيجيات  من  العديد  مستوى   ،توجد  على  قام  ت  استراتيجيات  اآلخر  والبعض  فردية  مهارات  بعضها 

الخدمة وتشملو  الخدمة  ئيسيتن: ما قبلوعتين ر إلى مجمويمكن تقسيمها    (،Maslach, 2015:48املؤسسة ) فردية وأخرى   استراتيجيات  األخيرة   أثناء 

   .(121: 2001)البتال،مهنية

 :مفهوم الرشاد األكاديمي

هو األكاديمي  التدريس(   اإلرشاد  هيئة  املرشد)عضو  بين  إيجابية  تفاعلية  تربوية  إنسانية  قوعملية  من  تبدأ  الجامعي(،  )الطالب  بول  املسترشد 

 األساسية ة الجامعية حتى استكمال متطلبات تخرجه، بهدف مساعدته على التوافق مع الحياة الجامعية. اإلرشاد األكاديمي من البرامج الطالب في املرحل

التعلم والتعليم  الجامعات وهو جزء ال يتجزأ من عمليتي  األكاديمي  ،في  الدعم واملساعدة  في تحديد مساره  الطالب   إعدا   وإعداده   املنهي،و  فهو يمنح 
ً
دا

السريعة)ا   يواكبو ميوله  و  يتناسب مع قدراته التنموية  األكاديميلتحديات  اإلرشاد  الشمالية،  ،دليل  الحدود  األكاديمي هو 4:  2019  جامعة  (. اإلرشاد 

يوضح  وية  اساضحة عن الخطة الدر الحصول على أفكار و وإلجراء عمليات التسجيل، الحذف، اإلضافة،    الطلبةنظام دعم مستمر يوفر اإلشراف على  

 .(Al-Khafaji, 2017:7485) لهم كيفية الدراسة بفعالية وكفاءة الكتساب اإلنجازات األكاديمية التي يرغبون فيها

 أهداف اإلرشاد األكاديمي:

 مساعدة الطلبة على التكيف مع الحياة الجامعية والتعامل مع الزمالء وأعضاء هيئة التدريس.  .1

 في زيادة تحصيلهم العلمي. استعداداتهم ويسهم بما يتناسب مع  هاالطلبة وتطوير اكتشاف قدرات  .2

التعليمية )الحربي، .3 املجاالت  للطلبة في  املشورة   كما  (.  21:  2015تقديم 
ُ
الجامعي وذلك  ت النظام  أهداف  األكاديمي في تحقيق  أهداف اإلرشاد  سهم 

استراتيجيات   اإلنمائية  مثلباستخدام  خال  تم ت  التي  االستراتيجية  من من  يعاني  ال  الذي  الطالب  على  األكاديمية  اإلرشادية  البرامج  تطبيق  لها 

األكاديمي. األداء  في  والجودة  الفعالية  لتحقيق  إيجابية  تنمية خصائص  بهدف  الوقائيةو   مشكالت،  البرامج  ت  ،االستراتيجية  تطبيق  تم من خاللها 

عرض لخطر الت
ُ
الطالب امل التعاإلرشادية األكاديمية على  الدراس ي، بهدف  سرب أو  . أما العلميةأو    االجتماعيةأو    النفسية  املشكالت من    وقايتهثر 

من خاللها تطبيق البرامج اإلرشادية األكاديمية على الطالب الذي يعاني من مشكالت سلوكية أو انفعالية أو تعليمية   تتم   ،االستراتيجية العالجية

 (. 6:م2019 جامعة الحدود الشمالية، ،ديميألكارشاد ا دليل اإل ) والجامعيتعوق توافقه الدراس ي 

 أهمية اإلرشاد األكاديمي:

اإلرشاد األكاديمي   هاوعلى رأس  ،االهتمام بطلبة الجامعة هدف من أهداف التنمية التي ما زالت تطالب الجامعات بتقديم أجود الخدمات للطلبة

ور  الجامعي  التعليم  في  أساسية  ركيزة  يمثل  أساالذي   
ا
 من  كنا

ا
نجاحها وترجمة  أرك سيا أدائها)الخياط،  ان  لجودة  الطالب 165:2019واقعية  إن  (، حيث 
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سوق العمل  الجامعي يحتاج إلى خدمة التوجيه واإلرشاد التي تزوده باملعلومات واملهارات التي تمكنه من تحسين مستواه التحصيلي واستيفاء متطلبات  

 املتجددة مما يجعل اإلرشاد األكاديمي محور 
ا
 أساسيا

ا
 ُيمكن من خالله ضمان جودة الخريج  ا

ا
عن أن التكيف مع النظام الجامعي ذات أثر بالغ على   ، فضال

املعتمدة، فقد وجد أن سوء توافق الط الجامعات التي ُتطبق نظام الساعات  أو  لبة الجامعيين يرتبط إلى حد كبيرشخصية الطالب سيما في  بتسربهم 

فصلهم)أحمد،ذإن أو  وعل 99م:2015 ارهم  املعتمدة   ،يه(  الساعات  نظام  في  وكبير  أساس ي  دور  له  األكاديمي  العملية   ،اإلرشاد  سير  على  ينعكس  مما 

بدون   الخد209:2015مشكالت)عبدالنبي،  أيةالتعليمية  هذه  أن  فيه  شك  ال  ومما  إ (.  إال  دورها  تؤدي  أن  تستطيع  لن  السليمة   توفرت  ذا مة  البيئة 

هيأ والحريص على أداء املهمة بإتقان والطالب املتفهم ألهمية دور اإلرشاد واملرشد األكاديمي في حياته املرشد ا   ، وهذا يتطلب وجودلتفعيلها
ُ
ألكاديمي امل

 .( 601:2018العتيبي، )الجامعية 

 :دور املرشد األكاديمي 

مع  دور  له    األكاديمياملرشد    الفعال  التواصل  منه  يتطلب  حيث  ا و،  الطلبةمعقد،  وتفسير   البروتوكوالت  واتباعواإلجراءات،  لسياسات  فهم 

تشير أدبيات اإلرشاد األكاديمي   (. Ohrablo,2018: 11) استخدام التكنولوجيا واملشاركة في حل املشكالتو،  الطلبةالحفاظ على سجالت  و  املؤسسية،

عملية   نجاح  أن  األكاد  اإلرشادإلى  للمرشد  الحيوي  الدور  على  كبيرة  بدرجة  يعتمد  وعليهاألكاديمي  من   ،يمي  بعدد  األكاديمي  املرشد  يتمتع  أن  يجب 

مع   الفعال  التواصل   على 
ً
قادرا تجعله  التي  واملهارات  واالجتماعية  النفسية  األكاديمي  الطلبةالصفات  اإلرشاد  أهداف  تحقيق  أجل  اإلرشاد  )  من  دليل 

 (. 10-9: 2019،األكاديمي، جامعة الحدود الشمالية

عد من أهم عوامل نجاح أو فشل عملية    ،وخطوات تقديم خدمة اإلرشاد األكاديمي في املؤسسات األكاديميةي طريقة  تمثل آلية اإلرشاد األكاديم
 
وت

يساعد   وموحدة  واضحة  آلية  فوجود  األكاديمي،  )العياش ي،  املرشديناإلرشاد  الباحثة(.  79:    2016  األكاديميين  طرفي    ُتضيف  وقيام   العملية التزام 

 ألكاديمي اإلرشادية )املرشد ا 
ً
 عملية مشتركة وتعاونية. ألن العملية اإلرشادية  شرط أساس ي، واملسترشد( بدورهما كامال

مجال   السابقة في  )  وكاوا قالجوس  أجرى    الدراسات  دراسة Gallegos, Cahua & Canaza,2019وكنازا  لدى  (  النفس ي  االحتراق  متالزمة  بعنوان 

الجامعات: قياس نفس ي   املدارس وأساتذة  أريكويباومقارنة تمعلمي  النفس ي  (،  Arequipa) حليلية في مدينة  إلى مقارنة تحليلية ملظاهر االحتراق  هدفت 

استخدمت مقياس ماسالش،   املدارس والجامعات.  العينة )ولدى األساتذة في   ( أستاذ282بلغ حجم 
ا
التعليمية  ا املؤسسات  التعليم قبل   من  )مستوى 

 أستاذ  (131)ووالثانوي(    االبتدائياملدرس ي،  
ا
في مدينة  ا الجامعة    (Arequipa) أريكويبا  من 

ً
وفقا إحصائية  داللة  ذات  وجود فروق  إلى  النتائج  أشارت   .

أظهرتو  للجنس لألساتذة.  التدريس  االجتماعية ومستوى  م  نهاكاإل  من  عاليةمستويات  النتائج    الحالة  املدارس ومستويات  في  من    توسطةللمعلمات 

اإلنسانية الخواص  األطفال.   ،الجامعيين  ساتذة لأل   التجرد من  لعدد   
ً
تبعا سالبة  ارتباطية  أظهرت عالقة  أجرت  كما   بعنوان دراسة  (  2018(حسن  كما 

والطالبات األكاديميات  املرشدات  نظر  الطالبات من وجهة  الكامل شطر  جامعة جدة فرع  بكليات  األكاديمي  التعرف على مفهوم ،  اإلرشاد  إلى  هدفت 

األكاديمي من وج نظر اإلرشاد  األكاديميات  لطالباتا   هة  العملية    ،واملرشدات  تواجه  التي  واملعوقات  األكاديمي  لإلرشاد  الفعلية  املمارسة  والتعرف على 

النتائج عن 193( مرشدة أكاديمية و)16وبلغ حجم العينة )  ،استخدمت استبانةكما    ،اإلرشادية. استخدمت املنهج الوصفي التحليلي ( طالبة. كشفت 

  ( 2016الجميعي)  أجرتو وجود العديد من املعوقات التي تعوق عمل املرشدات.  و،  واملرشدات األكاديميات بمعنى وهدف اإلرشادلطالبات  ضعف إملام ا 

األكاد  دراسة املرشدين  نظر  وجهة  من  الطائف  جامعة  كليات  في  األكاديمي  اإلرشاد  ممارسة  معوقات  معوقات  يبعنوان  على  التعرف  إلى  هدفت  ميين، 

ألكاديمي في كليات جامعة الطائف ومقترحات مواجهتها من وجهة نظر املرشدين األكاديميين. استخدمت املنهج الوصفي التحليلي كما رشاد ا ممارسة اإل 

. أشارت النتائج إلى أن درجة معوقات ممارسة اإلرشاد األكاديمي جاءت بن39وبلغ حجم العينة )  هااستخدمت استبانة من إعداد
ا
 أكاديميا

ا
سبة ( مرشدا

متوسطة. قلي بنسبة  كانت  األكاديمي  اإلرشاد  ممارسة  معوقات  مواجهة  ومقترحات  العتيبيأ   دراسة وفي    لة  اإلرشاد 2016)جراها  مشكالت  بعنوان   )

ي لجمع  لوثائقا األكاديمي في مؤسسات التعليم العالي في اململكة العربية السعودية، هدفت إلى التعرف على مشكالت اإلرشاد األكاديمي. استخدمت املنهج 

يقو  ال  األكاديمي  اإلرشاد  أن  عن  النتائج  كشفت  السابقة،  الدراسات  خالل  من  وتحليلها  الطلبةالبيانات  مساعدة  في  يجب  كما  بدوره  لتنمية   م 

الجامعات  وعدمشخصياتهم،   في  املرشدين  بعض  لدى  األكاديمي  اإلرشاد  ومتطلبات  األ  وضعف  ،وضوح مفهوم وهدف  األقسام  بين  ة كاديميالتنسيق 

بعنوان االحتراق النفس ي لدى عضوات هيئة التدريس في الجامعات في والية  ( El-Amin,2015)األمين ودراسة   القبول والتسجيل في الجامعات. وعمادات

غ بل و  (،Maslach)  نموذج بيانات شخصية ومقياس ماسالش . استخدمتمالحظة االحتراق النفس ي وسط عضوات هيئة التدريسهدفت إلى  الخرطوم،  

العينة   الحكومية    (1523)حجم  الجامعات  بينما    .واألهلية عضوة من  املتزوجات،  العضوات   وسط 
ً
النفس ي ليس مرتفعا أن االحتراق  إلى  النتائج  أشارت 

املطلقات واألرامل    ؤثر ممرتفع وسط 
ً
التغيب وسط    ا أن  إلى  الشخصية.  كما توصلت  عد نزع  ب   يرتبط  العضوات  على 

ا
أبعا  إيجابيا النفس يد االحمع   . تراق 

    النتائج  كشفت
ا
كما أجرت    النفس ي.  حتراقعن أن األعراض الصحية الفسيولوجية والنفسية بين العضوات ترتبط بشكل إيجابي مع جميع أبعاد اال أيضا

وبي رنيو  الخرطوم  نارنة بيسة مق: درا الديمغرافيةات  ر املتغي  ببعض عالقته  و يقيا  ر أة العاملة في أفر امل  لدى اق النفس ي  ر االحت  بعنواندراسة    (2014)علي

النفس ي    ت إلىهدف  ،ة ر القاهو عن الضغوط النفسیة التي تتعرض لها المرأة العاملة في مجال التعلیم   الناتجالكشف عن السمة العامة لمتالزمة االحتراق 

عربةة  الصور استخدمت  كما  ،  استخدمت املنهج الوصفي  العالي والمهن الصحیة في كل من الخرطوم ونیروبي والقاهرة.
ُ
من مقیاس ماسالش لالحتراق   امل

د: اإلجهاد االنفعالي  ةأن درجة االحتراق النفس ي بأبعاده الثالث  إلى  أشارت النتائج و  ،عاملة  مرأة ا (  560)العينة  بلغ حجم   .(2000النفس ي تعريب البتال )
ُ
  وتبل
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الخرطوم   العاملة في  المرأة  ترتفع عند  باإلنجاز  الشعور  القاهرة والمشاعر وضعف  المتوسطأعل  في      بينما  ،ى من 
ً
نیروبي مستوى االحتراق كان متوسطا في 

 ما
ً
الطفيلةبعنوان    دراسة  (2014)القيس يوأجرت    .نوعا التربويين في مدارس محافظة  املرشدين  النفس ي لدى  الكشف عن  ،  درجة االحتراق  إلى  هدفت 

التربويين   املرشدين  النفس ي لدى  الجنس والخب  وأثرمستوى االحتراق  النفس ي  رة  كل من  املدارس. استخدمت   ولدى مرشدفي درجة االحتراق  ومرشدات 

 ( مرشد58بلغ حجم العينة )واستخدمت مقياس ماسالش لالحتراق النفس ي،  واملنهج الوصفي التحليلي  
ا
ومرشدة. أشارت النتائج إلى أن درجة االحتراق   ا

االج عد  ب  بدرجة متوسطة على  كانت  التربويين  املرشدين  لدى  د  االنفعالي  هادالنفس ي 
ُ
الشعور    وتبل نقص  عد  ب  وبدرجة عالية على  كما باإلنجازاملشاعر   .

 ملتغير الجنس ولصا
ً
عد  أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا دلح الذكور على ب 

ُ
بعنوان    دراسة  (2010)  والقضاة افعي  ر ال. كما أجرى  املشاعر  تبل

التعرف على مستويات االحتراق النفس ي  إلى  هدفت ،في كلية املعلمين بأبها في ضوء بعض املتغيرات يسمستويات االحتراق النفس ي لدى أعضاء هيئة التدر 

العمر،   متغيرات  ضوء  في  التدريس  هيئة  أعضاء  العلمي،  ولدى  التدريس،  والتخصص،  واملؤهل  مجال  في  االجتماعية،  والجنسية،  والخبرة  الحالة 

ا استخدمت أداة  الوصفي التحليلي كم  استخدمت املنهج  .ات الدراسية والنصاب التدريس ي في األسبوعاععدد الطالب في القومستوى الدخل الشهري،  و

.  77وبلغ حجم العينة )  ،من تطوير الباحثين
ا
عن أن مستوى االحتراق النفس ي لدى أعضاء هيئة التدريس كانت بدرجة متوسطة    النتائجكشفت   ( عضوا

اإلحساس  و،  االنفعالياإلجهاد  وضغوط املهنة،  ومستوى املساندة اإلدارية،    وانخفاضالية: عدم الرضا الوظيفي،  لتعلى املقياس الكلي وأبعاده الفرعية ا 

عد    ملتغير النصاب التدريس ي   االتجاه لدى املدرس، وبدرجة عالية على ب 
ً
السلبي نحو الطلبة. كما أوضحت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية وفقا

الدر  أكثر من     جةاألسبوعي على  التدريس ي  النصاب  للمقياس ولصالح  لية 
 
للمتغيرات األخرى. جتو  والساعة،    20الك  

ً
د فروق ذات داللة إحصائية وفقا

التي تتعر مصادر االحت  بعنوان  دراسة  (2002)آل مشرفوأجرت   النفس ي  لها عينة مر اق  ، بالرياض  سعود  امللكبجامعة    التدريسهيئة    عضوات  نض 

إلى   عهدفت  الشخصية لالتعرف  الخصائص  وبعض  ومصادره  العمل  ضغوط  تسببه  الذي  النفس ي  لالحتراق  التدريس  هيئة  تعرض عضوات  مدى  ى 

معاناة    كشفت النتائج عن  (عضوة.45بلغ حجم العينة )  ا،قائمة ملصادر االحتراق النفس ي مستمدة من عمل العضوات وطبيعته  . استخدمتاملرتبطة به

حيث حصلت  ،درجة االحتراق النفس ي بالنسبة ملصادر القائمة السبعة تباينتو  ،ق النفس ي بدرجة مرتفعة بشكل عاما عضوات هيئة التدريس من االحتر 

للتدريس،   املادية  البيئة  العمل،ومصادر  املركز على متوسطات مرتفعةو  آثار ضغوط  إدارة  الطالبات والعالقة مع   إلى النتائج    أشارت  كما  .العالقة مع 

 بالنسبة ملتغيرات الجنسيةاوجود فروق دالة إحص
ً
وذلك على بعض أبعاد القائمة والقائمة   ،التخصص وسنوات الخبرة والدرجة العلمية، والعمر، و ،ئيا

 . ككل

السابقة   الدراسات  خالل  دراسةمن  على  الباحثة  تعثر  لم  الحالي،  البحث  في  عرضها  تم  املرشدات  موضوع  تناولت    التي  لدى  النفس ي  االحتراق 

في حدود    األكاديميات العالي  التعليم  البحث    ،اعلمهفي  ويتفق معها  النفس ي  االحتراق  الكشف عن مستوى  إلى  السابقة  الدراسات  حيث هدفت معظم 

 لبعض املتغيرات الديمغرافية  
ا
 (مشرفودراسة آل    ،واملهنيةالحالي. كما هدفت عدد من الدراسات السابقة إلى معرفة الفروق في االحتراق النفس ي وفقا

من ( هدفت إلى التعرف على مفهوم اإلرشاد األكاديمي 2018 (حسن( درست مصادر االحتراق النفس ي لكنها لم تتناول اإلرشاد األكاديمي. أما دراسة 2002

اجهتها مو ت  ( هدفت إلى التعرف على معوقات ممارسة اإلرشاد األكاديمي ومقترحا2016 (الجميعي  ودراسة  وجهة نظر الطالبات واملرشدات األكاديميات

العتيبي ودراسة  األكاديميين  املرشدين  نظر  وجهة  العالي.2016 (من  التعليم  مؤسسات  في  األكاديمي  اإلرشاد  مشكالت  على  التعرف  إلى  هدفت  بينما   ( 

)  دراسة مستوى   ( 2014القيس ي  عن  الكشف  إلى  املدارس  هدفت  في  التربويين  املرشدين  لدى  ا الحالي    البحث  يتميز  .االحتراق  السابقة سات  لدرا عن 

، كما يختلف عن الدراسات  ألكاديمي لدى عضوات هيئة التدريسا   رشادحجم اإل  بمستويات  ااالحتراق النفس ي وعالقتهمستويات  بمحاولته الكشف عن  

  .بحثالسابقة في عينة ال

 والتساؤالت:لبحث مشكلة ا

بالعديد وتزخر  بالضغوط   
ً
إثقاال املهن  أكثر  من  الجامعي  التدريس  بشكل  املطمن    مهنة  واملسؤوليات  ،و  متزايدالب   ( 548:  2010مستمر)الجيد 

  عضو هيئة التدريس في الجامعات كغيره في القطاعات املختلفة يواجه مجموعة من الضغوط النفسية التي تؤثر على أدائه في التدريس والعطاء  ،وعليه

رضة    ،وضغوط الطلبة باإلضافة إلى الضغوط األسرية وغيرهانية  امله نتيجة لوجود ضغوط داخلية من داخل حرم الكلية املتمثلة في الضغوط   فيصبح ع 

والقضاة، النفس ي)الرافعي  املدر كما  (.  301:  2010لالحتراق  أعداد  يواجه  تحديات جديدة من  واملتنوعة، مما    الطلبةسون  على   أصبح متطلباملتزايدة 

   (Smylie, 2010:59-84) .متزايدة  جديدة بسرعةومهمات   ومهارات املعلمين تطوير معارف

يتعامل مع مج التدريس  التي بطبيعتها تجعل عضو هيئة  املهن  الجامعي من  التدريس  سواء في داخل    لبةمتنوعة من الطو موعات متزايدة  مهنة 

لتتضح عالقتها باالحتراق  يعتهاان طببل لتبي، الجامعيال تريد الباحثة رسم صورة قاتمة ملهنة التدريس  .أو من خالل اإلرشاد األكاديمي  القاعات الدراسية

واآلداب  الباحثة  نإ   حيث  ،النفس ي العلوم  بكلية  التدريس  هيئة  مراجع وبرفحاء،    إحدى عضوات  السابقة   تهابعد  واألجنبية  للدراسات  التي   العربية 

و تناولت   النفس ي  النفس ياالحتراق  االحتراق  األكاديمي  مصادر  اإلرشاد  تناولت  التي  تعثر  ،وتلك  د  لم  )على  بين راسة  العالقة  تناولت  علمها(  حدود  في 

األكاديمي واإلرشاد  النفس ي  الجامعي  االحتراق  التعليم  في  التدريس  أعضاء هيئة  النفس ي و    لدى  االحتراق  بين  العالقة  دراسة  إلى  الحاجة  نبعت  من هنا 

 . الحالي  البحثما يزيد من أهمية م واإلرشاد األكاديمي
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 على النحو التالي:  في سؤال رئيس البحثشكلة ياغة ممكن صمن خالل العرض السابق ي  

برفحاء    ما واآلداب  العلوم  بكلية  التدريس  هيئة  عضوات  لدى  املختلفة  بأبعاده  النفس ي  االحتراق  مستويات ومستويات  بين  عالقة  توجد  هل 

   ؟حجم الرشاد األكاديميواالحتراق النفس ي 

 التالية: فرعية ئلة اليمكن أن تتفرع األس من هذا السؤال الرئيس

   ؟ما مستويات االحتراق النفس ي بأبعاده املختلفة لدى عضوات هيئة التدريس •

 حجم اإلرشاد األكاديمي؟وعد من أبعاد االحتراق النفس ي لدى عضوات هيئة التدريس ما داللة عالقة االرتباط بين مستويات كل ب   •

  ؟أبعاد االحتراق النفس ي لدى عضوات هيئة التدريس وياتبمست التنُبِئيةهل ملستويات حجم اإلرشاد األكاديمي القدرة  •

 : البحث فروض 

 يسود االحتراق النفس ي بأبعاده املختلفة بمستويات متوسطة ومرتفعة لدى عضوات هيئة التدريس.  •

 بين مستويات االحتراق النفس ي بأبعاده املختلفة ل •
ً
 األكاديمي. رشادحجم اإل ودى عضوات هيئة التدريس توجد عالقة ارتباط طردي دالة إحصائيا

 بمستويات األبعاد املختلفة لالحتراق النفس ي لدى عضوات هيئة التدريس. تنُبِئيةاألكاديمي قدرة  رشادحجم اإل لللمستويات العليا  •
ً
 دالة إحصائيا

 :البحث أهداف 

 إلى الكشف عن: الحالي البحث يهدف

 ئة التدريس. أبعاده املختلفة لدى عضوات هيمستويات االحتراق النفس ي ب •

 األكاديمي. رشادحجم اإل وعد من أبعاد االحتراق النفس ي لدى عضوات هيئة التدريس داللة عالقة االرتباط بين مستويات كل ب   •

 تدريس. األكاديمي بمستويات أبعاد االحتراق النفس ي لدى عضوات هيئة ال رشادملستويات حجم اإل  التنُبِئية القدرة  •

 : البحث أهمية 

: األهمي  
ً
   :ة النظرية أوال

التدريس  أهميته  البحث يستمد هيئة  ألعضاء  والنفسية  الجسدية  الصحة  أهمية  للتقدم   ،من   
ً
رئيسيا  

ً
محركا التدريس  هيئة  عد عضو  ي   حيث 

م تعثر الباحثة على  مساهمة في توفير رأس املال البشري. لكوادر بشرية مؤهلة لل  وإعدادبه في ظل ثورة املعلوماتية    االهتمامالحاجة إلى    وتزدادوالتنمية  

 ُيمهد وقد  األول من نوعه هو  البحث  ا هذ   يعتبراديمي في التعليم العالي، وعليه العالقة بين االحتراق النفس ي واإلرشاد األك  تناولتفي حدود علمها( )دراسة 

 . إلى دراسات أخرى 

: األهمية التطبيقية : 
ً
 ثانيا

سهم في إثراء املكتب  لبحثا   ا نتائج هذ
 
مكن أن ت خرى عالجية للحد والتقليل من اإلحتراق النفس ي والوصول إلى اإلتزان  وة  ي 

 
في إعداد برامج وقائية وأ

  النفس ي.

 :البحث تعريف مصطلحات 

النفس ي االحتراق  عرف    :تعريف 
ُ
أنه    ( Maslach & Leiter ,2007:368)اليترو  ماسالش ت على  النفس ي  اإلمتال "االحتراق  من  نفسية   لسلبيةا و  نهاكزمة 

   ".علية في مكان العملالفا وعدم

   التعريف الجرائي لالحتراق النفس ي: 
 
عرفه الباحثة على أنه الدرجة التي تحصل عليها عضوة هيئة التدريس في استجابتها على مقياس االحتراق النفس ي ت

 الحالي .   البحثاملستخدم في 

األكاديمي:  تعريف عرف  الرشاد  لها    ي  واملخطط  املنظمة  "العملية  التحديات  بأنه  مواجهة  على  الطالب  الجامعية، ملساعدة  حياته  في  تقابله   التي 

 (. 4: 2019 ،جامعة الحدود الشماليةدليل اإلرشاد األكاديمي، ) لل من فاعلية العملية التعليمية"والصعوبات التي تق

 تقاس إجرائي التعريف الجرائي لإلرشاد األكاديمي:
ً
 . البحث ا ستخدم في هذولية املعلى نموذج البيانات األ  باالستجابة ا

 : البحث حدود 

 األكاديمي.  اإلرشاد: االحتراق النفس ي، الحدود املوضوعية 

 تخصصاتهن األكاديمية وجنسياتهن.و مل بمختلف درجاتهن العلميةعلى رأس الع الالتي: عضوات هيئة التدريس الحدود البشرية

 بية السعودية. اململكة العر   –معة الحدود الشمالية جا –: كلية العلوم اآلداب  برفحاء  يةالحدود املكان
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 . م 2019-2018: الفصل الدراس ي األول للعام الجامعي  الحدود الزمنية

 :وإجراءاتهمنهجية البحث 

 :البحث منهج 

الوضع الحالي ألفراد لفروض أو اإلجابة عن األسئلة التي تخص  ختبار ا االذي يهدف إلى جمع بيانات من أجل    استخدمت الباحثة املنهج الوصفي،

الذي  األمر  ي    البحث،  املنهج  هذا  واألكثر  جعل  اإلنسانية  الدراسات  مجال  في  خاصة  بمكانة  النفس)مطاوع، ا حظى  وعلم  التربية  مجال  في   
ً
ستخداما

الوصفية تساعد على شرح  ،(110:  2014والخليفة، وعطيفة، البحوث  أن   عن 
ً
التي تواجه    فضال العامة  التربوية   املشكالت 

ً
تأثيرا أكثر  املجتمع بطريقة 

 (. 229: 2015 ،موافي والشمري ، رات وأهمية االستعداد لها )صابرالحاجات املطلوبة، وتكشف عن التطو  وتنبه إلى

 :البحث  مجتمع

  ريسهيئة تد( عضوة  76اآلداب برفحاء والبالغ عددهن )جميع عضوات هيئة التدريس بكلية العلوم و   من   بحث الحاليللاإلحصائي  جتمع  امل  تكون 

األول  الدراس ي  الفصل  الدراس ي    في   م2019-2018للعام 
ً
إلكترونيا إرسال االستبيان  التدريس  ، وقد تم  إلى جميع عضوات هيئة  الحصر   باتباع  أسلوب 

   .الشامل

 عينة البحث:  

  ن مجتمع ا ( م%75)  بنسبة  ( عضوة هيئة تدريس57)  تألفت عينة البحث من
ا
والجدول   .عند ارسال االستبيان لهنلبحث الالتي استجبن إلكترونيا

 . ( يوضح خصائص توصيف عينة البحث1)

 البحث يوضح خصائص عينة  :(1) جدول 

 %  التكرار  التدرج  متغيرات التوصيف 

 35.1 20 سعودية  الجنسية 

 64.9 37 جنسية أخرى 

 100.0 57 املجموع 

 45.9 26 علمي كاديمي التخصص العلمي األ

 54.4 31 أدبي

 100.0 57 ع املجمو 

 1.8 1 بروفيسور  الدرجة العلمية 

 3.5 2 أستاذ مشارك 

 47.4 27 أستاذ مساعد 

 47.4 27 محاضر 

 100.0 57 املجموع 

 19.3 11 4أقل من  سنوات الخبرة التدريسية 

4-6 16 28.1 

 52.6 30 6أكثر من 

 100.0 57 املجموع 

 24.6 14 صفر طالبة )بدون إرشاد( يئة التدريس عدد الطالبات باإلرشاد األكاديمي لدى عضوة ه

 29.8 17 طالبة )منخفض(   20أقل من 

 19.3 11 طالبة )وسط(   20-40

 10.5 6 طالبة  )فوق الوسط(   41-60

 15.8 9 طالبة فأكثر )مرتفع(  61

 100.0 57 املجموع 

 : بحث الأدوات 

  :
ً
سنوات  والتخصص العلمي،  والدرجة العلمية،    يتكون من بيانات أولية  ج  ت الباحثة نموذممص  البحث،أهداف  لتحقيق    : األولية  البياناتنموذج  أوال

 . م2019-2018ول للعام عدد الطالبات في اإلرشاد األكاديمي في الفصل الدراس ي األ الجنسية و والخبرة التدريسية، 

  :
ً
الباحثة مقياس ماسال   لالحتراق النفس ي:(  Maslach)ماسالش   مقياس ثانيا املقياس  و  (2000البتال)تعريب   (Maslach,1986) شاستخدمت  يتمتع 

 (. 2014 (وعلي( 2000 (البتال كدراستيحيث تم استخدامه في العديد من الدراسات  بخصائص سيكومترية جيدة،
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املقياس   -أ في صورته  وصف  املقياس  يتكون   : 
ُ
)  عربةامل االنفعالي،  22من  اإلجهاد  وهي  أبعاد  ثالثة  موزعة على  الخوو( عبارة  اإلنسانية  االتجرد من  ص 

عطي ،اإلنجاز الشخص ي وضعف  = ( خيارات متدرجة تت7يها من بين )العبارة عل تطابقالفرصة لتحديد درجة  عضوة هيئة التدريس حيث ي 
ً
راوح بين )أبدا

( يشير إلى تطابق العبارة وتكرارها 6تقدير )بينما ال  ،عضوة هيئة التدريسفر إلى أن العبارة ال تنطبق على  لتقدير صحيث يشير ا   ،(6صفر إلى كل يوم =

ستخرج وبذلك بشكل يومي. 
ُ
 .الدرجات بجمع عليها حصلت التي الكلية الدرجة ت

عضوة هيئة التدريس في املقاييس الفرعية الثالثة السابقة، في ضوء الدرجات التي تحصل عليها    لألبعاد: كيفية تحديد مستويات االحتراق النفس ي    -ب

 فع(، وذلك على النحو التالي :الحتراق النفس ي لكل مقياس عبر ثالثة مستويات هي )منخفض / متوسط / مرتيتم تحديد ا 
 للمقياس الفرعي الثالث  للمقياس الفرعي الثاني  للمقياس الفرعي األول  املستوى 

16ي أصغر من أو يساو  منخفض  8أصغر من أو يساوي   37أكبر من أو يساوي    

26-17 متوسط   9-13   31-36  

27أكبر من أو يساوي  مرتفع 414أكبر من أو يساوي   30أصغر من أو يساوي    

 . بارات لتصبح كلمة )طالباتي(وذلك بتغيير كلمة )تالميذي( في هذه الع الحالي البحث مجتمعمع  لتتناسبقامت الباحثة بتعديل صياغة ثمان عبارات 

 : الحالي البحث املقياس في  وثباتدالالت صدق  -ج

 الصدق: .1

املحتوى الباحثة  استخدمت   )حيث    ،صدق  املقياس على  السعودية  10تم عرض  بالجامعات  التدريس  أعضاء هيئة    ،والسودانية( محكمين من 

 ياس، بينما تم تعديل صياغة ثالث عبارات بناًء على توجيهات املحكمين.  متها ألبعاد املقءعلى مناسبة العبارات ومال غالبيتهم أجمع و

 عية األولية ملقياس االحتراق النفس ي: الدراسة االستطال 

  تم  تدريس، هيئة عضوة  (23) حجمها أولية  استطالعية عينة على بتطبيقه  الباحثة قامت  ،النفس ي االحتراق بمقياس للبنود القياسية  الخصائص ملعرفة

 إ  نباستج  يالتال بين من اآللي بالحاس جهاز )بواسطة الحالي البحث مجتمع من  عشوائية بطريقة اختيارهن
ا
  القيام  تم  ثم  ومن ،الدراسة(  واتألد لكترونيا

: باآلتي  

 صدق البناء للمقياس  )القوة التمييزية للفقرات(:

)  أشار إلى ما  136م:2019الربيعي ومصطفى  أن  بأن    (Ghisselli , et.alذكره جيسلي وآخرون)(  ينبغي  املستويات    ُتميز الفقرة  بين  أقل تقدير  على 

السمة املقاسة، وللتحقق من ذلك تم ترتيب درجات أفراد العينة االستطالعية األولية التي حجمها )العليا والدنيا لألف ( عضوة هيئة تدريس، 23راد في 

عضوات يمثلن 6لكل مجموعة )  (%27  )ن أعلى درجة كلية الى أقل درجة كلية، ثم حددت املجموعتين الطرفيتين بنسبةعلى مقياس االحتراق النفس ي، م

ملجموعتين مستقلتين باستخدام   t-test العليا ومثلهن يمثلن املجموعة الدنيا(، وللتحقق من القوة التمييزية للفقرات تم تطبيق اختبار )ت(    املجموعة

 ا اإلجراء:ألن داللة القيمة التائية املحسوبة تمثل القوة التمييزية للفقرة، والجداول الثالثة التالية تبين نتائج هذ  SPSS ليآلا ب برنامج الحاس

 عالي عد اإلجهاد االنفالقوة التمييزية لفقرات ب  في  يوضح نتائج اختبار )ت( للفرق بين متوسطي مجموعتين مستقلتين ملعرفة داللة الفروق  :(2)جدول 

الوسط   املجموعة  أرقام الفقرات 

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

 االستنتاج  ح د ح )ت( املحسوبة 

97.67- 0.41 0.83 الدنيا 1  

 

6 0.001 

 

 
ً
 الفرق دال إحصائيا

 1.26 5.00 العليا

171. الدنيا 2  1.47 -2.487  

 

10 0.016 

 

 
ً
 الفرق دال إحصائيا

174. العليا  2.56 

830. الدنيا 3  2.04 -3.677  

 

10 0.002 

 

 
ً
 الفرق دال إحصائيا

175. العليا  2.04 

001. الدنيا 6  0.89 -3.230  

 

10 0.005 

 

 الفر 
ً
ق دال إحصائيا  

1674. العليا  2.23 

170. الدنيا 8  0.41 -13.864  

 

10 0.001 

 

 
ً
 الفرق دال إحصائيا

335. العليا  0.82 

3.687- 0.41 0.17 الدنيا 13  

 

6 0.006 

 

 
ً
 الفرق دال إحصائيا

 2.40 3.83 العليا

4.459- 0.41 0.17 الدنيا 14  

 

6 0.003 

 

 
ً
 الفرق دال إحصائيا

 2.35 4.50 العليا

4.768- 0.98 1.17 الدنيا 16  

 

10 

 

0.001  
ً
 الفرق دال إحصائيا

 1.51 4.67 العليا

5.489- 0.41 0.17 الدنيا 20  

 

6 0.001  
ً
 الفرق دال إحصائيا

 1.97 4.67 العليا
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عد التجرد من الخواص  رفة داللة الفروق في القوة التمييزية لفقرات ب  يوضح نتائج اختبار )ت( للفرق بين متوسطي مجموعتين مستقلتين ملع :(3)جدول 

 اإلنسانية
الوسط   املجموعة  أرقام الفقرات 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

اجاالستنت ح د ح  )ت( املحسوبة   

2.673- 0.41 0.17 الدنيا 5  

 

6 0.019 

 

 
ً
 الفرق دال إحصائيا

 1.47 1.83 العليا

.410 0.17 الدنيا 10  -3.430  

 

6 0.009 

 

 
ً
 الفرق دال إحصائيا

 2.35 3.50 العليا

5.783- 0.52 0.33 الدنيا 11  

 

6 0.001 

 

 
ً
 الفرق دال إحصائيا

 1.83 4.83 العليا

4.459- 0.41 0.17 الدنيا 15  

 

6 0.003  
ً
 الفرق دال إحصائيا

 2.35 4.50 العليا

2.606- 0.41 0.17 الدنيا 22  

 

6 20.02  

 

 
ً
 الفرق دال إحصائيا

 1.83 2.17 العليا

 نجاز الشخص ي ف اإل ضع عديوضح نتائج اختبار )ت( للفرق بين متوسطي مجموعتين مستقلتين ملعرفة داللة الفروق في القوة التمييزية لفقرات ب   :(4)جدول 
الوسط   املجموعة  أرقام الفقرات 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 االستنتاج ح د ح  )ت( املحسوبة 

7.000- 0.52 0.33 الدنيا 4  

 

10 

 

0.001 

 

 
ً
 الفرق دال إحصائيا

 1.55 5.00 العليا

.170 الدنيا 7  0.41 -6.081  

 

6 0.003  
ً
 الفرق دال إحصائيا

 1.83 4.83 العليا

.170 الدنيا 9  0.41 -3.684  

 

6 0.006 

 

 
ً
 الفرق دال إحصائيا

 2.07 3.33 العليا

3.676- 0.52 0.33 نياالد 12  

 

6 0.006 

 

 
ً
 الفرق دال إحصائيا

 2.16 3.67 العليا

.170 الدنيا 17  0.41 -3.378  

 

6 0.009 

 

 
ً
 الفرق دال إحصائيا

 2.14 3.17 العليا

.170 الدنيا 18  0.41 -4.608  

 

10 

 

0.001 

 

 
ً
 الفرق دال إحصائيا

 1.63 3.33 العليا

2.902- 0.52 0.33 الدنيا 19  

 

6 0.015 

 

 
ً
 الفرق دال إحصائيا

 2.19 3.00 العليا

2.343- 0.52 0.33 الدنيا 21  

 

6 0.031 

 

 
ً
 الفرق دال إحصائيا

 2.56 2.83 العليا

 :  للفقرات الداخلي االتساق صدق

اتس النفس ي عند  ملعرفة صدق  الفرعية بمقياس االحتراق  الكلية لألبعاد  الدرجات  الفقرات مع  التدريس بمجتمع  اق  تطبيقه على عضوات هيئة 

)  البحث املكونة من  في صورته  الكلية  22الحالي  الدرجة  درجات كل فقرة مع  بين  بيرسون  ارتباط  بحساب معامل  الباحثة  قامت  الفرعي   للُبعد( فقرة، 

 التالي يوضح نتائج هذا اإلجراء: املعني، والجدول 

ع الدرجات الكلية لألبعاد الفرعية بمقياس االحتراق النفس ي عند تطبيقه على عضوات هيئة التدريس بمجتمع  يوضح معامالت ارتباطات البنود م  :(5) جدول 

 ( 23الحالي )ن =  البحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  الشخص ي اإلنجاز)ضعف  ملقياس الفرعي الثالثا )التجرد من الخواص اإلنسانية(   انياملقياس الفرعي الث االنفعالي( اإلجهاداملقياس الفرعي األول    )

 معامل االرتباط  البند معامل االرتباط  البند معامل االرتباط  البند

1 0.565 5 0.825 4 0.646 

2 0.600 10 0.564 7 890.4  

3 0.532 11 0.463 9 0.647 

6 0.626 15 0.545 12 0.562 

8 0.608 22 0.451 17 0.698 

13 0.587   18 0.573 

14 0.434   19 0.538 

16 0.480   21 .6810  

20 0.529     
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الجدول   الباحثة من  )  ( 5)تالحظ   عند مستوى 
ً
البنود موجبة اإلشارة ودالة إحصائيا االرتباطات لجميع  أي  0.05أن جميع معامالت  منها   ( )قيمة 

( ه 0.415أكبر من  تمتع جميع  يؤكد  الذي  األمر  لألب (،  الكلية  الدرجات  جيد مع  داخلي  اتساق  بصدق  البنود  تطبيق هذا ذه  وذلك عند  الفرعية،  عاد 

 الحالي.  البحثاملقياس على عضوات هيئة التدريس بمجتمع 

 معامالت الثبات: .   2

التدريس بمجتمع    من األبعاد الفرعية بمقياس االحتراق النفس ي عند تطبيقه على عضوات  ُبعدملعرفة الثبات للدرجات الكلية لكل     البحث هيئة 

بتط الباحثة  ألفا كرونباخ و الحالي، قامت  )  بيق معادلتي  التي حجمها  األولية  العينة االستطالعية  ( عضوة هيئة تدريس، 23سبيرمان براون على بيانات 

ن هذا اإلجراء النتائج امل  بالجدول التالي:  وضحةفبي 

  البحثتطبيقه على عضوات هيئة التدريس بمجتمع جات الكلية لألبعاد الفرعية بمقياس االحتراق النفس ي عند يوضح نتائج معامالت الثبات للدر  :(6) جدول 

 ( 23)ن =  الحالي

 معامالت الثبات  عدد املقاييس الفرعية باملقياس 

 سبيرمان ـ براون  لفا كرونباخ أ الفقرات  

 0.842 0.839 9 االنفعالي( اإلجهاداألول )

 0.764 0.776 5 لخواص اإلنسانية( الثاني )التجرد من ا

 0.850 0.845 8 الشخص ي (   اإلنجازالثالث )ضعف 

 0.884 0.891 22 الدرجة الكلية للمقياس ككل 

الجدول   من  الباحثة  )  (6)تالحظ  بين  تتراوح  باملقياس  الفرعية  األبعاد  لجميع  الكلية  للدرجات  الثبات  معامالت  )0.764أن جميع  و   )0.850  ،)

ل الكلية  )وللدرجة  أكبر من  تم0.883لمقياس ككل  يؤكد  الذي  األمر  تطبيق هذا (،   وذلك عند  دة،  جي  ثبات  بمعامالت  الكلية  الدرجات  جميع هذه  تع 

 الحالي.  البحثاملقياس على عضوات هيئة التدريس بمجتمع 

 عرض وتحليل ومناقشة النتائج: 

 نتائج الفرض األول:وتحليل ومناقشة عرض 

األو  الفرض  املختلفة بمستويات متوسطة و ا يسود االحتر ":  الحالي والذي نصه  البحثل من فروض  للتحقق من صحة  بأبعاده  النفس ي  مرتفعة ق 

  ،"لدى عضوات هيئة التدريس
ً
إلى مجموعات متمايزة )مستقلة(، وذلك وفق درجاتهن    البحثعضوات هيئة التدريس بعينة  بتصنيف   قامت الباحثة أوال

، ومن ثم ت  ، بناءً عد من أبعاد املقياسعلى كل ب  
ً
بكل مجموعة من    العضواتحساب التكرارات والنسب املئوية لتكرارات  م  على الجدول املشار إليه سابقا

 :اإلجراءالجدول التالي يوضح نتائج هذا (، و %95بمستوى ثقة ) البحثحدود الثقة للنسب بمجتمع  هذه املجموعات املستقلة، وكذلك حساب

ة  عد من أبعاد االحتراق النفس ي لدى عضوات هيئذلك ملستويات كل ب  و  البحثحدود الثقة للنسبة بمجتمع ارات والنسب املئوية و يوضح التكر  :(7) جدول 

الحالي   البحثالتدريس بمجتمع   
 عحدود الثقة للنسبة باملجتم الخطأ املعياري للنسبة  النسبة املئوية  التكرار  املستويات   األبعاد املختلفة لالحتراق النفس ي 

 الحد األعلى الحد األدنى 

 37.89 18.25 0.0595 28.07 16 منخفض  االنفعالي(   ادجهاإل املقياس األول ) 

 47.38 26.3 0.0639 36.84 21 متوسط 

 45.52 24.66 0.0632 35.09 20 مرتفع

 املقياس الثاني  

 )التجرد من الخواص اإلنسانية( 

 86.36 68.02 0.0556 77.19 44 منخفض 

 17.23 3.82 0.0407 10.53 6 وسط مت

 19.45 5.11 0.0435 12.28 7 مرتفع

 املقياس الثالث  

 الشخص ي(   اإلنجاز)ضعف  

 75.34 54.48 0.0632 64.91 37 منخفض 

 23.76 7.82 0.0483 15.79 9 متوسط 

 27.92 10.67 0.0523 19.30 11 مرتفع

الجدول  تي التدريس(  41)  أن   (7)بين من  املتوس  اإلجهاديعانين من  (  %72)  من عضوات هيئة  بمستوييه  فقط من    (13)و،  واملرتفعط  االنفعالي، 

( يعانين  %35)من عضوات هيئة التدريس ( 20)و، ( يعانين من التجرد من الخواص اإلنسانية، بمستوييه املتوسط واملرتفع%23) عضوات هيئة التدريس

 املرتفع.من الشعور بضعف اإلنجاز الشخص ي، بمستوييه املتوسط و 

للمعلمات    نهاكاإل  من   عاليةالتي كشفت عن مستويات    ( Gallegos, Cahua & Canaza,2019ا )از كاوا وكنو قالجوس    تتفق هذه النتيجة مع دراسة 

عليو دراسة  مع  تتفق  كما  الجامعيين.  لألساتذة  اإلنسانية  الخواص  من  التجرد  من  متوسطة  االحت2014)مستويات  درجة  أن  إلى  توصلت  التي  راق  ( 

العاملة   المرأة  ترتفع عند  الثالثة  بأبعاده   ما.  و  الخرطومفي  النفس ي 
ً
 نوعا

ً
نیروبي فإن مستوى االحتراق كان متوسطا أما في  المتوسط،  أعلى من  القاهرة  في 

 مع دراسة آل مشرف
ً
 تفعة بشكل عام. ( التي أشارت نتائجها إلى معاناة عضوات هيئة التدريس من االحتراق النفس ي بدرجة مر 2002)تتفق أيضا
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وعلى أعضاء هيئة التدريس التحلي بمهارات واستراتيجيات مواجهة  األمركاديمية القيام بدورها تجاه هذا األ على املؤسسات ،بناءا على هذه النتائج 

النفس ي، حيث أشار تعامل مع االحتراق النفس ي  إلى أنه يمكن ال  ((Hogarth, 2017:71-98ثر هوقا  تضغوط العمل حتى ال يصلوا إلى مرحلة االحتراق 

         متساوية.   طرف مسؤوليةمع تحمل كل  الشخص يو اري اإلدوعلى املستوى املؤسس ي، 
 نتائج الفرض الثاني:وتحليل ومناقشة عرض 

 بين مستويات ا الحالي والذي نصه البحثللتحقق من صحة الفرض الثاني من فروض 
ً
الحتراق النفس ي  : " توجد عالقة ارتباط طردي دالة إحصائيا

التد ذا اإلجراء ، قامت الباحثة بحساب معامالت ارتباط الرتب لسبيرمان، ونتائج ه"ياألكاديم  رشادجم اإل حو ريس  بأبعاده املختلفة لدى عضوات هيئة 

 :موضحة بالجدول التالي

  حجمو  التدريس يئةه عضوات لدى املختلفة بأبعاده النفس ي االحتراق ستوياتم بين االرتباط  عالقة  داللة ملعرفة لسبيرمان الرتب  ارتباط معامالت يوضح  :( 8 ) جدول 

 (57 =  )ن األكاديمي رشاداإل 
مستويات األبعاد الفرعية لالحتراق   املتغير 

 النفس ي 

 االستنتاج قيمة احتمالية  معامل االرتباط  

رشاد  حجم اإل 

 األكاديمي

 طردي دالة  تباط توجد عالقة ار  0.002 0.375 االنفعالي  اإلجهادمستويات 

 رتباط غير دال؛ ال توجد عالقة اال  0.072 0.196 مستويات التجرد من اإلنسانية 

 االرتباط غير دال؛ ال توجد عالقة  0.475 0.009 اإلنجازمستويات ضعف 

 بين مستويات  وجود عالقة ارتباط طردية دالة إحص  (8)تضح من الجدول  ي
ً
أي أنه كلما زاد عدد   ،كاديمياأل  رشاداإل   وحجم االنفعالي    اإلجهادائيا

اإل  في  مستوى    ،كاديمياأل  رشاد الطالبات  لدى عضو   اإلجهادزاد  التدريساالنفعالي  هيئة  بمجتمع  ات  دالة   وعدم،  الحالي  البحث،  ارتباط  عالقة  وجود 

 بين مستويات كل ب  
ً
األكاديمي، وذلك لدى   رشادجم اإل عد من بعدي التجرد من الخواص اإلنسانية والشعور بضعف اإلنجاز الشخص ي مع حإحصائيا

 . الحالي البحث بمجتمعالتدريس،  عضوات هيئة

ن كانت بدرجة  ( التي أشارت إلى أن درجة االحتراق النفس ي لدى املرشدين التربويي2014)بصورة جزئية مع نتائج دراسة القيس ي  الحالي  البحثنتائج    تتسق

عد   ب  داالنفعالي    اإلجهاد متوسطة على 
ُ
الشعور  عر وبدرجاملشا  وتبل عد نقص  ب  االتز باإلنجازة عالية على  االن.  الرغو  فعاليان  للقيام وبة  وجود  االستعداد 

األكاديمي)  اإلرشادبعملية   النفسية للمرشد  الصفات  أهم  األكاديمياألكاديمي من  الشماليةدليل اإلرشاد  الحدود  أن   ، (10:  2019،  ، جامعة   عن 
ا
فضال

يعتم اإلرشادية  العملية  األكاديمي.  نجاح  للمرشد  الحيوي  الدور      ثةالباح  ُتالحظد على 
ً
التعليم   الحالي  البحثلنتائج  وفقا في  التدريس  أن عضوة هيئة 

زاد   كلما    األكاديمي  اإلرشادحجم  الجامعي 
ُ
إليهامل ال  باإلجهادتشعر    ،اسند  لكنها  اإلنسانية    االنفعالي  الخواص  من  توالتتجرد  اإلنجاز   بضعف  شعر 

 . الشخص ي

 نتائج الفرض الثالث:وتحليل ومناقشة  عرض

   يةتنُبئِ األكاديمي قدرة    رشاد حجم اإل ل: " للمستويات العليا  الحالي والذي نصه  البحثثالث من فروض  لفرض الللتحقق من صحة ا 
ً
دالة إحصائيا

(  Stepwise)بطريقة    نحدار الخطي املتعددالليل ا ، قامت الباحثة بإجراء تحبمستويات األبعاد املختلفة لالحتراق النفس ي لدى عضوات هيئة التدريس"

عد من أبعاد االحتراق النفس ي، وذلك على أساس أن كل مستوى من مستويات  بمستويات كل ب    تنُبِئية  األكاديمي التي لها قدرة   رشاداإل مستويات    ملعرفة

    رشاداإل 
ً
 عدديا

ً
متغيرا  األكاديمي 

ا
ب  مستقال املختلفة لكل  املستويات  وأن  م،  النفس ي  عد  االحتراق  أبعاد   ن 

ا
   متغيرا

ا
التتابعا والجدول  يوضح  ،  نتائج هذه الي 

 اإلجراءات: 

ِئيةاألكاديمي التي لها قدرة  رشاداملتعدد الخطي ملعرفة مستويات ال  االنحداريوضح نتائج تحليل  :(9) جدول  عد من أبعاد االحتراق النفس ي   تنب  بمستويات كل ب 

 لدى عضوات هيئة التدريس
أبعاد االحتراق  

 النفس ي 

مستويات اإلرشاد األكاديمي  

 لة التنبؤداخلة في معادال

مصدر  

 التباين

متوسط   د ح  مجموع املربعات

 املربعات

معامل االرتباط   ح قيمة )ف( املحسوبة 

 املتعدد 

معامل  

 التحديد )%( 

مستويات  

 االنفعالي  اإلجهاد

 10.215 4.902 2 9.804 انحدار  وسط + فوق الوسط 

 

0.001 

 

0.274 24.8 

 0.480 54 2.915 خطأ

  56 35.719 كلي

مستويات التجرد  

 من اإلنسانية 

 4.374 119.878 1 119.878 انحدار  فوق الوسط 

 

0.041 

 

0.271 7.4 

 27.409 55 1507.490 خطأ

  56 1627.368 كلي

عف  مستويات ض

  اإلنجاز

 الشخص ي

 4.266 2.601 1 2.601 انحدار  فوق الوسط 

 

0.044 

 

0.268 7.2 

 0.610 55 33.539 خطأ

  56 36.140 ليك
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الجدول   تبيني أن  9)  من  اإل (  )  رشادملستويي  )  40-20األكاديمي وسط  الوسط   بمستويات    تنُبِئيةطالبة( قدرة    60-41طالبة( وفوق 
ً
دالة إحصائيا

التدريس  اإلجهاد هيئة  عضوات  لدى  و الحالي  البحثتمع  بمج  االنفعالي  اإل ،  الو   رشادملستوى  فوق  )األكاديمي  قدرة  طال  60-41سط  دالة   تنُبِئيةبة( 

 بمستويات كل من التجرد من الخواص اإلنسانية والشعور بضعف اإلنجاز الشخص ي لدى عضوات هيئة
ً
 . الحالي  البحث التدريس بمجتمع إحصائيا

 مع االحتراق النف  نإ حيث    ،ترى الباحثة أن هذه النتيجة منطقية
 
     ،تنُبِئيةله قدرة     يكون س ي وبالتالي  حجم اإلرشاد األكاديمي يرتبط طرديا

ً
فضال

الوسط ) األكاديمي فوق  أن ملستوى اإلرشاد  اإلنسانية والشعور    تنُبِئية  قدرة (  طالبة  60-41عن  الخواص  التجرد من   بمستويات كل من 
ً
دالة إحصائيا

التدريس ومراجعة آلية تطبيق اإلرشاد  إلى عضوة هيئة    ُيسند  الذي األكاديمي    اإلرشاديشير إلى ضرورة االهتمام بحجم  ، مما  بضعف اإلنجاز الشخص ي

ي حتى  الناتجة عن حجم  األكاديمي  اآلثار  كانت  اإلرشادخفف من  اذا  ما  الكشف عن  حاولت  دراسة  في حدود علمها(على   ( الباحثة  تعثر  لم   األكاديمي. 

 .النفس ياد املختلفة لالحتراق بمستويات األبع تنُبِئية األكاديمي قدرة  رشادحجم اإل لللمستويات العليا 

: التوصيات  

  .النفس ي لتنمية مهاراتهم والتقليل من االحتراق ضغوط العمل التعامل مع استراتيجياتألعضاء هيئة التدريس عن  تدريبيةدورات  عقد .1

 العالج.خير من ن الوقاية أل  ،ملنع حدوث االحتراق النفس ي كإجراءات وقائية شكل دوري ب عقد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس .2

 األكاديمي. اإلرشادية تقديم خدمة ضرورة مراجعة آل .3

 املقترحات:

 . في عملية اإلرشاد األكاديميللتعرف على املشكالت التي تواجهها عضوات هيئة التدريس   دراساتإجراء  .1

خرى  املصادرف عن للكش  دراساتإجراء  .2
ُ
 . لى االحتراق النفس يوتقود إ  تتفاعل مع اإلرشاد األكاديميالتي  والعواملالنفس ي  لالحتراق األ

 .على بقية كليات وفروع الجامعة األخرى  مماثلة دراسةإجراء  .3

 :املراجع
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Abstract: 
This research aims to identify the levels of burnout in its various dimensions among female Faculty members in the 
Faculty of Science and Arts in Rafha at Northern Border University, and identify the significance of the correlation 
between the levels of each burnout dimension and the size of academic advising. The study also intends to identify the 
predictive ability of academic advising size levels in relation to the levels of burnout dimensions among female faculty 
members. 
The research sample consisted of (57) female faculty members, at a rate of (75%) of the research population. The 
researcher used a descriptive method and prepared a preliminary data form. To achieve the research objectives, 
Maslach (1986) scale (which translated by Al-Battal, 2000) was used and applied to the sample in its final form, and the 
psychometric properties were confirmed in the current research population. The research reached the following 
results:1- Burnout prevails in its various dimensions, at medium and high levels among female faculty members. 2- The 
presence of a statistically significant correlation between the levels of burnout in its various dimensions among female 
faculty members and the size of academic advising. 3- The higher levels of academic advising have statistically 
significant predictive ability at the different dimension’s levels of burnout. 

Keywords: burnout; academic advising; female faculty members. 
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