
بينُضغوطُالعملُواالحتراقُُالعالقةُتعديلُيفُ التعقلُُدورُ 
ُئهاووكاُلُدارسُالحكوميةالمُ ُيرينُمدمُ ُعينةُ ُلدى فسيالنُ 
ُ

ُ)*(يمرسُإسماعيلُصفاء
ُصلخُ مُ 

ُ
بين ضغوط  العالقة تعديل فيالتعقل ُدور نع   الكشف إلى اهنالر   البحث   يهدف

 البحث عينة تكونت. ووكالء المدارس الحكومية المديرينفئة  لدى النفسيالعمل واالحتراق 
القاهرة والجيزة، بواقع  بمحافظتي ئهاووكالبعض المدارس الحكومية  من مديري (97)من 
 ±02,47 عمر بمتوسط سنة، 59-35( وكيال، تراوحت أعمارهم بين 46و) ،امدير   (51)

 أدواتحثة ثالث البا استخدمت. (50( وعدد اإلناث )47سنة. بلغ عدد الذكور ) 37,5
الباحثة(، ومقياس  )إعداد ئهاووكالالمدارس  لمديريشملت مقياس ضغوط العمل  ؛أساسية

ترجمة ياسمين  (Cardaciotto, et al., 2008فيالدلفيا للتعقل إعداد كارداكيتو وآخرين )
 ”سوزان جاكسون”و ”إعداد كريستينا ماسالش النفسيومقياس ماسالش لالحتراق  فياض،

(Maslach& Jackson, 1996). بين  دالة ارتباطات سلبية وجود إلى النتائج وأشارت
بين ضغوط  إيجابيا وجد ارتباط ، بينم  النفسيوكل من ضغوط العمل واالحتراق ، التعقل

 ضغوط العمل في فيبين الذكور واإلناث  دالة فروق وجدت كما .النفسيالعمل واالحتراق 
 . النفسياالحتراق  فيالتعقل أو  فيالجنسين  بين بينما لم تظهر فروق الذكور، اتجاه

ُالمفتاحية:ُالكلمات
ُئهاووكاُلُالمدارسُالحكوميةُمديريُ–ُالنفسياالحتراقُُ–ُضغوطُالعملُ–ُالتعقل

ُ

 

                              
 ستاذ المساعد بقسم علم النفس بكلية اآلداب جامعة القاهرةال   )*(

 للمراسالت في شأن هذا البحث ترسل إلى د. صفاء إسماعيل مرسى 
safaaesmaelmorsy@yahoo.com 
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The Role of Mindfulness in Moderating The Relationship 

Between Work Stress and Psychological Burnout among 

School Managers and Agents  

Safaa E. Morsy )*(
 

 

 The present study aimed to explore the Role of Mindfulness as a 

moderator variable of the relationship between work stress and 

psychological burnout among school managers and agents. The 

sample consisted of (97) participants with mean age 47.02 ± 

5.37.using three main questionnaires, the first was work stress 

prepared by researcher, and the second was Mindfulness Scale 

prepared by Cardaciotto, and the third was Burnout Scale by Maslash 

& Jackson. The results revealed that there was a negative correlation 

between Mindfulness and work stress. There was also a negative 

correlation between Mindfulness and burnout, but there is a positive 

correlation between work stress and Burnout. There were also 

differences between males and females in work stress towards males, 

but there were not any differences between them in mindfulness. 

These results were discussed in terms of the theoretical framework 

and previous studies, and also were discussed in terms of the past 

literature at the same field. 

Key words: 
Mindfulness– work stress– Psychological Burnout– School managers 

                              
 )*( Assistant Professor of Psychology, Faculty of arts - Cairo University 
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ُمة:قدُ مُ 
 العالقة تعديل يف   (1)التعقلُدور عن الكشف إلى الراهن البحث هدف

من مديري المدارس  عينة لدى (3)النفسيواالحتراق  (2)بين ضغوط العمل
 .الحكومية ووكالئها

 المتغيرات تشير إلى دور التي البحوث إطار في الراهن البحث ويأتي
من ضغوط  له يتعرضون ما مع التوافق من الفراد تمكن التي اإليجابية النفسية
 علم كذلك بدأ. التعقل المتغيرات متغير هذه بين ومن المهنية، حياتهم أثناء
 والمتغيرات الفرد، لدى القوة جوانب بدراسة االهتمام في اإليجابي النفس

 بيئة العمل؛ في النفسية للظروف الفعالة المواجهة على الفرد لقدرة المدعمة
 الفراد ويتعرض. مواجهة ضغوط العمل على الفرد قدرة تدعيم شأنها من والتي

 ،االجتماعي أم العائلي أم المهني سواء، توافقهم على تؤثر ضاغطة لمواقف
 بهدف شخصية سمات من لديهم ما ىلإ يستند تدخل إلى يحتاجون فقد ثم ومن

 للضغوط الفراد تعرض أن ونجد .اهادف   اتوظيف   وتوظيفها فعاليتها وزيادة تنميتها
 الضغوط ضد مناعة لديه فرد يوجد وال مشكالت، بدون حياة وال ،حتمي أمر

 أنفسنا نعد أن علينا الزام   أصبح لذا البيئة وخاصة بيئة العمل، في الموجودة
 في تسهم التي المتغيرات نعرف أن   علينا ذلك ولتحقيق ك الضغوط،لمواجهة تل

 استجابات وتختلف. بكفاءة معها والتعامل الحياة لمواجهة التعقل درجة رفع
 باختالف، لها يتعرضون التي والظروف، تواجههم التي المواقف إزاء الفراد
 .مهاراتهم استغالل على وقدرتهم الشخصية سماتهم

والوكالء  المديرينبشكل عام و  التربويالمجال  في ،ونويواجه العامل
ا من ضغوط العمل بسبب المسئوليات الكبيرة الملقاة على عدد  ، بشكل خاص

، المهنيا ينعكس بالسلب على أدائهم م  ، يحاولون الوفاء بها والتي، عاتقهم

                              
(1) Mindfulness 

(2)  work stress. 

(3)  Psychological Burnout. 
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ر ي  وبناء عليه   البحث الراهن للوقوف على بعض تلك الضغوط، ومعرفة دور أ ج 
 .النفسيوتعديل العالقة بينها وبين االحتراق  ،خفضها فيمتغير التعقل 
مؤسسة تربوية يعتمد على قدرة مديرها على  أينجاح  أن   كوال ش

وأيضا مع اإلدارة التعليمية التابع لها،  ،نوالمرؤوسيالتواصل الفعال مع الزمالء 
على ضغوط العمل.  وتغلب المهنيوهذا لن يحدث إال إذا شعر المدير بالتوافق 

يتعرض لها المديرون باختالف مستوياتهم  التيوتختلف الضغوط والمسئوليات 
كانت مسئولياتهم أعم وأشمل، كما  اإلداريقمة الهرم  فيودرجاتهم، فإذا كانوا 
العمل كتحمل مسئولية المواد والجهزة أو مسئوليات  فيأن زيادة المسئولية 
إلى زيادة ضغوط العمل، وأكثر من  يقد تؤد ،نوالمرؤوسيالشخاص والزمالء 

 ،نو المدير يتعرض لهذه الضغوط الناتجة عن زيادة المسئولية وعبء العمل هم 
 .(18 ،2011جابر، و  العتبى)ا لثقل هذه المسئوليات نظر  

ويعتبر المديرون من أهم الموارد البشرية، وتحتاج جميع منظمات العمل 
العمل التنافسية، لذلك من المهم دراسة هذه  إلى مديرين فعالين لمواكبة بيئة

 الفئة واالهتمام بمشكالتهم.
تقلل من درجة توافق  التيوتعتبر مشكلة ضغوط العمل من العوامل 

به إلى الضغط  يتؤد إذا؛ ا ونفسي  الموظف مع متطلبات وظيفته اجتماعي  
، يحمداو العمل ) فيوتسبب له عديدا من المشكالت ، واالجتماعي النفسي
 (.620 ،2016دناقة، 

نمط الحياة، أصبحت ضغوط  فيوبسبب شدة الصراع وسرعة التغير 
بيئة العمل. ونظرا لما تتسم به بيئة  فيا يصعب تجنبه ا أساسي  العمل مظهر  

العمل المعاصرة بالتعقيد والتداخل والتغير السريع يجعل الموظف يشعر بالعجز 
بيئة العمل )فايق،  في النفسيالحتراق إلى ظهور ا يما يؤد، واإلحباط والقلق

2016.) 
 فيتواجه الفرد  التيكما تعد ضغوط العمل من أهم أنواع الضغوط 

إلى عدم  يوتؤد ،النفسينشأة االحتراق  فيتسبب ت   إذسياق حياته اليومية؛ 
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وسوء الداء واضطراب العالقات بين الزمالء والرؤساء  ،الرضا عن العمل
 (. 2016ب والتأخير عن العمل )فايق، وكثرة الشكوى والغيا

يسبب له إذ للموظف؛  النفسين أخطر نتائج ضغوط العمل االحتراق وم   
، وبصفة خاصة المهني، وانخفاض المردود الشخصيعدم الرضا عن إنجازه 

تحتوي على مسئولية تجاه  والتي اإلنسانيالمهن ذات البعد  فيلدى العاملين 
 ،يمجال الطب )عدوان، مهد وفيالتربية والتعليم  مجال فيالفراد مثل العمل 

(، ونتيجة التعرض المزمن لظروف العمل غير المناسبة وضغوط 220، 2016
، وهو أزمة مهنية تشمل خبرات التوتر وتفاعالت النفسيالعمل ينشأ االحتراق 

تتعامل مع  التيمجال المهن االجتماعية والخدمات  فيوخاصة  ،مجهدة للفرد
 الجمهور.

من الباحثين أن تزايد ضغوط العمل وتراكمها وعدم القدرة  ويؤكد عديد  
 النفسيإلى اإلحساس باالحتراق  يعلى مواجهتها أو التغلب عليها يؤد

 (. 180 ،2010 ،ي، القريوتالظفري)
جميع أنحاء العالم يعانون  في% من الفراد 7-3نحو وتذكر التقارير أن 

 .(Gorji, 2011, 244ضغوط العمل )الناتج عن  النفسيمن االحتراق 
كما تشير الدراسات السابقة إلى ارتباط ضغوط العمل )المشقة المهنية( 

. وال تقتصر ضغوط العمل على مهنة (176 ،2017بالقلق واالكتئاب )فؤاد، 
كالتمريض ، وخاصة مهن المساعدة اإلنسانية ،كثيرة اهن  ولكنها تشمل م   ،معينة

طب والشرطة والتدريس، وترجع ضغوط العمل إلى والخدمة االجتماعية وال
، ويشمل أعباء العمل، والبيئة المؤسسيبعضها خاص بالتنظيم ، عوامل كثيرة

 .(*)الفيزيقية، والصراعات، وغموض الدور، وعدد ساعات العمل
ُأهدافُالبحثُ

تعديل العالقة بين ضغوط العمل  فيالكشف عن الدور الذي يؤديه التعقل  -1
 .مديري المدارس ووكالئهالدى  نفسيالواالحتراق 

                              
 فيالمستخدم  ئهاووكالالمدارس  ديريراعت الباحثة معظم هذه العوامل عند إعداد مقياس ضغوط العمل لم(*) 

 تضمن المقياس معظم البعاد المشار إليها. إذالبحث الراهن؛ 
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 التخلص من ضغوط العمل. فيإلقاء الضوء على مفهوم التعقل ودوره  -2
ي وه  ، الكشف عن طبيعة العالقة بين المتغيرات الثالثة موضع البحث -3

 . النفسيالتعقل وضغوط العمل واالحتراق 
 هانعرض تيال  ، الراهن البحث تساؤالت صياغة يمكننا سبق ما على وبناء

 :يلي فيما
ُُالبحثُمشكلة

 اآلتية: التساؤالت عن اإلجابة الراهن البحث يحاول
لدى  النفسيهل توجد عالقة بين التعقل وكل من ضغوط العمل واالحتراق  -1

 ؟ئهاووكال المدارس مديري
 ؟النفسيبين ضغوط العمل واالحتراق  للعالقة معدال   ادور   التعقل ييؤد هل -2
لتعقل بكل من ضغوط العمل واالحتراق هل يمكن التنبؤ من متغير ا -3

 ؟النفسي

التعقل وضغوط  في واإلناثوالوكالء والذكور  المديرينبين  فروق توجد هل -4
 ؟النفسيالعمل واالحتراق 

ضغوط العمل  فيالتعقل ومنخفضيه  مرتفعيهل توجد فروق بين  -5
 النفسي؟واالحتراق 

ُُالبحثُأهمية
ُُالنظريةُاألهميةُ:أوالًُ

 من يعتبر الذي التعقل متغير لدراسة تصديه من الراهن حثالب أهمية يتأت -1
بيئة  فيخاصة ، فعالية أكثر الفرد تجعل التي الواقية المصادر النفسية

 .العمل

 قياس خاللها من يمكن ،المصرية الثقافة مع تتناسب أداة جديدة تصميم -2
. وتوفير بعض مؤشرات مديري المدارس ووكالئهاضغوط العمل لدى 
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البحث الراهن على عينات  فيثبات للمقاييس المستخدمة الصدق وال
أعدته  الذيمصرية، خاصة مقياس التعقل ومقياس الضغوط المهنية 

 الباحثة الحالية خصيصا للبحث الراهن.

المجال  هذا في والوقائية اإلرشادية البرامج منها فيدت   علمية بيانات توفير -3
 قل.لخفض ضغوط العمل والتدريب على ممارسة التع

 فيومتغيراته خاصة التعقل  اإليجابيمحاولة توظيف بحوث علم النفس  -4
 .خدمة الفراد وتحسين حياتهم

ُُالتطبيقيةُثانيا:ُاألهمية
تحديد أسباب ضغوط العمل  فيفادة من نتائج البحث الراهن يمكننا اإل (1

تخفيف آثار هذه  فيمساعدتهم  م ن ث م  و المدارس؛  مديريلدى 
 .الضغوط

إعداد برامج قائمة على متغير  فينتوصل إليها  التيالنتائج قد تفيد  (2
 التعقل وممارسته لتخفيف المعاناة من الضغوط وخاصة المهنية.

توجيه نظر القائمين على العملية التعليمية إلى ضرورة التوعية بمتغير  (3
 خفض ضغوط العمل. فيالتعقل لألفراد ودوره 

ُلهاُوالنظرياتُالمفسرةُالبحثُمفاهيم
ُالتعقلُمفهومُال:أُو

إذ  النفسية؛ الدراسات في الباحثين اهتمام مؤخرا على التعقل مفهوم حظي
 غمالر  على  الصحة على المحافظة شأنها من معينة خصائص هناك أن   وجدوا
 اموضوع   وأصبح انسبي   الحديثة المفاهيم من هأن   كما. للضغوط التعرض من

 اإلنساني السلوك يحفز ذيال   ابياإليج النفس علم موضوعات من امحوري  
أداء الفرد وتوافقه من حيث كونه  فيوجد له تأثير إذ بفعالية؛  الضغوط لمواجهة

 حاجزا ضد الضغوط.
ه االنتباه بطريقة محددة على التعقل بأن   Kabat-Zinnويعرف "كابات زن" 

ه (. كما يعرف2019 ،اللحظة اآلنية دون الحكم عليها )ميشيل فيغرض محدد 



( 690- 619ص  2019أكتوبر  4، ع29دراسات نفسية )مج  

-626- 
 

 التيعن توجيه االنتباه توجيها مقصودا للخبرة  الناشئ الوعيالبعض بأنه 
 ,Nathan)دون إصدار حكم عليها ، هياللحظة الحالية وتقبلها كما  فيتحدث 

بالخبرة الحالية وتقبلها.  الوعيه بأن   (52 ،2019. ويعرفه زايجل )(15 ,2011
ة سواء كان منبهات داخلية اللحظة الراهن فيوالتعقل هو االنتباه لما يحدث 

)أفكار وأحاسيس جسدية( أم خارجية من البيئة االجتماعية والمادية، ومراقبة 
 .(2019 ،نجيب)هذه المنبهات دون الحكم عليها أو تقييمها 

ُخصائصُالتعقلُ
 .والخارجي الداخليبالعالم  الوعي -1

 ع.نقل االنتباه من شيء معين إلى عدة أشياء بمنظور أوس فيالمرونة  -2

رجاء الحكم على الحداث. -3  تجريب الواقع وا 

 التركيز على اللحظة الراهنة. -4

 .(306 ،2018 ،ممارسة التعقل )صالح فياالستمرارية  -5
ُمفهومُالتعقلُُمعُالمتشابهةُالمفاهيم

 منها معه؛ والمتشابهة التعقل مفهوم مع المتداخلة المفاهيم من عدد يوجد
دارة العقل،المثال اليقظة العقلية، وا سبيل على  الفروق نتناول وسوف لتأمل، وا 
 :يلي فيما المفاهيم هذه بين

يستخدم مصطلح التعقل بالتبادل مع  الفرقُبينُالتعقلُواليقظةُالعقلية:
 التيمصطلح اليقظة العقلية وكالهما يتضمن تركيز انتباه الفرد على الخبرة 

على المنبهات يمر بها ويدمج بين المعرفة واالنفعال ليتمكن من التعرف 
، وكال المفهومين يتضمن انتباه (16، 2019بمشاركة الخبرة الداخلية )ميشيل، 

 ،يمر بها بطريقة تخفف من االندفاعية ورد الفعل الشديد التيالفرد للخبرة 
وكالهما يؤكد الدمج بين المعرفة واالنفعال ليتمكن الفرد من التعرف على 

ينطلق  التيالبدء  وتعد اليقظة العقلية نقطة  المنبهات بمشاركة الخبرة الداخلية، 
 (.7، 2013)عبد القادر،  الحقيقيمنها التعقل 
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 وفيوقت  أي فييمكن أن يمارس التعقل  :(1)الفرقُبينُالتعقلُوالتأمل
حين أن  فياللحظة الراهنة،  فيمكان من خالل التركيز على ما يحدث  أي

وقت ومكان محددين على  فية التأمل يحتاج إلى الممارسة المقننة والمجهز 
هناك  . كما يرى "زن" أن  (2019 ،جودة؛ 330 ،2018 ،مدار اليوم )صالح

 ا بين المفهومين التعقل والتأمل هو أن التعقل أحد أشكال التأمل.اختالف  
دارةُالعقل إذ  ؛التعقل مفهوم متطور إلدارة العقل (2)الفرقُبينُالتعقلُوا 

والحماس  والوعيليات عقلية كالتركيز والرحمة يعطى الفرد الفرصة لتطوير عم
 (.5، 2017، المرشديلتقليل المعاناة بمهارة )
 مكوناتُالتعقلُوأبعادهُ

 أن   Bear ه مفهوم متعدد البعاد؛ حيث يرى بيرينظر إلى التعقل على أن  
، وعدم الحكم على بوعيالمالحظة، والوصف، والتصرف  هيله خمسة وجوه 
 ,Bear؛ 2019 ،نجيب)، وعدم التفاعل مع الخبرة الداخلية الخبرة الداخلية

2006). 
كما  الوعيحالة  األول ؛أن هناك مكونين للتعقل Brown ويذكر براون

هو  والثاني، والواعياللحظة الحالية مع الشعور الهادف والمركز  في هي
مالحظة فضولية ومحايدة بدون إصدار أحكام  أيالمعالجة المعرفية للتعقل؛ 

وعبد  ،34 ،2019 ميشيل،)(. وترى 14، 2013الضبع، )تقييمية على الواقع 
التعقل يشمل مكونين الول هو المراقبة المستمرة  ( أن  15، 2013القادر، 

 والثانيأو المستقبل،  الماضيللخبرة مع التركيز على الخبرة الحالية أكثر من 
مع عدم  هيكما ، ل الخبراتا مع توجه بالقبول واالنفتاح وتقبعدم الحكم عقلي  
 محاولة تغييرها.

 

                              
(1) Mediation 

(2)  Mind Management 



( 690- 619ص  2019أكتوبر  4، ع29دراسات نفسية )مج  

-628- 
 

االنفتاح على الخبرة  هيللتعقل  عدة مكونات Langer ويذكر النجر
بوجهات النظر المتعددة والتوجه  والوعيواالنتباه والحساسية لمختلف السياقات 

 (.2019الوقت الحاضر )جودة،  في
 فيالستمرارية بالخبرة الحالية والمرونة وا الوعيومن مكونات التعقل 

(. كما يشمل التعقل مكونين هما التنظيم 627 ،2016 واالنتباه )عثمان، الوعي
ُ(.6 ،2017، المرشديلالنتباه وتقبل الخبرة واالنفتاح عليها ) الذاتي

(1)التعقلُحالةُأمُسمة
 

امتالكها عبر الوقت  فيحالة يتباين الفرد ونه غم من وصف التعقل كعلى الر  
ه قد يكون سمة ثابتة نسبيا مثل سمات إن  ف ؛الممارسة والتدريبويمكن صقلها ب

ه حالة (. بينما ينظر البعض إلى التعقل على أن  2019 ،الشخصية )نجيب
 ،وبكري ،ضاحيوليس سمة، ويمكن تنميته من خالل الممارسات التأملية )

2018.) 
 ُ(2)التعقلُنتيجةُأمُعملية

د أن يصبح أكثر وعيا وانتباها نتيجة هو أن يحاول الفر بصفته التعقل 
عملية يشير إلى الممارسة بصفته للحظة الراهنة، وعلى النقيض فإن التعقل 

ويتضمن حركات ، واالنتباه الوعييمارس فيها الفرد  التيالمنتظمة اليومية 
 ،2017 بالجسد )شاهين، والوعيبالتنفس وممارسة اليوجا  الوعيواعية مثل 

 .(14 ،2013 ،عبد القادر ؛510
 ُ(3)التعقلُمنهجُأمُمهارة

ه جزء من ممارسة التأمل اليقظ يرى العلماء أن التعقل يعد منهجا لن  
ا لعملية التنفس والخبرة الداخلية، لذا يجب عدم اعتبار يجعل الفرد واعي   الذي

 ه موجود بالفطرة لدى الفرادالتعقل قاصرا على مجموعة مهارات لن  
 .(14 ،2013 ،)عبد القادر

                              
(
1
) State or Trait 

(
2
) Output or Process 

(
3
) Method or Skill 
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ُفوائدُالتعقلُوأهميتهُ
وخفض االنفعاالت وزيادة اإلبداع  الذاتي الوعيالتعقل إلى زيادة  ييؤد

 اإليجابيوتحسين اتخاذ القرار، باإلضافة إلى أثره الجيد على التعلم والتفكير 
 .(2013 ،والثقة والحكمة )عبد القادر

الكتئاب عالج القلق وا فيا للتدريب على ممارسة التعقل أثر   كما أن  
وبعض الضغوط النفسية وتنظيم االنفعاالت السلبية، كما يساعد على التحرر 

 . ويعد التعقل تدخال  (60 ،2019 ،من االستغراق المؤلم مع الذات )زايجل
عالج عدد من االضطرابات النفسية والضغوط،  فيا أثبت كفاءته عالجيا حديث  

، والعالج الجدلي السلوكيعالج المعتمد على التعقل، وال المعرفيفهناك العالج 
إلى  (204 ،2018 ،. وأشار )حسن(20 ،2019 ،بالتقبل وااللتزام )ميشيل

تركز على معايشة الخبرة  التيإمكانية خفض الضغوط من خالل اليقظة العقلية 
أحداث بوصفها والنظر إلى الفكار واالنفعاالت ، الراهنة دون إصدار أحكام

التفاعل معها، كما يساعد التعقل الفرد على أن  عقلية عابرة دون فحصها أو
 .هاوتعميق تحسين العالقات فييصبح أكثر وعيا بأفكاره وأكثر فعالية ويسهم 

ُآلياتُالتعقلُ
سددت آليدات لممارسدة التعقددل  (Holze& Lazer, 2011)والزار حددد هدولز 

زالددددة ، والتعدددرض إلاالنفعددداليبالجسدددم، والتنظددديم  والدددوعي: تنظددديم االنتبددداه، وهدددي
 ،نحدددددو الدددددذات )جدددددودة السدددددلبيحساسدددددية الموقدددددف، والمروندددددة، وتغيدددددر االنطبددددداع 

2019). 
ُمعوقاتُتهددُالتعقلُوتشتتهُ

توجد بعض المتغيرات تهدد التعقل وتمنع حدوثه؛ مثل االجترار، وتقسيم 
تمثل كل تلك الحوال إذ والتصرفات القهرية اآللية والغفلة أو السهو،  ،االنتباه

 ،ولالنتباه للخبرة الراهنة سواء داخل الشخص أم خارجه )نجيب مصدات للتعقل
2019). 
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 التعقلُلمفهومُالمفسرةُالنظرياتُوالنماذج

 للتعقلK.Zennُُنموذجُكاباتُزن -1

القصد  هي، ا للتعقل يرتكز على ثالث عملياتصمم "كابات زن" نموذج  
ن  ، واالنتباه والتوجه، وهذه العمليات ليست منفصلة عن بعضها  فيما متشابكة وا 

تحدث  التيبحيث يكون التعقل هو العملية  ؛وقت واحد فيعملية واحدة تحدث 
الركائز  هي. كما حدد "زن" سبعة عوامل (5 ،2013 ،لحظة بلحظة )الضبع

عدم إصدار أحكام،  وهي ،يتمتع بها الفرد ذو التعقل المرتفع التيالساسية 
لمعرفة النتيجة والقبول،  السعيعدم الفعل، و  والصبر، والفطرة، والثقة، وتأكيد

 .(631 ،2016 ،)عثمان والتخلي
ُنموذجُليفربولُللتعقلُُ-2

 هي: ،ويتكون من خمسة مستويات ،Malinowskiقدمه مالينوسكى 
 .العوامل الدافعة والتوقعات والقصد -1
 .ممارسة تدريبات التعقل بانتظام -2

 .االنتباه للعمليات االنفعالية والمعرفية -3

 .إصدار أحكام دون الوعي -4

السالمة  م ن ث م  و ، العقليالموقف  فينتيجة التوازن  اإليجابيالمخرج  -5
 ،ومرونة )عبد القادر بوعيالعقلية والجسمية وتحسين السلوك والتصرف 

 ومستوياته:يوضح نموذج ليفربول  التالي(. والشكل 17 ،2013
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لقادر، عن: عبد ا ( يوضح نموذج ليفربول للتعقل )نقال  1شكل رقم )

2013، 17) 

ُنظريةُ"النجر"ُُ-3
تطوير  أياليقظة للتمييز  هييرى النجر أن هناك أربعة أبعاد للتعقل 

الفرد لألفكار الجديدة، واالنفتاح على الجديد وحب االستطالع، والتوجه نحو 
، 2012بوجهات النظر المتعددة )عبد اهلل،  والوعيالحاضر واللحظة الحالية، 

 .(2019، جودة، 93
ُنموذجُشابيروُوزمالئهُُ-4

ا به ثالثة مبادئ لتفسير التعقل، الول وضع شابيرو وزمالؤه نموذج  
 ،قدرة الفرد على تركيز ذهنه ووعيه على شيء ما لفترة طويلة يويعن ،االنتباه
الغرض ويعنى الهدف  والثانيمدركات أخرى تدخل إلى حيز انتباهه،  أيومنع 

ممارسة التعقل  في الوجدانيالتجاه وهو المكون من ممارسة التعقل، والثالث ا
 .(Shapiro et al., 2006, 380مثل الصبر والتقبل )
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ُالتعقل ُنظريات ُعلى بالنظر إلى العرض السابق للنماذج  تعليق
ها تركز على مكوناته وأبعاده، نالحظ أن   ،والنظريات المفسرة لمفهوم التعقل

ه يشمل المكونات ن  إذ إربول للتعقل؛ وسوف تتبنى الباحثة الحالية نموذج ليف
ُالخمسة للمفهوم. 

ُمفهومُضغوطُالعملُ:اثانيًُ
أداء الفراد سواء من الناحية المعرفية أو  فيتؤثر الضغوط بصفة عامة 

االنفعالية أو السلوكية. وينشأ الضغط عندما يقارن الشخص ما هو مطلوب منه 
دث اختالل وعدم تحكم ينتج بقدرته على مواجهة هذه المتطلبات، وعندما يح

 وهيالضغط. وهناك ثالثة مفاهيم مترابطة عند الحديث عن ضغوط العمل 
فمصدر الضغط  ،Stressوالضغط  ،Strainوالتوتر  ،Stressor مصدر الضغط

قد يكون شخصا أو موقفا مثل خطورة العمل  والذي ،هو العامل المثير للضغط
ا الضغط فهو عملية ينتج من رها، أم  وكثرته وضيق الوقت ونظام الترقيات وغي
 ،التوتر نتيجة للضغط )الخضر ن  إ أيخاللها ما يعرف بالتوتر أو اإلجهاد، 

2007). 
قد يكون سببا  ؤهاووكاليعمل فيه مديرو المدارس  الذيومناخ بيئة العمل 

عدم التوافق. وتعرف ضغوط العمل بأنها  م ن ث م  و  ،الشعور بضغوط العمل في
فعالية سالبة تنتج عن عدم قدرة الفرد على مواجهة العباء والمتطلبات حالة ان

زيادة حجم أعباء  فيذات الصلة بمجال عمله. وتتمثل مظاهر ضغوط العمل 
وتحمل  ،وغموض الدور ،العمل فيوارتفاع مستوى الكفاءة المطلوبة  ،العمل

 ،اء والمرؤوسينوالعالقات مع الزمالء والرؤس ،الترقيوانعدام فرص  ،المسئولية
والظروف المادية والبيئية، وهو ما راعته الباحثة عند تصميم  ،الوظيفيوالمان 

مقياس ضغوط العمل. ويقصد بضغوط العمل الشعور بالعبء والهموم الناشئة 
 فييواجهها الفرد  التيعن المهنة ومجموعة الصعوبات المباشرة وغير المباشرة 

وضغوط عدم الرضا عن العمل أو الترقية.  ،عمله مثل الخالفات مع الزمالء
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 أي فييتعرض لها الفراد  التيوتعد ضغوط العمل أحد التحديات المعاصرة 
وذلك لما يترتب عليها من آثار سلبية تشمل  ،منظمة على اختالف نشاطها

العمل  فيتؤثر على أداء الفرد  م ن ث م  الجوانب الصحية والسلوكية واالنفعالية، و 
 .(212 ،2015 ،مؤسسة من الوصول إلى أهدافها )عبيد، هبيتةوتعوق ال

تجمع بين القلق والتوتر  التيكما يقصد بضغوط العمل تلك الحاالت 
تجعل العامل  والتيمواقف حياته العملية  فيتواجه الفرد العامل  التيواالرتباك 

وافق إلى عدم ت يما يؤد، السلبيعمله باالتجاه  فيينحرف عن الداء المعتاد 
مكانياته وبين طبيعة عمله مقارنة باإلمكانيات  عامالونه ك ،بين قدراته وا 

. وتعرف ضغوط العمل بأنها إدراك الفرد (171 ،2005النعاس، )المتاحة له 
دراكه لها أن   فييتعرض لها  التيللمواقف الضاغطة  ها تفوق قدرته على عمله وا 

. ويشير (2018 ،ء الديناالحتمال وتهدد راحته وشعوره بحسن الحال )عال
العوامل المادية أو الوجدانية  هيإلى أن ضغوط العمل  (Nash, 2010ناش )

تسبب توترا نفسيا وجسميا للعامل، وتنشأ نتيجة غياب المواءمة  التيالمؤذية 
 بين متطلبات العمل وقدرات العامل وموارده واحتياجاته.

ُوطُالعملُيمرُبهاُالموظفُعندماُيتعرضُلضغُالتيالمراحلُ
 ويشعر فيها بالقلق وبعض مظاهر االضطراب. :مرحلة االستثارة -1

يؤجل بعض المهام المطلوبة منه ويكثر  :مرحلة المحافظة على الطاقة -2
 الغياب والتأخير.

 ،2017 فؤاد،)المشاركة مع الزمالء  فيمرحلة اإلنهاك: عدم الرغبة  -3
 (.2016أبو بكر،  ؛177

ُمصادرُضغوطُالعملُ
ترجع إلى العامل  األولىمصادر الضغوط إلى ثالث فئات،  يمكن تقسيم

يعمل  التيإلى البيئة االجتماعية  والثالثةإلى المؤسسة،  والثانيةأو الموظف، 
ما ينتج ، فيها. كما تنشأ ضغوط العمل من خالل عدم التوافق بين الفرد والبيئة
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حيات (. كذلك عدم وجود صال2018 ،)عالء الدين وجسمي نفسيعنه إجهاد 
التخاذ القرارات وحل مشكالت العمل ووجود سياسات روتينية وأنظمة صارمة 

. ومن أكثر مصادر الضغوط المهنية شيوعا الحكوميالقطاع  فيخاصة 
(. كما يرى 140، 2011 ،ي)نعامة، عل الماديالضغوط الناتجة عن المردود 

مبذول وعدم مصادر ضغوط العمل المجهود الكبير ال ( أن  2004عبد اللطيف )
كفاية الوقت وعدم تناسب العائد وضغوط زمالء العمل. ومن أسباب ضغوط 

المدارس من مثيرات  فيالمدارس ما تزخر به البيئة التعليمية  مديريالعمل لدى 
يقوم به مدير المدرسة.  الذيضاغطة، واللوائح والقوانين وعدم التقدير للدور 

المدارس أولياء المور،  ومدير يتعرض لها  التيومن مصادر الضغوط 
والعالقات بالزمالء، والتالميذ، وحجم العمال المكلفين بها، واإلدارة التعليمية، 

الرواتب، وعدم التأهيل، وعدم الرضا عن العمل،  يونظرة المجتمع، وتدن
وانخفاض الدافعية. كذلك من أسباب ضغوط العمل  ،، والنقداإلمكاناتوضعف 

 فيوالمنافسة غير الشريفة، وتتمثل ضغوط العمل الصراعات بين الشخاص 
عبء المهنة، وصراع الدور، وضغط الوقت، ومشكلة العالقات سواء مع 
اإلدارة أو مع أولياء المور أو مع التالميذ أو مع البرامج الدراسية، أو السياسة 

 .(50 ،2008 ،يتتبعها المدرسة )سالم التيالتربوية العامة 
ُهمترتباتُوُعواقبُضغوطُالعمل

منها التوتر والملل  ،من اآلثار السلبية ينتج عن ضغوط العمل عدد  
والتمارض والغياب عن العمل، وترك العمل وقلة اإلنتاج. وتترك ضغوط العمل 

تؤثر عليه من الناحية النفسية والجسمية  فهي ؛آثارا سلبية على الفرد والمؤسسة
الصعب تجنب ضغوط العمل أو  العمل، ولما كان من فيعلى أدائه  م ن ث م  و 

ا لجأت المؤسسات إلى تطبيق بعض االستراتيجيات للتخفيف من إزالتها نهائي  
 ،2017،ضغوط العمل ومساعدة الفرد على أداء مهامه بصورة أفضل )هبيتة

365) . 
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ُطرقُالتغلبُعلىُضغوطُالعمل
 فيوآخرين أن المساندة االجتماعية تساهم  Chawأثبتت دراسة شاو 

 الخارجياإلحساس بمشاق العمل وتوتراته، كما أن مصادر التعايش  خفض
المواقف الضاغطة تعد  فيالتصرف  في يومنح الموظف شعورا بالتحكم الكل

. وحدد الزاروس (34 ،2014 ،خفض مشاق العمل )محروس فيأهم متغير 
التعامل مع الحدث الضاغط  فيوفولكمان خمسة مصادر للدعم يلجأ إليها الفرد 

حل المشكالت، وشبكة العالقات االجتماعية  فيالمعتقدات، والمهارة  هيو 
 .(29 ،2019 ،ومصادر المساندة، والحالة الصحية والجسمية )ميشيل

ُلضغوطُالعملُالمفسرةُالنظريات
 (الزاروس)النظريةُالمعرفيةُللضغوطُ -1

تنطلق من موقع  التييعتبر الزاروس مؤسس نظريات الضغوط الحديثة  
ه عندما يتعرض (. وتفترض هذه النظرية أن  109 ،2016 )أبو بكر، إنساني

 ،للموقف المعرفيالفراد إلى موقف ضاغط يجرى هؤالء الفراد عملية التقييم 
 .(2018 ،ثم للموارد المتاحة )عالء الدين

ووضع الزاروس تصورا لمكونات الضغوط تبدأ بالحدث المسبب 
ة ثم مقاومة وطاقة نفسية وجسمية للضغط، ثم تفاعالت بين الشخص والبيئ

وأخيرا قد ينتج عن جهود  ،تنتج عن المواجهة التيثم الشدة والمعاناة  ،للمواجهة
الطاقة  في تدريجياستمرار الضغط إلى هبوط  يالمواجهة الحل، بينما قد يؤد

 . (Lazarus, 1993, 4وهو ما يسمى رد الفعل للضغوط ) ،أو الدافعية
نشأ الضغط يتحدد بأسلوب مواجهته وتقييم الفرد م ويرى الزاروس أن  

فإذا كانت  ،تفسير الضغوط فيكما يؤكد دور العوامل المعرفية  ،للموقف
ا إذا كانت ضعيفة أم   ،مصادر مواجهة الفرد كافية ومالئمة فلن يحدث الضغط

 .(2019 ،ومحدودة فسوف يحدث الضغط )ميشيل
 :هي ،هذه النظرية فيمهمة  مبادئوهناك أربعة  
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 أن الضغط ينشأ نتيجة تفاعل الفرد والبيئة. -1

 التقييم. هيهذا التفاعل  فيالعملية الوسيطة  -2

 .وثانويالتقييم نوعان أولى  -3

 .(2018 ،بعد التقييم تبدأ عملية المواجهة )عالء الدين -4
 (Selye, 1976)نموذجُسيلىُُ-2

كن لمثير ضاغط، وهناك استجابات يم الضغوط استجابة   يرى سيلى أن  
مزعج، وحدد سيلى  بيئيالشخص يقع تحت تأثير  االستدالل منها على أن  

اإلنذار  وهيثالث مراحل لمقاومة الضغوط تمثل مراحل للتكيف العام، 
 (.2013،14التعب )حسن، و  المقاومة،و  بالخطر،

 لضغوطُالمهنةKarasekُُنموذجُكارازيكُ-3

ول هو المطالب بعدين ال فيويتمثل  ،هو أحد نماذج إجهاد العمل
درجة السيطرة على تلك المطالب، كما يرى  والثانيالنفسية والجسمية للعمل، 

إلى  يسيؤد ،ا أم مرتفعاسواء كان منخفض   ،هذا النموذج أن عبء العمل
. ويعتبر نموذج ضغوط المهنة لد (2016 ،الشعور بضغوط العمل )فايق

ن مطالب العمل المرتفعة فقد أظهرت الدراسات أ النماذج؛من أفضل  "كارازيك"
والسيطرة المنخفضة يكون لها آثار سلبية على الصحة النفسية والجسمية للفرد، 

اتخاذ القرار فإذا كانت ضعيفة  فيويعتمد ذلك على قدرة الفرد على االستقاللية 
الجمع بين متطلبات عمل  يزداد الشعور بضغط العمل، ويفترض النموذج أن  

 ،2016 ،فايق، الصبوة) النفسياالحتراق  ي إلىيؤدمرتفعة وتحكم منخفض س
571). 
ُُ(1)مواردُالعملُ–نموذجُمتطلباتُ-4

يسعى هذا النموذج إلى شرح الجوانب السلبية )االحتراق( واإليجابية 

                              
(1)The Job Demands- Resourcesُ 
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 العمل( وتوضيح جوانب الصحة والمرض للموظفين، ويرى أن   في)المشاركة 
ون بها متطلبات العمل مرتفعة يك التيبيئات العمل  فيخطر االحتراق يرتفع 

ا لهذا النموذج يتم تفسير التغيب عن العمل كأحد وموارد العمل منخفضة. ووفق  
سلوك التغيب استجابة إلجهاد متطلبات العمل  يرى أن  إذ  ؛أعراض االحتراق

يفترض أن الضغوط الوظيفية كعبء العمل وزيادة المطالب وصراع  م ن ث م  و 
 .(262 ،2016)فايق،  النفسيستويات االحتراق العمل يرتبط بأعلى م

ُللضغوطُاالجتماعيُالنفسيُالحيويالنموذجُُ-5
 يوه  ، هناك ثالثة جوانب متفاعلة معا عند حدوث الموقف الضاغط 
، والجانب النفسياالستعدادات والصفات الوراثية( والجانب )البيولوجي الجدانب 

إدراك  فيذه الجوانب الثالثة تؤثر ويشمل دور المجتمع والبيئة، وه، االجتماعي
ا أن يتمكن من مواجهة المواقف والتغلب عليها ويستعيد توافقه الفرد للضغط فإم  

 .(59، 2010كرم، )يضطرب  م ن ث م  أو ال يمكنه المواجهة و 
ُوزوكرمان-6 ُبولجر ُالشخصيةBolger& Zuckermanُُُنموذج للسمات

ُالمرتبطةُبالضغوطُ
إدراك الضغوط  فيلى فكرة الفروق الفردية يقوم هذا النموذج ع 

فترض ي  إذ  ؛واالستجابة لها، كما يرتبط هذا النموذج ببعض سمات الشخصية
مرحلة  فيعملية الضغط سواء  فيالسمات الشخصية تؤثر  الباحثان أن  

  (Bolger& Zuckerman,1995)مرحلة االستجابة له  فيالتعرض للضغط أو 
ُا نظرياتُعلىُتعليق  من يبدو قد مما غمالر   على لعملضغوط

 متعارضة، وليست متكاملة هاأن   نالحظ المعروضة النظريات بين اختالف
 في النظريات هذه فاختالف مختلفة، زاوية من الضغوط منها كل ويتناول
 التفسير. في بينها التكاملي يعن ما بقدر تناقضها يعنى ال التفسير

ُالنفسيمفهومُاالحتراقُُ:ثالثاُ
نتيجة ، ميدان العمل فيمن أبرز الظواهر  النفسيد االحتراق يع
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شاعت فيها هذه  التياإلحساس المتزايد بضغوط المهنة، ومن أكثر الوظائف 
تقدم خدمات لآلخرين كالطب  التيالمهن االجتماعية واإلنسانية  هيالظاهرة 

 (.235 ،2016بوحارة، )والتعليم والتمريض والشرطة وغيرها 
عبارة عن خبرة نفسية سلبية داخلية تتضمن المشاعر  النفسي واالحتراق 

واالتجاهات والدوافع وتشمل استجابات سلبية وغير مالئمة نحو الذات. وتعرفه 
ه حالة من اإلنهاك بأن   (Maslach& Jackson, 1996ماسالش وجاكسون )

ى تظهر على شكل إعياء شديد وشعور بعدم الجدو ، والعقلي واالنفعالي الجسدي
واتجاهات سلبية نحو العمل والحياة  سلبيوفقدان المل وتطور مفهوم ذات 

 فيه تغيرات بأن   النفسيوالناس. كما قدمت الباحثتان تعريفا آخر لالحتراق 
 ،االنفعالينحو العمل وتغيرات أخرى تشمل اإلجهاد  هوسلوكاتجاهات الفرد 

وسوفُتتبنىُ. الشخصيز وتبلد المشاعر والالمباالة المهنية وانخفاض اإلنجا
ُالحالية استخدام  م  ت  إذ ؛ النفسيتعريف ماسالش وجاكسون لالحتراق  الباحثة

 البحث الراهن. فيبأبعاده الثالثة  النفسيمقياس ماسالش لالحتراق 
ُمجالُالعملُفيُالنفسياالحتراقُ
يحدث بسبب التورط طويل  الذي والعقلي والجسمي االنفعالي اإلنهاكهو 

 أساسيالمواقف المشحونة انفعاليا والضاغطة ويرتبط بالعمل بشكل  فيالمدى 
على ضغوط شديدة  ينطويالكثير من العمال حاليا خاصة الخدمية منها  لن  

. وحددت ماسالش ستة مثيرات ضاغطة مهنيا تسبب (2018 ،متوليومزمنة )
قلة عبء العمل الزائد، ومحدودية صالحيات العامل، و  هي النفسياالحتراق 
، وانعدام االجتماعية بالعمل، وعدم اإلنصاف، وصراع القيم اإليجابيالدعم 
 .(483 ،2014 ،)محمود

 ،النفسيعبء العمل سواء كيفيا أم كميا إلى حدوث االحتراق ي كما يؤد
 الوظيفيالعمل وانخفاض الرضا  فيا يقلل من فرص إشباع الخبرات م  

تدهور العالقات مع  إلى النفسيتراق االح يوانخفاض االلتزام بالعمل. كما يؤد
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(. 257 ،2016 ،زمالء العمل ويقلل رضا العامل عن حياته المهنية )فايق
 فيحاليا يصف الحالة النفسية للمهنيين الذين يعملون  النفسياالحتراق  حوأصب

 ،العمل المجهد مع عمالئهم فيمجال الخدمة اإلنسانية ويقضون وقتا طويال 
بأن يكونوا على اتصال وثيق مع الفراد، فالشخص  يقضلن طبيعة عملهم ت

ويتطور إلى إنهاك  ،يعمل باستمرار تحت ظروف ضاغطة يصاب بالتوتر الذي
 .النفسيإلى االحتراق  ييؤد انفعالي

ُومكوناتهُالنفسيأبعادُاالحتراقُ
المجال  في النفسي( أربعة أبعاد لالحتراق 56 ،2007ذكرت كرم )

، وضغوط المهنة، وانخفاض مستوى المساندة الوظيفيا عدم الرض هي التربوي
 نحو التالميذ. السلبياإلدارية، واالتجاه 

، وتبلد االنفعالياإلجهاد  هيثالثة مكونات  النفسيويشمل االحتراق 
 .(Maslach& Jackson, 1996) الشخصيالمشاعر، ونقص الشعور باإلنجاز 

ُالنفسيأسبابُاالحتراقُ
ا إلى حدوث االحتراق ا أم كيفي  كان كمي   سواء ،عبء العمل يؤدي

ويمكن أن  .الوظيفيما يقلل من االلتزام بالعمل وانخفاض الرضا  ،النفسي
نتيجة تفاعالت معقدة بين خصائص العمل والعوامل ، النفسييحدث االحتراق 

 وتشير ماسالش إلى أن   إلى عواقب وخيمة. يؤديكما ، االجتماعية والشخصية
مجال العمل تعود إلى العمل الزائد والمكثف، وأن  في النفسياق أسباب االحتر 

العمل  فيوفقدان المتعة  الجهد المبذول يالمكافآت والجور ال تساو 
(Maslach& Jackson, 1996). 

إلى ثالث فئات من السباب: أسباب  النفسيكما يمكن إرجاع االحتراق 
ة، وأسباب اجتماعية مثل شخصية مثل العصابية والخجل وعدم الصالبة النفسي

 فيمثل الروتين والجمود ، العمل فيالعباء السرية والحياتية، وأسباب 
 الوظيفة.
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ُالنفسيعواقبُاالحتراقُ
إلى تدهور العالقات االجتماعية سواء مع  النفسياالحتراق  يؤدي

آثار  النفسيالرؤساء أم زمالء العمل أم مع المرؤوسين. كما ينتج عن االحتراق 
عن  والتخلياإلحساس بالمسئولية، واستنفاذ الطاقة النفسية، ي دة منها تدنعدي

حاالت الفشل، وقلة الدافعية، وكثرة  فيالمثاليات، والسلبية، ولوم اآلخرين 
 .الوظيفيالتغيب عن العمل، وعدم االستقرار 

ُالنفسيالنماذجُالمفسرةُلالحتراقُ
 Leiter& Maslachنموذجُاليترُوماسالشُ

، النفسياالحتراق  في الساسيهو البعد  االنفعالياإلنهاك  ن  يفترض أ
إلى  يمجال العمل تؤد فيالضغوط الناشئة نتيجة التفاعل مع اآلخرين  وأن  

اختالل شخصية الفرد وانخفاض قدرته على  م ن ث م  و  ،االنفعالياإلنهاك 
 .(484 ،2014 ،اإلنجاز، وتختل هويته وكل ذلك يرتبط بصراع الدور )محمود

 Cherniss"شيرنس"ُُالنفسينموذجُعملياتُاالحتراقُ

ينشأ نتيجة تفاعل خصائص  النفسياالحتراق  يفترض هذا النموذج أن  
بيئة العمل والمتغيرات الشخصية للفرد كالعمر والنوع والتوجه نحو المهنة، كما 

خصائص بيئة العمل تؤثر على الفرد فيكون أساليب  افترض هذا النموذج أن  
وذلك لعدم وضوح أهداف العمل والتناقض ، سلبية لمواجهة مشكالت بيئة العمل

 (.484، 2014 )محمود، الوظيفيبين المثالية والواقع واالغتراب 
 بينُمتغيراتُالدراسةُتالعالقاُ:السابقةُالدراسات

 مجال التعليم واإلدارة المدرسية.  فيضغوط العمل  في دراسات :الولى الفئة
 العالقة بين التعقل والضغوط. في دراسات :نيةالثا الفئة
 .النفسيالعالقة بين الضغوط واالحتراق  في دراسات :الثالثة الفئة
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ُُفيُدراساتُ:األولىُالفئة ُالعمل ُواإلدارةُُفيضغوط ُالتعليم مجال
ُالمدرسية

( عدم وجود فروق بين الذكور 2000وباخوم ) حبشيكشفت دراسة 
المصادر المتعلقة بضغوط المهنة،  في كالئهامديري المدارس وو واإلناث من 

، بينما وجدت فروق الخارجيالمالية والرضا  النواحيوضغط النزاع وضغط 
، وال الداخليوالرضا  النفسيالمصادر المتعلقة بضغط الدور والدعم  فيبينهما 

 ،دراسة لد )جالل وفيتوجد فروق تعزى إلى العمر أو إلى عدد سنوات الخبرة. 
المدارس الثانوية بغزة تبين وجود عالقة  مديري( على عينة من 436 ،2015

 .المهنيالعمل ومستوى التوافق  فيبين أساليب إدارة الصراع 
ا بين الذكور واإلناث من المعلمين فروق   (2012كما وجد عبد الوهاب )

 فيبعض أساليب مواجهة ضغوط المهنة، كما وجدت فروق  فيوالمعلمات 
اتجاه المعلمات الكبر سنا، ووفقا لعدد  فيتعزى إلى العمر أساليب المواجهة 

اتجاه المعلمات الكثر خبرة، ووجدت فروق بينهما تعزى إلى  فيسنوات الخبرة 
 اتجاه المعلمين المتزوجين. فيمتغير الحالة االجتماعية 

 مديريمن  115على عينة من  (2006 ،يوهدفت دراسة )حيدر 
ة الحكومية بالبحرين إلى معرفة العالقة بين ضغوط ومديرات المدارس االبتدائي

وأساليب إدارة الوقت، وتبين عدم وجود فروق بين  المدرسي اإلداريالعمل 
، وتم قياس متغير ضغوط المدرسي اإلداريمستوى ضغوط العمل  فيالجنسين 

، والعالقات السائدة، المدرسيطبيعة العمل  هيالعمل من خالل تسعة مجاالت 
، والمناخ السائد، وحجم المدرسة، والمرافق، الوظيفيدير، والرضا ودور الم

بين أساليب إدارة  ي، وتبين وجود ارتباط سلبالمدرسيوالقيود اإلدارية، والنظام 
ه كلما قلت ممارسة المدير ن  إذ إ؛ المدرسي اإلداريالوقت وضغوط العمل 

 .المدرسي إلداريالساليب إدارة الوقت زاد مستوى معاناته من ضغوط العمل 
 مديريمن  50مصادر ضغوط العمل لدى  (2009 ،ودرس )صالح
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 ذيباستخدام مقياس مصادر ضغوط العمل ، ومديرات المدارس الثانوية
مصادر  فيالمجاالت التسعة، وتبين عدم وجود فروق بين المديرين والمديرات 

 ضغوط العمل لديهم.
معلم  200مل لدى تناولت ضغوط الع (2011 ،حسين)دراسة لد  وفي

وأن هناك عالقة  ،ومعلمة تبين أن كال الجنسين يعانيان من ضغوط العمل
، كما تبين عدم وجود فروق الخارجيإيجابية بين ضغوط العمل ومركز الضبط 

 ،المومنىو  المومنى)ضغوط العمل حسب مدة الخدمة. وهدفت دراسة  في
التربوية لدى مديرات  إلى معرفة العالقة بين ضغوط العمل والقيادة (2016

% منهن 36.5 وتبين أن  ، مديرة مدرسة 96المدارس، وتكونت العينة من 
% منهن تعانين من عدم قدرتهن على 79 كما أن   ،يعانين من ضغوط العمل

ضغوط العمل تعزى إلى  فياستخدام جوانب القيادة التربوية، وال توجد فروق 
 المؤهل الدراسي أو سنوات الخبرة. 

الداء  فيأثر ضغوط العمل  (2010 ،المطارنةو  )خليفات ودرس
ستوى م   بين أن  جنوب الردن، وت   فيالمدارس الحكومية  مديريلدى  الوظيفي

 في، ووجدت فروق الوظيفيالداء  فيضغوط العمل يؤثر بدرجة متوسطة 
 .مستوى ضغوط العمل تعزى لمتغير الجنس والخبرة والعمر

ُالعالقةُبينُالتعقلُوالضغوطُُفيُدراساتُ:الثانيةُالفئةُ
إلى معرفة فعالية برنامجين لخفض حدة  (2012 ،ساميهدفت دراسة )

بالتنفس  والوعيبالشعور  الوعيالضغوط، الول يعتمد على التعقل باستخدام 
، السلوكي المعرفييعتمد على العالج  والثانيوبعض فنيات التعقل الخرى، 

 8السبوع، لمدة  فيطالبة لمدة ستة أيام ا و طالب   50وذلك على عينة من 
 فيدقيقة للتأمل يوميا، وتوصل إلى فعالية كال البرنامجين  25أسابيع، بواقع 

 أن البرنامج القائم على التعقل خفض الضغوط ورفع مستوى جودة الحياة، إال  
 .السلوكي المعرفيخفض حدة الضغوط من البرنامج  فيكان أكثر فعالية 
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شخصا التحق بعضهم  48على  (2016 ،د )عبد الخالقدراسة ل وفي
مكان العمل، تبين حدوث  فيأسابيع  8ببرنامج للتدريب على التأمل لمدة 

بعض التغيرات المعرفية مثل اإليجابية والمرونة والتسامح والتقبل والموضوعية 
ل ، وبعض التغيرات الوجدانية مثل التفاؤل، كما تبين آثار إيجابية للتعقوالوعي

 على الصحة الجسمية والنفسية.
فعالية التعقل للحد من  (Koszycki et al., 2007ودرس كوزيكى وزمالؤه )
مشاركا يعانون من اضطراب القلق العام،  53الضغوط، وذلك على عينة من 

التعقل طريقة فعالة للحد من  أسابيع، وتبين أن   8واستمر البرنامج لمدة 
 الضغوط، وخفض أعراض القلق.

وأشار عدد من الدراسات إلى وجود عالقة سالبة دالة بين التعقل 
، وكذلك بين التعقل والضغوط المدركة (خاصة الضغوط الكاديمية)والضغوط 

 .(205 ،2018 ،حسن)
ُُالنفسيالعالقةُبينُالضغوطُواالحتراقُُفيُدراساتُ:الثالثةُالفئة

عمل العالقة بين ضغوط ال (Swu& Lin, 2012لين" )و  درس "سو
 النفسيهدفت دراستهما إلى معرفة مشاق العمل والتوتر و  النفسيواالحتراق 

من الطباء  2721ن م   ، وذلك على عينة  النفسيومصادر التعايش واالحتراق 
، بينما النفسيبين مشاق العمل والتوتر  إيجابيوالممرضين وتبين وجود ارتباط 

، وفسرا ذلك بأن النفسيبين مصادر التعايش واالحتراق  سلبيوجد ارتباط 
إلى تقليل التوتر  يمشاق العمل وتؤد فيمصادر التعايش تساعد على التحكم 

 .النفسيواالحتراق 
والضغوط  النفسيفقد درسا االحتراق  (2012البخيت، والحسن، )أما 

ا معلم   60الموهوبين بالسودان، وذلك على عينة مكونة من  معلميالمهنية لدى 
د ارتباط موجب بين مصادر الضغوط المهنية واإلجهاد ومعلمة، وتبين وجو 

، وأيضا بين الضغوط المهنية وتبلد المشاعر، كما كان أقوى المنبئات االنفعالي
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 هو الضغوط المهنية.  االنفعاليباإلجهاد 
 ستشاريم  لدى  النفسي( حول االحتراق 2016دراسة )خميس،  وفي
. النفسياالحتراق  فيبين الجنسين ، تبين وجود فروق والمهني المدرسيالتوجيه 

دراسة عالقة ارتباطية موجبة بين  في( 2013ووجد كل من )البخيت وعمر، 
معلما للتربية  62 ، وذلك على عينة  االنفعاليالضغوط المهنية واإلجهاد 

 الخاصة بالخرطوم.
( عالقة ضغوط العمل Griffin et al., 2010ودرس جريفين وزمالؤه )

وتبين عالقة سلبية  ،موظفا 166 ، علىالوظيفيواالحتراق  الوظيفيبالرضا 
وضغوط العمل، وعالقة إيجابية بين  االنفعاليواإلجهاد  الوظيفيبين الرضا 

 .االنفعاليضغوط العمل واإلجهاد 
 في (Doorn& Hulshegera, 2015) هيلشيجيراو  وتوصل كل من دورن

عالقة بين متطلبات حدى المؤسسات إلى وجود إ مديريدراسة على عينة من 
 (ورديات مختلفة فيالعمل )مثل عبء العمل سواء كان كيفيا أم كميا والعمل 

 واستجابات اإلجهاد مثل االكتئاب والتوتر.
للتعرف على  (Kim, Kim,& Lee, 2017"كيم وكيم ولى" ) ددراسة ل وفي

من الطالب،  405، لدى النفسيالعالقة بين الضغوط النفسية واالحتراق 
ستخدام استبيان عدم التوازن بين الجهد والمكافأة ومقياس ماسالش وبا

 إذ، النفسيلالحتراق، تبين وجود عالقة موجبة بين أبعاد الضغوط واالحتراق 
 وتزداد هذه العالقة بمرور الزمن. 0،68 إلىوصل االرتباط 

العالقة بين الضغوط  (Gerber et al,2015) كما درس جيربر وزمالؤه
 مرتفعيطالبا، وتبين أن الطالب  56والصحة النفسية لدى  النفسيواالحتراق 
كانوا يشعرون بالضغوط بشكل أكبر وحصلوا على درجات  النفسياالحتراق 

 منخفضة للرضا عن الحياة ولديهم اضطرابات النوم.
 الوظيفيوعدم الرضا  النفسيوارتبطت ضغوط العمل بداللة باإلجهاد 
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 ودرس كل من "شواى وكوه". (Ibrahim, Al Mashaan, 2004, 9) والقلق
(Choi& Koh, 2015)  والتعقل  النفسيالعالقة بين ضغوط العمل واالحتراق

من الممرضات، وتبين  330والرضا عن العمل، وذلك على عينة مكونة من 
، وعالقة سلبية بين كل من الوظيفيوجود عالقة إيجابية بين التعقل والرضا 

من جهة أخرى،  الوظيفيالعمل من جهة والرضا وضغوط  النفسياالحتراق 
 النفسيكل من ضغوط العمل واالحتراق  فيا بين الممرضات كما وجدا فروق  

 ترجع إلى الفئة العمرية والتعليم والتخصص.
ُُالسابقةُالدراساتُعلىُعامُتعقيب

مجال التمريض  فيأن أغلب الدراسات أجريت كانت على العاملين  -1
حدود علمها  في –ماعية والمعلمين، ولم تجد الباحثة والطب والخدمة االجت

لدى  (والتعقل النفسيضغوط العمل واالحتراق )دراسة هذه المتغيرات  –
 المدارس.  مديريفئة 

 العينات خصال إلى المعروضة الدراسات بعض في اإلشارة عدم -2
 في متغيرات وهي –الخبرة بالعمل  مدة أو التعليم أو كالعمر – المستخدمة

 .الراهن البحث لموضوع الهمية ايةغ

 التعقل مثل للفرد المدعمة المتغيرات أهمية على الدراسات معظم أجمعت -3
 .الصعبة والمواقف الضاغطة الحداث مواجهة والمساندة االجتماعية في

 مثل المتغيرات من بعدد التعقل ارتباط الدراسات بعض نتائج أظهرت  -4
 وحل النفسية والصحة التوافقو  للضغوط الفعالة المواجهة أساليب

 .الحياة بصفة عامة عن والرضا المشكالت

ُ:يليوبناءُعلىُماُسبقُنستطيعُصياغةُفروضُالبحثُفيماُ
ُ:البحثُفروضُ

توجد عالقة ارتباطية سالبة بين التعقل وكل من ضغوط العمل واالحتراق  -1
 .مديري المدارس ووكالئهالدى  النفسي
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 .النفسيبين ضغوط العمل واالحتراق  قةللعال معدال دورا التعقل يؤدي -2

  .النفسييمكن التنبؤ من متغير التعقل بكل من ضغوط العمل واالحتراق  -3

كل من التعقل  فيوالوكالء والذكور واإلناث  المديرين بين دالة فروق توجد -4
ُ. النفسيوضغوط العمل واالحتراق 

العمل  كل من ضغوط فيالتعقل ومنخفضيه  مرتفعيبين  دالة فروق توجد -5
ُ التعقل. منخفضياتجاه  في النفسيواالحتراق 

ُُواإلجراءاتُالمنهج
ُمنهج فهو ،االرتباطي الوصفي الراهن المنهج البحث في استخدم

 المتغيرات بين االرتباطية العالقات استكشاف إلى الباحثة تسعى حيث ارتباطي
 حيث نمقارُمنهج وهو ،(النفسيالتعقل وضغوط العمل واالحتراق ) الثالثة
وكذلك بين الذكور واإلناث ، والوكالء المديرينبين  الفروق بدراسة الباحثة تهتم
تعديل العالقة بين  فيالتحقق من دور التعقل  وكذلك المتغيرات الثالثة، في

 .النفسيضغوط العمل واالحتراق 
ُُالعينة

 59 – 35( شخصا، تراوحت أعمارهم بين 97) الراهن البحث شمل
 في سنة،5،37 معياري وانحراف سنة، 47،02 مرع بمتوسط ،سنة

عدادي ابتدائيالمدارس  من مديريمجموعتين، إحداهما  بلغ عددهم  وثانوي وا 
الذكور وبلغ عدد  ( وكيال،46والخرى من الوكالء بلغ عددهم ) ( مديرا،51)
القاهرة  بمحافظتيمن المدارس الحكومية  موجميعه ،(50( وعدد اإلناث )47)

بمتوسط  ،سنة 34تراوحت مدة الخبرة بالعمل من سنة واحدة إلى والجيزة، و 
  سنة. 9،39 ± 12.22
ُُاألدوات
 وفي – منها المحلية وخاصة – السابقة الدراسات استعراض ضوء في

 الختيار المجال في واختبارات مقاييس من متاح هو ما على االطالع ضوء
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 :االختبارات اآلتية ستخداما تم الدوات، تكوين عند بها االستعانة أو أفضلها
 (.الحالية الباحثة إعداد من)استمارة المقابلة المبدئية  -1

 الباحثة إعداد من) مديري المدارس ووكالئهالمقياس ضغوط العمل  -2
 (.الحالية

 ,.Cardaciotto, et al) إعداد كارداكيتو وآخرين مقياس فيالدلفيا للتعقل، -3

 ترجمة ياسمين فياض. (2008

 .النفسيلالحتراق مقياس ماسالش  -4

ُ(الباحثةُإعدادُمن)استمارةُالمقابلةُالمبدئيةُُ:أوال
اشتملت على مقدمة تعريف بالبحث و  أعدت الباحثة الحالية هذه االستمارة

سرية تامة ولن تستخدم إال لغراض  فيالبيانات المجمعة  والباحثة، وتنويه أن  
ية كالسن، والنوع، ، وتضمنت عددا من البيانات الديموجرافالعلميالبحث 

والمؤهل الدراسي، والحالة االجتماعية، ومدة العمل، ومواقيته الحالية، والمنطقة 
 بالتقريب، وغيرها. الشهريالسكنية، والدخل 

ُ(الباحثةُإعدادُمن)ُمديريُالمدارسُووكالئهالمقياسُضغوطُالعملُُ:ثانيا
غوط بعد االطالع على عدد من مقاييس ضغوط العمل، مثل مقياس ض 

ومقياس مسح ضغوط العمل لسبيلبرجر  (2018 ،العمل المدركة )عالء الدين
وغيرها، فضلت الباحثة تصميم مقياس  (2007 ،وفاج تعريب )الخضر

وليس لضغوط العمل  مديري المدارس ووكالئهالضغوط العمل خصيصا لدى 
بصفة عامة؛ وذلك نظرا لما تالقيه هذه الفئة بالتحديد من ضغوط مهنية، 

، مديري المدارس ووكالئهالقامت الباحثة الحالية بإعداد مقياس ضغوط العمل ف
 :التالي النحو على نعرضها الخطوات من بعدد المقياس إعداد ومر
ُ
ُ
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ُ ُالعمل ُمقياسُضغوط ُإعداد ُفيُمديريُالمدارسُووكالئهالمراحل
ُالبحثُالراهن

 لقياس أعدت التي واالختبارات المقاييس من عدد على الباحثة اطلعت -1
 والدراسات البحوث من لعدد نظريا مسحا أجرت كما ضغوط العمل،

 .والجنبية العربية

دراسة  في وذلك مفتوح، سؤال توجيه تم تجميع وعاء للبنود من خالل -2
 بعض المدارس الحكومية من مديري( 10عدد ) استطالعية مصغرة على

  :كالتالي السؤال صيغة وكانت ،ئهاووكال

 منهاُأثناءُعملكُبالمدرسة؟ُتعانيُالتييةُماُالضغوطُالمهنُ

 مضمون لهذه تحليل نتج عن الخطوة السابقة عدد كبير من العبارات، وتم -3
جراء  لصياغة مبدئية محاولة اإلجابات، حيث تم حذف المكرر منها، وا 

 أربعة في تصنيفها تم ،بندا (115) المرحلة هذه في عددها بلغ التي البنود
العباء اإلدارية،  وهيالبعاد الساسية للمقياس، شكلت فيما بعد  ،فئات

سياق العمل، ونظام الجور والترقيات، والبيئة الفيزيقية  فيوالتفاعالت 
 .والخدمات

 لألبعاد اإلجرائي بالتعريف مصحوبا الولية صورته في المقياس عرض تم -4
 وذلك ،(*)النفس علم في المتخصصين المحكمين من عدد على الربعة،

مضمونها، ولحساب نسب االتفاق ومعرفة  وفحص البنود في الرأي اءإلبد
 . صياغة العبارات وانتمائها للبعد نفسه فيآرائهم 

                              
(*)

 هللا، جاب شعبان .د.أ :وهم المقياس تحكيم بمهمة قاموا الذين األساتذة إلى الشكر بخالص الباحثة تتوجه 

 ،د. عماد محجوبو منصور، رةنص .ود الحليم، عبد يمانإ. د ،وأ.د. عبير أنور الكريم، عبد عزة.د.أ
 .القاهرة جامعة النفس علم قسم من وجميعهم عاشور، إلهام. دو شيرين عبد القادرد.و



ُووكالئهاميةُالمدارسُالحكُوُيريمنُمدُعينةُلدى يبينُضغوطُالعملُواالحتراقُالنفسُالعالقةُدورُالتعقلُفيُتعديل
 

-649- 

آخر  عدد تعديل صياغة عدد من البنود، وحذف السابقة الخطوة عن نتج  -5
 أو مكرر، البند مضمون لن أو ،%75لم تصل نسب االتفاق عليه إلى 

 .أخرى فئة في إلدراجه
 المقياس بنود على المحكمين بين االتفاق نسب أن مأنت الباحثة إلىواط 
 .للصدق مبدئيا امؤشر   ييعط ما مرتفعة؛ كانت إليها تنتمي التي والفئة

 على موزعة المقياس لبنود النهائي العدد أصبح السابقة الخطوات على بناء  -6
 :كالتالي ابند   (79)هو  الربعة البعاد

 بندا 20 يضمو  بعد العباء اإلدارية. 
  بندا 18 يضمو  سياق العمل فيبعد التفاعالت. 
 بندا 25ويضم  جازاتالجور والترقيات والتدريب واإل مبعد نظا. 
 بندا 16 ويضم بعد البيئة الفيزيقية والخدمات والصيانة. 

 بنود بها وليس ،إيجابية البنود كل تكون أن البنود صياغة في روعي  -7
 عيوب الصيغ لتلك أن سابقة بحوث في ثبت الم وذلك منفية، أو معكوسة
 . المشاركين عند اإلجابة عنها لدى الفهم في اخلط   حيث تحدث ؛كثيرة

 وتأخذ "نعم" بين تتراوح لإلجابة بدائل وثالثة للمقياس، تعليمات وضع تم  -8
 .(1) الدرجة "ال " وتأخذو ،(2) الدرجة وتأخذ "او"أحيان   ،(3)الدرجة 

ومراجعته لغويا، ثم حساب الثبات والصدق، ثم التطبيق تم تنقيح المقياس   -9
 على العينة الساسية.

 ُالمقياسُصدقُوُثبات
 مقياس ضغوط العمل للمدراء ثبات الباحثة حسبتُ:المقياسُثبات

 :التالي الجدول في طرق بثالث
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ُمديريُالمدارسُووكالئهالثباتُمقياسُضغوطُالعملُُمعامالتُ(1)ُجدول
ُالثالثُبالطرق

ُمعاملُالثباتُ
ُ
 األبعادُ

ُإعادة
ُبعدُاالختبار

 أسبوعين

ُألفا
 كرونباخ

ُالقسمة
ُبعدُالنصفية
 الطولُتصحيح

 0.92 0.86 0.98 العباء اإلدارية 

 0.67 0.89 0.98 سياق العمل فيالتفاعالت 

نظام الجور والترقيات والتدريب 
  واإلجازات

0.97 0.91 0.84 

 0.87 0.94 0.99 لصيانةالبيئة الفيزيقية والخدمات وا

 0.98 0.97 0.99 الدرجة الكلية لضغوط العمل

  
 كبير؛ حد إلى مرتفعة هاأن   نالحظ الثبات معامالت جدول إلى وبالنظر

. لالستخدام المقياس صالحية إلى يشير ما ،0.99و 0.67حيث تراوحت بين 
 ات أكبر حجماعليه على عين الدراسات من مزيد إلجراء مفتوحا المجال يزال وال
 .السيكومترية كفاءته تحسين أجل من

البند  ارتباط معامل طريق حساب عن الداخليُاالتساقُحسابُتمُكما
 البعد يمثل البند أن إثبات يوه  ، ثالثة أهداف لتحقيق وذلك بالدرجة الكلية،

 ،0.3 عن قيمتها تقل والتي المرتبطة غير البنود ا، واستبعادحقيقي   تمثيال
( بنود يقل 5وبالفعل تم استبعاد ) .الربعة البعاد من بعد كل مكونات ومعرفة

 18-17-16-7-1البنود أرقام  وهي .ارتباطها بالدرجة الكلية عن المحك
ارتباطات دالة  وهي ،0.91 ،0.32بالدرجة الكلية بين  البند ارتباط وتراوح

 ومقبولة.
 :كالتاليالربعة  كل من البعاد فيكما تم حساب ارتباط البند بالبعد 
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ُ(ُارتباطُالبندُبالبعدُلمقياسُضغوطُالعمل2جدولُ)

ُاألعباءُاإلدارية
سياقُُفيالتفاعالتُ

ُالبيئةُالفيزيقيةُوالخدماتُنظامُاألجورُوالترقياتُالعمل
ُاالرتباطُالبندُاالرتباطُالبندُاالرتباطُالبندُاالرتباطُالبند
1 0.21 1 0.73 1 0.31 1 0.54 
2 0.31 2 0.73 2 0.68 2 0.81 
3 0.89 3 0.42 3 0.30 3 0.78 
4 0.35 4 0.60 4 0.80 4 0.81 
5 0.54 5 0.92 5 0.39 5 0.89 
6 0.78 6 0.83 6 0.56 6 0.83 
7 0.30 7 0.83 7 0.35 7 0.89 
8 0.51 8 0.92 8 0.40 8 0.89 
9 0.30 9 0.68 9 0.46 9 0.61 
10 0.94 10 0.30 10 0.68 10 0.06 
11 0.82 11 0.72 11 0.60 11 0.78 
12 0.59 12 0.68 12 0.35 12 0.45 
13 0.72 13 0.92 13 0.42 13 0.83 
14 0.59 14 0.34 14 0.73 14 0.67 
15 0.89 15 0.72 15 0.54 15 0.81 
16 0.94 16 0.71 16 0.83 16 0.90 
17 0.35 17 0.42 17 0.30   
18 0.46 18 0.78 18 0.67   
19 0.20   19 0.90   
20 0.21   20 0.89   
    21 0.78   
    22 0.30   
    23 0.32   
    24 0.35   
    25 0.34   
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 :كالتاليكما تم حساب ارتباط البعد بالدرجة الكلية للمقياس وجاءت النتائج 
ُارتباطُالبعدُبالدرجةُالكليةُلمقياسُضغوطُالعملُ(3)جدولُ

ُبالدرجةُالكليةُللمقياسُاالرتباطُاألبعادُم
 0.67 العباء اإلدارية  1
 0.86 سياق العمل فيالتفاعالت  2
 0.89  واإلجازاتنظام الجور والترقيات والتدريب  3
 0.82 البيئة الفيزيقية والخدمات والصيانة 4

معامالت ارتباط كل بعد بالدرجة الكلية  ويتضح من الجدول السابق أن  
 .0.89 ،0.67تراوحت بين إذ ود المقبولة، الحد فيللمقياس 

 :المقياسُصدق
 :التالية اإلجراءات باتباع المقياس صدق تقدير تم 

 اإلشارة السابق المحكمين بين االتفاق نسب على حساب الباحثة اعتمدت -1
 ،%75 بين االتفاق نسب تراوحتإذ  المضمون، قجيد لصد كمؤشر إليها
100.% 

 األساسيةبطريقةُالمكوناتُُالعامليُلصدقلُمؤشرات على الباحثة حصلت -2
 ،العوامل على البنود تشبع خالل التدوير المتعامد للمصفوفة من مواستخدا

 الباحثة تقتصر وسوف التكوين، صدق حساب طرق أفضل من يعد وهو
 العوامل لن   فقط؛ التدوير المتعامد بعد المصفوفة العاملية عرض على
 واضحا، انفسي   معنى أعطت قد المتعامد التدوير بعد عليها حصلت التي

 التدوير. قبل بالعوامل مقارنة كبير حد إلى مرتفعة وتشبعاتها

 :التالي الجدول يوضحه سوف ما وهذا 
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ُالتدويرُالمتعامدُلمقياسُضغوطُالعملُللمدراءُبعدُالعامليُالتحليلُ(4)ُجدول
ُالعوامل
 البنود

1 2 3 4 
ُقيم

 الشيوع
ُالعوامل
 البنود

1 2 3 4 
ُقيم

 الشيوع

1   0.34  0.71 40 0.49    0.79 
2 0.33 0.45 0.34  0.76 41    0.32 0.78 
3     0.82 42 0.56   0.32 0.76 
4 0.36  0.40  0.75 43 0.64    0.78 
5 0.53  0.41  0.79 44 0.36 0.31  0.31 0.78 
6 0.39  0.58  0.81 45 0.52    0.82 
7     0.72 46 0.55    0.79 
8     0.76 47 0.38    0.77 
9     0.79 48 0.30    0.81 
10     0.86 49 0.45    0.76 
11     0.78 50 0.38    0.79 
12     0.74 51 0.53    0.79 
13    0.38 0.76 52 0.55    0.72 
14 0.38  0.35  0.77 53 0.59    0.78 
15 0.33    0.73 54 0.39    0.85 
16 0.50    0.76 55 0.31    0.79 
17 0.42   0.36 0.85 56 0.35    0.80 
18 0.44    0.87 57 0.46   0.38 0.83 
19     0.77 58 0.33    0.84 
20 0.49    0.75 59 0.39    0.74 
21 0.47 0.36   0.82 60 0.48    0.82 
22 0.35 0.52   0.79 61 0.50    0.81 
23 0.58 0.35   0.81 62 0.46    0.75 
24  0.59   0.73 63     0.79 
25 0.43 0.33 0.36  0.77 64 0.53    0.73 
26     0.81 65 0.53    0.83 
27     0.74 66 0.50    0.81 
28 0.40  0.48  0.81 67 0.64    0.79 
29     0.71 68 0.58   0.46 0.74 
30  0.34   0.75 69 0.61   0.31 0.76 
31 0.45    0.82 70 0.54    0.82 
32 0.42  0.30  0.79 71 0.51   0.34 0.81 
33     0.81 72     0.83 
34   0.41  0.75 73 0.51    0.73 
35   0.47  0.73 74 0.49    0.82 
36 0.52 0.34   0.76 75 0.54    0.76 
37 0.54 0.47   0.79 76 0.59    0.76 
38 0.34 0.52   0.82 77 0.50    0.75 
39 0.51    0.81 78 0.52   0.51 0.73 
      79 0.51    0.77 

25.81ُ 3.32 3.71 5.10 15.29 الكامنُالجذر
 34.86 4.35 4.70 6.46 19.35 التباينُنسبة

  .العاملية المصفوفة داخل فقط الدالة التشبعات وضع تم)*(  
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 لمقياس ضغوط العمل، ة عواملوجود أربع السابق الجدول من ونستنتج
 :كالتاليتفسيرها  أمكنو  ،يالكل التباين من كبيرة نسبة استوعبت

 عام عامل وهو العاملي التباين من% 19،35 واستوعب األول العامل
 وضعه جيلفورد الذي للمحك وفقا) داال تشبعا معظم البنود عليه تشبع حيث
 أعالها أن تبين تشبعاتها لقيم فقاو  البنود هذه ترتيب وبعد (القل على 0.3 وهو
 دالة أخرى تشبعات وجدت كما ،43-42-37-23-16-5بنود  هي تشبعا
معنى عدم وضوح المهام وغياب التعاون  يتضمن أغلبها العامل هذا على

 .عامل كثرة المهام الوظيفية العامل هذا تسمية الباحثة تقترح لذا ،والروتين

، وتشبع عليه أحد العامليالتباين  % من6.46ُواستوعبُالثاني العامل
 فيويحمالن معنى التنافس غير الشريف  ،38.32عشر بندا، أعالها هما بندا 

 فيالعمل ووجود الشائعات السيئة، لذا تقترح الباحثة تسميته عامل التفاعالت 
 سياق العمل. 

ُالثالث بنود  7% من التباين وتشبع عليه 4.70واستوعب  العامل
م التأهيل وقصور نظام الترقيات، ولذا تقترح الباحثة تسميته تتضمن معنى عد

 بهذا االسم.
ُالرابع بنود  10% من التباين وتشبع عليه 4.35واستوعب  العامل

تتضمن معنى عدم كفاءة البنية التحتية للمدرسة وضعف الصيانة، ويمكن 
 .تسميته عامل نقص الخدمات

عوامل الناتجة لمقياس ملخصا لل يليولمزيد من التوضيح نعرض فيما 
 ضغوط العمل:

 :لمقياس ضغوط العمل العامليتحليل العوامل الربعة المستخلصة من ال
 .عامل كثرة المهام الوظيفية -1
 .سياق العمل فيعامل التفاعالت  -2
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 .عامل عدم التأهيل الجيد وقصور نظام الترقيات -3
 .عامل نقص الخدمات -4

مديري لضغوط العمل لمقياس  العاملي للصدق عرضنا فقد والخالصة
 من واضح عدد في انتظامه منه تبين ذيوال   الربعة، وعوامله المدارس ووكالئها

 .الصدق من مقبولة بدرجة المقياس تمتع إلى يشير ما، العوامل
 ,.Cardaciotto, et al)ُإعدادُكارداسيتوُوآخرينُمقياسُفيالدلفياُللتعقل،ُ-3

ُترجمةُياسمينُفياضُُ(2008
 كنتاكيقائمة  مثل مقاييس التعقل؛ من عدد   على الباحثة اطالع بعد

واستبيان اليقظة العقلية  ،(Bear, Smith,& Allen, 2004) لمهارات التعقدل
، وقائمة (Lau et al., 2006)، ومقياس تورنتو للتعقل (FFMQالوجه ) خماسي

تعقل لل، ومقياس فيالدلفيا (Walach& Bucheld, 2006) (FMI) فرايبورج للتعقل
(Cardaciotto, et al., 2008)نبذة  يلياستخدام المقياس الخير، وفيما  م، ت

 عنه:
 (Cardaciotto, et al., 2008) أعد هذا المقياس كارداسيتو وزمالؤه

 بندا، 20 من االختبار ن. ويتكو (Fayad, 2010وترجمته ياسمين فياض )
حيث تمثل البنود  ،بنود 10التقبل و  بنود 10 الوعيمقسمة على بعدين هما 

 في عنه اإلجابة طريقة تالتقبل وتمثلوالبنود الزوجية بعد  الوعيالفردية بعد 
 و"أحيانا" ،(3الدرجة ) وتأخذ "نعم" بين تراوح بدائل، ثالثة من بديل اختيار
 الدرجة الكلية تراوحت وبذلك ،(1) الدرجة وتأخذ و"ال" ،(2) الدرجة وتأخذ

 زيادة إلى الدرجة أشار ارتفاع إذ ،(X 20 3) درجة 60و 20بين  لالختبار
ُ.التعقل

ُ:هوصدقُمقياسُالتعقلُثبات
 التالزميالصدق  من التحقق حيث تم وصدقه، ثباته المقياس مؤلفو حسب -1 

االنتباه اليقظ، وتبين وجود ارتباط  يمع مقياس وع خارجيبالتعلق بمحك 
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 (.2019 ،ميشيل)وهو ارتباط دال  تالزميكصدق  0.40قدره 
وذلك  ،السابقة والبحوث الدراسات من آخر عدد في المقياس ثبات حسب-2

 ( إعادة2013)القادر مثل دراسة شيرين عبد  متباينة عينات على
 ،97,0 =االختبار إعادة (2019ودراسة ميريام ميشيل ) ،86,0=االختبار
عبد الرحمن  فتحيودراسة  ،86,0= ألفا كرونباخ ،74,0=النصفية التجزئة

النصفية وألفا كرونباخ مرتفعة والصدق  ( التجزئة2013) يعلحمد أو 
 .العاملي

 في مقياس التعقل ثبات وصدق معامالت مما سبق ارتفاع ونستنتج
إلى  نطمئن يجعلنا ما مختلفة، عينات مقبول وعلى بشكل السابقة الدراسات
ُُ.استخدامه عند السيكومترية صالحيته
 إعادة هي طرق بثالث الثبات الباحثة حسبت فقد الراهنُالبحثُفيُأما
 نمديري 5عن  عبارة مشاركين 10 قوامها عينة على – أسبوعين بعد االختبار

 :التالي الجدول يوضحه ما وهو النصفية، والقسمة وألفا كرونباخ، – وكالء 5و
 

ُالراهنُالبحثُفيُمقياسُالتعقلُثباتُمعامالت(5ُ)جدولُ
ُالثباتُطرق
 المقياس

ُتباراالخُإعادة
 أسبوعينُبعد

ُبعدُالنصفيةُالقسمة كرونباخُألفا
 الطولُتصحيح

 0.73 0.76 0.88 مقياس التعقل

 مقياس التعقل في ثبات معامالت أن السابق الجدول من ويتضح 
  .المقبولة الحدود

 طريق عن لمقياسُالتعقلُالداخليُاالتساقُالحالية الباحثة حسبت كما
 وهي ،0.98 ،0.32وتراوح بين  الكلية رجةبالد البند ارتباط معامل حساب

 البنود عرض على االقتصار تم همما سبق أن   ونالحظ ارتباطات دالة ومقبولة.
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 البند ارتباط يصل لم بندين حذف وتم ،فقط الكلية بالدرجة الدال االرتباط ذات
 االختبار بنود عدد فأصبح ،15 -11الداللة هما رقم  حد إلى الكلية بالدرجة

 :كما تم حساب ارتباط البند بالبعد .بندا 20من  بدال نداب 18
ُ(ُارتباطُالبندُبالبعدُلمقياسُالتعقل6جدولُ)

 (التقبل :الثانيالبعد ) (الوعي :البعد الول)
 االرتباط البند االرتباط البند
1 0.82 2 0.87 
3 0.81 4 0.81 
5 0.82 6 0.91 
7 0.02 8 0.47 
9 0.82 10 0.48 
11 0.55 12 0.72 
13 0.30 14 0.87 
15 0.82 16 0.49 
17 0.83 18 0.69 
19 0.50 20 0.61 

كال  فيونستنتج من الجدول السابق وجود ارتباط مرتفع بين البند والبعد 
 .البعدين

 :كالتاليكما تم حساب ارتباط البعد والدرجة الكلية وجاء 
ُُقللمقياسُالتعُالكليةُبالدرجةُالبعدُارتباطُ(7)ُجدول

 ُاالرتباط البعدُم

 0.87 الوعيبعد  1

 0.82 بعد التقبل 2
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 المقياس يمرتفع بين كل بعد من بعد طالسابق ارتباويتضح من الجدول  
 بالدرجة الكلية.

 :اآلتية الطرق على الصدق حساب في الباحثة كما اعتمدت
 في يةالسيكومتر  صالحيته ثبتت والذيمقياس التعقل  صدق إلى الباحثة اطمأنت -1

كما سبق أن  دراساتهم في الباحثين من عديد استخدمه حيث فترة، منذ المجال
 الحجم حيث من متباينة عينات على وذلك خارجها، أم مصر داخل ذكرنا سواء
 . الصدق والثبات من مقبولة بحدود يتمتع هأن   على يدل ما والخصال،

ُالُالعامليُالتحليل الحالية الباحثة وأجرت -2 ُبطريقة لمقياس  األساسيةمكونات
 المقياس بنود انتظام وتبين( 97=ن) الكلية العينة على وذلك ،يكلل كبشالتعقل 

 :كالتاليالتدوير المتعامد  تفسيرهما بعد أمكن في عاملين،

ُلمقياسُالتعقلُالتدويرُالمتعامدُبعدُالعامليةُالمصفوفة(8ُ)ُجدول
ُالعوامل

 البنود
1 2 

ُقيم
 الشيوع

 العوامل
 نودالب

1 2 
ُقيم

 الشيوع

1  0.46 0.67 11 0.75  0.70 

2  0.33 0.63 12 0.48  0.67 

3 0.36  0.55 13 0.49 0.32 0.63 

4  0.45 0.49 14 0.39 0.71 0.57 

5 0.53  0.41 15 0.50  0.59 

6 0.31 0.62 0.60 16 0.46  0.54 

7 0.32 0.41 0.64 17 0.62  0.60 

8  0.49 0.39 18 0.44 0.33 0.53 

9 0.65  0.69 19 0.34 0.36 0.63 

10 0.36 0.47 0.63 20 0.34 0.68 0.64 

 9.38 2.38 0.357 الكامن الجذر

 29.75 11.90 17.85 التباين نسبة

 من كبيرة نسبة ااستوعب   عاملين استخالص ابقالس   الجدول من ونستنتج 
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 :كالتالي التباين
 عام عامل وهو العاملي تباينال من% 17.85 واستوعب األولُالعامل

 وهو وضعه جيلفورد الذي للمحك وفقا) داال تشبعا بندا 16 عليه تشبع حيث
 أعالها أن تبين تشبعاتها لقيم وفقا البنود هذه ترتيب وبعد (القل على 0.3
 ،العامل هذا على دالة أخرى تشبعات وجدت كما ،17 ،9بندا  هما تشبعا
مثل  خارجيمثل المشاعر أو  الداخلياء سو  ،الوعيمعنى  يتضمن أغلبها

 .الوعيعامل  العامل هذا تسمية الباحثة تقترح لذا ،بالهواء والروائح اإلحساس

خاص بتقبل الحزن وعدم  أعالها بندا، 13عليه  وتشبع الثانيُالعامل
تقبل  معنى التشبعات بقية مضمون يعكس الذكريات الليمة، كما فيالتفكير 

 . عامل التقبل تسميته يمكن م ن ث م  و  ،عامة الحداث بصفة

ُ:لمقياسُالتعقلُالعامليُالتحليلُعلىُتعليق
 يمكننا آنفا بمقياس التعقل المعروضة الخاصة العاملية للمصفوفة بالنظر

 صدق حساب طرق أفضل من وهو ،العاملي للصدق امؤشر   نستنتج أن
 لصغر نظرا ،حذرال من بشيء النتائج هذه إلى النظر ينبغي ولكن التكوين،

 ،(97 = ن)الراهن  البحث في العاملي التحليل عليها أجرينا التي العينة حجم
 .أكبر عينات على الحقة دراسات في العوامل هذه من التحقق ينبغي كما
 (Maslach& Jackson, 1996)ُالنفسيمقياسُماسالشُلالحتراقُُ-4

تم استخدام  ؛سيالنفمقاييس االحتراق  من عدد على الباحثة اطالع بعد
 نبذة عنه: يلي، وفيما النفسيمقياس ماسالش لالحتراق 
واستخدمه  ،"سوزان جاكسون"و "كريستينا ماسالش"أعدت هذا المقياس 

من الباحثين على عينات مختلفة من المعلمين والطباء والممرضين  عديد
وضباط الشرطة والمحامين وغيرهم، ويعتبر هذا المقياس الكثر شيوعا 

 .النفسيلقياس االحتراق  العالميستخداما على المستوى وا
اإلنهاك  هيمقسمة على ثالثة أبعاد،  بندا، 22 من المقياس ويتكون
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ويشمل البنود من  ،اإلنسانيوفقدان التعامل  ،9-1ويشمل البنود من  ،االنفعالي
 وتمثلت .22-15ويشمل البنود من  ،الشخصيوضعف اإلنجاز  ،10-14

 وتأخذ ،"نعم" بين تراوحت بدائل، ثالثة من بديل اختيار في عنه اإلجابة طريقة
 وبذلك ،(1)الدرجة  وتأخذ "ال"و ،(2)الدرجة  وتأخذ "أحيانا"و ،(3)الدرجة 
 أشار ارتفاعإذ  ،(3X 22)درجة  66و 22 بين لالختبار الدرجة الكلية تراوحت
ُوانخفاضها إلى انخفاضه. النفسياالحتراق  زيادة إلى الدرجة

ُهوصدقُمقياسُماسالشُثبات
الثبات  من التحقق حيث تم وصدقه، ثباته المقياس مؤلفتا حسبت 

وبعد  ،0.90=  االنفعاليبطريقة معامل ألفا لألبعاد الفرعية فبلغ لبعد اإلنهاك 
 .0.71=  الشخصيوبعد ضعف اإلنجاز  ،0.79=  اإلنسانيفقدان التعامل 

تراوحت معامالت االرتباط لجميع البنود للبنود و  الداخليكما تم حساب التجانس 
 الذي العامليأما الصدق فقد استخدمت الباحثتان الصدق  .0.65 ،0.50بين 

المذكورة سابقا( استقطبت  الساسيةالبعاد  وهي)كشف عن ثالثة عوامل 
مع مقياس اإلنهاك  التالزمي% من التباين الكلى للمقياس. وبلغ صدقه  43.4

 .0.74=  العاطفي
 السابقة والبحوث الدراسات من آخر عدد المقياس في ثبات حسب ماك 

ومازن  الكالبيسعد مثل دراسة  ،متباينة عينات داخل مصر وخارجها على
 ،0.85= ( ألفا2003) العتيبيودراسة آدم  ،90,0 =(، معامل ألفا 2006)الرشيد 

  0،79( ألفا كرونباخ للدرجة الكلية = 2014ودراسة هبة محمود )
ألفا كرونباخ لبعد فقدان التعامل  ،0.75=  االنفعاليفا كرونباخ لبعد اإلنهاك أل

 العامليالصدق و ،0،77=  الشخصيألفا كرونباخ لبعد ضعف اإلنجاز  ،0.59= 
 .0.72 ،0.25بارتباط البند بالبعد تراوح بين  الداخليوالتجانس  ،عوامل 6عن  وأسفر

 الدراسات في مقياس ماسالش وصدقثبات  معامالت ارتفاع مما سبق ونستنتج
 كبير حد إلى نطمئن يجعلنا ما مختلفة، عينات وعلى مقبول بشكل السابقة



ُووكالئهاميةُالمدارسُالحكُوُيريمنُمدُعينةُلدى يبينُضغوطُالعملُواالحتراقُالنفسُالعالقةُدورُالتعقلُفيُتعديل
 

-661- 

ُُ.استخدامه عند السيكومترية لصالحيته
 ،طرق بثالث الحالية الثبات الباحثة حسبت فقد الراهنُالبحثُفيُأما

عن  ارةعب مشاركين 10قوامها  عينة على – أسبوعين بعد االختبار إعادةهي 
 يوضحه ما وهو ،النصفية والقسمة ،وألفا كرونباخ –وكالء 5و نمديري 5

 :التالي الجدول
ُالراهنُالبحثُفيُمقياسُماسالشُثباتُمعامالتُ(9)جدولُ

ُالثباتُطرق
 المقياس

ُاالختبارُإعادة
 أسبوعينُبعد

ُبعدُالنصفيةُالقسمة كرونباخُألفا
 الطولُتصحيح

 0.97 0.91 0.96 مقياس ماسالش

 كما تم حساب معامل ألفا كرونباخ والقسمة النصفية لألبعاد الثالثة
 :كالتاليوجاءت  ،على حدةللمقياس 

ُالبحثُفيُاألبعادُالفرعيةُلمقياسُماسالشُثباتُمعامالتُ(10)جدولُ
ُالراهن

ُالثباتُطرق
 األبعادُالفرعية

ُتصحيحُبعدُالنصفيةُالقسمة كرونباخُألفا
 الطول

 0.76 0.67 االنفعالياإلجهاد 

 0.84 0.85 اإلنسانيفقدانُالتعاملُ
 0.82 0.86 الشخصياإلنجاز 

 مقياس ماسالش في ثبات معامالت أن   السابقة الجداول من ويتضح 
 طريق عن الداخليُاالتساقُالحالية الباحثة حسبت كما ،المقبولة الحدود
 وهي ،0.93 ،0.45وتراوح بين  الكلية بالدرجة البند ارتباط معامل حساب

 البنود عرض على االقتصار تم همما سبق أن   ونالحظ ارتباطات دالة ومقبولة.
 يصل لم بند واحد فقط حذف وتم فقط، الكلية بالدرجة الدال االرتباط ذات

 بنود عدد فأصبح 4وهو رقم  ،الداللة حد إلى الكلية بالدرجة البند ارتباط
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كل  فيحساب ارتباط البند بالبعد كما تم  .بندا 22 من بدال بندا 21 االختبار
 :كالتاليوجاء  النفسيمن البعاد الثالثة المكونة لمقياس االحتراق 

البعاد الثالثة المكونة لمقياس االحتراق  في( ارتباط البند بالبعد 11جدول )
 النفسي

ُالبعدُاألول
ُبنود(9ُ)االنفعاليُاإلنهاكُ

ُالثانيالبعدُ
5ُ)ُاإلنسانيفقدانُالتعاملُ
ُد(بنُو

ُالبعدُالثالث
ُبنود(8ُ)الشخصيُاإلنجازُ

ُاالرتباطُالبندُاالرتباطُالبندُاالرتباطُالبند
1 0.88 10 0.64 15 0.30 
2 0.63 11 0.95 16 0.65 
3 0.78 12 0.54 17 0.94 
4 0.28 13 0.65 18 0.72 
5 0.51 14 0.91 19 0.61 
6 0.92   20 0.86 
7 0.53   21 0.72 
8 0.41   22 0.94 
9 0.61     

 :اآلتية الطرق على الصدق حساب في الباحثة كما اعتمدت
 صالحيته ثبتت والذيمقياس ماسالش  صدق إلى الباحثة اطمأنت -1

 في الباحثين من عديد استخدمه حيث فترة، منذ المجال في السيكومترية
 أم مصر داخل سواء (12جدول  انظر) دراساتهم كما سبق أن ذكرنا

 يدل ما والخصال، الحجم حيث من متباينة عينات على وذلك خارجها،
 . الصدق والثبات من مقبولة بحدود يتمتع هأن   على

ُاألساسيةُُالعامليُالتحليل الحالية الباحثة أجرت  -2 ُالمكونات بطريقة
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 بنود انتظام وتبين (97 =ن) الكلية العينة على وذلك ،والتدويرُالمتعامد
 الجدول في التدوير المتعامد، بعد تفسيرها أمكن ،عوامل 3 في المقياس
 :التالي

ُلمقياسُماسالشُُالتدويرُالمتعامدُبعدُالعامليةُالمصفوفةُ(12)ُجدول
ُالعوامل

 البنود

 الشيوع قيم 3 2 1

1 0.53 0.32  0.76 

2 0.52 0.50  0.61 

3 0.61 0.34  0.58 
4    0.77 

5 0.46  0.30 0.54 

6 0.32 0.49  0.63 

7   0.67 0.74 

8 0.54 0.35  0.57 

9 0.55  0.32 0.70 

10 0.63  0.36 0.69 
11 0.62  0.43 0.67 

12 0.66   0.66 

13 0.71   0.64 

14 0.54 0.42  0.69 

15 0.55 0.59  0.56 

16 0.55 0.44  0.73 

17 0.63 0.31  0.56 

18 0.48   0.72 

19 0.47 0.57  0.76 

20 0.70   0.67 

21 0.62  0.33 0.71 

22 0.49   0.56 

 10.41 1.44 2.29 6.35 الكامن الجذر

 45.87 6.56 10.41 28.90 التباين نسبة

 كبيرة نسبة استوعبت عوامل 3استخالص  السابق الجدول من ونستنتج 
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 :كالتاليتفسيرها  أمكن التباين من
 امع عامل وهو العاملي التباين من% 28،90 واستوعب األولُالعامل

وضعه  الذي للمحك وفقا) داال عدد كبير من البنود تشبعا عليه تشبع حيث
 أن تبين تشبعاتها لقيم وفقا البنود هذه ترتيب وبعد (القل على ,3 وهو جيلفورد
 دالة أخرى تشبعات وجدت كما الطاقة، داإلنهاك واستنفا بندا هما تشبعا أعالها
 الباحثة تقترح لذا ،اق واإلجهادمعنى االحتر  يتضمن أغلبها العامل هذا على
 .االنفعاليعامل اإلجهاد  العامل هذا تسمية

الشعور  مضمونها يعكس عليه عدد من البنود، وتشبع الثانيُالعامل
عامل عدم  تسميته يمكن م ن ث م  و  عامة، بعدم القيمة وعدم اإلنجاز بصفة

 . الشخصياإلنجاز 

بتبلد المشاعر  أعالها اختص ،عدد من البنود عليه وتشبع الثالثُالعامل
 .االسم بهذا تسميته يمكن واإلحباط لذا

ُ:لمقياسُماسالشُالعامليُالتحليلُعلىُتعليق
 آنفا بمقياس ماسالش المعروضة الخاصة العاملية للمصفوفة بالنظر

 صدق حساب طرق أفضل من وهو ،العاملي للصدق امؤشر   نستنتج أن يمكننا
 حجم لصغر نظرا الحذر من بشيء النتائج هذه لىإ النظر ينبغي ولكن التكوين،
 كما ،(97 = ن) الراهن البحث في العاملي التحليل عليها أجرينا التي العينة
 .أكبر عينات على الحقة دراسات في العوامل هذه من التحقق ينبغي

ُ:إجراءاتُالتطبيق
 تم وصدق، ثبات من لألدوات السيكومترية الكفاءة من التحقق بعد 
عدد من  في الميدانيتم التطبيق  ،(97 =ن) الساسية العينة على يقالتطب

وانتهى  2019القاهرة والجيزة بداية من شهر مارس عام  بمحافظتيالمدارس 
البداية  في: تتم كالتالييوليو من العام نفسه، وكان ترتيب تطبيق الدوات  في

ضغوط العمل بأبعاده تعبئة استمارة البيانات المقابلة المبدئية، يليها مقياس 
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 .النفسيالربعة، ثم مقياس التعقل، وأخيرا مقياس ماسالش لالحتراق 
دقيقة متصلة، وبعد  30 – 25واستغرقت جلسة تطبيق المقاييس من  

إكمال التطبيق تم إعداد االستمارات وترقيمها ومراجعتها تمهيدا إلجراء 
 .اإلحصائيةالمعالجات 

 :اآلتية اإلحصائية التحليالت أجريت :اإلحصائيةُالتحليالت
 .المتغيراتجميع ل المعيارية واالنحرافات المتوسطات حساب -1

 لدى كل عينة على حدة )الذكور المتغيرات بين االرتباط معامالت حساب -2
 .والوكالء( المديرينواإلناث، 

 التعقل ومنخفضيه في مرتفعيبين  الفروق لمعرفة داللة (ت) اختبار حساب -3
  .ضغوط العمل

 التعقل ومنخفضيه في مرتفعي بين داللة الفروق لمعرفة (ت) اختبار ابحس -4
  .النفسياالحتراق 

 فيوالوكالء  المديرينحساب اختبار )ت( لمعرفة داللة الفروق بين  -5
 .المتغيرات الثالثة

المتغيرات  في واإلناثحساب اختبار )ت( لمعرفة داللة الفروق بين الذكور  -6
 .الثالثة

 تحليل التباين. -7

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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ُُومناقشتهاُالنتائج
ُُالمتغيراتجميعُلُالمعياريةُواالنحرافاتُالمتوسطاتُ:أوال

ُُالمتغيراتجميعُلُالمعياريةُواالنحرافاتُالمتوسطات(13ُ)ُجدول

 االختبار

ُالذكورُعينة
 47ن=ُ

ُاإلناثُعينة
 50ن=ُ

ُالكليةُالعينة
 97ُن=ُ

 ع مُ ع م ع م

 5.05 48.67 4.98 48.71 5.17 48.63 التعقل

 7.98 41.94 8.38 41.40 7.58 42.53 النفسياالحتراق 

ضغوط العمل 
 الدرجة الكلية()

163.91 23.88 151.06 24.63 157.29 24.99 

ُ:بينُالمتغيراتُاالرتباطُمعامالت:ُاثانيًُ
 ُاإلناثُعينة -1

ُاإلناثُعينةُالمتغيراتُلدىُبينُاالرتباطيةُالمصفوفة(14ُ)ُجدول
 (50=ن)

 النفسياالحتراقُ ضغوطُالعمل التعقل المتغيرات

   1 التعقل

)*( 0.31- ضغوط العمل
 1  

)**(0.52 0.13 - النفسياالحتراق 
 1 

 0،01 عند دال )**( 
 ُالذكورُعينة -2

ُالذكورُعينةُبعضهاُلدىُوُالمتغيراتُبينُاالرتباطيةُالمصفوفةُ(15)ُجدول
 (47ُ=ن)

 النفسياالحتراقُ ضغوطُالعمل التعقل المتغيرات

   1 عقلالت

  1 0.17 ضغوط العمل

)*(0.30- النفسياالحتراق 
 0.71*(*)

 1 

 0.05 عند دال )*(0.01 عند دال )**( 
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ُُالمديرينُعينةُُ-3
ُعينةُبعضهاُلدىُوُالمتغيراتُبينُاالرتباطيةُالمصفوفة(16ُ)ُجدول

 (51ُ=ن)ُالمديرين

 النفسياالحتراقُ ضغوطُالعمل التعقل المتغيرات

   1 التعقل

  1 0.04 - غوط العملض

(*)*62،.0 0.15 - النفسياالحتراق 
 1 

 0،05 عند دال )*(0،01 عند دال )**( 
ُعينةُالوكالءُُ-4

ُالوكالءُعينةُالمتغيراتُوبعضهاُلدىُبينُاالرتباطيةُالمصفوفة(17ُ)ُجدول
 (46=ن)

 النفسياالحتراقُ ضغوطُالعمل التعقل المتغيرات

   1 التعقل

  1 0.22- ضغوط العمل

(*)*0.61 0.14- النفسياالحتراق 
 1 

 0.05 عند دال )*(0.01 عند دال )**( 
بين االحتراق  دال ارتباط وجود الجداول الربعة السابقة من ونستنتج 
بين التعقل  سلبيوكذلك وجود ارتباط  ،وضغوط العمل لدى كل العينات النفسي

  الفروض. صحة يؤكد ما ،النفسيوكل من ضغوط العمل واالحتراق 
ُارتباطُفيما يتعلق و فقد  ،دالُبينُالتعقلُوضغوطُالعملُسلبيبوجود

وضغوط العمل متغير  إيجابيترجع هذه النتيجة إلى أن متغير التعقل متغير 
وتقبل،  بوعيوالشخص ذو التعقل المرتفع يتعامل مع ضغوط العمل  ،سلبي

تأثير ضغوط العمل عليه، يقل  م ن ث م  وهما البعدان المكونان لمقياس التعقل، و 
 وانخفاض درجة تأثره بها.



( 690- 619ص  2019أكتوبر  4، ع29دراسات نفسية )مج  

-668- 
 

بين التعقل  سلبيوكذلك يمكننا تفسير هذه النتيجة الخاصة بوجود ارتباط 
التعقل؛ حيث  مرتفعيضوء السمات المميزة لألشخاص  فيوضغوط العمل 

ال يتأثرون  م ن ث م  وتركيز االنتباه ومعايشة اللحظة الراهنة، و  بالوعييتميزون 
هم ال ينشغلون بتقييم أدائهم سواء والفعل، كما أن   الوعيشتتات ويدمجون بين بالم

 من اآلخرين أو من ذواتهم.
وكذلك ما  (Plamer, 2009ليه بالمر )إوتتفق هذه النتيجة مع ما توصل 

 ،بين التعقل والضغوط سلبي( من وجود ارتباط 2012 ،محمود) توصلت إليه
ه يساعد على خفض حدة الضغوط لن   فيدورا للتعقل  حيث يرى الباحثون أن  

الضغوط جزء  على حقيقتها، كما يساعد على معرفة أن   هيرؤية المواقف كما 
 مواجهتها بحكمة. ينبغيالحياة البشرية  فيمتأصل 

 ومنها) اإليجابية الشخصية السمات بأن   النتيجة هذه تفسير ويمكن
 على الفرد قدرة من يحسن التعقل ن  إ ذإ اإليجابية، النتائج وتزيد تعزز( التعقل

. وفيما النفسيالتغلب على ضغوط العمل واالحتراق  م  ن ث  وم   الجيد؛ التعايش
ُيتعلق بالنتيجة الخاصة  ُارتباط ُُسلبيبوجود ُواالحتراق ُالتعقل  النفسيبين

ه يتعامل ن  إ إذ، النفسيفالشخص المتعقل ال يصل به الحال إلى درجة االحتراق 
 انفعاليال يحدث له إنهاك  م ن ث م  وحكمة وتقبل؛ و  يواقف بتعقل ووعمع الم

 .النفسيوهو أحد البعاد المكونة لالحتراق 
ُأما بالنسبة للنتيجة الخاصة  ُارتباط ُالعملُُإيجابيبوجود ُضغوط بين

توجد عالقة متبادلة بين  إذنتيجة متسقة مع ما سبق؛  فهي النفسي واالحتراق
، فكلما زادت ضغوط العمل زادت معها درجة لنفسياالضغوط واالحتراق 

وكلما قلت الضغوط  ،يشعر بها المدير أو الوكيل التي النفسياالحتراق 
ندرة  وترى الباحثة الحالية أن   .النفسيباالحتراق  اإلحساسانخفض معها كذلك 

الوزارة وطول  فيمع القيادات التربوية  اإليجابيوعدم التواصل  الترقيفرص 
والوكالء وكلها  المديرينمهنية على  ات العمل كلها تشكل ضغوط  ساعا

 .النفسيمتغيرات ومواقف ترتبط باالحتراق 
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دالة بين الضغوط المهنية  إيجابيةوتتفق النتيجة الخاصة بوجود عالقة 
توصال إلى وجود إذ  (2013 ،عمر ،البخيت)مع دراسة  النفسيواالحتراق 

ومصادر ضغوط العمل. والمتأمل للنتائج  فعالياالنعالقة ارتباط بين اإلجهاد 
العينات  فيمعامالت االرتباط عبر المجموعات  فيالحالية يالحظ اتساقا 

، حيث حصلنا (والعينة الكلية –والوكالء  المديرين  –الذكور واإلناث )المختلفة 
بين الضغوط المهنية  إيجابيفجميعها يؤكد وجود ارتباط  على النتائج نفسها

 والمهني الوظيفيعدم الرضا  ، وقد ترجع هذه النتيجة إلى أن  النفسيحتراق واال
والوكالء وانخفاض الدافعية للعمل وعدم وضوح الدوار، أو قد  المديرين لدى 

إلى وجود تناقض بين ما هو  النفسييرجع إحساسهم بضغوط العمل واالحتراق 
، كل ذلك أدى التعليمي النظام فيوما هو واقعى، ووجود البيروقراطية  مثالي

 . النفسيإحساسهم باالحتراق  م ن ث م  العمل و  فيإلى وجود ضغوط 
التعقلُومرتفعيهُعلىُضغوطُالعملُُمنخفضيللفروقُبينُُ(ت)ُاختبار:ُثالثا

ُُالنفسيواالحتراقُ
 عدد تقسم نقاط ثالث عن عبارة يوه) ربيعات إلى العينة تقسيم بعد
 مرتفعي –العلى الربيع لتحديد وذلك( اويةمتس أقسام أربعة إلى الحاالت
 –الدنى والربيع الحاالت، من% 75 أدناها يقع التي النقطةي وه –التعقل

 الحاالت، وذلك من% 75 أعالها يقع التي النقطةي وه –التعقل منخفضي
 صادق، حطب، أبو) الربيعات لحساب اإلحصائي العلمي لألساس طبقا

في ضغوط  ومنخفضيه التعقل مرتفعي بين الفروق حساب تم ،(703 ،1991
وذلك لمعرفة دور التعقل كمتغير معدل، حيث يعرف  ،النفسيالعمل واالحتراق 

يظهر أثره عندما تتنوع قوة العالقة بين  الذيه المتغير المتغير المعدل بأن  
متغيرين كدالة لوجوده، والمتغير المعدل ليس بحاجة إلى التأثير على المتغير 

ولكنه يمثل مجموعة من الظروف تعدل من العالقة بين متغيرين أو  ،التابع
(. والمتغير المعدل يؤثر في قوة العالقة واتجاهها بين 81، 2016ياسر، ) أكثر

ويستخدم معامل االرتباط للمتغير المعدل  ،والمتغير التابع التنبؤيالمتغير 
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لمتغيرات وقوتها. لمعرفة مدى تأثير المتغير المعدل في وجهة العالقة بين ا
نتيجة لقيمة المتغير  المحكيعلى المتغير  التنبؤيويتباين تأثير المتغير 

إلى  يتؤد التيبالطريقة  المنبئويتفاعل المتغير المعدل مع المتغير  ،المعدل
 .(Baron& Kenny, 1986, 1174)المحكي تأثيرها على المتغير التابع أو 

فيُُومرتفعيهُالتعقلُضيمنخفُبينُلداللةُالفروق(ُت)ُاختبار -1
 ُ:الكليةُالعينةُلدىُالنفسيضغوطُالعملُواالحتراقُ

ُالتعقلُمنخفضيُبينُالفروقُلمعرفة(ُت)ُاختبارُنتائج(18ُ)ُجدول
ُ(97الكليةُ)نُ=ُُالعينةُلدىُومرتفعيه

 المتغيراتُ
ُالداللة (ت)ُقيمة ُالتعقلُمرتفعو ُالتعقلُمنخفضو

ُ  ع م ع م

ضغوط 
 العمل

159.3
1 

23.61 154.9
3 

غير  0.51 0.67 26.65
 دال

االحتراق 
 النفسي

غير  0.72 0.35- 8.24 41.47 8.60 42.68
 دال

 التعقل منخفضي بين دالة فروق عدم وجود السابق الجدول من ونستنتج
 يدل على عدم ام   ؛النفسيمن ضغوط العمل أو االحتراق  أي في ومرتفعيه
التعقل  مرتفعيوجود فروق بين  على صين والذي السابع للدراسة الفرض تحقق

ه ربما وترى الباحثة أن   .النفسيكل من ضغوط العمل واالحتراق  فيومنخفضيه 
التعقل نتيجة صغر حجم  فيلم تظهر الفروق بين المرتفعين والمنخفضين 

 .أجرى عليها البحث التيالعينة 
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 الثالثةُالمتغيراتُفيوالوكالءُُالمديرينُبينُللفروق(ُت)اختبارُ-ُ

والوكالءُُالمديرينُبينُالفروقُلداللة(ُت)ُاختبارُنتائجُ(19)ُجدول
ُالمتغيراتُالثالثةُفي

 المتغيرات
ُقيمة الوكالء المديرينُ

 (ت)

ُالداللة
ُ  ع م ع م

 غير دال 0.96 0.04 4.84 48.69 5.27 48.64 التعقل
ضغوط 
 العمل

 غير دال 0.37 0.90 24.43 70،.159 25.53 155.12

االحتراق 
 النفسي

 دال 0.03 2.10 7.45 43.17 8.18 40.35

 

 فيوالوكالء  المديرينونستنتج من الجدول السابق عدم وجود فروق بين  
 في النفسياالحتراق  فيكل من التعقل وضغوط العمل، بينما وجدت فروق 

أعلى من متوسط  النفسياالحتراق  فيكان متوسط الوكالء إذ اتجاه الوكالء؛ 
ا يعنى أن الوكالء يعانون من االحتراق م  ، ، وجاءت قيمة )ت( دالةديرينالم

وقد يكون بسبب المسئوليات الملقاة على  ،المديرينبشكل أكبر من  النفسي
الصدارة،  فيالظل وليس  فيه يؤديها غم من أن  عاتق وكيل المدرسة على الر  

، فهو نو المدير ل بها ام  عي   التيالوقت نفسه ال يلق نفس الهيبة واالحترام  وفي
، كما أن نسبة كبيرة من وكالء المدارس النفسيلذلك يشعر أكثر باالحتراق 

 ضمنييقومون بهذه المهمة متطوعين إلى جانب التدريس، فهو تكليف 
حدود علم الباحثة  فيوذلك  ،مكافآت أو حوافز إضافية وليس لها أي ،بالوكالة

 من خالل المحادثات مع الوكالء. 
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 المتغيراتُالثالثةُفيالذكورُواإلناثُُبينُللفروق(ُت)ُاختبارُ-

المتغيرات  فيالذكور واإلناث  بين الفروق لداللة( ت)اختبار نتائج (20) جدول
 الثالثة

 المتغيرات
ُقيمة اإلناث الذكور

 (ت)
ُالداللة
 ع م ع م 

 غير دال 0.95 0.06 4.98 48.70 5.17 48.63 التعقل
 )دال( 0.01 2.60 24.63 151.06 23.88 163.91 ضغوط العمل

 غير دال 0.48 0.69 8.38 41.40 7.58 42.53 النفسياالحتراق 

التعقل  متغيري فيويتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق بين الجنسين 
اتجاه  فياإلحساس بضغوط العمل  فيبينما وجدت فروق بينهما  النفسيواالحتراق 

كور بالضغوط أكبر من اإلناث، وقد يرجع ذلك إلى توقع الذكور، حيث يشعر الذ
المجتمع وأولياء أمور التالميذ ونظرتهم إلى إدارة المدرسة عندما يقوم بها الذكور أن 
يتولوا مسئوليات أكبر، ويتوقع منهم الكثير، أما عندما تدير المدرسة سيدة فقد يلتمسوا 

ط العمل الملقاة على عاتق المدير ال تشعر بكم ضغو  م ن ث م  لها بعض العذار، و 
 الرجل.

 ،2014 ،محروس)وتتعارض هذه النتيجة مع ما توصلت إليه كل من 
ضغوط العمل  فيحيث وجدوا فروقا بين الجنسين  (2006 ،، جعفر1998المشعان، 

الدراسة الراهنة، حيث تبين أن  فياتجاه اإلناث وليس الذكور كما وجدنا  فيولكن 
العمل من الرجال؛ بسبب الصراع بين متطلبات  فيا للضغوط النساء أكثر تعرض

وكثرة المسئوليات الملقاة على عاتق المرأة. كما تتعارض أيضا مع ما  ،العمل والسرة
من وجود فروق بين الذكور  (Ibrahim& Almashaan, 2004)توصلت إليه دراسة 

ا على عينة من دراسة لهم فياتجاه اإلناث، وذلك  فيضغوط العمل  فيواإلناث 
 المعلمين المصريين والكويتيين.

ضغوط العمل  فيوتتعارض هذه النتيجة والخاصة بوجود فروق بين الجنسين 
 ،وعزت وجالل ،1997 ،والفرماوي ،2009 ،وصالح ،2006 ،حيدري)مع دراسة 

 فيتبين منها عدم وجود فروق بين الجنسين  والتي (2004 ،وعبد اللطيف ،1997



ُووكالئهاميةُالمدارسُالحكُوُيريمنُمدُعينةُلدى يبينُضغوطُالعملُواالحتراقُالنفسُالعالقةُدورُالتعقلُفيُتعديل
 

-673- 

 .ط العملاإلحساس بضغو 
حول مصادر ضغوط العمل لدى  (2009 ،بينما تتفق مع دراسة )صالح

ومديرات المدارس الثانوية باستخدام مقياس مصادر ضغوط  مديريمن  50
المجاالت التسعة، وتبين عدم وجود فروق بين المديرين والمديرات  ذيالعمل 

 مصادر ضغوط العمل لديهم. في
اإلحساس بضغوط المهنة  فيين الجنسين وترجع الباحثة وجود فروق دالة ب

يتعامل بها كل منهما مع الضغوط، وطريقة إدراكهما للمواقف  التيإلى الطريقة 
يتبعه كل طرف يشعر بعبء المهنة  الذيالضاغطة أثناء العمل، فبناء على السلوب 

ضغوط العمل  فيهذه النتيجة والخاصة بوجود فروق بين الجنسين  قعدمه. وتتفمن 
 فياإلحساس بالضغوط  فيمن وجود فروق  (Baroun, 2000دراسة بارون )مع 

اإلحساس بضغوط العمل يتوقف على طبيعة شخصية  اتجاه الذكور. وترى الباحثة أن  
 م ن ث م  العمل، و  فييواجه بها الموقف الضاغط  التيالفرد، وبنيته المعرفية واالنفعالية 

إدراكهم للضغوط  فياغط، فهناك أفراد يبالغون الض المهنييقوم بعملية تقييم للموقف 
كبير، كما أن ما يمثل ضغطا  مهنييتحول الموقف إلى عبء  م ن ث م  المهنية، و 

 لشخص قد ال يكون كذلك لشخص آخر.
ُوتتعارض النتيجة الحالية والخاصة  ُالجنسين ُبين ُفروق ُوجود ُفيبعدم

ُ لدى  النفسيت االحتراق تناول التي (2016 ،خميس)مع دراسة  النفسياالحتراق
، وتبين منها وجود فروق بين الجنسين والمهني المدرسيالتوجيه واإلرشاد  مستشاري

 اتجاه اإلناث. في النفسياالحتراق  في
تناولت ضغوط  والتي (2003 ،النور)وتتعارض هذه النتيجة كذلك مع دراسة 

االحتراق  فيلجنسين وتبين منها وجود فروق بين ا النفسيمهنة التدريس واالحتراق 
من  النفسيأكثر إحساسا باالحتراق  نالمعلمي ن  إ إذاتجاه الذكور،  في النفسي

 المعلمات.
ُالتعارضُوقد  إلى نوعية المقاييس المستخدمة نتائجُالدراساتُُفييرجعُهذا

 فيلقياس المتغيرات محل الدراسة؛ لذا فبعضها نتج عنه وجود فروق بين الجنسين 
بينما  .وهكذا ،وبعضها اآلخر لم يجد فروقا ،اتجاه اإلناث فيوبعضها  اتجاه الذكور،
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تناوال فيها االحتراق  والتي (2016 ،حجاج ،لبوز)تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة 
تبين لهما عدم وجود إذ المراحل االبتدائية والمتوسطة والثانوية،  مدرسيعند  النفسي

 .يالنفساالحتراق  فيفروق بين الجنسين 
تبين منها  والتي (2008 ،زكىو  ،2010 ،كما تتفق مع نتيجة دراسة )دبابى

. وتتعارض مع ما توصلت إليه النفسياالحتراق  فيعدم وجود فروق بين الجنسين 
 فيمن وجود فروق دالة بين الجنسين  (2006 ،والمشعان والعنزي ،2014 ،)محمود

 اتجاه اإلناث.  في النفسياالحتراق 
ُالخاصة  أما النتيجة ُالجنسين ُبين ُفروق ُوجود فتتفق مع  التعقلُفيبعدم

 ,.Petter et al)بينما تختلف مع دراسة بيتر وآخرين  (Plamer, 2009دراسة بالمر )

 التعقل تجاه الذكور. فيتبين منها وجود فروق بين الجنسين  التي (2013
متغيرُُفيُالجنسينُبينُفروقُوجودُإلىُأيضاُالنتائجُتشيرُكماُ

 الدراسات من كبير عدد مع النتيجة هذه وتتفق الذكور،ُاتجاهُفيُوطُالعملضغ
 مستوى على سواء اإلناث، من بضغوطُالعملُإحساساُأكثرُالذكورُأن أثبتت
 مع للتعامل يستخدمونها التي الطرق مستوى على أو المشكالت ومواجهة تقبل

 ((Hampel& Peterman, 2006" وبيترمان هامبل" أوضح فقد ضغوط العمل،
 االجتماعي الدعم عن البحث خالل من اليومية الضغوط مع يتعاملن اإلناث أن

 التسلية يستخدمون الذكور فإن   العكس وعلى االجتماعية، المصادر واستخدام
 تحت الوقوع من الرغمعلى و  المشكالت، مع للتعامل الرياضة مثل البدنية
  .(589 ،2011 ،عطية أشرف) الضغط

 فيالنتيجة الخاصة بوجود فروق دالة بين الذكور واإلناث وتعتبر هذه 
اتجاه الذكور مثيرة للتأمل، حيث المتوقع عكس  فياإلحساس بضغوط العمل 

 الذيضوء نظرية صراع الدوار نجد أن صراع الدوار  ففيهذه النتيجة، 
تعيشه المرأة بين بيتها وأسرتها وعملها يجعلها تشعر بضغوط العمل بشكل أكبر 

، وتأمل الباحثة الحالية إعادة الحاليمن الرجل، وهذا ما لم تؤيده نتائج البحث 
تتضح الصورة ويمكننا تفسيرها بشكل أعمق وأكثر  كيالبحث على عينات أكبر 
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 ثراء.
متغير التعقل، وتتعارض هذه النتيجة  فيولم تظهر فروق بين الجنسين 

 وأرجعوهاالذكورُُمنُتعقالُأكثرُاإلناثأظهرت أن  التيمع عدد من الدراسات 
 حياتهن مراحل عبر السيدات لها تتعرض التي والزمات المشكالت كثرة إلى

 ذواتهن؛ لتحقيق يكافحن يجعلهن مما عليهن المجتمع أفراد وضغوط المختلفة
 بطريقة والضغوط المشكالت مواجهة ويستطعن التعقل لديهن يظهر م ن ث م  و 

 .الرجال من أكثر إيجابية
 تقوم جعلها للعمل المرأة خروج أنُإلىُالنتيجةُهذهُتعزىُأنُكنويم

 في النجاح على أكبر اإصرار   لديها نجد لذلك إضافية؛ ومسئوليات أكبر بعبء
 تتمتع يجعلها زوجها عن ماديا باستقاللها المرأة شعور إلى باإلضافة العمل،
 أن كما. ن الجنسينال توجد فروق بي م ن ث م  التعقل تماثل الرجال، و  من بدرجة
 يتم ال الذي واالجتماعي النفسي التوافق تحقيق هو أساسي هدف لديهن النساء

 آثار دون المشكالت على التغلب أجل من قوية مواجهة طرق باستخدام إال
ُ.اجتماعية أو جسمية أو نفسية سواء سلبية

ُتمتع من ليه بعض الدراساتإ توصلت ماُمعُالنتيجةُهذهُوتتعارض
إلى التنشئة  الباحثون أرجعها والتي اإلناثُمنُأكبرُالتعقلُمنُبمستوىُالذكور

 واتخاذ االستقاللية على الصغر منذ الذكور تشجع السرة ن  إ ؛ إذاالجتماعية
فروق بين الجنسين  لم يتبين أيُحيث الحاليالبحث  فيوهذا لم يظهر ،ُالقرار
 .التعقل في
ُالتباينُتحليلُنتائجُ:رابعاُ

واعتبار  ،يل التباين على أن التعقل والجنس متغيران مستقالنتحلأجري 
وجاءت النتائج  ،متغيران تابعان النفسيالضغوط المهنية واالحتراق  متغيريأن 

 :كالتالي
ُ
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التباينُ)التعقلُوالجنسُمتغيرانُمستقالن،ُوضغوطُُتحليلُنتائج(21ُ)ُجدول
ُُتابعان(ُالنفسيالعملُواالحتراقُ

المتغيرُ
مجموع ُمتغير المستقلالُالتابع

 المربعات
 درجات
 الداللة )ف( الحرية

مل
 الع

وط
ضغ

 

 دال 0.005 8.74 1 4612.38 الجنس

 غير دال 0.37 0.788 1 415.84 التعقل

 دال 0.03 4.68 1 2472.80 التعقلXالجنس 

ق 
حترا

اال
سي

النف
 

 غير دال0.82 0.05 1 3.64 الجنس

 غير دال 0.79 0.07 1 4.84 التعقل

 دال 0.08 3.15 1 219.03 التعقلXالجنس 

 :يليويتضح من الجدول السابق ما  
الجنس والتعقل  متغيريالتفاعل بين  وفيمتغير الجنس  فيقيمة )ف(  أن   -1

متغير التعقل  إلى، بينما ال توجد فروق ترجع ضغوطُالعمل فيجاءت دالة 
 بمفرده.

التأثير على متغير  فيلتعقل الجنس وا متغيريتبين أن هناك تفاعال بين  -2
كمتغير تابع، بينما لم يوجد تأثير للجنس بمفرده وال للتعقل  النفسياالحتراقُ
 بمفرده. 
 الشخاص تجعلُبالتعقلُالمرتبطةُالعواملُبعضُهناكُأنُويبدو
 وتنفيذها، الساليب هذه لتطبيق خطوات ويتخذون فعالة أساليب يستخدمون
 عند االنفعاالت إدارة على الشخصية اتهم ومهاراتهمقدر  في الثقة إلى باإلضافة
  .العمل وضغوطه مشكالت مواجهة
 ضوء في مناقشتها وحاولنا مفصل بشكل للنتائج عرضنا قد نكون وبهذا 
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 . معها المتعارضة أم المتفقة سواء السابقة البحوث نتائج
 ومقارنتها الراهن البحث نتائج على إجمالية عامة نظرة إلقاء وبعد
 بين العالقة لتفسير التالي الشكل الباحثة تقترح أجلها؛ من أجرى التي بالهداف
ن ،البحث موضع الثالثة المتغيرات  منها التأكد من مزيد إلى بحاجة كانت وا 

 :أكبر عينات على
 
 
 
 يقلل من ضغوط العمل لوتأثر التعقعالقة متبادلة تأثير  
 

 

 
 التعقل يقلل من االحتراق

ُالثالثةُالمتغيراتُبينُللعالقةُالباحثةُمنُمقترحُتصورُ(2)ُشكل
ُالبحثُموضع

من ضغوط العمل واالحتراق  الشكل السابق أن كال   فيحيث نالحظ  
، بينما (حيث السهم مزدوج الرأس)اآلخر ويتأثر به  فييؤثر كل منهما  النفسي

العمل وضغوط  النفسياتجاه واحد يقلل من االحتراق  فيالتعقل يكون السهم 
  أيضا.

 من أجريت التي أهدافها بعض حققت قد الراهنة الدراسة تكون بهذا
 الدراسات من مزيد عددا من التوصيات وإلجراء وضعت قد كذلك وتكون أجلها،

 : يليالمجال؛ كما  هذا في المستقبلية
 :يليخاتمة البحث تضع الباحثة عددا من التوصيات توردها فيما  وفي
ُالتوصياتُ

 التعقل
 
 
 
 
 

ُياالحتراقُالنفس
 

 
 

 ضغوطُالعمل
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 تحكم العمل داخل اإلدارات  التيراجعة اللوائح والنظمة والقوانين ضرورة م
 التعليمية.

  المدارس؛ بحيث تكون أكثر إيجابية،  فيمحاولة تهيئة بيئة تعليمية أفضل
 مجال العمل. فيوتوفير المناخ المناسب 

  المدارس بالتعرف على مشكالتهم  مديريالعمل على رفع كفاءة أداء
 .ومقترحاتهم

  إصدار  فيالمدارس إليجاد مرونة  لمديريمزيد من الصالحيات إعطاء
 القرارات.

  اتجاه  فيحث المسئولين عن العملية التعليمية على اتخاذ خطوات فعالة
 المدارس. مديريالحد من الضغوط المهنية من على كاهل 

  المديريناإلدارة المدرسية مما يمكن  في المهنيمحاولة توفير الفرص للنمو 
خليفات، )يقل إحساسهم بضغوط العمل  م ن ث م  رة العمل بكفاءة، و من إدا

 (.2010المطارنة، 

  تعود على الفرد والمجتمع والتدريب عليه،  التيالتوعية بمفهوم التعقل وفوائده
التغلب على الضغوط بشكل  فيوتعلم بعض مهارات التعقل للمساعدة 

 فعال.

  عديل مواعيده.وتيسير ظروف العمل وت الترقيتوضيح محكات 

 .تحديد المسئوليات وتقليل مطالب العمل وتحديد السلطات 

  الوظيفيوتخفيف العبء  اإلداريةعدم إغراق الموظفين بالعمال. 

 .تطوير إمكانيات المدارس وتحسين بيئة العمل 

  مجال التعليم مهنيا واجتماعيا ونفسيا بعقد  فيوالعاملين  المديرينتأهيل
مجال إدارة المدارس وذلك لرفع مستوى  في تدريبية متخصصة دورات
 الداء.
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 البحوث توفرها التي والمعلومات النتائج بين التكامل إلحداث طريقة إيجاد 
 مثل كليات التربية، الخرى المجتمع مؤسسات في الموجودة وتلك العلمية
 .منها القصوى االستفادة يمكن حتى وذلك

ُالبحوثُالمستقبليةُ
اسات حول عالقة التعقل بسمات الشخصية إجراء مزيد من الدر  -1

 واالنفعاالت.

أم عام  تربويدراسة بعض المتغيرات المعدلة مثل التعليم والمؤهل  -2
 .ونسبة الذكاء

 مصادر ضغوط العمل لدى المهن المختلفة. فيالبحث  -3

سواء )لدى العاملين بالتربية والتعليم  المهنيبحث موضوع التوافق  -4
 .(آخره ى... إل.موجهين – مديري –معلمين 

 خفض ضغوط العمل. فيدراسة فعالية برنامج قائم على التعقل  -5
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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ُالمراجع
ُُالعربيةُباللغةُمراجعُ:أوال

( الضغوط البيئية لدى طلبة الجامعة وعالقتها 2016)أبو بكر، إبراهيم. 
-101، 29، يناير، السنة 108، مجلةُعلمُالنفسببعض المتغيرات. 

120. 

مجلةُعلمُ( ضغوط مهنة التدريس وبعض متغيرات الشخصية. 2003) .النور
 .163-148، يوليو، 67، النفس

ومصادره  النفسي( االحتراق 2012) .زينبالبخيت، صالح الدين، الحسن، 
ُالسودان.  فيالموهوبين  معلميلدى  ُالمؤتمر ُالعربيُالعلميبحوث

 .300-255، الجزء الول، التاسعُلرعايةُالموهوبين

 معلميلدى  النفسي(. االحتراق 2013) .محمدت، صالح الدين، عمر، البخي
ُوالتأهيلوالية الخرطوم.  فيالتربية الخاصة  ُالخاصة ُالتربية ، مجلة

 . 152 -110، أكتوبر، 1،1

(. تقنين نسخة عربية لقياس مسح ضغوط العمل. 2007) .عثمانالخضر، 
 ، فبراير.54، 17، المجلةُالمصريةُللدراساتُالنفسية

خفض أعراض االكتئاب  في(. فعالية اليقظة العقلية 2013) .فتحيالضبع، 
 .75-34،1،مجلةُاإلرشادُالنفسىلدى عينة من طالب الجامعة. 

لدى معلمات  النفسي(. االحتراق 2010) .إبراهيم، القريوتي، سعيد، الظفري
 – 175، 3، العلومُالتربويةُفيالمجلةُاألردنيةُذوي صعوبات التعلم. 

190. 

(. عالقة الضغوط الوظيفية بالتوجه 2011) .أسامةالعتبى، منصور، جابر، 
ُلدى عينة من اإلداريين بجامعة نجران.  الشخصي ُفيدراساتُعربية
 .71 – 2، 21، علمُالنفس
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قطاع الخدمة  فيلدى العاملين  الوظيفي(. االحتراق 2003) .آدم، العتيبي
 العمل.ترك  في( والرغبة )أ وعالقته بنمط الشخصية الكويتيالمدنية 

 .390-348، 2، 31، مجلةُالعلومُاالجتماعية

( خصائص العمل وعالقته باالحتراق 2006) .عويد، عوض، المشعان، العنزي
ُنفسيةلدى الموظفين بالكويت.  الوظيفي ، أكتوبر، 4، 16، دراسات
693 – 728. 

لمجلةُا(. ضغوط العمل واالتجاه نحو التدريب. 1997)حمدي ، الفرماوي
 .158-7،17،139 المصريةُللدراساتُالنفسية،

التعقلُكمتغيرُمعدلُللعالقةُبينُالضغوطُاألسريةُ(، 2017) .سمية، المرشدي
ُوالزوجات ُاألزواج ُلدى ، كلية دكتوراه، خطة واألعراضُالنفسجسمية

 اآلداب، جامعة القاهرة.

ُالمصُرالعمل.  في(. مصادر الضغوط 1998) .المشعان، عويد يةُالمجلة
 .142-8،21،110 للدراساتُالنفسية،

ُالعالمية( 2016) .عمرالمومنى، ابتسام، المومنى، محمد  ُالليبية . المجلة
 .21-1، نوفمبر، 12، غازيجامعة بنى 

(. الضغوط المهنية وعالقتها بالصحة النفسية لدى 2005) .عمرالنعاس، 
ُم .العاملين بالشركة العامة للكهرباء بمدينة مصراتة  ،اجستيررسالة

 .كلية اآلداب ،أكتوبر 7جامعة 

 فيكاستجابة لضغوط العمل  النفسي(. ظاهرة االحتراق 2016) .هناء ،بوحارة
، 130، 33 ،اإلمارات ،منشوراتُجمعيةُاالجتماعيينُالمهن الخدماتية.

217-246. 

(. التفاؤل والتشاؤم وعالقتهما بضغوط العمل والرضا 2006)هدى. جعفر، 
 .111-83 يناير، ،16،1 ،اتُنفسيةدراسعن العمل. 

العالقة بين أساليب إدارة الصراع  في(. التأثيرات السببية 2015) .خالدجالل، 
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، نفسيةُتدراساُالعامة.والصحة  الوظيفيوفعالية العمل ودور الرضا 
 .485-399 ،يوليو ،3 ،25

ُ(. 2019) .أمانيجودة،  ُوالتقبل ُالتعقل ُلمهارات ُالوسيط ُالعالقةُفيالدور
ُ ُاالنفعالُوالكربُلدىُمريضاتُأورام  ،دكتوراه. خطة الثديبينُتنظيم

 كلية اآلداب، جامعة القاهرة.

ووكالء  مديري(. الضغوط النفسية لعمل 2000) .رأفت ،باخوم ،نجدى ،حبشي
ُمدينة المنيا.  فيالمدارس  ُالبحث ُالنفسُفيمجلة ُوعلم  ،التربية

13،3،151-245. 

ُالصالب(. 2013) .شروق ،حسن ُوسيطة ُكمتغيرات ُوالمساندة العالقةُُفية
ُوالسيكوسوماتية ُالحياة ُضغوط كلية اآلداب،  ،رسالة ماجستير .بين

 جامعة حلوان.

شباع /  البنائي(. النموذج 2018) .سامححسن،  للعالقات بين اليقظة العقلية وا 
إحباط الحاجات النفسية والتدفق والضغوط الكاديمية لدى طالب 

، الثانيالجزء  ،28 ،99 ،المصريةُللدراساتُالنفسيةُالمجلةالجامعة. 
198-298. 

المدارس االبتدائية وعالقتها  معلمي(. ضغوط العمل لدى 2011) .عزةحسين، 
ُوالنفسيةبمركز الضبط.  ُالتربوية ُالبحوث  ،31 ،جامعة بغداد ،مجلة
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