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 ملخص البحث
النفسنيي االرانيا النيفي في لنيد   ىدف ىذا البحث إيل@ التعرف علي العالقة بني  احرتنيقا        
ااطتنيةة التدرةسني ةض اقنيد  ضمتػنياات  اصتنين  فءلني   الانيايفمب يدةننية متنيرايفةض ُب انيمررتلنية التع يمعلم

 ا( معلم ني9?البحث علي ع نة يفض  ) حريفباطيض اقد ًب يفطب قااستخدم البارتاان اظتنهج الفصفي 
%( منينيح غتتمنينيب البحنينيث ا صنينيليض  =امعلمنينية منينيح مررتلنينية التعلنيني   الانينيايفمب يدةننينية متنينيرايفةض ابنسنينيبة )

نيني?>99االبنينيالع عنينيددى  )  امعلمنينيةض اقنينيد يففصنينيلج يتنينيالج ىنينيذا البحنينيث إيل@ ا نينيفد عالقنينية  ا( معلم 
ااإلدارةض ااإل هنينينينينياد ( بنينينينيني  البعنينينينينيد اطتنينينينينياص بنينينينينياظتعل ض ;.0.ادالنينينينينية عننينينينينيد مسنينينينينيتفمب دحلنينينينينية ) إجياب نينينينينية

احيفعنينينيايلض ايفبلنينينيد اظتونينينياعرض اي،نينينيج الونينينيعفرض اا نينينيفد عالقنينينية دالنينينية بنينيني  اإل نينينيراف القبنينينيفمبض ايفبلنينينيد 
اظتونينياعرض اا نينيفد عالقنينية دالنينية بنيني  اضتنينيفا و االراايفنينيفض ااإل هنينياد احيفعنينيايلض ا نينيذال  ا نينيفد عالقنينية 

ب  يف،    اظتعلني  ظتهنتنيو  اريفباط و دالة ب  يفبلد اظتواعر اي،ج الوعفرض اعدم ا فد عالقة اريفباط و
ا نيفد  نيرا  ذات دحلنيو إرتتنيال ة عننيد  إىل يففصني  البحنيث اُب رت ب أبعاد احرتنيقا  النفسنيي0  مني

اإلينينينياث   منينينيا ةتعلنينينيق بنينينياضتفا و االراايفنينينيفض االب  نينينية  ااإلينينينياث لتنينينياح( بنينيني  النينينيذ فر ;.0.مسنينينيتفمب )
 ض  ُب اظتعلنينينيني  ااإلدارةاظتدرسنينينيني ةض االبعنينينينيد اح تمنينينينياعيض ايف، نينينيني   اظتعلنينينيني  ظتهنتنينينينيو ب نمنينينينيا ح يفف نينينينيد  نينينينيرا 

(ض  ;.0.ااإل نينيراف القبنينيفمب0 ا نينيذل  عنينيدم ا نينيفد  نينيرا  ذات دحلنينيو إرتتنينيال ة عننينيد مسنينيتفمب ) 
القبنينيفمبض ا اضتنينيفا و االراايفنينيفض الب  نينية اظتدرسنيني ةض االبعنينيد اح تمنينياعيض ايف، نيني    ةتعلنينيق باإل نينيراف  منينيا 

اإلدارة  ا ايج الفرا  لتنياح نما يفف د  را  دالة ُب اظتعل ض ا  اظتعل  ظتهنتو يفبعا لسنفات اطتةةض ب
يتنينيالج البحنينيث أاصنينيي البارتانينيان  فءسنينينفات(0 اُب انيني .9ني  ;ةة منينيح )اجملفعنينية الااي نينية أمب منينيدة اطتنيني
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بنينيبعا التفصنيني ات منهنينيا@ الت  نينيد منينيح مناسنينيبة أعبنينياء العمنيني  ااظتهنينيام اظتف لنينية للمعلمنيني  علنينيي مسنينيتفمب 
ادراسنينينيات ُب احرتنينينيقا  إ نينينيراء  نينينيفث  منينينيا اققرتنينينيا   ؛فرى  بنينينيالع و االنينينين،جاصتنسنينيني  لت ننينينيف  نينينيع

 مررتلة التعل   احساسى0        عالقتو بالراا الفي في لدمب معلميالنفسي ا 
Abstract 
     This research aims to investigate what relationship is there between 

psychological burnout and job satisfaction among secondary school 

teachers in Misurata. The variables to be examined in this study are: 

gender and teaching experience.  The two researchers  here adopted the 

statistical method to conduct their study. As for  The population of this 

study were  93 teachers (males and females)  out of 1369 , which  is the 

total number of teachers at secondary schools  in Misurata. 

 

The  results of the study revealed the following9 

• there is a positive relationship with function of 0.05 between the 

teacher's private space, the administration, emotional stress, lack of  

feelings and decrease of feelings . 

• there is a significant correlation  between supervision and lack of 

feelings. 

• there is a noticeable relationship between incentives, wages  and 

emotional stress . 

• there is a direct  relationship between lack of  feelings and decrease of 

feelings . 

• there is no relationship between the teacher's evaluation of his/her  job in 

terms of all the aspects of psychological burnout  . 

• there are individual differences of statistical form between males and 

females  in regard to incentives, wages, schooling environment,  the social 

aspect  and teacher's evaluation of his/her job  at level (0.05.) 

• there are no  differences between supervision, incentives, wages, 

schooling environment and the social aspect and the teacher's assessment 

of his/her job on the bases of his/her teaching experience at level (0.05 .) 

• there are significant differences in the teacher and administration 

variables where the differences were noticeable in group (2) which 

identify  the teaching experience from 5-10 years . 

Recommendations9 

The two researchers here provide some suggestions  9  
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    The amount of work that teachers do (males-females) should agree with 

the commitments assigned to them so that feeling of being not satisfied  

and not being able to accomplish the work can be avoided. 

    Another suggestion is conducting further future studies which  

investigate the relationship between the psychological burnout and job 

satisfaction of primary school teachers in Misurata. 

 املقدمة:
التعاب  أصبحج مهنة التعل   مح اظتهح اإليساي ة اليت يفتطلف ال،درة على حتم        

 اظتعل  الكفء عل و أن ؛ ض االسعي اراء ا تساب خةات يظرةة ام داي ةاالتحلي بالتة ااإلرادة
ميتل   خت ة قفةو قادرة على  ه  اظتوا   ايف،ب  التػاات ااظتعفقات اليت حتفل دان ق امو 

 يو مح أ ار ا  راد يف ثرا  يا جير  رتفلو مح أرتداث داخ  اجملتمب  ؛لى الف و ا  م بداره ع
ض امفاقف يظرا  ظتا جيرةو مح يراف ؛اا سرمباَب ؼتتلف اجملاحت اختفصا  اجملال اظتهين 

ايعكاسات جتعلو ةع ش اىذا ةؤدمب رتتما إىل يف ثاات ا  ؛القات قد ح يفكفن دالما ُب صاضتواع
ليت يفوعره بالتعف النفسي ااصتسدمبض مح احاطرابات النفس ة ا ةح عدم الراا ارتالم ةرتال

         الوعفر بالضػفط النفس ة ااظتهن ةض اإذا ا تدت ىذها مر الذمب ةؤدمب إىل  ؛ااستنفاذ اصتهد
ض اىف بو إىل ما ةعرف باحرتقا  النفسيض اا تدت ىذه الضػفط ااستمرت  إهنا يفت  اظتهنة
ايفكفةح اجتاىات  ستنواف البد ي ااإلرىا  العاطفيفس و ةت    ها اظتعل  إىل الوعفر باحرتالة ي

احيدث احرتقا  النفسي لدمب اظتعلم  اا سايفذة . سلب ة ؿتف اآلخرةح مب الت،دةر السليب لذايفو
سفاء يفعلق منها باصتايف اظتهين  ضيت  ة لعدد مح اظتوا   اليت يفريفبط بوك  مبا ر يهنة التعل  

ا اإلدارة أعالقة التالم ذ رحيةض أا باصتايف العالل،ي  سفء اظتغا ا  ظراف العم  الس  ة 
( إىل أن احرتقا  النفسي ةعتة مح عفام  ب،اء اظتعل  أا ???9ةوا م لي اآخران )ض ا القبفةة

 (80<ضص9??9مبض ايسحابو مح العم  أا حتفةلو إىل عم  يفربفمب آخر )اضتريفاا 
اقد  هدت اجملتمعات اظتختلفة يفواةدا  ملحفيا  ُب رت   اظتؤسسات اليت يفف ر اطتدمات    

الضرارةة الالزمة ظتفا هة التػاات اظتتالرت،ة ُب رت ب  فايف اضت اة مح ىنا  ،د  هدت 
الفرد ُب  اطتدمات النفس ة ااح تماع ة يفطفرا   باا  ُب غتال اطتدمات اليت مح   هنا أن يفساعد

 (90ضص<..8ضالتك ف مب مست دات العتر اما يفنطفمب عل و مح حتدةات)الوىرا ي
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الذا أصبح احرتقا  النفسي الذمب ةفا و اظتعل  اا سايفذة ُب مهنتو مح اظتفاا ب اليت يفاا      
رت ث ةعتة احملل  النفسي ا مرةكي )ىربج  رةد  ؛اىتمام البارتا  منذ أااخر السبع نات

ا رتالو مح اإلهناك حتت  يت  ة ال مح أ ار إىل ياىرة احرتقا  النفسي على أهن( أ1974
قدم  ٍب ع اء ا اظتتطلبات الوالدة ااظتستمرة اظتل،اة على ا  راد على رتساب طاقته  اقفهت ضلإل

)ماسالش ا ا سفن (ض عمله  اظتوقك رتفل احرتقا  النفسيض اىف العم  الذمب طفريفو 
م، اسا  ةعرف باشتهاض االذمب أصبح موهفرا  اةطب،و الكاا مح ماسالش إىل أن صممج 

ن احرتقا  النفسي ةؤدمب إيل  إ مح ىذا اظتنطلقا  ؛  ُب دراسته  النفس ة االقبفةةالبارتا
اأمراض س كفسفمايف وض باإلاا ة إيل أيو  ضاااطرابات يفس و ضستنواف بد ي اإرىا  عاطفيا

ُب التعل   ) التحاةنوض  همهنتوض اعلى مرداد ت ا ستاذ ؿتفةؤثر سلبا  على اجتاىا
 (0<.9ضص;??9

اعل و يعتة دراسة ياىرة احرتقا  النفسي مح الدراسات اليت يفعفد بنتالج اجياب و على      
ا ميكح يففادمب اآلثار السلب ة امساعدة اظتعل  على إ باع رتا ايفو إذ   ؛اظتعل  اعلى العمل ة القبفةة
ا ذل  حت، ق قدر مح التفا ق النفسي ااح تماعي االتمتب  ضلفي فيارغبايفو احت، ق الراا ا

 بالتحة النفس ة 0
  ضذل  را ب ظتا ةرغف   و أمب  ردا  ضاالراا الفي في ةعتة رتالو ايفعال ة ةتعف التحك  هبا     

 ض ا  ر اظتريففب الذمب لو أمه ة  باة مح رت ث إ باع رتا ات الفرد  وعفره با مح ااحريف اح
 ذل  ػتتف   ضا دل   حعقاف منظمتو ب مه ة مكايو ايظرة اجملتمب لو  دل   للن اح االتفف 

تف  على  كلما  ايج الفي فة حت ؛ دا ُب زةادة اريفباط الفرد ينتبوا العم  الذمب ةعتة مهم  
اا ض االر العال ة  لما  ان راا ا عح عملو يفسمح للفرد بإبراز قدرايفوقدر  با مح اظتسؤال ة ا 

الفي في رتالة ا داي ة سارة يفنتج يف،فمي  هد العام  امد  يففا ق قدرايفو مب الفي فة اليت 
 ؛ب  أةضا يكان العم  اا  خاص الذةح ةعم  معه  ؛اىف غا مريفبط ا  ر  ،ط ضةوػلها
امح ٍب  محفر البحث ةدار رتفل الكوف عح العالقة ضالراا الفي في ل   لو ػتددات لذا 

 اظتررتلة الاايفةة يدةنة مترايفة0  يي لد  معلملنفسي اعالقتو بالراا الفي فب  احرتقا  ا
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 مشكلة البحث:
 ضيفعتة رسالة التعل   رسالة سام ة  مه ة الدار اليت دتالو ُب التنم ة اح تماع ة ااحقتتادةة      

اُب التطفر اضتضارمب إذ أن اظتعل  ىف الر  وة ا ساس ة ُب اظتؤسسات القبفةة يظرا  ظتا ة،فم بو مح 
ايفوا يف،ارةر التحة االسالمة بإيكلقا أن مهنة التدرة  أاىل  ضحت، ق الػاةات القبفةة االتعل م ة

 ضاظتهح ا خر % لد  اظتعلم  اىذا اظتستف  مريففب إذا ما قفرن ب9:اظتعاياة مح الضػفط 
اَب دراسة قامج هبا اظتنظمة الدال ة للقب ة االعلفم الا،ا  ة  ض% ُب اظتهح اإلدارةة?8ابلػج 
ض ب نج أن م،دمة التعل   يففا و الكاا مح التعفبات ف ( عح أاااع اظتعلم  ُب العامل)ال فيسك

اظتادةة ااظتعنفةة  اذل  لضعف اضتفا و ضاليت يفد ب الكاا مح الوباب إىل يففض   مهنة أخر 
ايففااب اظتكاية اح تماع ة اليت ح يفتناسف مب ما ةبذلو اظتعل  مح غتهفد  ا  باإلاا ة إىل أن 

ع اء ااظتطالف ااظتسؤال ات بوك  مستمر )رمومبض مهنة التعل  يفودرت  بالعدةد مح ا 
 (890ضص=..8

مح اػفطات ُب العم   ةتعرافن إىل الكاا  غ  اختالف الب  ات إح أن اظتعلمار       
 طب عة  ؛فن هبااا داار اليت ة،فم ضعلم اارتقا  يفسي بسبف أمه ة اي،  الرسالة اليت حيملها اظت

عم  اظتعل  جتعلو مه   لإلصابَة بالتفيفر ااإلرتباط ةسبف معايايفو ال فم ة  عفء العم  اظتدرسي 
إاا ة إىل  ضسلفك التالم ذ اعدم ال،درة على ابط ضا اا ة اظتنهج الدراسي اازدرتام الفتفل

اةقك احرتقا  النفسي أثارا  سلب و اأعرااا   س فلف  ة ايفس ة على  ضاـتفاض العالد اظتادمب
% مح أمرض العتر  النفبات ال،لب ة .<ض إْذ يفساى  الضػفط  فايل اظتعل  احملق  خت ة 

ا جيف على اظتعلم  ض لذضمي اآحم الظهرض اموا   التنف ااػط الدمض اأمراض اصتهاز اعت
لنفس ة الالزمة اا سايفذة إزالة الع،بات ااظتوكالت اليت يفؤدمب هب  إىل الوعفر بف،دان الرارتة ا

ثاره آتخف ف مح رتتم ة اإلصابة باحرتقا  النفسي امفا هة الض ابالتايل لتخطى اػفط العم 
 ُب العم  التفازن النفسي االفاقع ة يفباع اسقايف   ات اقال ةض احت، قامح خالل 

 (9:0ضص9??9اضتريفاامبض)
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االراا الفي في عبارة عح  عفر باحريف اح اال،بفل اليت ميكح احستدحل عل ها مح          
ض  اليت يفنو  لد  ا  راد عند إ باع رتا ات مع نة سفاء مادةة أا جياب ةخالل رداد الفع   اإل

معنفةة ارت  يفكفن رداد الفع  سلب ة ما  احيوعاج ااحست اء  مؤ رات عح رتالة عدم الراا أا 
 أا غا راا   مح التعف يفتن ف ا  راد راا ضعدم التمكح مح إ باع اضتا ات االرغبات

 ك   ؛تفات خاصة بو دتالو ارتده امد  ايتمالو إىل اي فتو    رد ةتمتب ب  نضعح اي فته 
لدةه  شتات خاصة امعت،دات اجتاه اي فته  أةضا العفام  الب   ة يفتحك  ُب  ةمعل  امعلم

رتقا   أدب ات البحث اظتتعل،ة باح مهنته  امح خالل مرا عة البارتات مد  راااى  عح
 نب ة اليت يفناالج ىذه الدراسات العرب ة اا ض ااستعراض العدةد مح النفسي االراا عح العم 

ض امؤ رات الضػفط  اا مح عالمات احرتقا  النفسي   رصد ض قد استطاعج البارتاتاظتتػاات
ض ع ةن خالل عمله  امد  يف ثا ذل  على أاااعه  النفس ة ااح تماف علماليت ةتعرض عتا اظت

   ها إىل الضػفط علم اظتهح اليت ةتعرض اظتخاصة ا أن مهنة التعل   يفعتة اارتدة مح أ ار 
النفس ة ابالتايل إىل احرتقا  النفسي 0امح ىنا  اءت اضتا ة للبحث االتعرف على العالقة 

 اظتررتلة الاايفةة يدةنة مترايفة0 معلميب  احرتقا  النفسي االراا الفي في لد  
 @أهداف البحث

 ةهدف البحث إىل@ 
العالقة ب  احرتقا  النفسي االراا الفي في لد  معلمي اظتررتلة الاايفةة0 التعرف على       

 امح ىذا اعتدف الرل سي للبحث يفتفرع ا ىداف الفرع ة اآليف ة@
 اظتررتلة الاايفةة؟ معلميني ى  يفف د عالقة اريفباط و ب  احرتقا  النفسي االراا الفي في لدا  

مررتلة  معلميرتقا  النفسي ا الراا الفي في لد  ني ى  يفف د  را  ذات دحلو إرتتال ة ُب اح
 الاايفةة يفبعا ظتتػا اصتن 0

ني ى  يفف د  را  ذات دحلو إرتتال ة ُب العالقة ب  احرتقا  النفسي االراا الفي في ب  
 مررتلة الاايفةة يفبعا ظتتػا سنفات اطتةة التدرةس ة0 معلمي

 



  االحرتاق النفسي وعالقته بالرضا الوظيفي                                 الثامنالعدد -جملة كلية  اآلداب
___________________________________________________________ 

010 

 

 أمهية البحث: 
ةستمد ىذا البحث أمه تو مح طب عة اظتفافع الذمب يفناالو باإلاا ة إىل التساؤحت        

 اظتطرارتة   و اةتلخج ذل    ما ةلي @ 
لأل راد  –ارارة مح ارارات احىتمام بالتحة النفس ة  ؛ني إن دراسة ياىرة احرتقا  النفسي

ا ذل   ضتمب اظتدرسياذل   مه ة دار اظتعل  ُب اجمل ضاللمعلم  بتفة خاصة -بتفة عامة
 رت ث يف ثااهتا السلب ة على أ راد اجملتمب اظتدرسي0 ؛ خطفرة ياىرة احرتقا  النفسي 
اةساعده على التمتب  ضاجتنف يف ثااهتا السلب ة ؛ ة،ي اظتعل  ضني الكوف عح ما  ىذه الظاىرة

ُب يف،دمي اطتدمات للطالف على أ م  ا و  ااظتتما ضولا ذل  حتس  أداضة يفس ة مست،رة ال
أا يفا،لو اػفطها ا ح ة،ف  على مفاصلة  ضأا غا راض عح اظتهنة ضدان أن ةكفن اظتعل  منهكا  

 العطاء0 
 ض ُب اجملتمب اظتدرسيعلم ني إل،اء الضفء على بعا اظتوكالت النفس ة اليت ةعاىن منها اظت

 ك  مررتلة يفعل م ة0 ا ذل  طب عة اظتوكالت اظتهن ة اظتتعل،ة ب
 0ني يفسل ط الضفء على  ايف مه  ُب القب ة اىف الراا الفي في

 حدود البحث:
 0=8.9/ >8.9ام الدراسي مح العام @ ًب يفطب ق ىذا البحث م داي ا خالل العني اضتداد الومن ة

 ني اضتداد اظتكاي ة @ ًب يفطب ق ىذا البحث علي مدارس التعل   الاايفمب يدةنة مترايفة0 
مررتلة التعل   الاايفمب يدةنة  معلميني اضتداد البورةة @ ًب يفطب ق ىذا البحث على ع نة مح 

 مترايفة0
 مصطلحات البحث:

يفعرف  رةست نا ماسالش احرتقا  النفسي ب يو@ ) غتمفعة أعراض مح  الحرتاق النفسي:ا   
اظتن و راا على اإل هاد الذىين ااحستنواف احيفعايل االتبلد الوختي ااإلرتساس بعدم ال

 (0?9ضص8.99) بفرتارةضالوختي اا داء اظتهين(ض 
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 ؛هبا الفرد جيايب ؿتف الفي فة اليت ة،فمإاجتاه ( ب يو@ )=??9عر و أبف   خو ) الرضا الوظيفي:  
رت ث ةوعر   ها اظتعل  بالراا عح ؼتتلف العفام  الب   ة ااح تماع ة ااحقتتادةة ااإلدارةة 

 (0>8ضص=..8االفن ة اظتتعل،ة بالفي فة( )الوبفنض
 الدراسات السابقة: 

 أواًل: الدراسات العربية:
يف الرضا الوظيفي لدى معلمي املرحلة الثانوية بعنفان )( 2007ـ دراسة الزبون وآخرون )

0 ىد ج الدراسة إيل التعرف علي در ة راا معلمي األردن و عالقة دلك باالستـمرار باملهنة(
عالقة ذل  ببعا ل  باحستمرار ُب اظتهنةض ا ذاظتدارس الاايفةة ُب ا ردن عح مهنتنيو  اعالقة 

ع نة اظتتػااتض اىي @ اصتن ض ااظتؤى  العلميض  ااطتةة العمل ةض االعفء التدرةسيض ايفكفيج 
معلمةض يفنيني  اختبارى  بالطرة،ة العوفال ة مح مدةرات القب نينية االتعل   ( معلما ا .8>الدراسة مح )

(  ،رة مفزعنية علي 9>حملا ظة الورقاءض ااستخدم البارتانينيفن استبايو ل، اس الراا يفكفيج مح )
 ستة غتاحتض ااستخدمج ا سال ف اإلرتتال نية اظتناسبة لتحل   اظتعلفمات 0

معلمات اظتررتلة الاايفةة ُب لدمب معلمي ا دراسة@  أن در ة الراا الفي فنيي ى  يتالج الا ان أ   
ب  ة الالبعد اح تماعيض ا ظتهنتوض ا ة الورقاء  ايج متفسطة ُب غتاحت@ يف،    اظتعلني  ػتا ظنيني

 ;أص   ( در ة علي التفايل منينينينينينيح9>90اإل راف القبفمب يتفسط رتسايب بلنينينيع)اظتدرس نيةض ا 
اضتفا نير االراايفف يتفسط @اظتعل  ااإلدارة  ا در ات  حد أقتيض ُب رت   اينينيج اع فة ُب غتال

أااحج النتالج عدم ا فد  نينيرا  ذات دحلة ( علنيي التفايلض ا  >;80ض8<80رتسايب بلع ) 
ت إرتتال ة يفعو  ظتتػامب اصتن ض االعفء التدرةسيض ُب رت  أ ارت النتالج إيل ا نيفد  را  ذا

 دحلة إرتتال ة يفعومب ظتتػامب@ اظتؤى  العلميض ااطتةة العمل ة0
حرتاق النفسي و الرضا الوظيفي ظاهرة االبنيعنفان@ ) (2012دراسة رامي وآخرون )ني 
عرف على ىد ج ىذه الدراسة إيل التلعالقة بينهما لدى معلمـي غرف املـصادر يف األردن(. و 

معر ة  نهما لدمب منيعلمي غرف اظتتادر0 ا االعالقنية ب الراا الفي فيمستف  احرتقا  النفسي ا 
الراا الفي في لد  أ نينيراد ع نة الدراسة باختالف ختالف مسنينيتف  احرتقا  النفسي ا مد  ا
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( 989اعدد سنفات اطتةة0 يفكفيج ع نة النينينيدراسة منينينينيح ) العمليضاظتؤىني  متػاات اصتن ض ا 
دتج معالني ة  ضامب صعفبات التعل   ُب غرف اظتتادرمعلما ا معلمة ة،فمفن بتدرةني   الطلبة ذ

ا حتل   التباةح  ااحؿترا ات اظتع ارةة ضالب ايات إرتتال ا عح طرةنينينينينينيق رتساب اظتتفسطات اضتساب ة
 أن مستفمب حتل   التباةح الاالثنييض امنينينينيعام  اريفباط ب نيرسفنض ايففصلج الدراسة إيلاظتتنينينينيعددض ا 

 ما أيهرت ضا الفي في لد  معلمي غرف اظتتادر  نيان بدر ة متفسطةالرااحرتنيقا  النفسنيي ا 
يتنينيالج الدراسة أن اظتعلم  مح زتلة اظتا ستا لدةنيه   مستف  ارتقا  يفسي أعلي منيح اظتعلم  

لدةه  در ة راا اي في أعلي  ن اظتعلم  مح زتلة البكالفرةفسأا  ضزتنينينينيلة البكالفرةفس
ة إرتتال ا ب  احرتقا  النفسي زتلة اظتا ستاض إاا ة إيل ا فد عالقنينينية  عكس ة دال اظتعلم منين
 الراا الفي في0ا 

: ) اسرتاتيحيات التعامل مع االحرتاق النفسي عند أساتذة بعنفان (2012ـ دراسة حممد)
فسي ىد ج ىذه الدراسة إىل معر ة اسقايف   ات التعام  مب احرتقا  النالتعليم الثانوي(. 

 9=9أستاذا( منها)  ;.9عند أسايفذة التعل   الاايفمبض طب،ج الدراسة علي ع نة قفامها )
التف  نينينيو ااإلر اد  ثايفةة( يفابعة يف،ن ا إيل مر و 99مفزع  على ) ضإياثا( :99ذ نينينينينينينيفرا( ا) 
 لنفسيضاحةة يفلمسان0 ا قد طبق البارتث م، اس ماسالش لالرتتنينيرا  ا -اظتهين يػن ةاظتدرسي ا 

الذمب قننو إيل الب  ة غتمفعة مح البارتا ض  ما طبنينينينينينيق م، اس اسقايف   ات التعام  مب التعام  
مح طرف غتمفعة منينينيح البارتا   ظت،نح إيل الب  ة العرب ةابار ر" اظتفاقف الضاغطة لني"أدلنينينينير ا  مب
ي النتالج التال ة @عدم (ض  وفنيج الدراسة علSpssبعد اظتعاصتة اإلرتتال ة باستخدام  يظام )ا 

الدر ة الكل ة حسقايف   ات الدر ة الكل ة لالرتقا  النفسي ا ا فد اريفباط دال إرتتال ا ب  
ًب التفص  إيل ا فد عالقة اريفباط و  ول ة دالنية علي مستفمب  لكحضالتعام  منيب التعل   الاايفمب

تي  بعا ا بعاد اىي @ا فد عالقة اريفباط و عكس ة ب  بعد ي،ج الوعفر باإلؾتاز الوخ
ات التعام ض اب نج بعنيد رت  اظتوك    رتد أبعاد اسقايف     رتد أبعاد احرتقا  النفسي ا 

يل   رتد أبعاد احرتقا    بعد اإل هاد احيفعاا فد عالقة اريفباط و طردةة ب الدراسة أةضا
بعد احيفعال   رتد أبعاد اسقايف   ات التعام  ا ب نج الدراسة أةضا عدم ا فد  را  النفسي ا 
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اب نج الدراسة أةضا عنينينينينينينيدم ا فد  ضدالة إرتتال نيا ُب احرتقا  النفسي يفعومب صتن  ا سايفذة
ام  مب اظتنيفاقف الضاغطة يفعومب صتن  ا سايفذةض اب نج  را  دالة إرتتال ا ُب اسقايف   ات التع

الدراسة أةضا  عدم ا نيفد  را  دالة إرتتال ا ُب اظت، اس الكلي لالرتقا  النفسي يفعومب ظتتػنينينيا 
 ا قدم ة ُب التدرة ض باستاناء ا فد  را   ول ة دالة إرتتال ا ُب بعد يفبلد الوعفر0

حرتاق النفسي و بالرضا الوظيفي لدى أساتذة )عالقة االبعنفان @( 2014دراسة مصطفي)ني 
بالرانينينينينينينيا الفي فيض 0 ىد ج ىذه الدراسة إيل معر ة عالقة احرتقا  النفسي التعليم الثانـــــوي(

 ذل  معر ة ما إذا  ايج ىناك  راقنينينينيا ذات دحلنينينينينينينية إرتتال ة ُب عالقة احرتقا  النفسي بالراا ا 
نيا  حختالف اصتن ض ا اختالف سنفات اطتةة لدمب ع نة مح أسنينينينيايفذة التعل   الفي نينينينينينيفي يفبعنينينينينيني

ه  م، اس ماسالش لالرتقا  طبق عل نينينينينينينيني ضأستاذة( =99الاايفمب بفحةة معسكر قفامها)
الراا الفي فيض اعتمد البارتاان ُب اظتعاصتة اإلرتتال ة للب ايات علي النسبنينية  فم، اسالنفس 

قد  وفج الدراسة ا   ضاظت فةنينينينيةض ا معام  اريفباط باسفن ا معادلة الفر  ب  معامالت احريفبنينينياط
ي في بالراا الف ة إرتتال ا ب  احرتقا  النفسي ا عح النتالج التال ة @ يفف د عالقة سلب ة دالنينينينينيني

ا  ما الدراسة أةضا ح ةف د عالقة اريفباط و  ب  احرتقا   ضلد  أسنينينينينينينينينيايفذة  التعل   الاايفمب
النفسي ا الراا الفي في يفعومب ظتتػا سننيفات اطتةةض ب نج الدراسة أةضا ح يفف د عالقة اريفباط و 

  ب  احرتتنيرا  النفسي ا الراا الفي في يفعو  ظتتػا اصتن 0
 :ا  نب ةدراسات ثانًيا:ال

ىنينيد ج ىذه الدراسة إيل التعرف  (1982دراسة كريستينا ماسالش و سوزان جاكسون) ني 
احملاماةض   نات  باة مح العامل  ُب مهح@على مستف  احرتقا  النفسي لد  ع

العم  اح تماعيض ايففصلج ا  االتعل  ض اإلدارةض اإلر ادضالطف النفسيضالتمرةاضالورطة
 النتالج اآليف ة@الدراسة إىل 

إذ أينينيهر الذ فر ضاإلياث ُب ؼتتلف أبعاد احرتقا  النفسيني ا فد  را  مهمة ب  الذ فر ا 
 ما أ ارت الدراسة إيل ضالودةمنيح اإلياث على مستف  التكرار ا   عفرا باإلؾتاز بدر ة أعلي

نة مح   ة صػار  ،د أيهر أ راد الع ؛  را  مهمة بنيني  مستفةات العمر ااحرتقا  النفسيا فد 
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السنيح  عفرا سلب ا جتاه العمالء بدر ة أعلي منينينينيح   ة  بار السح مح رت ث  دة اإل هاد 
أيهرت النتالج أن  ال مح غا اظتتوا   ااظتطل،  عايفا مح اإل هاد احيفعايل ا ض احيفعايل

رانض بدر نية أعلي مح ا  راد اظتتوا   على مسنينيتف  التكرارض االودة )الوبفن اآخ
 (0;9ضص=..8

ىد ج إيل حتدةد العفام  اليت يفسه  ُب الراا الفي في أا اـتفاض  (1993دراسة مالون )ني 
ا ب نج  ضالراا الفي في لد  معلمي اظتنينينينيدارس العامة ذات الداام الكام  ُب  نفب دا فيا

االعالقات الوخت ة ا العالقات الوختني ة مب الطالب ااإلؾتازات يتالج الدراسة أن اظتسؤال ة 
رت ث ا د أن معلمي اظتررتلة  ؛للراا الفي فيلعفام  الرل س ة ا مح الفي في ىي امنيب الومالء ا 

 ما ا د   ضاحبتدال ة ى  أ ار راا مح معلمي اظتررتلة اظتتفسطة ا الاايفةة ُب العفام  الساب،ة
 في)الوبفن اآخرانض ب  متػاات العمر ا اصتن  ُب عالقتها مب الراا الفي  ملحفظ يففاع 
 (0=9ضص=..8

رت نينينينينيث ىد ج ىده الدراسة إيل  حج العالقة ب نينينينينيح احرتقا   (1998دراسة كونريت )ني 
ا بلػج ع نة ضا الضػط ا الراا الفي في اأسباب التك نيفضالنفسي لد  معل  اظتدرسة اظتتفسطة

ا يففصلج ض،نية رتضرةة  باة( معل  ا معلمنية مح معلمي اظتدارس اظتتفسطة ُب منط.88الدراسة )
 ايا مؤ رةح ىام    ضيتالج الدراسة إيل أن الضػنينينيط الفي في ا التك ف الذمب ةر و علي اظتوكلنية

ا أن اظتعلم  الذةح يفعرافا لضػنيط أ ة أ اراا إيل مستفةات ضلالرتقا  النفسي ب بعنينياد الاالثة
مستفةات أق  مح احؾتاز الوختي ا عدم ا فد  را  دالة  اضأعلي مح احرتقا  العاطفي

إرتتال نينيا  ُب احرتقا  النفسي ا الضػط الفي فنينييض يفعومب ظتتػا اصتن  )الوبفن اآخرانض 
 (0.:ضص=..8

 إجراءات البحث:
ان ُب ىنينينينينينيذا البحنينينينينينيثضاظتنهج الفصنينينينينينيفي أحريفبنينينينينينياطيض باعتبنينينينينينيار أن انينينينينينيايفبنينينينينينيب البارت مــــــنهث البحــــــث: 

يظنينينينيرا ظتنينينينيا ةنينينينيف ره ىنينينينيذا  ؛أ ار منينينينيح غنينينينياه منينينينيح اظتننينينينياىج ض عنينينينية ىنينينينيذه اظتونينينينيكلةىنينينينيذا اظتنينينينينهج يففرانينينينيو طب
اظتنينينينينينينهج منينينينينينيح إمكاي نينينينينينيات التفصنينينينينيني  إىل اضت،نينينينينينيالق الدق ،نينينينينينيةض االظنينينينينينيراف ال،المنينينينينينية اظتتعل،نينينينينينية يفانينينينينينيفع 
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البحنينينينينيثض اةعنينينينينينيرف اظتنينينينينينينهج الفصنينينينينينيفي ب ينينينينينينيو@ )أرتنينينينينيد أ نينينينينينيكال التحل نينينينينيني  االتفسنينينينينينيا العلمنينينينينينيي اظتنينينينينينينظ  
ح طرةنينينينينيق رتنينينينينيب الب اينينينينينيات ا اظتعلفمنينينينينيات لفصنينينينينيف ينينينينينياىرة أا مونينينينينيكلة ػتنينينينينيددة ايفتنينينينينيفةرىا  م نينينينينيا عنينينينيني

اظت،نننينينينينينينينينية عنينينينينينينينينيح الظنينينينينينينينينياىرة أا اظتونينينينينينينينينيكلة ايفتنينينينينينينينينين فها احتل لهنينينينينينينينينيا اإخضنينينينينينينينينياعها للدراسنينينينينينينينينية الدق ،نينينينينينينينينية(0 
 (0.=9ص ض;..8)ملح ض

امعلمنينينينيات يفعلنينينيني   الانينينينيايفمب يدةننينينينية  ةتكنينينينيفن غتتمنينينينيب البحنينينينيث منينينينيح رت نينينينيب معلمنينينينيي جمتمــــع البحــــث: 
 ( معلما امعلمو0?>99مترايفةض ا بلع عددى  )

خطفة أساسنينينيني ة ُب رتنينينينينيب ضعنينينينيد اخت نينينينيار الع ننينينينية بطرة،نينينينية ؽتالنينينينية للم تمنينينينيب ا صنينينينيلية عينــــة البحــــث:
اظتعلفمنينينينياتض االب اينينينينيات للفصنينينينيفل إىل يتنينينينيالج دق ،نينينينية عنينينينيح مفانينينينيفع البحنينينينيثض اقنينينينيد بلنينينينيع عنينينينيدد أ نينينينيراد 

( معلمنينينينينينيةض ًب اخت نينينينينينيارى  ;=( معلمنينينينينينيا ض ا) <9( معلمنينينينينينيا امعلمنينينينينينيةض بفاقنينينينينينيب  )9?ع ننينينينينينية البحنينينينينينيث )
( منينينينينينينيح غتمنينينينينينينيفع أ نينينينينينينيرد اجملتمنينينينينينينيب ا صنينينينينينينيلي للبحنينينينينينينيث %=بالطرة،نينينينينينينية العونينينينينينينيفال ة الطب، نينينينينينينيةض ابنسنينينينينينينيبة )

                 (.1كما هو موضح  يف اجلدول رقم )  ض( مدرسة.9مفزع  على ) 
 عدد أ راد الع نة اس  اظتدرسة ت البلدةة

 إياث ذ فر
 
 

 مترايفة اظتر و
 
 
 

 :9 - أشتاء بنج أىب بكر الاايفةة بنات 9

 - = ثايفةة سعدان السفحيلي بن  8
 .9 - خفلو بنج ا زار بنات 9
 : - ثايفةة أم سلمو بنات :

 = 9 مترايفو الاايفةة بنات ;

 .9 - الػاان بنات > الػاان

 - ; الػاان بن  =

 ;9 -  اطمة الوىراء الاايفةة بنات < الوار 

 - ; أزتد البهلفل الاايفةة بن  ?

 ;9 -  هداء أبف راةو بنات .9 الدا ن ة

 9? اجملمفع
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 أدوات البحث:
البارتانينينينينينينينيان م، نينينينينينينينياس ماسنينينينينينينينيالش لالرتنينينينينينينينيقا   اسنينينينينينينينيتخدم أوال:  مقيــــــــاس  لالحــــــــرتاق النفســــــــي: 

( ل ،نينينينينينينينيني   احرتنينينينينينينينينيقا  9<?9الذمب ًب اانينينينينينينينينيعو منينينينينينينينينيح قبنينينينينينينينيني  ماسنينينينينينينينينيالش ا ا سنينينينينينينينينيفن )ضالنفسنينينينينينينينينيي
يسنينينينينينينياي ةض ااح تماع نينينينينينينينيةض اقنينينينينينينينيام عنينينينينينينينيدد منينينينينينينينيح لنينينينينينينينيدمب العنينينينينينينينيامل  ُب غتنينينينينينينينيال اطتنينينينينينينينيدمات اإلالنفسنينينينينينينييض 

 ل تالءم مب الب  ة العرب ة0 البارتا  بتعرةف اظت، اس
 ،نينينينيرة يفتعلنينينينيق بونينينينيعفر الفنينينينيرد ؿتنينينينيف الفنينينينيرد ؿتنينينينيف  88ةتكنينينينيفن اظت، نينينينياس منينينينيح  أبعــــاد املقيــــاس و قراتــــه: 

رت ث ةطلنينينينينيف منينينينينيح اظتفحنينينينينيفص احسنينينينينيت ابة منينينينينيريف  لكنينينينيني   ،نينينينينيرة @ منينينينينيرة يفنينينينينيدل علنينينينينيى يفكنينينينينيرار ضمهنتنينينينينيو
بتدرةج ضاأخنينينينينينير  يفنينينينينيدل علنينينينينينيى  نينينينينيدة الونينينينينينيعفر ضدر نينينينينيات >-بتدرةج ةنينينينينينيقااح منينينينينيح صنينينينينينيفر ضالونينينينينيعفر
 در ات0 = –مح صفر  ةقااح

 @أبعاد رل سة لالرتقا  النفسي ىي اقد طفر اظت، اس ل ،   ثالثة
ـــــــاي-9 @ اة،نينينينينينيني   مسنينينينينينينيتف  اإل هنينينينينينينياد االتنينينينينينينيفيفر احيفعنينينينينينينيايل النينينينينينينيذمب ةونينينينينينينيعر بنينينينينينينيو االجهـــــــاد االنفع

ايف،نينينينينينيني   ىنينينينينينينيذا البعنينينينينينينيد )يفسنينينينينينينيب  ضالونينينينينينينيخج يت  نينينينينينينية للعمنينينينينينيني  منينينينينينينيب   نينينينينينينية مع ننينينينينينينية أا ُب غتنينينينينينينيال معنينينينينينيني 
  ،رات(0

احىتمنينينينينيام أا الالمبنينينينينياحة يت  نينينينينية للعمنينينينيني  منينينينينيب   نينينينينية مع ننينينينينية  اة،نينينينيني   مسنينينينينيتف تبلـــــد املشـــــاعر : -2
 ايف،   ىذا البعد )ست   ،رات(0 ضأا ُب غتال مع 

اة،نينينينينينيني   طرة،نينينينينينينية يف، نينينينينينيني   الفنينينينينينينيرد امسنينينينينينينيتف   نينينينينينينيعفره بالكفنينينينينينينياءة  نقـــــــص الشـــــــعور با  ـــــــاز :-3
 (0.:ضص8.98ضايف،   ىذا البعد )ذتان  ،رات(ض)ػتمد ضاالراى ُب عملو

 ــــــيمكن توضــــــيحها مــــــن خــــــالل  الاالثنينينينينينيةضذه ا بعنينينينينينياد منينينينينينيا يففزةنينينينينينيب  ،نينينينينينيرات اظت، نينينينينينياس علنينينينينينيى ىنينينينينينيأ
 (.  2اجلدول رقم ) 
 اجملمفع يففزةب الف،رات البعد

  ،رات    .8ض >9ض :9ض 99ض <ض>ض 9ض8ض 9 اإل هاد احيفعايل
  ،رات ; 88ض ;9ض 99ض .9ض ; يفبلد اظتواعر

  ،رات < 89ض ?9ض <9ض =9ض 98ض ?ض =ض : ي،ج الوعفر باإلؾتاز
  ،رة 88  اجملمفع الكلي
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رت نينينينينيث يهنينينينينيرت دححت صنينينينينيد   ضةتمتنينينينينيب اظت، نينينينينياس ا صنينينينينيلي يسنينينينينيتفمب   نينينينينيد منينينينينيح التنينينينينيد         
اظت، نينينينياس منينينينيح خنينينينيالل قدريفنينينينيو علنينينينيى التم  نينينينيو بنينينيني    نينينينيات ؼتتلفنينينينية منينينينيح العنينينينيامل  النينينينيذةح ةعنينينينيايفن منينينينيح 

دراسنينينينية  رةسنينينينيت نا ماسنينينينيالش ارتنينينينيقا  يفسنينينينيي متنينينينيدن ا ذلنينينيني  منينينينيح خنينينينيالل دراسنينينينيات ؼتتلفنينينينية مانينينيني ض 
 .(8<?9سفزان  ا سفن)ا 
ا نينينينينينينيذل  ا منينينينينينينينير ُب الدراسنينينينينينينينيات العرب نينينينينينينينيةض رت نينينينينينينينيث قنينينينينينينينيام عنينينينينينينينيدد منينينينينينينينيح البنينينينينينينينيارتا  باسنينينينينينينينيتخراج       

 ،نينينينينينينينينيد قنينينينينينينينينيام داا ي ازمنينينينينينينينينيالؤه  ضدححت   نينينينينينينينينيدة منينينينينينينينينيح التنينينينينينينينينيد  للنسنينينينينينينينينيخة اظتعربنينينينينينينينينية منينينينينينينينينيح اظت، نينينينينينينينينياس
غتمفعنينينينينية منينينينينيح ا سنينينينينيايفذة اظتتختتنينينينيني ض اأبنينينينينيف ىنينينينينيالل اسنينينينينيالمة بعنينينينينيرض اظت، نينينينينياس علنينينينينيى  ضنف احملكمنينينينيني

عونينينينينينيرة ػتكمنينينينينيني ض للت  نينينينينينيد منينينينينينيح صنينينينينينيحة تح،نينينينينينيق منينينينينينيح صنينينينينينيد  اظت، نينينينينينياسض بعرانينينينينينيو علنينينينينينيى لذلنينينينينيني  لا 
 يفعرةبو امناسبتو عتدف الدراسة0

(  سنينينينينينينياب معامنينينينينينيني  احيفسنينينينينينينيا  النينينينينينينيداخليض  8<?9 منينينينينينينيا قامنينينينينينينيج ماسنينينينينينينيالش ا ا سنينينينينينينيفن )      
للم، نينينينينياسض  ةباسنينينينينيتخدام معادلنينينينينية ألفنينينينينيا  رايبنينينينينياخض اذلنينينينيني  ضتسنينينينينياب يفكنينينينينيرار ا نينينينينيدة ا بعنينينينينياد الاالثنينينينيني

 (. 3هي موضحة يف اجلدول رقم )  كماضرت ث  ايج على النحف التايل
 ثبات الودة ثبات التكرار البعد

 =<0. .?0. اإل هاد احيفعايل
 >=0. ?<0. يفبلد اظتواعر
 9=0. 9<0. ي،ج الوعفر

 صدق وثبات املقياس يف البحث احلاي:
لتح،نينينينينيق منينينينينيح صنينينينينيد  اظت، نينينينينياس حسنينينينينيتخدامو ُب ىنينينينينيذا البحنينينينينيث اضتنينينينينيايل ًب  أوال: صـــــدق املقيـــــاس:

رتسنينينينياب معامنينينيني  احريفبنينينينياط بنينينيني  الدر نينينينية الكل نينينينية علنينينينيي  نينينيني  بعنينينينيد منينينينيح أبعنينينينياد اظت، نينينينياس  االبننينينينيفد النينينينييت 
 ؛يفننينينينينيدرج حتنينينينينيج ىنينينينينيذا البعنينينينينيد اةطلنينينينينيق علنينينينينيي ىنينينينينيذا الننينينينينيفع منينينينينيح التنينينينينيد  صنينينينينيد  احيفسنينينينينيا  النينينينينيداخلي

معنينينينينينينيامالت  @ا ىنينينينينينينيي  رن ىنينينينينينينيذه الطرة،نينينينينينينية يفعتنينينينينينينية مؤ نينينينينينينيرا   نينينينينينينيدا علنينينينينينينيي صنينينينينينينيد  احختبنينينينينينينياإرت نينينينينينينيث 
( 4و جــــــدول رقــــــم)احريفبنينينينينينياط  بنينينينينيني  الدر نينينينينينية الكل نينينينينينية لكنينينينينيني  بعنينينينينينيد االبننينينينينينيفد النينينينينينييت يفننينينينينينيدرج حتتنينينينينينيوض 

 يوضح ذلك.
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 البعد الاالث البعد الاا ي البعد ا ال                                
 احريفباط رق  الف،رة احريفباط رق  الف،رة احريفباط رق  الف،رة

9 .0>9 9. .0=; 9; .0<< 
8 .0=. 99 .09< 9< .098 
9 .0=9 98 .0<? 9= .08: 
: .0:9 99 .0;= 9> .08? 
; .0<9 9: .0<? 9? .0=8 
< .0<. - - 8. .0:= 
= .0=< - - 89 .0=9 
> .0:> - - 88 .0=9 

? .0=. - - - - 
امنينينينيح اصتنينينينيدال السنينينينيابق يالرتنينينينيق أن رت نينينينيب البننينينينينيفد قنينينينيد اريفبطنينينينيج ابونينينينيك  دال عننينينينيد مسنينينينينيتف       

( ُب البعنينينينينينينيد الاالنينينينينينينيثض  >9( بالدر نينينينينينينية الكل نينينينينينينية للم، نينينينينينينياسض منينينينينينينيب عنينينينينينينيدا الف،نينينينينينينيرة ) ..90دحلنينينينينينينية )
 اذل  ةوا إيل صد  احختبار0

ـــــــاس:  ـــــــات املقي ـــــــا: ثب  ضالبارتانينينينينينينيان بنينينينينينينيات اظت، نينينينينينينياس ُب البحنينينينينينينيث اضتنينينينينينينيايل قنينينينينينينيامد منينينينينينينيح ثللت  نينينينينينينيثاني
( يوضــــــح  5و اجلــــــدول رقــــــم )  ضتسنينينينينينياب ثبنينينينينينيات اظت، نينينينينينياسضضباسنينينينينينيتخدام معامنينينينينيني  الفنينينينينينيا  رايباخ

 معامالت الثبات لألبعاد الفرعية للمقياس.
 معام  ألفا ا بعاد

 :<0. اإل هاد احيفعايل
 9=0. يفبلد اظتواعر

 9=0. ي،ج الوعفر باإلؾتاز
( اىنينينينينينيي 9=0.ض:<0.امنينينينينينيح اصتنينينينينينيدال السنينينينينينيابق ةتضنينينينينينيح أن معنينينينينينيامالت ألفنينينينينينيا يفراارتنينينينينينيج بنينينينينيني  )    

بنينينينينينينينيذل  يفعنينينينينينينينيد مرانينينينينينينيني ة ا دالنينينينينينينينيو اميكنينينينينينينينيح احعتمنينينينينينينينياد علنينينينينينينينيى يتنينينينينينينينيالج اظت، نينينينينينينينياس ُب يففسنينينينينينينينيا الظنينينينينينينينياىرة 
 اظتدراسة0
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ــــوظيفي:  ــــاس الرضــــا ال يفكنينينينيفن اظت، نينينينياس منينينينيح  نينينينيوأةح @ ا ال حيتنينينينيف  علنينينينيى معلفمنينينينيات تانيــــا: مقي
أما اصتنينينينينيوء الانينينينينيا ي ضالعنينينينينيفء التدرةسنينينينينيي ضاطتنينينينينيةة العمل نينينينينية ضياظتؤىنينينينيني  العلمنينينينيني ضعامنينينينينية اىنينينينينيي @ اصتنينينينينين 

( 9> هنينينينينيف اسنينينينينيتباية ل، نينينينينياس الرانينينينينيا لنينينينينيد  معلمنينينينينيي اظتررتلنينينينينية الاايفةنينينينينيةض ايفكفينينينينينيج احسنينينينينيتباية منينينينينيح )
(  ،نينينينينينينيرةض اإل نينينينينينينيراف 98 ،نينينينينينينيرة مفزعنينينينينينينية علنينينينينينينيى سنينينينينينينيتة غتنينينينينينينياحت ىنينينينينينينيي @ اظتعلنينينينينينيني  ااإلدارة ايفضنينينينينينينيمح )

رةض الب  نينينينينينينينية اظتدرسنينينينينينينيني ة (  ،نينينينينينينيني:9اضتنينينينينينينينيفا و االراايفنينينينينينينينيف ايفضنينينينينينينينيمح ) ض(  ،نينينينينينينينيرات<القبنينينينينينينينيفمب ايفضنينينينينينينينيمح )
(  ،نينينينينيراتض ايف، نينينينينيني   <(  ،نينينينينيراتض البعنينينينينيد اح تمنينينينينياعي ايفضنينينينينيمح )<)ينينينينينيراف العمنينينينيني ( ايفضنينينينينيمح )ا

 (  ،رة980اظتعل  ظتهنتو ايفضمح )
اقنينينينينينيد أعنينينينينينيدت احسنينينينينينيتباية رتسنينينينينينيف م، نينينينينينياس ل كنينينينينينيرت اطتماسنينينينينينيي اذلنينينينينيني  علنينينينينينيى النحنينينينينينيف التنينينينينينيايلض      

(  9)  ( عالمنينينينينينينينينياتض امتفسنينينينينينينينينيطة عتنينينينينينينينينيا :( عالمنينينينينينينينينياتض ا بنينينينينينينينينياة عتنينينينينينينينينيا )  ; بنينينينينينينينينياة  نينينينينينينينينيدا اعتنينينينينينينينينيا )
 عالماتض ااع فة عتا عالمتانض ااع فة  دا عتا عالمة اارتدة0 

( يف احلكــــم علــــل درجــــة الرضــــا 6يف جــــدول رقــــم ) ضايفبنينينينيا ىنينينينيذا البحنينينينيث اظت، نينينينياس اظتبنينينيني     
رت نينينينيث اعتنينينينية ،الــــوظيفي مــــن خــــالل املتوســــ  احلســــاا لكــــل  قــــرة مــــن  قــــرات االســــتبانة

 اظتتفسط اضتسايب ُب ىذا البحث0 
 در ة الراا سايب  ة اظتتفسط اضت

  باة  ما  ف  ;90
 متفسطة ;90أق  مح -9

 اع فة 9أق  مح 
ًب التح،نينينينينينينيق منينينينينينينيح صنينينينينينينيد  ا داة الظنينينينينينينياىرمب بعرانينينينينينينيها علنينينينينينينيى غتمفعنينينينينينينية منينينينينينينيح احملكمنينينينينينيني  منينينينينينينيح        

ااحسق نينينينينينينينياد بنينينينينينينينيرأةه   ضأعضنينينينينينينينياء ى  نينينينينينينينية التنينينينينينينينيدرة  ُب اصتامعنينينينينينينينيات ا ردي نينينينينينينينيةض اذلنينينينينينينيني  لالسنينينينينينينينيتفادة
االنظنينينينينينينينينير ُب در نينينينينينينينينية اانينينينينينينينينيفح الف،نينينينينينينينينيرات  ضرتنينينينينينينينينيفل در نينينينينينينينينية مناسنينينينينينينينينيبة الف،نينينينينينينينينيرات جملنينينينينينينينينياحت الدراسنينينينينينينينينية

بعنينينينيد ذلنينينيني  ًب اخت نينينينيار الف،نينينينيرات النينينينييت اسنينينينيالمتها اللػفةنينينينيةض اأةنينينينية إانينينينيا ة أا رتنينينينيذف عبنينينينيارة ةراهننينينينياض 
رتنينينينينينينيب علنينينينينينينيى مناسنينينينينينينيبتها يتنينينينينينينيف احملكمنينينينينينيني   نينينينينينيني  ارض امراعنينينينينينينياة رت نينينينينينينيب اظتالرتظنينينينينينينيات النينينينينينينيفاردة منينينينينينينيح أ
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 اينينينينينيج علنينينينينيى التنينينينيني اغة اللػفةنينينينينية أا اانينينينينيفح الف،نينينينينيرات أا در نينينينينية اريفبنينينينينياط الف،نينينينينيرة احملكمنينينينيني  سنينينينينيفاء أ
 0ذل  ًب إخرا ها بتفرهتا النهال ةباجملال أا اإلاا ة أا اضتذف االتعدة ض ابعد 

اللت  نينينينيد منينينينيح ثبنينينينيات الدراسنينينينية  ،نينينينيد ًب التح،نينينينيق منهنينينينيا بطرة،نينينينية احختبنينينينيار ا إعنينينينيادة احختبنينينينيار       
(Test-Retest)معلمنينينينينينيةض ( معلمنينينينينينيا  ا .>ع ننينينينينينية يفكفينينينينينينيج منينينينينينيح )علنينينينينينيى رت نينينينينينيث ًب يفطب ،هنينينينينينيا  ض

ابفنينينينينينينينيار  زمنينينينينينينينيين أسنينينينينينينينيبفع  بنينينينينينينيني  احختبنينينينينينينينيار ا ال ا احختبنينينينينينينينيار الانينينينينينينينيا يض اًب ارتتسنينينينينينينينياب معامنينينينينينينيني  
الابنينينينينيات عنينينينينيح طرةنينينينينيق اسنينينينينيتخدام معامنينينينيني  باسنينينينينيفنض اا نينينينينيد أن معامنينينينيني  احريفبنينينينينياط للم، نينينينينياس  كنينينينينيني  

 .( ؽتا ةدل على صالرت ة ا داة  غراض ىذه الدراسة>?0.ةساامب )
  

 @ياس يف البحث احلايثبات وصدق املق
تح،نينينينينينيق منينينينينيح صنينينينينينيد  اظت، نينينينينينياس اظتسنينينينينيتخدم ُب البحنينينينينينيث اضتنينينينينينيايل لأاح @  صنينينينينيد  اظت، نينينينينينياس@ ال        

(  ،نينينينيرة مفزعنينينينية علنينينينيى سنينينينيج غتنينينينياحت <;قنينينينيام البارتانينينينيان  نينينينيذف بعنينينينيا  ،نينينينيرات اظت، نينينينياس ل تنينينينيبح )
(  ،نينينينينينينينينيراتض <(  ،نينينينينينينينينيرةض اإل نينينينينينينينينيراف القبنينينينينينينينينيفمب ايفضنينينينينينينينينيمح )99ىنينينينينينينينينيي @ اظتعلنينينينينينينينيني  ااإلدارة ايفضنينينينينينينينينيمح )

( =( ،نينينينينينينينيرةض الب  نينينينينينينينية اظتدرسنينينينينينينيني ة )ينينينينينينينينيراف العمنينينينينينينيني ( ايفضنينينينينينينينيمح ):9االراايفنينينينينينينينيف ايفضنينينينينينينينيمح )اضتنينينينينينينينيفا و 
( 99ايف، نينينينينينيني   اظتعلنينينينينينيني  ظتهنتنينينينينينينيو ايفضنينينينينينينيمح ) ض(  ،نينينينينينينيرات=البعنينينينينينينيد اح تمنينينينينينينياعي ايفضنينينينينينينيمح ) ض ،نينينينينينينيرات

  ،رةض اذل  رتسف التعدةالت اآليف ة @
اًب دمنينينينينينينيج الف،نينينينينينينيرة   ض( منينينينينينينيح ُب غتنينينينينينينيال البعنينينينينينينيد اظتعلنينينينينينيني  ااإلدارة.9ًب رتنينينينينينينيذف الف،نينينينينينينيرة )            
( منينينينينينينينينيح اجملنينينينينينينينينيال البعنينينينينينينينينيد >ض;االف،نينينينينينينينينيرة ) ضُب غتنينينينينينينينينيال الب  نينينينينينينينينية اظتدرسنينينينينينينينيني ة )ينينينينينينينينينيراف العمنينينينينينينينيني ( (:ض9)

 ( مح غتال يف،    اظتعل  ظتهنتو9.0االف،رة ) ضاح تماعي
تح،ق مح صد  اظت، اس اظتستخدم ُب ىذا البحث اضتايل ًب رتساب معام  احريفباط لال     

االبنفد اليت يفندرج حتج ىذا اجملال اةطلق ب  الدر ة الكل ة علي    غتال مح غتاحت اظت، اس  
( يوضح معامالت 7واجلدول رقم ) ضعلي ىذا النفع مح التد  صد  احيفسا  الداخلي

  االرتباط بني الدرجة الكلية لكل جمال والبنود اليت تندرج حتته.
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امنينينينينيح اصتنينينينينيدال السنينينينينيابق يالرتنينينينينيق أن رت نينينينينيب البننينينينينيفد قنينينينينيد اريفبطنينينينينيج ابونينينينينيك  دال عننينينينينيد مسنينينينينيتف      

 ( بالدر ة الكل ة للم، اس اذل  ةوا إيل صد  اظت، اس ..90دحلة ) 
د منينينينينينينيح ثبنينينينينينينينيات اظت، نينينينينينينينياس ُب البحنينينينينينينينيث اضتنينينينينينينينيايل قنينينينينينينينيام البارتانينينينينينينينيان للت  نينينينينينينينيثانيــــــــا: ثبــــــــات املقيــــــــاس: 

( معــــامالت الثبــــات 8واجلــــدول )ضسضتسنينينينياب ثبنينينينيات اظت، نينينينيا ضباسنينينينيتخدام معامنينينيني  ألفنينينينيا  رايبنينينينياخ
 الفرعية للمقياس.

 معام  ألفا ا بعاد
 <<0. اظتعل  ااإلدارة
 .?0. اإل راف القبفمب
 9?0. اضتفا و ا الراايفف
 ><0. الب  ة اظتدرس ة
 <<0. البعد اح تماعي
 9?0. يف،    اظتعل  ظتهنتو

 السادساجملال  اجملال اطتام  اجملال الرابب اجملال الاالث اجملال  الاا ي اجملال ا ال

 احريفباط رق  الف،رة احريفباط رق  الف،رة احريفباط رق  الف،رة احريفباط رق  الف،رة احريفباط رق  الف،رة احريفباط رق  الف،رة

9 .09. 98 .0=; 8. .0;. 9: .0<8 :9 .0=? :> .09: 

8 .0=. 99 .0=9 89 .0=9 9; .0=? :8 .0>. :? .0=: 
9 .0=> 9: .0>: 88 .0=9 9< .0=? :9 .0>9 ;. .0>. 

: .0=9 9; .0>< 89 .0=9 9= .0=. :: .0<> ;9 .0>8 
; .0<= 9< .0>: 8: .0;= 9> .0>; :; .0<= ;8 .0=? 

< .0>9 9= .0:< 8; .0;= 9? .0=< :< .0>. ;9 .0=< 

7 .0>9 9> .0== 8< .0=9 :. .0=8 := .0=> ;: .0=? 

8 .0>8 9? .0>9 8= .0;; - - - - ;; .0>: 
9 .0== - - 8> .0=< - - - - ;< .0>> 

10 .09? - - 8? .08= - - - - ;= .0<= 

11 .0== - - 9. .0=9 - - - - ;> .0>: 

- - - - 99 .0=8 - - - - - - 
- - - - 98 .0=8 - - - - - - 

- - - - 99 .0=: - - - - - - 
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( 9?0.ض<<0.امنينينينينينينينيح اصتنينينينينينينينيدال السنينينينينينينينيابق ةتضنينينينينينينينيح أن معنينينينينينينينيامالت ألفنينينينينينينينيا يفراارتنينينينينينينينيج بنينينينينينينيني  )      
اىنينينينينيي بنينينينينيذل  يفعنينينينينيد مرانينينينيني ةض ادالنينينينينيو اميكنينينينينيح احعتمنينينينينياد علنينينينينيى يتنينينينينيالج اظت، نينينينينياس ُب يففسنينينينينيا الظنينينينينياىرة 

 اظتدراسة 0
 الوسائل ا حصائية: 

ل،نينينينينينينينيد اسنينينينينينينينيتخدام البارتانينينينينينينينيان الفسنينينينينينينينيال  اإلرتتنينينينينينينينيال ة ا يف نينينينينينينينية@ معامنينينينينينينيني  اريفبنينينينينينينينياط باسنينينينينينينينيفن          
(Pearsonض) )ت( ضااختبنينينينينينينينينينينيارT.test)  لدحلنينينينينينينينينينينية الفنينينينينينينينينينينيرا  بنينينينينينينينينينيني  اظتتفسنينينينينينينينينينينيطاتض ا نينينينينينينينينينينيذل )

(ض ااظتتفسنينينينينينينينينينيطات ANOVAرتنينينينينينينينينينيادمب )فنينينينينينينينينينيا   نينينينينينينينينينيفر يبنينينينينينينينينينياخض احتل نينينينينينينينينيني  التبنينينينينينينينينينياةح ا معامنينينينينينينينينيني  األ
 اضتساب ة ااحؿترا ات اظتع ارةة0

 عرض النتائث:
ةنج ىذا التساؤل على اآلٌب@ )ى  يفف د أواًل: عرض النتائث اليت تتعلق بالتساؤل األول: 

اظتررتلة الاايفةة(0 معلمياريفباط ة ب  احرتقا  النفسي االراا الفي في لد  عالقة   
لإل ابة على ىذا التساؤل ًب إجياد معام  اريفباط باسفن ب  در ات اظتعلم  على م، اس   

( يوضح قيم معامل 9وجدول رقم )احرتقا  النفسيض ادر اهت  على م، اس الراا الفي فيض 
  االرتباط وداللتها.

 
 ا بعاد

 الدر ة الكل ة لالرتقا  ي،ج الوعفر يفبلد اظتواعر اإل هاد اإليفعايل
معام  
 احريفباط

معام   الدحلة
 احريفباط

معام   الدحلة
 احريفباط

معام   الدحلة
 احريفباط

 الدحلة

 0.9. =08. 0.9. 088. ..0. 098. :.0. .08. اظتعل  ااإلدارة
 :08. 098. =08. >09. >.0. <09. =;0. ;.0. اإل راف القبفمب
 0.9. ?08. ..0. >08. ..0. =08. 0.8. 089. اضتفا و ا الراايفف
 >.0. ?09. >.0. .08. ?.0. =09. ?09. 099. الب  ة اظتدرس ة
 >.0. ?09. 0.9. :08. 0.8. 088. .:0. <.0. البعد اح تماعي
 :;0. >.0. >09. :09. ?08. .09. <=0. 0.8. يف،    اظتعل  ظتهنتو

الدر ة الكل ة للراا 
 الفي في

.09; .08< .08= .0.9 .08; .0.9 .08: .0.8 
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( ب  ;.0.ادالة عند مستف  دحلو ) ا فد عالقة إ اب ةومن اجلدول السابق يتضح االيت: 
البعد اطتاص باظتعل  ااإلدارة ااإل هاد احيفعايل ايفبلد اظتواعرض اي،ج الوعفرض اا فد عالقة 
دالو ب  اإل راف القبفمب ايفبلد اظتواعر اا فد عالقة دالو ب  اضتفا و االراايفف ااإل هاد 

لد اظتواعر اي،ج الوعفرض اعدم ا فد احيفعايلض ا ذل  ا فد عالقة اريفباط ة دالو ب  يفب
عالقة اريفباط ة ب  يف،    اظتعل  ظتهنتو ُب رت ب أبعاد احرتقا  النفسيض امل يفتفق أةة دراسة مح 

 الدراسات الساة،ة مب يتالج البحث اضتايل0
ةنج ىذا التساؤل على )ى  يفف د  را  ذات دحلة تانياً: النتائث اليت تتعلق بالتساؤل الثاين: 

 مررتلة الاايفةة يفبعا ظتتػا اصتن (0 معلميتال ة احرتقا  النفسي ا الراا الفي في لد  إرت
لإل ابة على ىذا التساؤل ًب رتساب اظتتفسطات اضتساب ة ااحؿترا ات اظتع ارةة اق مة  
( ويوضح هذا 10وجدول  رقم )ادحلة للفرا  ب  الذ فر ااحياثT. test  0اختبار 

 ا جراء. 

در ة  احؿتراف اظتع ارمب اظتتفسط العدد اصتن  البعد
 اضترةة

مستف   Tق مة 
 الدحلة

 =;0. ;;0. 9? 9?>0? ?=0<9 ?9 ذ فر اظتعل  ااإلدارة

 9=:0< :.0.: := إياث

اإل راف 
 القبفمب

 :08. -9>909- 9? 98=0> 099>8 ?9 ذ فر

 .>08= :08<8 := إياث

اضتفا و 
 االراايفف

 ..0. -.089:- 9? ?9=0? ?=0<8 ?9 ذ فر

 .:=990 >909: := إياث

 
 الب  ة اظتدرس ة

 ..0. -=9<80- 9? >.:0> 8.0:8 ?9 ذ فر

 ::08> ..0;8 := إياث

البعد 
 اح تماعي

 ..0. -90989- 9? 09:9= 099<9 ?9 ذ فر
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( ب  الذ فر ;.0.مح اصتدال السابق ةتضح ا فد  را  ذات دحلو إرتتال ة عند مستف  )
اإلياث ُب  ا ايج ىذه الفرا  لتاح اإلياث   ما ةتعلق ُب اضتفا و االراايففض االب  ة اظتدرس ةض 

ااإل راف االبعد اح تماعيض ايف،    اظتعل  ُب مهنتوض ب نما مل يفف د  را  ُب اظتعل ض ااإلدارةض 
(ض ادراسة 8.98ادراسة ػتمد )  ض(=..8القبفمبض اختتلف مب دراسة الوبفن اآخران)

 (ض مح رت ث عدم ا فد  را  ذات دحلو إرتتال ة يفعومب اظتتػا اصتن 0 :8.9متطفي ) 
ةنج ىذا التساؤل@ )ى  يفف د  را  ُب الراا  ثالثاً: النتائث اليت تتعلق بالتساؤل الثالث:

 الفي في ااحرتقا  النفسي ا ،ا لسنفات اطتةة(0
احجتاه  عر ةم حتل   التباةح أرتادمب احجتاه ظتللتح،ق مح صحة ىذا الفرض ًب استخدا    

و اجلدول رقم للتعرف على طب عة الفرا  ُب الراا ااحرتقا  النفسي ا ،ا  لسنفات اطتةةض 
  ( يوضح اجلدول التاي هذا ا جراء.11)

 ;.=0; :8908 := إياث

يف،    اظتعل  
 ظتهنتو
 

 ..0. ->9;0:- 9? >9>0? =9.09 ?9 ذ فر

 ?;.0? =.90: := إياث

اح هاد 
 احيفعايل

 :?=0. 8>08. 9? =9808 9?990 ?: ذ فر

 .;980 9>980 :: إياث

 :.=0. 9<09. 9? .:0> 9=0;9 ?: ذ فر يفبلد اظتواعر

 ?=0; ;08;9 :: إياث

 9==0. .?08. 9? 0:8= 098=8 ?: ذ فر ي،ج اظتواعر

 ;=0< 9>0>8 :: إياث
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@ عدم ا فد  را  ذات دحلة إرتتال ة عح مستف  من اجلدول السابق يتضح التايو       
(   ما ةتعلق ا  راف القبفمبض ااضتفا و االراايففض االب  ة اظتدرس ةض االبعد اح تماعيض ;.0.)

يف،    اظتعل  ظتهنتو ب نما يفف د   را  دالة ُب اظتعل  ااإلدارةض ا ايج الفرا  لتاح اجملمفعة رق  
( م،ارية يتفسط اجملمفعت  ا خرة ض رت ث  ان  ==80:(ض رت ث  ان متفسطها )  8) 

اةتفق ىذا البحث مب دراسة الوبفن (ض  =.0 ?9(ض )  9>0 =9اظتتفسط علي التفايل ) 

در ات  متدر التباةح اظت،اة  
 اضترةة

 دحلة ف النسبة الفال ة متفسط اظتربعات غتمفع اظتربعات

 ;.0. .909 >88:08 9;0<:: 8 ب  اجملمفعات اظتعل  ااإلدارة

 .809= ?>0=.;> .? داخ  اجملمفعات

 - ?>0;;?> 8? اجملمفع

 <>0. <09. 9<0?9 =>0?9 8 ب  اجملمفعات القبفمباإل راف 
 :809; :<80?>: .? داخ  اجملمفعات

 - 9;980=: 8? اجملمفع
 =.0. =>80 ?:0:?9 ??0<<= 8 ب  اجملمفعات اضتفا و االراايفف

 9=0=:9 =;0:?998 .? داخ  اجملمفعات

 - =;90<.:9 8? اجملمفع

 9=0. .09. :.990 <.0>8 8 اجملمفعاتب   الب  ة اظتدرس ة

 >.90: 8;0;=<9 .? داخ  اجملمفعات

 - 9>90.?9 8? اجملمفع

البعد 
 اح تماعي

 >09. 9<90 80:8= =;<0::9 8 ب  اجملمفعات

 0:9?9 ;>0=:;9 .? داخ  اجملمفعات

 - 9;80?>9 8? اجملمفع

يف،    اظتعل  
 ظتهنتو

 ;;0. ?;0. 9099> 988089 8 ب  اجملمفعات

 8?9.80 >:90>8? .? داخ  اجملمفعات

 - ?>0;<9? 8? اجملمفع
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( مح رت ث عدم ا فد  را  ذات دحلو إرتتال ة يفعومب ظتتػامب اطتةة =..8اآخران)
 ض امل ختتلف أةو دراسة عح يتالج البحث اضتايل0التدرةس ة
 ت واملقرتحات:التوصيا

 أواًل: التوصيات:
 نتائث البحث أوصي الباحثان ببعض التوصيات منها: وءويف ض   

إلثارة  امب مستفمب غالء ا سعار جتنب   ناسفني جيف العم  علي زةادة الدخ  لد  اظتعلم  يا ةت
 .خالف مب اظتعلم  ُب الاايفةة

  ف ة التخلج مح اإل هاد االضػط   ني دع  اظتعلم  بإيواء ملت، ات إر ادةة يفس ة يفعلمه 
 النفسي 0

ني الت  د مح مناسبة أعباء العم  ااظتهام اظتف لة للمعلم  علي مستف  اصتنس  لت نف  عفرى  
 بالع و االن،ج0
 ثانياً: املقرتحات:

مررتلة  عالقتو بالراا الفي في لد  معلميني إ راء  فث ادراسات ُب احرتقا  النفسي ا 
 ا ساس ة0

اء  فث ادراسات ُب احرتقا  النفسي اعالقتو بالراا الفي في لد  أعضاء ى  ة التدرة  ني إ ر 
 باصتامعة0

 تطفةر مح أداء اظتعلم  ا زةادة مهارهت 0لني إ راء دارات مهن ة ل
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 املراجع
عالقتو بنيا داء النيفي في لنيد  أعنيفان اضتماةنية اظتدي نيةض احرتقا  النفسي ا  ضفرتارةض ىناءب  .1

 8.990اصتوالرض
اضتريفنينينينينياامبض ىننينينينينيد عبنينينينينيداض مسنينينينينيتفةات احرتنينينينينيقا  النفسنينينينينيي لنينينينينيدمب اظتر نينينينينيدةح القبنينينينينيفة  ُب  .2

 ضاظتنينينينينينينيدارس اضتكفم نينينينينينينية ُب احردنض رسنينينينينينينيالة ما سنينينينينينينيتا غنينينينينينينيا منونينينينينينينيفزةض  امعنينينينينينينية الامنينينينينينينيفك
9??90 

احرتنينينينينينينينينينيقا  النفسنينينينينينينينينينيي لنينينينينينينينينينيدمب معلمنينينينينينينينينينيي القب نينينينينينينينينينية  التنينينينينينينينينينيحاةنةض زةنينينينينينينينينينياد لطفيضمسنينينينينينينينينينيتفةات .3
الرةاانينينينينينينيني ة ُب ا ردن اعالقتهنينينينينينينينيا بنينينينينينينينيبعا اظتتػنينينينينينينينيااتض رسنينينينينينينينيالة ما سنينينينينينينينيتا غنينينينينينينينيا منونينينينينينينينيفرة 

 0;??9اصتامعة ا ردي ةض عمان ا ردنض
في لنينينينينينيدمب العنينينينينيامل  ُب ا يونينينينينينيطة الرةاانينينينينيني ة ُب ي ال،نينينينينيداميض عبنينينينينينيد الناصنينينينينينيرض الرانينينينينيا النينينينينينيف  .4

ض غتلنينينينينينية اصتامعنينينينينينية ا ردي نينينينينينية اجمللنينينينينينيد اصتامعنينينينينينيات ا ردي نينينينينينية االفلسنينينينينينيطن ةض ) دراسنينينينينينية م،ارينينينينينينية(
 0<??9السادسض العدد ا الض

اىرة احرتنينينينينينيقا  النفسنينينينينينيي للمنينينينينينيدربض غتلنينينينينينية  امعنينينينينينية ظنينينينينيني نينينينينينية لميرمنينينينينينيومبض  نينينينينينيابرض دراسنينينينينينية يف،ف  .5
 0=..8 ضا قتيض اجمللد اضتادمب عورض العددج ا الضةنار

ياىرة احرتقا  النفسنيي ا الرانيا النيفي في ا العالقنية ب نهمنيا لنيد  غتمدض ضآخرانرامي ا  .6
   8.98ا ردنض ضلمي غرف اظتتدرمع

ردن اعالقة ػتمدضالراا الفي في لد  معلمي اظتررتلة الاايفةة ُب ا  ضآخرانالوبفن ا  .7
 0=..8ضذل  باحستمرار باظتهنة

الوىرا يض يفال عتمان أزتدض احرتقا  النفسي اعالقتو ببعا شتات الوخت ة لدمب  .8
العامالت مب ذامب احرتت ا ات اطتاصةض رسالة ما ستا غا منوفزةض  امعة ني  

 0<..8 ضال،رمبض اظتملكلة العرب ة السعفدةة
إةنينينينيراى  ض اسنينينينيقايف   ات التعامنينينيني  منينينينيب احرتنينينينيقا  النفسنينينينيي عننينينينيد أسنينينينيايفذة التعلنينينينيني    ضػتمنينينينيد .9

 8.980اصتوالرض ضالاايفمب
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سنينينيايفذة أاسنينينيقايف   ات التعامنينيني  منينينيب احرتنينينيقا  النفسنينينيي عننينينيد ضمتنينينيطفي اآخنينينيرانض ةفسف .11
 0 :8.9التعل   الاايفمبض اصتوالرض 

ض عمنينينينيانض ا ردنض دارة اظتسنينينينياة 9ملحنينينيني ض سنينينينيامي ػتمنينينينيدض مننينينينياىج البحنينينينيث ُب القب نينينينيةض ط .11
 0;..8للنور االتفزةبض 

 
 
 
 

 
 

  
 


