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  الشكر والتقدیر

  
الحمد هللا الذي علم اإلنسان ما لم يعلم، وصلى اهللا على محمد ُمعلم األمة وخاتم النبيين      

  .وبعد ...... وعلى آله وصحبه وسلم
 

هللا الذي من علي أن أنجز هذه الدراسة، فعلي حق الشكر هللا ثم لآلخرين الذين  الحمد     
 .ساعدوني ألتمه

قسم علم النفس ممثًال في أساتذته األفاضل على دعمهم وتشجيعهم لفأبدأ بالشكر الجزيل      
  .  لي

م أستاذ علمحمد لحرش، / آما أوجه شكري ووافر تقديري للمشرف الفاضل الدآتور        
النفس بجامعة الجزائر على حسن الرعاية والتوجيه المتواصل، والذي ساعدني على تخطي 

أجد آلمات المجاملة تنحسر ... وللحق . الصعوبات، ودفعني إلى بذل مزيد من الجد واالجتهاد
عن معاني اإلطراء في حقه جعل اهللا ما قدمه لي في ميزان حسناته وبارك في علمه ونفع به، 

  .صبـره وجميل معاملته سنبح وغمرني

؛ األستاذ الدآتور ذين الفاضلين أعضاء لجنة المناقشة اتاألسأيضا إلى آما أوجه شكري        
الذين وافقا على مناقشة هذه المذآرة وبذال جهودا لقراءتها دوقة أحمد والدآتورة مزياني فتيحة 

   .وإبداء مالحظاتهما العلمية فيها

مديرة مرآز التوجيـــه  قارة خالدة/ أتقدم بالشكـــر الخـاص إلى الزميلـــة السيـــدة  آما       
و آل الفريق التقني بالمرآز على  ،البليدةو اإلرشاد المدرسي و المهني باألربعاء والية 

  .   مساعدتهم لي ووقوفهم إلى جانبي في إنجاز هذا العمل

     جميع أفراد أسرتي الفاضلة و الغاليــة على قلبيو ال أنسى أيضا بأن أخص بالشكر       
و الذي آان لها الفضل األول في حياتي بهذا العمل من خالل مساندتها و صبرها خالل فترة 

  .   دراستي، وأخص بالشكر أمي و زوجتي التي آان لهما الفضل الكبير

بوالية البليدة على ما قدموه  ةوالثانوي ةآما أشكر جميع األساتذة في المرحلتين المتوسط       
آما أشكر  .، فلهم مني الدعاء بالتوفيق والسدادحثالبلي من تسهيالت في التجاوب مع مقاييس 

جميع من وقف معي مساندًا بالكثير أو القليل، أو مد يد المعونة أو دعا لي بالتوفيق أن يجعل 
ينفع به ويتجاوز عنا فيما أخطأنا أو اهللا ذلك في موازين حسناتهم جميعًا ويبارك لنا في عملنا و

  .نسينا

وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين والصالة على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى 
  .آله وصحبه ومن تبعه

  يسراي مهد: الباحث
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  .أمي الحنونة                                                 
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إلى من تملكوا روحي وأآن لهم أصدق مشاعر الحب والتقدير ،إلى من شجعوني و ساعدوني  
 .شارآوني فرحتي و سعادتي في النهاية  من البداية و
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      "  . تسنيم " و" أآرم محمود"إلى أبنائي                                          

  :إلى الذين آان لهم الدور الكبير في مساندتي وأخص بالذآر 

  ...."ومستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسيمليكة ،بهية ، آمال ،"                       
  :2008النفسية دفعة  زمالئي وزميالتي طلبة ماجستير اإلرشاد والصحة إلى  

                    
إلى آل أساتذتي الذين أناروا عقلي وغذوا ذهني ، فكانوا بحق شموعا تحترق لتضيء الدرب  

 .لآلخرين ، تمنياتي لهم بمزيد من البذل والعطاء والتوفيق والنجاح
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    مقــــــدمــــــــة

إن الظروف الجديدة التي تميز عالقة الشخص المهني بعمله ضمن التغيرات المتعددة        

والسريعة في عصرنا الحاضر، فرضت عليه عبئا إضافيا متمثال في األدوار المختلفة التي 

تتطلب منه القيام بأنماط سلوآية آثيرة ومتعددة مراعيا المواقف التي يتعامل معها؛ وهذه 

تسمح له أحيانا تحقيق التوافق النفسي، وذلك لما يصادفه من عوائق تستلزم منه  التغيرات ال

موارد للتعامل معها بفعالية وقد تفوق طاقته في بعض الوضعيات وال يتمكن من تجاوزها دون 

..... مخلفات ؛ حتى أصبــح آــل مـن القلق ،والضغوط النفسية ،واالحتراق النفسي، وغيرها 

ة تتطلب المزيد من االهتمـام وبـــذل الجهـــد من طرف الباحثين، ولتحديـد تمثل ظواهر نفسي

 .مصادرهــا والكشــف عن طبيعتها، وآيفية التعامل معها

وبالرغم من آثرة وتنوع الضغوط الواقعة على الفرد إال أن االستجابات تجاهها قد        

اك الضغوط الواقعة على الفرد تختلف من فرد آلخر،حيث قد تظهر الفروق الفردية في إدر

والتعامل معها،حيث أن بعض األفراد يدرك الضغوط ويشعر بالتعب سريعا، وآخرين يصابون 

باالآتئاب،وصنفا ثالثا ال يهمه تلك الضغوط بل يتكيف معها،وهكذا تتنوع استجابات األفراد 

 .تجاه موقف واحد

مجتمع اإلنساني ؛فإن المعلمين إضافة وإذا آان المجتمع المدرسي صورة مصغرة من ال        

إلى المشكالت االجتماعية والنفسية التي يعاني منها األفراد ـ بصفة عامة ـ لديهم مشكالتهم 

الخاصة بطبيعة عملهم ؛ حث وصفت مهنة التدريس بأنها من أآثر المهن معاناة من الضغوط 

، قد تؤدي إل حدوث ما يعرف وبمساعدة بعض العوامل األخرى ,، والتي في حالة استمرارها 

والفرد .باالحتراق النفسي ، آاستجابة سالبة لضغوط المهنة ، وللظروف الصعبة المحيطة بها 

المعلم عندما يدرك تلك الضغوط وال يستطيع التكيف معها بطريقة مقبولة مع استمرارها،  فإنه 

والتكيف مع أعبائه و فشل الفرد في التوافق .  Burnoutيصل لمرحلة االحتراق النفسي 

الكثيرة، وخاصة المتعارضة منها سيقوده للوقوع فريسة سهلة لالحتراق النفسي، وتعد هذه 

المرحلة أخطر المراحل، مما يمثل عبئا ثقيال في بيئة العمل؛ فهو يقع تحت ضغوط آثيرة منها 



،وتدني النظرة على سبيل المثال ال الحصر آثرة األعمال اإلدارية ،وتدني الراتب ، والتدخين 

  .االجتماعية  

فقد يرتبط االحتراق النفسي باللذين يعملون في المهن التي تتطلب التعامل مع الجمهور        

باستمرار لما قد يمثله هذا التعامل من ضغوط على الفرد؛ وال شك أن التدريس يعد من تلك 

 . المهن

لى الساحة في الفترة األخيرة، لما و لهذا فإن االحتراق النفسي يعتبر مشكلة ظهرت ع      

فيعاني األستاذ مستويات  .يترتب عليه من آثار خطيرة على المعلم والمتعلم بل المجتمع آكل

مرتفعة من الالمباالة ، وقلة الدافعية، وفقدان القدرة على االبتكار، والتصرف على نحو آلي 

  .مفتقرا لالندماج الذاتي في العمل 

بل قد يصيب المرأة العاملة ، نظرا  الحتراق النفسي على الرجل فقط ،وال يقتصر التعرض ل 

  -األسر ربات من أن آثيًرالما عليها من أعباء مهنية إضافة إلى األعباء األسرية ؛ إذ 

 والمنزلية األسرية في حياتهن التوافق صعوبات من العديد تواجهن  -منهن  العامالت وبخاصة

 .المتغيرة البيئة هذه متطلبات مع توافقهن درجة على يؤثر مما الوظيفية ، أدوارهن لتعدد نتيجة

 موجودة تكن لم جديدة مشكالت األسرية الحياة على أقحمت المتغيرة الحياة أن طبيعة حيث 

 وما ولمجتمعها، وألسرتها لها إنجازات من العاملة الزوجة حققته ما بعد ، خاصة قبل من

 داخل مسئولياتها واتساع المرأة، أعباء في زيادة عنه نجم اجتماعي من تغير ذلك صاحب

 .أسرتها موارد إلدارة الكافي الوقت لديها فلم يعد وخارجه، المنزل

ويمكن القول أن لظاهرة االحتراق النفسي تأثيرات متعددة على أفراد المجتمع المدرسي         

ذه الظاهرة قد يساعد على فهم نفسية ـ بصفة عامة ـ ، والمعلم ـ بصفة خاصة ـ ؛ فإن دراسة ه

  .حياته الخاصة المعلم وتحسين توافقه وتحسين مردوده في المحيط المدرسي و

  .وقصد الخوض في الدراسة قسمناها إلى جانبين جانب نظري وآخر تطبيقي

  :أربعة فصول نعرضها على النحو التالي الجانب النظريويتضمن 



عرض اإلطار العام لمشكلة الدراسة محددين المشكلة و الفرضيات       و  الفصل األول شمل

األهمية واألهداف ثم تقديم تعريفات إجرائية للمصطلحات المستعملة في الدراسة؛ انتهاء بحدود 

  .الدراسة عرض لبعض الدراسات السابقة مع التعليق عليها

المفهوم والنشأة وعالقته بالمفاهيم لالحتراق النفسي حيث تم تحديد  الفصل الثاني آما خصص

األخرى وأبعاده؛ مراحله وبعض النظريات والنماذج المفسرة لالحتراق النفسي؛ و األعراض 

  . المترتبة عن االحتراق النفسي والعوامل المؤثرة فيه وبعض آثاره

عن التوافق الزواجي من حيث المفهوم ، والعوامل،وبعض  الفصل الثالثو تم الحديث في 

بعاده،واهم النظريات التي اهتمت بتفسيره ،وموقف اإلسالم من التوافق الزواجي ، منتهيا أ

  .بالخالفات الزوجية وآيفية التعامل معها 

المنهج، العينة، : بمنهجية الدراسة و إجراءاتها التطبيقية و تتضمن  الفصل الرابعو يتعلق 

ومترية و آذا اإلجراءات المتخذة الدراسة االستطالعية ،وسائل القياس و خصائصها السيك

  .لتطبيق الدراسة و أخيرا األساليب اإلحصائية المستخدمة

و تم التطرق فيه إلى عرض و مناقشة           و و أخيرا انتهت الدراسة بالفصل الخامس 
    .تفسيرها النتائج من خالل الفرضيات الخمسة للدراسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 ملخص الدراسة

اإلحتراق النفسي اهتمام العديد من الباحثين في السنوات األخيرة        و لقي موضوع        

يرجع ذلك إلى ما يسببه اإلحتراق من إرباك حياة الفرد،و اإلجهاد االنفعالي ، و تبلد الشعور ، 

و العجز عن اتخاذ القرارات ، و قلة اإلنجاز الشخصي ، باإلضافة إلى االضطرابات الجسمية 

  .فسيذات المنشأ الن

و الفرد خالل حياته عرضة للضغوط في مواقف و أوقات متباينة ، األمر الذي يتطلب        

، و يعتبر العمل مصدرا مستقال من مصادر اإلحتراق النفسي في حياة  منه التوافق مع البيئة

  .األفراد

و تعزى أسباب اإلحتراق النفسي في الوسط المدرسي إلى مجموعة من العوامل منها ما        

قلته وعدم توفر  يتعلق بالمناخ المدرسي مثل قلة المساندة من طرف اآلخرين ، آثرة العمل أو

  .فرص الترقية و النمو المهني ، وصراع الدور و غموضه، و الظروف الفيزيقية

ط باألستاذ نفسه خاصة إذا آان متزوجا ، و يتعلق األمر بالمهام و هناك أسباب ترتب      

األسرية و متطلباتها و نوعية العالقة مع الشريك ، نظرا للدورين المهني الرسمي           و 

  .الزواجي المقدس

 و قد ينقل األستاذ اإلجهاد االنفعالي و سوء العالقة مع اإلدارة و الزمالء و التالميذ      

إلى يومياته وحياته العائلية ،وتتوتر عالقاته مع الشريك فيتأثر  اض مستوى أدائه لمهامهوانخف

ال يؤثر في حين  من حيث الرضا بين الطرفين وآذا االنسجام بينهما، توافقه الزواجي

  .االحتراق النفسي لألستاذ بدرجة اإلجماع بين الطرفين وآذا درجة التعبير عن العواطف

  :لدراسة إلى النتائج التاليةوقد توصلت ا     

دة      يعاني  - ة البلي زوجين في والي اتذة المت ى   مستوى  من  األس وق المتوسط عل ة    ف اد الثالث األبع

د األول  : وهي  الحتراق النفسي  ل الي  (البع اد االنفع اني   و)اإلجه د الث د المشاعر  (البع د  و) تبل البع

 ).تدني االنجاز الشخصي(الثالث  



اني  - ي واليع اتذة ف دة األس ة البلي ن ي توى م ى مس ط عل وق المتوس ق   ف ة للتواف اد األربع األبع

د األول : وهي  الزواجي  ين الطرفين(البع اني و)الرضا ب د الث ين الطرفين(البع ) واالنسجام ب

 ).التعبير عن العواطف( رابعالبعد الو )اإلجماع بين الطرفين(البعد الثالث  و

اني  - دة   يع ة البلي ي والي اتذة ف ن األس توى م ى  مس ط عل وق المتوس ق    ف ة للتواف ة الكلي الدرج

 . الزواجي 

دى   - عدم وجود عالقة ارتباطية سالبة ودالة إحصائيا بين االحتراق النفسي والتوافق الزواجي ل

  .األساتذة

ي         - راق النفس ة االحت ين درج ائيا ب ة إحص البة ودال ة س ة ارتباطي د عالق ين   توج ا ب و الرض

  .وجينالطرفين لدى األساتذة المتز

ي      - راق النفس ة االحت ين درج ائيا ب ة إحص البة ودال ة س ة ارتباطي د عالق ين   توج جام ب واالنس

  .الطرفين لدى األساتذة المتزوجين

راق النفسي   - ين    وجود عالقة ارتباطية سالبة وغير دالة إحصائيا بين درجة االحت اع ب و اإلجم

  .الطرفين لدى األساتذة المتزوجين

ر عن    ارتباطية سالبة وغير دالة إحصائيا بين درجة االحتراق النفسي وجود عالقة  - و والتعبي

  .العواطف لدى األساتذة المتزوجين

ي  - راق النفس ات االحت طات درج ين متوس روق ب ود ف دم وج زوجين  ع اتذة المت دى األس ل

  ).ذآر، أنثى (تبعا الختالف الجنس 

ي   - راق النفس ات االحت طات درج ين متوس روق ب ود ف ا   وج زوجين تبع اتذة المت دى األس ل

  ).المتوسط، الثانوي (الختالف المرحلة التعليمية 

 

  

  

  

  



  

  :البحثـــ إشكالية 1
  

العديد من المصطلحات في مجال علم النفس طبيعة الحياة التي يعيشها اإلنسان  تعكس       

في الوقت المعاصر، وما يعانيه من مشكالت، وضغوط نفسية، حتى أصبح آل من القلق 

تمثل ظواهر تتطلب مزيدا من الجهد و البحث، ... والضغوط، واالحتراق النفسي، وغيرها

سبباتها ، وآيفية تفادي آثارها السلبية ، فنتيجة الظروف بهدف الكشف عن طبيعتها ، وتحديد م

الصعبة التي يمر بها األفراد وما يرتبط بها من عقبات قد تعيق المسار الحسن لحياتهم ، آما قد 

  .تؤثر على تعاملهم مع المشكالت التي تواجههم

وإذا آان . م عائليةويزداد األمر سوء إذا آان لهذا الفرد أدوارا ومهاما متعددة مهنية آانت أ 

المجتمع المدرسي صورة مصغرة من المجتمع اإلنساني ، فان األساتذة يحتلون مكانة مهمة في 

العملية التعليمية في جميع الدول ، ورغم التطورات والتغيرات المستمرة والمفاجئة  ، فان ذلك 

ي العام السائد في لم يقلل من دورهم ، فنوعية الظروف وخصائصها الناتجة عن المناخ المدرس

المؤسسات التربوية، تتطلب توفر آفاءات عالية ومهارات تسمح التعامل بفعالية مع عوامل 

متعددة قد ترهق األستاذ على أداء دوره بفعالية ، ومن تلك العوامل الضاغطة يذآر، أن 

رنة اآتظاظ األقسام ، والتغيير المستمر في المناهج والمقررات، تدني األجر الشهري مقا

بالمهن األخرى ، التخوف من زيارة المفتش ، السلوك العدواني للتالميذ والزمالء ، نقص 

فرص التكوين والترقية ، آلها مؤشرات تدل على الوضعية الصعبة لمهنة التدريس ، مما يؤثر 

ة حتما على الحالة النفسية لألستاذ ، ويجعله يعاني من حاالت التوتر و اإلجهاد االنفعالي ، وقل

االنجاز المهني وعدم الرضى الوظيفي، فاألستاذ الذي ال يحسن التعامل مع متطلبات مهنة 

  .التدريس قد يتحول إلى فرد يعاني من ضغط مهني ناتج عن بيئة العمل

وهناك العديد من العوامل المؤثرة على االحتراق النفسي لدى المعلمين ، إذ ذآرت       

أن المعلم يعاني من بعض المشكالت المرتبطة بمهنة إلى  )1993هاشم و طاحون،(دراسة



التدريس آازدياد حجم العمل ، العبء التدريسي ، عدم القدرة على ضبط سلوك التالميذ ، 

 فقدان السيطرة والتحكم في متطلبات المهنة، والنظرة االجتماعية المدنية له ، وغيرها من 

هاشم (.مهنة التدريس بالضغوط النفسية ربط إلىاألسباب ، األمر الذي دعا بعض الباحثين 
 ).295،ص1993عبد المقصود،طاحون،

وتراآم الضغوط على األستاذ قد يجعله يصل إلى مرحلة االحتراق النفسي الذي يصفه       

بأنه اضطرابا استجابيا للضغوط التي يتعرض لها المعلم ، مما يجعله . )2001الشرنوبي،(

  ).272،ص 2001الشرنوبي،(.لية التعليمية آلهايؤثر سلبا في حياته بل في العم

وظاهرة االحتراق النفسي تصيب المهنيين اللذين يواجهون معوقات تحول دون قيامهم       

بمهامهم المهنية آاملة ، فيسبب لهم اإلحساس بالقصور و العجز عن تأدية العمل بالمستوى 

ضغط النفسي ، يلزم المهني بأن المطلوب منهم، وغالبا ما يترتب على هذا الوضع حدوث ال

يتكيف معه ، لكي يقلل من إحساسه بالعجز ، ويتميز هذا النوع من التكيف بتدني مستوى 

  .الدافعية ، والشعور بعدم الرضى ، والعالقة الجافة التي تربطه بزمالئه

  ).237-253،ص 1989دواني وآخرون،(

وقد يتعدى األمر في حاالت االحتراق النفسي إلى تدني مفهوم الذات و الشعور بالنقص ،       

وانخفاض الثقة بالنفس والشعور بالحزن والعجز واالستياء و اإلحباط والغضب وفقدان روح 

، أن االحتراق النفسي يؤثر في )2200مخيمر،(وقد ذآر. الدعابة وإهمال األولويات الشخصية

الروح المعنوية للفرد فيجعلها منخفضة ، بل يساعد في ظهور بعض االضطرابات البدنية ، 

خضر (وقد يمتد أثره للمنزل فيكون سببا في األزمات الزواجية ، والصراعات األسرية 
  ).250،ص2200مخيمر،

معهم األستاذ سواء في  المدرسة أو  ولهذا فاالحتراق النفسي تتعدى آثاره إلى آل من يتعامل

خارجها ، وقد يصل به األمر إلى التخلي عن مهنة التدريس أو حاالت الطالق، ما لم يجد 

  .(Céleste et Raymond .2005.p216). المساندة الفعالة من اآلخر



ونظرا لألعراض المترتبة عن ضغوط مهنة التدريس ، فان هذه الوضعية الصعبة ال       

ف عند األستاذ فحسب بل تمتد آثارها إلى األسرة ، والمجتمع آكل ، وهنا تكمن خطورة تتوق

المشكلة ، فقد تتدهور العالقات االجتماعية مع اآلخرين ، ويفضل المعلم أن يبقى منعزال لوحده 

  .، آما يؤثر ذلك في عالقاته العائلية ، ومنها عالقته الزوجية

                     (Cano.Garcia .et al.p.929)  

وبما أن الزواج هو استجابة لنداء فطري في أصله، هدفه بناء المجتمع واستمرار النوع        

و إرضاء الطرفين الذآر واألنثى، فانه يعد آذلك من أهم رآائز الصحة النفسية إلسهاماته في 

الدائمة بين الرجل  وهو تلك العالقة االجتماعية الوحيدة. إشباع العديد من الحاجات والدوافع

  .والمرأة التي يبارآها اهللا ألنها األساس الشرعي السليم لتكوين األسرة

وبما أن طبيعة الزواج عملية تفاعلية ومستمرة بين الزوجين رغم اختالفهما في األصل       

عن بعضهما البعض من حيث سمات الشخصية ، إال أن هناك مساحة لالتفاق بينهما لكي 

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا  " :ما وتنشأ المودة والرحمة لقوله تعالى تسكن أنفسه

سورة الروم ، ،  "لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك آليات لقوم يتذآرون
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فانه ) :" ص(الرسول ، ولقول  21اآلیة ،

  .117صحيح البخاري،ج،. "حصن للفرج أغض للبصر، وأ

وبناء على ذلك فان طرفي العالقة الزوجية يعمالن على تحقيق زواج ناجح وتهيئة       

العوامل المساعدة على ذلك ، لكن هذا ال يعني عدم وجود زواج فاشل ألن عدم التوافق قد نشأ 

على مر أيام أو مراحل الحياة الزوجية وخاصة في عصرنا الحالي المتسم بالسرعة وآثرة 

  .طالمطالب والضغو

وقد أآدت الكثير من نتائج الدراسات على أهمية الزواج في النمو النفسي للفرد ، وأن       

المتزوجين يشعرون بسعادة عامة وإقبال على الحياة ، وبفعالية في االنجاز والعمل مقارنة 

التي توصلت إلى أن  )April and .Taors( الدراسات نجد دراسة تلكومن  ؛بغير المتزوجين 

اج الناجح يرتبط باالنجاز واإلبداع والقدرة على التجديد ومقاومة ضغوط الحياة الزو

 (April .Taors.2005 .p32)..والعمل



، التي أشارت في )1993حسن مصطفى، ورواية محمود، (آما تدعم ذلك دراسة       

جاحات في نتائجها أنه من خالل شعور الفرد بالرضا والسعادة الزوجية يتحقق له العديد من الن

فالعالقة  ).6،ص1993حسن مصطفى،روایة محمود،(.مجاالت الحياة االجتماعية والعملية

الزوجية ال تأتي بعقد زواج فقط وإنما هي آالبناء التي تحتاج إلى دعم وتجديد مستمر لكي 

  .يبقى محافظا على هيكلته

االتفاق في أمورهما وبناء على ذلك ، فكلما تمكن الزوجين التقليل من حدة الصراعات وعدم 

الزوجية ، من خالل زيادة الحاجات التي تعزز تفاعلهما الثنائي االيجابي وبأقصى درجة 

  .ممكنة ، يؤدي إلى استمرار العالقة الزوجية ويدعمها

تدريب الزوجين على بعض الكفاءات مثل االرتكان للهدوء، وتهدئة الشريك ،  ولعل      

صات الجيد تجعلهما أآفاء في حل خالفاتهما ويؤدي ذلك إلى وتقمص حالته الوجدانية، واإلن

خالفات صحية تسمح بازدهار العالقة الزوجية والتغلب على السلبيات التي إن ترآت لحالها 

ويحدث العكس لدى األزواج غير المتوافقين فيفشلون في مواجهة . تتفاقم وتدمر الزواج

النقص وعدم الكفاءة مما ترتب عليه تعطيل المشكالت والصعوبات مما ينمي لديهم الشعور ب

من  طاقتهم وقدراتهم ويقلل فرص نجاحهم في الحياة ونجاح العالقة الزوجية وما يناط بها

مسؤوليات وأدوار يتوقف بالدرجة األولى على مستوى تفاعل الزوجين ورضاهما وتقبلهما 

التوافق مؤشر للزواج لبعضهما البعض، فالتوافق الزواجي مؤشر للزواج الناجح ، وسوء 

أن من أهم عالمات التوافق الزواجي الحسن، الشعور بالسعادة،  )Arkoff(الفاشل، ويرى

  ).231،232،ص 1995المرسي،(.التفاهم حول السلوك، التماسك، االنسجام، والمودة 

وتوصلت بعض الدراسات إلى أن االضطرابات الزوجية ارتبطت باالنفعاالت السالبة بين      

الزوجين مثل الخوف ، والحزن ، وغيرهما ، بينما التوافق الزواجي ارتبط باالنفعاالت 

 .الوجدانية الموجبة مثل البهجة ، السرور، التفاؤل ، المرح

)Doniel and Christian.1998 .(  

عليه فان األزواج غير السعداء غالبا ما يضاعفون مشاآلهم باتصال خاطئ مثل و        

التعبير عن شعورهم بطريقة غير مباشرة وال يقدمون وسائل واضحة مفهومة آاملة ويفشلون 



آذلك في دراسته إلى أن الفرد الذي يضفي على  )Golman.2000( وقد أشار. في االسترجاع

من خالل حرصه على االندماج معها في أنشطة مشترآة ، أسرته مشاعر البهجة والسرور 

آالخروج مع بعض وحضور المناسبات والرحالت يشعرهما ذلك بالتقارب ، إذ أن األنشطة 

المشترآة بين الزوجين من الدالالت الهامة للتوافق الزواجي، سواء آانت داخل المنزل أو 

وهي من أساليب التواصل العقلي  خارجه، مثل الحديث المشترك أو األنشطة الترويحية ،

 .Frankوقد توصلت أيضا دراسة . )117،ص1995آمال إبراهيم مرسي،. (والعاطفي 

Avery and Laman.1988.)(  إلى أن التعاطف بين األزواج والقدرة على ضبط االنفعاالت

و االآتفاء الذاتي وإدراك المسؤولية الذاتية واالجتماعية والقدرة على االتصال مع الشريك 

 .Frank).والتعبير عن االحترام ، آانت من أهم العوامل المرتبطة بالتوافق الزواجي

Avery and Laman.1988.p729-737) 

م ذلك من خالل اقتناع الزوجين بضرورة تجاوز الخالفات السطحية العادية التي تمر ويت     

عليهما في حياتهما اليومية حتى ال تترك أية مضاعفات جانبية أو آثار متبقية تراآمية في 

بينما في حاالت عدم التوافق الزواجي عادة ما . نفسيهما تنغص عليهما معيشتهما مع بعضهما

آثرة مطالب الزوجة ، وتشكو الزوجة من الالمباالة وعدم اهتمام الزوج بها، يشكو الزوج من 

حيث يفشالن في إدارة النزاعات الزوجية وتظهر االنفعاالت و األفكار التي تغذى بالغضب 

مثل االتهام المتبادل  فتسود بينهما مشاعر االشمئزاز ، والسخط ، واالحتقار، وتطفو على 

، ويحتد الغضب، وقد يكون ذلك في مواقف بسيطة، يمكن تجنبها  السطح الخالفات القديمة

، 2001الشادلي،( .بمهارات اتصال جيدة ، و إنصات جيد للشكوى واالعتراف بالحقوق
  ).63-62ص

وإن عدم التوافق الزواجي وما يتبعه من عدم اإلشباع العاطفي إلى جانب النزاعات      

الشعور بعدم األمن والقلق واالآتئاب و اإلرهاق الزوجية والمشاعر السلبية ، حيث يشيع 

العصبي و عدم االتزان النفسي والوجداني والخوف من المستقبل و الشعور بالضياع ، آل هذه 

حسن (.مؤشرات تشكل دوافع قوية للتوتر النفسي لدى األفراد غير المتوافقين من الجنسين
  ).21،ص1993مصطفى،روایة محمود،



حثين أن ثمة عالقة بين االحتراق النفسي والتوافق ، فمواجهة المشكالت ويرى بعض البا      

من أثار الضغط واالحتراق النفسي ويساعد الفرد والمواقف الضاغطة ، والتغلب عليها يقي 

   ).Angel et al 2003- 1998نجاة زآي ، مدیحة عثمان (على زيادة أداء الفرد 

يتضح مما سبق أن الدراسات رآزت على موضوع االحتراق النفسي لدى فئات مختلفة       

من العاملين ومنها األستاذ، بينما اهتمت دراسات أخرى بموضوع  التوافق الزواجي لديهم ، 

وآيف يمكن أن يؤثر أحد المتغيرين في اآلخر ؛ فقد يؤدي . ولم تدرس نوعية العالقة بينهما 

نفسي لألستاذ المتزوج  إلى توتر مستوى توافقه الزواجي ، آما قد يكون هذا االحتراق ال

األخير من بين الموارد الهامة للتخفيف من حدة المعاناة المهنية  بما تمتاز به العالقة الزوجية 

  .عيات والمواقف اليومية ضوالمن ايجابيات  خالل 

  :التاليةنطرح التساؤالت ما سبق وبناء على 

  ؟يعاني األساتذة المتزوجين من احتراق نفسي مرتفعهل : 1س 

  ؟ هل يعاني األساتذة من توافق زواجي منخفض: 2س

دالة إحصائيا بين االحتراق النفسي و التوافق الزواجي  سالبة هل توجد عالقة ارتباطيه: 3س 

التعبير عن ، اإلجماع بين الطرفين،  االنسجام بين الطرفين ، الرضا بين الطرفين(ه و أبعاد 

  لدى األساتذة في والية البليدة ؟) العواطف

الذآور، (هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في االحتراق النفسي تعزى لمتغير الجنس : 4س

  لدى األساتذة المتزوجين ؟) اإلناث

المرحلة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في االحتراق النفسي تعزى لمتغير : 5س

 لدى األساتذة المتزوجين ؟) الثانوي، المتوسط(التعليمية 

 

 

  



 :البحثفرضيات  ــ2
  .يعاني األساتذة المتزوجين من احتراق نفسي مرتفع -1

  .يعاني األساتذة من توافق زواجي منخفض -2

بين الدرجة الكلية لالحتراق النفسي و الدرجة سالبة ودالة إحصائيا توجد عالقة ارتباطيه  -3

،  االنسجام بين الطرفين ، الرضا بين الطرفين(بأبعاده األربعة  الزواجيالكلية للتوافق 

  .لدى األساتذة) التعبير عن العواطف، اإلجماع بين الطرفين

الذآور، (توجد فروق ذات داللة إحصائية في االحتراق النفسي تعزى لمتغير الجنس  -4

  .لدى األساتذة المتزوجين) اإلناث

المرحلة التعليمية توجد فروق ذات داللة إحصائية في االحتراق النفسي تعزى لمتغير ـ 5

 .لدى األساتذة المتزوجين) الثانوي، المتوسط(

  :البحثــ أهمية 3
ـ قلة عدد الدراسات ، والبحوث التي تناولت العالقة بين االحتراق النفسي للمعلمين  والتوافق 1

  .  الزواجي مما يثير األطر النظرية الخاصة بالدراسات النفسية في المجتمع الجزائري

وهي شريحة األساتذة، و التي تعاني مشكالت مهنية  البحثـ أهمية الشريحة التي تناولتها 2

  .تقلل من فعاليتهم وأسرية

الحالية في معرفة العالقة بين مستوى االحتراق النفسي ودرجة التوافق  البحثـ إسهام نتائج 3 

الزواجي ، مما يتيح الفرصة للمرشدين النفسانيين في الميدان لتصميم البرامج اإلرشادية 

درجة االحتراق المناسبة على المستوى الوقائي ، وتفعيلها لمساعدة األساتذة التخفيف من 

  . النفسي لديهم وتحقيق توافقهم الزواجي ، و الصحة النفسية

  :الحالي إلى تحقيق األهداف التالية البحثسعى ي   :البحثــ أهداف 4

  .ـ التعرف على مستوى االحتراق النفسي لدى األساتذة المتزوجين



  . ـ التعرف على مستوى التوافق الزواجي لدى األساتذة

األربعة  هطبيعة  العالقة بين االحتراق النفسي و التوافق الزواجي و أبعادـ التعرف على 

التعبير عن ، اإلجماع بين الطرفين،  االنسجام بين الطرفين ، الرضا بين الطرفين(

  .لدى األساتذة ) العواطف

  .ـ التعرف على الفروق في االحتراق النفسي بين الذآور واإلناث

  .المرحلتين المتوسطة والثانوية ـ التعرف على الفروق في االحتراق النفسي بين     

  :تم االعتماد على المصطلحات التالية   :إجرائياالبحث مصطلحات  ــ تحدید5  

 :   Burnoutستاذــ االحتراق النفسي لأل1ــ5

وصف حالة تنتج أن االحتراق النفسي عبارة عن ) Consini et al )1996,ذآر       

عن زيادة مطالب العمل، وعدم المساندة ،وعدم القدرة على الوفاء بالمطالب الموآلة للفرد،و 

انخفاض مستوى العمل عن قدرات العامل، وسوء توظيف القدرات، مما ينجم عنها 

اضطرابات نفسية، بل يؤدي للصراع الزواجي واألسري، مما يترتب عليه عدم جودة 

عن العمل و اإلعياء العاطفي، و االضطرابات السيكوسوماتية ،وتبلد  األداء،و التغيب

  ).Consini et al, 1996,p 118( .المشاعر
  

بأنه الدرجة التي يحصل عليها األستاذ في مقياس االحتراق النفسي لـ  إجرائياويعرف         

الكلية وأبعاده الدرجة والتي تقاس من خالل  الحالي، البحثالمستخدم في  آریستينا ماسالش

 .تدني االنجاز الشخصي تبلد المشاعر، اإلجهاد ،: الثالثة اآلتية

  Marital Adjustment:التوافق الزواجي ـ2ــ5

 

درجة تواصل الفكري و الوجداني و " :التوافق الزواجي بأنه ) 1999(خليل عرف        

قية سوية تساعدهما في العاطفي و الجنسي بين الزوجين بما يحقق لهما اتخاذ أساليب تواف



تخطي ما يعترضهما في حياتهم الزوجية من عقبات و تحقيق أقصى قدر معقول من السعادة و 

  ). 17، ص1999خليل ، ( ".الرضا 

بأنه الدرجة التي يتحصل عليها األستاذ من خالل إجابته على فقرات إجرائيا  ويعرف       

  ). Graham Spanier1976،, غراهام سبانييه(مقياس التوافق الزواجي لـ 

الدراسات السابقة -7  

الدراسات التي تناولت اإلحتراق النفسي  -7-1  

 ):1995(دراسة السمادوني -1
 

إلى التعرف على مصادر اإلنهاك النفسي لمعلمي التربية الخاصة من خالل التعرف  هدفت      

و التعرف على مدى التشابه و االختالف ).شخصية أو بيئية(على العوامل المسببة لتلك الظاهرة

في نوعيتها وفقا لطبيعة و خصائص المعاقين وجنس المعلم وآذلك التعرف على تبعات مظاهر 

لفيزيولوجية والسلوآية التي تعتبر مؤشر لسوء الحالة و تكونت عينة الدراسات اإلنهاك النفسي ا

الفكرية و الصم والبكم (معلمة من معاهد ومدارس التربية الخاصة ) 125(معلما و ) 115(من 

وآشفت نتائج  .و المنصورة   بمدينة طنطا و المحلة الكبرى و قبوسينا وبنها  )و اإلعاقة البصرية

الدراسة عن ارتباطات سالبة ودالة بين اإلرهاق االنفعالي وضعف االهتمام بالبعد اإلنساني في 

التعامل و بين سن المعلم  ، آما تبين عدم وجود ارتباطات دالة بين االنجاز الشخصي المنخفض 

اإلنهاك النفسي  و اإلنهاك النفسي وبين سن المعلم ، في حين آان هناك ارتباط موجب ودال بين

ومحدداته لدى معلمي التربية الخاصة وبين حالتهم االجتماعية ، آما جاءت ارتباطات سالبة ودالة 

آما اسفرت نتائج الدراسة . بين اإلنهاك النفسي ومحدداته وآل من المؤهل الدراسة والخبرة 

لدرجة الكلية له وبين وجود عالقة ارتباطيه موجبة ودالة بين محددات وأبعاد اإلنهاك النفسي وا

المتغيرات المهنية المتعلقة بالعمل ووجود فئة نوعية من المتغيرات تتمثل في عدم المشارآة في 

 . صنع واتخاذ القرار وغموض الدور والضغط النفسي وضغط المهمة

 

  



  :)1998(دراسة نجاة زآى، ومدیحة عثمان عبد الفضيل - 2

ن االحتراق النفسي، وأساليب مواجهة هدفت الدراسة إلى تعرف العالقة بي      

المشكالت،تعرف مدى إمكانية التنبؤ بالضغوط النفسية واالحتراق النفسي للمعلمين من خالل 

  .أساليب مواجهة المشكالت 

 61( معلم من المدارس الثانوية بمدينة المنيا ) 138(تكونت عينة الدراسة من      

ومقياس االحتراق  .) 1993( س أساليب المواجهةمقيا: ،استخدمت الدراسة)معلمة77معلًما،

 ،) 1994(عادل عبد اهللا محمد : ترجمة وإعداد ،) 1986( ليزجر وسيدمان النفسي للمعلمين

  .) 1989(مغاورى عبد الحميد مرزوق  :مقياس الضغوط النفسية إعداد

أشارت نتائج الدراسة إلى وجود ارتباط دال موجب بين أساليب المواجهة غير الفّعالة       

، وبين االحتراق النفسي، ووجود ارتباط ]القلق، خفض التوتر، تجاهل المشكلة، تأنيب النفس[

الترآيز على حل المشكلة، والعمل بجد واإلنجاز، [دال سالب بين أساليب المواجهة الفعالة 

، وبين االحتراق ]األصدقاء،والبحث عن الدعم الروحي،والترآيز على االيجابيات واللجوء إلى

القلق،وتأنيب النفس، [النفسي؛ آما أمكن التنبؤ بالضغوط النفسية للمعلمين من خالل أساليب 

القلق، والعمل بجد  أسلوبي، والتنبؤ باالحتراق النفسي من خالل ]والعمل بجد واإلنجاز

  .واإلنجاز

أن تبنى المعلم ألساليب مواجهة فعالة؛ يقلل من تعرضه لالحتراق  صلت الدراسة إلىتو      

النفسي، على العكس من المعلم، الذي يتبنى أساليب مواجهة غير فعالة، والتي تؤدى بالمعلم 

إلى أن يكون عرضة لالحتراق النفسي، آما أن ألساليب المواجهة قدرة على التنبؤ باالحتراق 

  . النفسي

  : )2001(دراسة منصور السيد   -3

هدفت الدراسة إلى معرفة عالقة االحتراق النفسي بالجنس، الخبرة،المرحلة التدريسية       

ممن يدرسون بمدارس األمل  95التي يعمل بها المعلم و ذلك على عينة من المعلمين تبلغ 

راق النفسي للمعلم معلمة ومن أدواتها مقياس االحت 45معلما و  50بمحافظة اسوان ، منهم 



من إعداد الباحث، ومما توصل إليه  أن المعلمات أآثر تعرضا لالحتراق النفسي من المعلمين 

وأن المعلمين الجدد أي األقل خبرة أآثر شعورا  باالحتراق النفسي من المعلمين األآثر خبرة، 

  .عدادية والثانوية وأن معلمي المرحلة االبتدائية أآثر شعورا من المعلمين في المرحلتين اإل

  :)Diann).2002دراسة  - 4

اختبار أثر الخصائص الشخصية واستراتيجيات المواجهة على الضغوط النفسية "     

  ."النفسي للمعلم واالحتراق

هدفت الدراسة إلى التحقق من الفروق الفردية في الخصائص الشخصية لدى المتفائلين     

اإلحساس المنخفض بالضغوط؛ وبالتالي انخفاض مستوى واالنبساطيين، والتي تؤدى إلى 

المواجهة التي يستخدمها آل من  التعرف على استراتيجياتوآذلك ،االحتراق النفسي

معلم بإحدى ) 108(تكونت عينة الدراسة من و .المتشائمين والمتفائلين لمواجهة الضغوط

  .مدارس آاليفورنيا

ق دالة في التأثر بالضغوط واالحتراق النفسي يمكن أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فرو      

بمعنى أن الشخص المتفائل أقل تأثًرا  -إرجاعها إلى التفاؤل والتشاؤم لصالح المتفائلين

بالضغوط عن المتشائم بفرق دال ، آما آان المتشائمون أآثر استخداًما الستراتجيات المواجهة 

ً الستخدام استراتجيات الدعم بينما آان المعلمون المنبسطو ،غير الفّعالة ن أآثر ميًال

آما أشارت الدراسة إلى  ،االجتماعي، وهم أقل عرضة لالحتراق النفسي عن االنطوائين

ارتفاع الضغوط النفسية واالحتراق النفسي لدى آل من المعلمين صغار 

  .والمعلمين األقل خبرة،واإلناث،السن

  ):2003(سعيد دراسة فوزیة عبد الحميد وعبد الحميد  -5

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر الجنس والخبرة ونوع الفئة التي يدرس لها المعلم ذلك على       

معلما لإلعاقة ) 42(، و) 100(معلم و) 133(االحتراق  النفسي للمعلم، وذلك على عينة تبلغ 

 معلما لإلعاقات) 14(لإلعاقة ،و) 11(معلما لإلعاقة السمعية و) 45(العقلية، و

معلما لإلعاقة المتعددة أطفال ومن أدواتها مقياس ماسالش وجاآسون ) 21(، )آبار(المتعددة



لالحتراق النفسي، وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود دالة إحصائية لالحتراق النفسي ترجع 

أآثر ) الكبار(للجنس أو الخبرة التدريسية وأن المعلمين الذين يعملون مع اإلعاقات المتعددة 

 .باالحتراق النفسي في بعد اإلجهاد االنفعالي شعورا 

   ):2003(دراسة وسام بریك  -6  

بلغ حجم ". عالقة الجنس و الحالة االجتماعية على االحتراق النفسي  عند المعلمين"        

) 446(من الجنسين، يعملون في المدارس الحكومية والخاصة في عمان منهم ) 1054(العينة 

أعزب ومن أدوات التطبيق مقياس ) 321(متزوجا ) 733(وأنثى، ) 593(ذآر و

Maslach et Jackson  ومما توصلت إليه الدراسة أن ) 1909(تعريب دواني وزمالؤه

إصابة الذآور باالحتراق النفسي أآثر من اإلناث على بعدي تبلد المشاعر والشعور بنقص 

من غير المتزوجين على بعد اإلجهاد  آما أن المتزوجين أآثر معاناة االنجاز دون البعد الثالث،

  .االنفعالي آبعد لالحتراق النفسي

  : Cunningham, et. al) 2004( دراسة  - 7

ومتغيرات  ،شبكة عالقات االتصال في عالقتها بالشخصية«  التعرفهدفت الدراسة إلى    
على اإلصابة باالحتراق )أ(آما هدفت إلى تحديد تأثير النمط  ،" أخرى في فهم الصحة العامة 

  . من اإلداريين الذآور) 196(تكونت عينة الدراسة من و .النفسي

  :استخدمت الدراسة األدوات اآلتية

  مقياس لتحديد مستوى الكولسترول وضغط الدم* 

  مقياس ماسالش لالحتراق النفسي * 

  ) أ(مقياس العدوانية الذي يقيس النمط * 

  مقياس جو لد برج للصحة العامة * 

  مقياس القلق لجاآسون * 



أشارت نتائج الدراسة إلى أن حدوث االحتراق النفسي؛ يؤدى إلى تعرض شخصية الفرد       

وجود ارتباط دال سالب بين الصحة  و ،ألفعال تتسم بالقلق، والمعاناة من ارتفاع ضغط الدم

{ ) أ(قلق؛ وآذلك وجود عالقات إيجابية دالة بين النمط وبين االحتراق النفسي وال،العامة 

وآان لنمط الشخصية تأثير في اختالف  .وارتفاع مستوى ضغط الدم والكولسترول} العدوان 

والذين تقلدوا المناصب  –) أ(مستوى االحتراق النفسي، حيث آان اإلداريون ذوى النمط 

  ). ب(أآثر احتراقًا عن ذوى النمط  -العليا

، )أ(ضغوط العمل وعالقتها بالنمط  " )2004(و عوید المشعان   دراسة هبة إبراهيم - 8

  ." ووجهة الضبط، والرضا الوظيفي لدى المعلمين المصريين والكويتيين

هدفت الدراسة إلى فحص الفروق بين المعلمين المصريين، والكويتيين في إلحساس      

لرضا الوظيفي؛ وآذلك فحص العالقة ، ووجهة الضبط، وا)أ(بضغوط العمل، والنمط 

طبقت الدراسة على عينة و.والرضا الوظيفي) أ(االرتباطية بين ضغوط العمل وآل من النمط 

  استخدمت الدراسة و )آويتي) 155(مصري ،) 253[(معلًما ) 408(مكونة من 

   و)1998(ترجمة عويد المشعان،cooper and wiliamsمقياس ضغوط العمل  

 )1966(مقياس وجهة الضبط لروتر و )2002(أحمد محمد عبد الخالق ) أ(مقياس النمط  

  .)1999(أحمد محمد عبد الخالق : ترجمة 

النتائج إلى وجود فروق دالة بين المعلمين المصريين والكويتيين في اإلحساس  أشارت      

بالضغوط لصالح المعلمين المصريين، وسجل المعلمون الكويتيون درجات مرتفعة من النمط 

) أ(والرضا الوظيفي عن المعلمين المصريين؛ آما ارتبطت ضغوط العمل إيجابيًا بالنمط ) أ(

) أ(آما أشارت الدراسة إلي أن ذوى النمط .داخلية والرضا الوظيفيوسلبيًا بوجهة الضبط ال

يفرضون على أنفسهم مستويات مرتفعة ) أ( أآثر تأثرًا بالضغوط، وفسر ذلك بأن ذوي النمط

  .من الضغوط

  : Hui-jen (2004)دراسة  -9



من  هدفت الدراسة إلى التحقق من عالقة الجنس واالحتراق النفسي،لدى عينة مكونة       

) 525(طالبا  من آليات مهنية تقع في أماآن مختلفة في تايوان، منهم) 1034(

طالبة، ومن أدواتها مقياس ماسالش،ومما توصلت إليه الدراسة أن الطالبات ) 509(طالبا،و

 .يعانين درجة أعلى من االحتراق النفسي من الطالب الذآور

  : )2004(دراسة العطية وعيسوي -10

دراسة إلى معرفة مستوى االحتراق النفسي لدى عينة من العامالت مع ذوي هدفت ال        

الجنسية، السن، الحالة االجتماعية، المؤهل (االحتياجات الخاصة وعالقته ببعض المتغيرات 

عامل، ) 138(بدولة قطر،وتكونت العينة من )الدراسي، الخبرة نوع العمل، نوع اإلعاقة

  :لالحتراق النفسي، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية واستخدمت الباحثة مقياس ماسالش

وجود مستوى معتدل من االحتراق النفسي لدى العامالت مع ذوي االحتياجات الخاصة  -

  بدولة قطر 

وجود فروق ذات  داللة إحصائية بين القطريات وغير القطريات في بعد الشعور باالنجاز  -

 .والدرجة الكلية لصالح القطريات

من  األقلوجود فروق ذات  داللة إحصائية بين المستويات العمرية لصالح الفئة العمرية   -

 .ثالثين سنة

وجود فروق ذات  داللة إحصائية بين المتزوجات وغير المتزوجات في االحتراق النفسي،  -

 .في بعد نقص الشعور باالنجاز واإلجهاد االنفعالي والدرجة الكلية لصالح غير المتزوجات

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مستويات الخبرة في االحتراق النفسي لصالح سنوات  -

 .سنوات في بعد اإلجهاد االنفعالي والدرجة الكلية 5الخبرة األقل من 

وجود فروق ذات  داللة إحصائية بين ذوي المؤهالت المختلفة في االحتراق النفسي لصالح  -

بعد اإلجهاد االنفعالي ونقص الشعور باالنجاز والدرجة الحاصالت على الثانوية العاملة في 

 .الكلية

 .اإلعاقةوجود فروق ذات داللة إحصائية في االحتراق النفسي تبع لنوع  -

  



  :  Butler , Constantine  )2005( دراسة  -  11

هدفت الدراسة إلى اختبار العالقة بين تقدير الذات الجماعي، واالحتراق النفسي        

ذآور  تراوح عمر العينة ) 118(إناث،) 415(معلم ) 538(تكونت عينة الدراسة من .المهني

قائمة  .:استخدمت الدراسة ) سنة، وتنوعت بين الريف،والحضر،والبدو] 65- 25[ما بين

 1992مقياس تقدير الذات  ،مقياس ماسالش لالحتراق النفسي ،المتغيرات الديموجرافية 

)CSES (Luhtanen  &Crocker( (. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقات

مختلفة بين أبعاد مقياس تقدير الذات، وبين أبعاد االحتراق النفسي، حيث ارتبط تقدير الذات 

سلبيًا بتبلد  العام سلبيًا باإلنهاك، وإيجابيًا باإلنجاز الشخصي؛ وارتبط تقدير الذات للهوية

ي، بمعنى أن ارتفاع تقدير الذات يقلل من اإلحساس المشاعر، وإيجابيًا باإلنجاز الشخص

  .باالحتراق النفسي

  

  ):2005(دراسة عبد اهللا جاد محمود 12-

هدفت الدراسة إلى التعرف على عالقة عوامل الشخصية باالحتراق النفسي والتعرف         

تكونت ). النوع، المرحلة التعليمية(لمتغيرات  على الفروق في مستوى االحتراق النفسي تبعا

بالمرحلة االبتدائية والثانوية ) التخصصات األدبية والعلمية(معلما) 444(عينة الدراسة من 

استخدمت الدراسة) .ثانوي 216ابتدائي، 228( )الجزء األول(مقياس التحليل اإلآلينيكي     

Lattel & Krug  مقياس ) 1998(رحمن، وصالح أبو عباة محمد السيد عبد ال: ترجمة وتقنين

أشارت النتائج إلى وجود ) 2005(عبد اهللا جهاد محمود: االحتراق النفسي للمعلمين إعداد

الثبات ( ارتباط دال نسبيا بين مستوى االحتراق النفسي للمعلمين وآل من العوامل التالية

ين مستوى االحتراق النفسي و وجود ارتباط دال موجب ب) االنفعالي،السيطرة،التنظيم الذاتي

الثبات االنفعالي، :للمعلمين وعاملي التوتر واالندفاعية آما أشارت نتائج الدراسة الى أن آال من 

والسيطرة، و التنظيم الذاتي والتوتر من أهم عوامل الشخصية المسهمة في االحتراق النفسي 

النفسي فكان معلموا المرحلة للمعلمين ، و عن الفرق بين المراحل التعليمية في اإلحتراق 



الثانوية أآثر معاناة من االحتراق النفسي عن معلمي المرحلة االبتدائية، وآذلك آان لعامل 

.أآثر احتراقا من المعلمين الذآور) اإلناث(الجنس  

 

 : ( 2005) وهيبة حاتم دراسة13-

تحت       رسالة  عن عبارة وهي "االستعجاالت مصلحة أطباء لدى المهني اإلنهاك "عنوان 

 منهم طبيب 300 من البحث عينة تكونت.الجزائر بجامعة العيادي النفس علم في ماجستير

 Maslach) لمسالش  النفسي االحتراق مقياس الباحثة استعملت وقد إناث،195 و ذآور 105

Paulhanالمقاومة  ومقياس استراتيجيات   ، (ومقياس باك   لالآتآب   (Beck) وآانت.  نتائج 

سةالدرا : 

 .المهني مستويات اإلنهاك ارتفاع من االستعجاالت مصلحة في العاملون األطباء ـ يعاني 1

 أّن اتضح اإلناث، حيث لصالح المهني اإلنهاك درجات في جوهرية جنسية فروق ـ يوجد 2

 .الذآور مع بالمقارنة النفسي االحتراق من معاناة أآثر اإلناث

 .اإلناث لصالح االآتآب درجات في جوهرية جنسية فروق ـ يوجد  3 

 إلى الدراسة انتهت نتائج حيث المواجهة أساليب استعمال في جوهرية جنسية فروق ـ  يوجد 4

 يستعمل حين في االنفعال، حول المواجهة المتمرآزة أساليب استعمال نحو الطبيبات ميل

  .المشكل حل حول المواجهة المتمرآزة أساليب الذآور

 :Ahola et ALL) 2005(دراسة  -14

هدفت الدراسة الى معرفة العالقة بين االحتراق النفسي الوظيفي واالآتئاب النفسي        

عامال يعملون بمهن مختلفة في فلندا عمرهم ) 3276(والجنس، وذلك على عينة مكونة من 

من النساء، واألدوات المستعملة مقياس  %50من الرجال و  %50سنة، 46-30مابين 

، ومما توصلت إليه أن االحتراق النفسي الوظيفي مرحلة مؤدية لالآتئاب Maslach ماسالش

  .النفسي وأن الرجال أآثر إصابة من النساء باالحتراق النفسي الوظيفي



  ):2006(دراسة إبراهيم القریوني وفرید الخطيب  -15

عالقة بعض العوامل الديموغرافية ودرجة االحتراق " هدفت الدراسة التعرف على       

هدفت الدراسة إلى معرفة ما إذا  آانت درجة االحتراق النفسي تختلف باختالف ".النفسي

معلما من ) 447(الحالة االجتماعية،وفئة إعاقة الطالب ، وجنس المعلم، وذلك على عينة تبلغ

معلما للتربية ) 163(، أعزبا) 136(متزوجا و) 311(الجنسين باألردن، منهم 

معلمة، باستخدام مقياس االحتراق ) 318(معلما و ) 129(معلما للعاديين و) 284(الخاصة،

  .Shrink)1996(النفسي لشرنك 

وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق في االحتراق النفسي ترجع لعامل الجنس والحالة      

لطالب، حيث أن معلمي اإلعاقة البصرية االجتماعية، بينما وجدت فرقا يرجع لفئة إعاقة ا

  .ومعلمي الموهوبين أعلى في درجة االحتراق النفسي عنى باقي الفئات

  

  : Tang &Bang)2006(دراسة  -16

هدفت الدراسة إلى معرفة عالقة الخبرة،الجنس باالحتراق النفسي لدى المعلمين الصينيين   

معلما اختيروا من عشر مدارس ابتدائية ) 896(من الجنسين من الجنسين ، وبلغ حجم العينة 

 MBIفي الصين ، ومن األدوات المستخدمة مقياس ماسالش  Humanفي والية هيمان 

وان  المعلمين  االحتراق النفسي لدى المعلمات أعلى منه لدى،:ووصلت إلى النتيجة التالية

  .الخبرة األقل ذوي الخبرة األآبر لديهم درجة أعلى من االحتراق النفسي من ذوي 

 :(2007)التيجاني جرادي دراسة17-

 وهي " االبتدائية المدارس معلمي لدى النفسي التحكم واالحتراق مرآز "  عنوان تحت        

 من البحث عينة تكونت.الجزائر بجامعة االجتماعي النفس علم في ماجستير على رسالة عبارة

 سنة 54 و 36 بين ما أعمارهم تتراوح ذآور، % 5.90و  إناث % 44.10 منهم معلم 220

 53.18%نسبة  و مرسمين % 82.72 نسبة ونجد .سنة 12 أقدميتهم تعدت %64.10 و

 :التالية القياس أدوات الباحث استعمل.للتربية التكنولوجية المعاهد من متخرجين



 و الصدق بدراسة قام ماسالش، وقدل النفسي االحتراق مقياس و لروتر التحكم مرآز مقياس

 : الدراسة التالية في بالنتائج وخرج المقياسين لكال الثبات

 .االحتراق النفسي من متوسطة بدرجة االبتدائية المدارس في المعلمون يعاني ـ1

 .لدى المعلمين النفسي االحتراق و الخارجي التحكم مرآز بين عالقة توجد ـ2

 االحتراق في درجة فروق وجد حيث الجنس بعامل الخاص الصفري الفرض تحقق عدم ـ3

 .اإلناث لصالح والمعلمات المعلمين بين النفسي

 .النفسي بين االحتراق و التالميذ سلوك ضبط على القدرة و العمر متغير بين عالقة توجد  ـ4

 .المعلمين عند السن في المتقدمين من احتراقا األآثر هم الشباب ـ5

 المدارس المعلمين في عند النفسي االحتراق ظاهرة على أثر له ليس الترسيم عامل  ـ6

 .االبتدائية

 التدريس بمهنة قبل االلتحاق التكنولوجية بالمعاهد أولي تكوين من استفادوا الذين المعلمون  ـ7

  .مباشرة التعليم التحقوا بمهنة الذين أولئك من نفسيا احتراقا أقل آانوا

 : (2007) ميهوبي فوزي ــ دراسة18

 بجامعة الجزائر، التنظيم و العمل النفس علم في رسالة ماجستير على عبارة هي و        

 لدى النفسي وعالقته باالحتراق الصحية المؤسسة داخل السائد التنظيمي المناخ "تحت عنوان 

 تكونت بالعاصمة،الصحية  المؤسسات من مجموعة في المكاني المجال انحصر ."الممرضين

 أعمارهم تتراوح إناث  49.10 %و   ذآور% 50.9 منهم ممرض 271 من الدراسة عينة

 سنة 16 و 11 بين أقدميتهم تتراوح و . متزوجون منهم 70.9%نسبة  و سنة 38 و 32 بين

 التعليم لديهم مستوى منهم % 47.60 نسبة و للصحة سامي تقني برتبة منهم 69.7%و 

 الباحث اعتمد البيانات لجمع.سنة11 تعادل بخبرة يتمتع منهم % 42.80 نسبة و الثانوي

 (MBI) طوالبة الرحمن .ع محمد طبقه النفسي الذي لالحتراق  (Maslach)ماسالش مقياس



 بالمناخ خاص استبيان( ببناء قام و االبتدائية المدارس في الحاسوب معلمي على ( 1999

 : الدراسة نتائج.بأبعاده التنظيمي

 .التنظيمي المناخ درجات في فروق توجد •

 .الممرضين بين النفسي االحتراق مستويات بين فروق توجد •

 .النفسي االحتراق و التنظيمي المناخ بين عالقة توجد •

 .الغيابات و التنظيمي المناخ بين عالقة توجد •

  .العمل في الدوران و التنظيمي المناخ بين عالقة توجد ال •

 

  :Williams) 2007(دراسة  -19

العالقة بين االحتراق النفسي المهني والرضا الزواجي،على عينة معرفة لهدفت الدراسة   

من الرجال اعتمد على مقياس االحتراق ) 60(من النساء، و) 40(فردا، منهم) 100(تبلغ 

وما توصلت إليه ) DAS(لغراهام سبانييه ، ومقياس التوافق الزواجي )MBI(النفسي لمسالش

اجي واالنجاز الشخصي آبعد من  أبعاد االحتراق الدراسة وجود عالقة موجبة بين الرضا الزو

النفسي أما بعد تبلد المشاعر آبعد من أبعاد االحتراق النفسي فارتبط سلبا بالرضا الزواجي، 

المهني (حيث يقل الرضا الزواجي مع زيادة الجمود في العالقات وازدواجية الدور 

 .د اإلعياء العاطفي والرضا الزواجي،في حين لم تتوصل لعالقة ارتباطية دالة بين بع)العائلي

  :Martinussen et all) 2007(دراسة  -20

) 223(، وذلك على عينة متكونة من األسرةهدفت الى آشف أثر االحتراق النفسي على        

) 39.5(عدد ساعات العمل  ومتوسط) 36.8(من ضباط الشرطة في النرويج متوسط عمرهم 

، ومما توصلت إليه الدراسة أن الضغط  Maslachمن خالل استخدام مقياس ماسالش 

يزيد عنف الزوج، بل يزيد صراع الدور  األخيراالحتراق النفسي، وان هذا يرتبط بالمنزلي 

  .والعمل، مما ينذر بسوء توافقه األسرةلدى الزوج بين دوره في 



  :Angel et Alدراسة  -21

هدفت الدراسة إلى توضيح العالقات البنائية ألبعاد االحتراق النفسي، واستراتيجيات        

الذي ينص على أنه إذا ظهر الفرض المواجهة للتحكم في الضغوط المهنية، آما هدفت اختبار 

آل من المشاعر اإلنهاك واالنجاز الشخصي لدى الفرد المحترق نفسيا،فيمكنه التغلب على 

تكونت عينة الدراسة من .مشاعر اإلنهاك من خالل رفع مستوى إحساسه باالنجاز الشخصي

ة سنة، وآانت خبر) 31.28(بلغ متوسط عمر العينة ] ذآور 41إناث،  86[معلما ) 127(

  : استخدمت الدراسة .العينة حوالي خمس سنوات وتسع أشهر

  & Jackson (MBI)        Maslachمقياس ماسالش لالحتراق النفسي -  

       Meelfarich,et All,(2000)  مقياس طرق المواجهة     -  

  :قسم الباحث المواجهة إلى   

  )التحكم، الدعم(إستراتيجية مواجهة قائمة على التحكم  -1

  )المشاعر، اإلحجام  دعم (إستراتيجية مواجهة قائمة على عدم القدرة على التحكم  -2 

أشارت النتائج إلى أن هناك استراتيجيات المواجهة أآثر فعالية في مواجهة الضغوط عن       

غيرها، حيث آانت استراتيجيات التحكم والدعم االجتماعي أآثر قدرة على التحكم في 

نت استراتيجيات دعم المشاعر واإلحجام أقل قدرة على التحكم في الضغوط، بينما آا

وآذلك أشارت إلى )  .سواء آانت هذه الضغوط ناتجة عن البيئة أو عن مشاعر الفرد(الضغوط

وجود عالقة سالبة دالة إحصائيا بين االنجاز الشخصي وآل من مشاعر اإلنهاك،وتبلد 

  .المشاعر

ارتبطت مشاعر اإلنهاك سلبا باستراتيجيات المواجهة بالتحكم، والدعم االجتماعي  

أعطت أهمية إلى بعد .واإلحجام بينما ارتبطت ايجابيا بعالقة دالة بإستراتيجية دعم المشاعر

االنجاز الشخصي، وردوده في التأثير في بعض اإلنهاك و بالتالي التقليل من درجة االحتراق 

  .النفسي



:الدراسات التي تناولت التوافق الزواجي - 7-2  

 

:  Locksley N, (1980) 1-  دراسة  

هدفت الدراسة إلى التعرف على اثر عمل الزوجة على التوافق الزواجي  و الزمالة  و هي       

من مؤثرات التوافق  14دراسة مسحية لتقييم تأثير الزوجات و درجة اهتمامهن بالعمل على 

شخص  2300الزواجي و الزمالة و ذلك للمستجيبين من الذآور و اإلناث و التي بلغ عددهم 

سنة فأآثر ، من العامالت و غير العامالت و تم دراسة متغيرين من مظاهر عمل  21في سن 

تم اختيار العينة بناء على برنامج للمقابالت الشخصية آان يديرها ممتحنين .الزوجات

متخصصين و ذلك لمعرفة بعدين أساسيين في العالقة الزوجية و هما الرضا النوعي و تحديد 

ن ، و أظهرت النتائج انه ليس هناك تأثير لعمل الزوجات أو درجة سلوآيات العالقة بين الزوجي

اهتمامهن بأنشطة العمل على التوافق الزواجي والزمالة ، و مظاهر الصراع الزواجي أعمق 

  . عند النساء مقارنة بالرجال بغض النظر عن عمل الزوجة أو عدم عملها 

  

) : 1986(دراسة راویة الدسوقي   -2  

 90اسة إلى معرفة العوامل المؤدية إلى التوافق الزواجي ، و تكونت العينة من هدفت الدر     

زوجا و زوجة من محافظة الزقازيق بمصر طبقت عليهم استمارة بيانات خاصة عن المتزوجين 

، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة TAT و مقياس التوافق الزواجي و اختبار تفهم الموضوع

انه آلما زاد عدد سنوات الزواج ازداد التوافق الزواجي و آذلك وجود النتائج من أهمها ،  من 

عوامل تؤدي إلى التوافق الزواجي هي الحاجة إلى المكانة و الحب و العطف و القدرة على 

 .التحمل  

 

 

  



: (1987) Archir   دراسة  3-  

و هدفت إلى التحقق عن العالقة بين مفهوم الذات و التواصل و التوافق الزواجي خالل     

أنثى من  53ذآرا ، و  49فردا مقسمة إلى ) 102(العالقات الزوجية ، عبر عينة مكونة من 

األزواج الذين يقيمون معا و أال يقل العمر الزواجي بينهم عن سنة واحدة ، و قد قسمت العينة 

  : موعتين إلى مج

  .فردا  43و تتكون من : المجموعة العيادية  -

  .فردا  59تتكون من : المجموعة غير العيادية -

وقد اختيرت العينة في المجموعة العيادية من مرآز محلي لألمراض العقلية حيث تتلقى       

راسة ، وقد إرشادا زواجيا هناك ، بينما المجموعة غير المرضية فقد اختيرت من المتطوعين للد

لمفهوم الذات ، و لقياس التواصل بين األزواج استخدم  تنسيطبق على المجموعة مقياس 

، وقد ) DAS(الباحث استبيان التواصل الزواجي  ، واستخدم أيضا مقياس التوافق الزواجي 

 :وجد الباحث من خالل الدراسة النتائج التالية 

  ).DAS(و التوافق الزواجي ) العام ( ت الشامل هناك عالقة دالة إحصائيا بين مفهوم الذا -1
  .وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين مفهوم الذات و التواصل الزواجي -2 

  .وجود عالقة ارتباط قوي بين التواصل الزواجي والتوافق الزواجي  -3

مفهوم الفرد لذاته ، و تواصله الزواجي مع شريكه ، و  والنتيجة النهائية للدراسة دلت على ان
  . مدى إحساسه بتوافقه الزواجي قد ارتبطت معا بشكل واضح 

 ): 1987(دراسة عبد السميع  -4

هدفت الدراسة إلى الكشف عن وجود عالقة الشعورية بين عدم تكيف المرأة العاملة و        

احثة المنهج الوصفي ، و تم تطبيق المقاييس اضطراب التكيف الشخصي ، و قد استخدمت الب

سنة عامالت بمهن مختلفة ، استخدمت المالحظة و المقابلة ، ) 35- 25(سيدة من سن  40على 

ومن ابرز النتائج أن السيدات المتوافقات ظهرت لهن سمات محددة مثل توازن األنا و الهو ، و 

لعالم الخارجي ما تحقق التكيف و التالؤم مع توافق دائم بين الذات الداخلية و ا( األنا األعلى 

بينما السيدات غير المتوافقات ظهرت لديهن سمات مثل تميز الهو القوي الذي يسود ) الواقع



جميع المواقف و يسعى دائما للتعبير عن رغباته و تحقيقها و أنا أعلى قوي ذو سيادة على 

واالستسالم هو األسلوب  المفضل ،  مواقف الحياة و العالقات في العالم الخارجي والخضوع

ويتميز بأنا متردد قد يسعى طوال الوقت لخفض القلق المهدد ألمانها بأحداث االنقسامات 

الداخلية أي أنه لم يبلغ من القوة والنضج مما يتيح له القدرة على أحداث التوافق بين الهو واألنا 

املة في حياتها الشخصية وبنائها النفسي األعلى ،وتحقق الغرض بأن عدم التكيف لدى المرأة الع

 .يعكس عدم التكيف بالواقع المحيط بها وبالعمل مما يؤدي إلى اإلحباط والصراع و القلق 

      :  (1988 ) Hafner et al 5- دراسة  

والتوافق الزواجي ) مدة الزواج(هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر العمر الزواجي      

زوجا وزوجة وتوزعت  109وعالقتهما باألعراض النفسية المرضية لدى عينة مكونة من 

  : العينة حسب العمر الزواجي إلى 

  )سنوات  6-1(مجموعة مدة زواجها قصيرة  -         

  )سنة  16 – 7(جها متوسطة مجموعة مدة زوا -        

  .سنة فأآثر  16مجموعة مدة زواجها طويلة  -        

الزواجية   Shutz) 1967 (و استخدمت الدراسة مقياس تقييم االتجاهات الزواجية لشوتـز  

عبارة تقيس مظاهر السعادة و اإلشباع في العالقات الزوجية و قد أشارت  45المكونة من 

ن األعراض النفسية و التوافق الزواجي استمرت على حال من الثبات النتائج بشكل عام إلى أ

خالل زمن الزواج ، إال أن النتائج التفصيلية قد أشارت إلى أن في  المجموعة المتوسطة آانت 

  .الزوجات على حال أسوأ من األزواج في جميع المقاييس 

و تبين أن مستوى العداء في هذه المجموعة ينبئ بمستوى اإلشباع الزواجي بين الزوجين       

أما المجموعة القصيرة فقد سجل األزواج فيها تأثر توافقهم باحباطاتهم النفسية ، بينما الزوجات 

لة فقد تأثرن في توافقهن الزواجي بأعراض مثل الفوبيا والتوتر ، في حين في المجموعة الطوي

ميل األزواج : فقد تبين أن هناك عوامل نفسية واضحة التأثير على الرضا الزواجي و منها 

و على العموم فقد اقترحت الدراسة أن .إلى توآيد ذواتهم ، و آذلك درجة مرونة الزوجات 



األزواج األآثر قدرة على حل المشاآل بأسلوب بناء خاصة في حالة تخلل تجارب العدوان 

  .الزوجية هم األآثر قابلية للعيش طويال آأزواج خالل الحياة

 Gottman & Lowell,1989 6 -  

ترآزت هذه الدراسة حول البحث عن العالقة بين أنماط التفاعل و الرضا الزواجي ، و      

زوجا و زوجة ، من البيض و  52آيف تبدأ الصراعات الزواجية من خالل عينة مكونة من 

انا و إلينوا ، تم تطبيق على العينة مقياس الرضا في العالقة الزوجية السود ، يمثالن منطقتا أرب

توصال الباحثان إلى أن مختلف أنماط التفاعل . و إجراء مقابالت مع األزواج خالل مرحلتين

الزواجي التي يسلكها األزواج لها تأثير على الرضا الزواجي آاالختالف و تبادل مواقف و 

ى المدى البعيد ، و قد ارتبطت هذه األنماط بالتعاسة الزوجية مشاعر الغضب ، لكن ليست عل

و من خالل الدراسة توصال إلى أنه توجد ثالثة أنماط تفاعل . و التفاعل السلبي بين الزوجين

الدفاعية ، العنادية ، اإلنسحابية من التفاعل الزواجي : تضر بالعالقة على المدى البعيد و هي 

ذات داللة إحصائية بين اإلناث و الذآور حيث أن التفاعل الزواجي و أشارا إلى وجود فروق . 

 .السلبي آان لدى اإلناث أآثر منه لدى الذآور 

:  Gottman 7  - )1993 (  

،واجتناب التفاعل الزواجي   دراسة طويلة حول دور االلتزام بالصراع ، و التصعيد هي       

عن طريق المقابالت التي أجراها مع . زوجا و زوجة 73على عينة من األزواج متكونة من 

: أفراد العينة و التي آانت على مراحل حيث آان في آل حصة يطرح ثالث نقاط للمناقشة 

األولى تتمثل في األحداث اليومية ، و الثانية تتمثل في حل مشكل ، أما النقطة الثالثة و األخيرة 

. لكل نقطة دقيقة،) 15(اعة و نشير هنا إلى أنه تم تخصيص ربع س. فتتمثل في المرح

: األزواج المستقرون و هم : توصلت نتائج الدراسة إلى أنه يوجد نوعان من األزواج

/ العدائيون و العدائي : و أزواج غير مستقرين وهم . الصدوقين الطيارة ، و اإلجتنابيون 

 .المنفصل

  



  8- )1995( Cook,:  

دراسة حول العالقة بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية و ) 1995(لقد أجرى آوك        

و تم تطبيق ) ،زوجة56زوجا،  61(التوافق الزواجي لدى مجموعة من األزواج المسنين 

آشفت نتائج ). NEO-PI(مقياس التوافق الزواجي و مقياس العوامل الكبرى للشخصية 

ذات داللة مرتفعة   )C(و عامل يقظة الضمير) N(عصبية الدراسة على أن آال من عاملي ال

في التنبؤ بالتوافق الزواجي ، و آشف تحليل االنحدار على أن درجة وضوح األهداف تمثل 

  .و التوافق الزواجي ) N(عامل وسيط بين العصابية 

): م  1995(دراسة إبراهيم و ماجدة محمود  -9  

وجود عالقة ارتباطيه بين التوافق الزواجي و أحداث هدفت الدراسة إلى التحقق من        

الحياة لدى الزوجات العامالت و الزوجات غير العامالت قاما الباحثان بتطبيق استبيان التوافق 

زوجة قسمت إلى  96الزواجي ، و استبيان أحداث الحياة و أجريت الدراسة على عينة حجمها 

اقل ( و يتوزعن على ثالث مستويات تعليمية  ،) 49(غير عامالت ) 47عامالت ( مجموعتين 

، و اختيرت العينة بطريقة ) 45- 25( ألعمار تتراوح بين ) من المتوسط ، متوسط ، جامعي 

عمودية ، و أسفرت النتائج أن هناك عالقة بين درجة التوافق الزواجي  و أحداث الحياة مثل 

  .دي العالقات األسرية ، و العمل و األوالد و الجانب الما

  : Kitamura et Al (1995) 10 - دراسة  

تهدف الدراسة إلى التعرف على العوامل المرتبطة بالتوافق الزواجي في المجتمع الياباني       

و استخدم الباحثان المقابلة و اختبار ) إناث  79ذآورا و  67(فردا  146، و بلغ حجم العينة 

) أيزنك ( لى المجتمع الياباني و اختبار الشخصية بعد تقنينه ع) لوآي والس (التوافق الزواجي 

و مقياس األساليب الو الدية ، و مقياس الرغبة االجتماعية ، و قد أوضحت النتائج ان العوامل 

المرتبطة بالتوافق الزواجي في المجتمع الياباني هي وجود جوانب حياتية متعددة يتفق عليها 

، ) الرضا بالزواج ( الشريك و التمسك به وقت األزمات ، الثقة ب) االتفاق الثنائي ( الزوجين 

عدم الخروج آثيرا من المنزل و ) المرونة ( عدم إطالة وقت النزاع و الخصام بين الزوجين 

  ) .عشق بين الزوجين( االستمتاع  عند المكوث فيه 



) : 1997(دراسة سمــــور  - 11  

ت على التوافق الزواجي ، و قد أجريت هدفت الدراسة إلى تحديد اثر بعض المتغيرا       

زوجا من المعلمين ، ) 81(الدراسة على عينة من المعلمين و زوجاتهم و قد تكونت العينة من 

و قد أسفرت الدراسة ) 1995(و قد استخدم الباحث مقياس التوافق الزواجي من إعداد القاسمي 

  : عن النتائج التالية 

ط ارتباطا ايجابيا داال مع الزواج السعيد لوالدي الزوج و حل أن التوافق الزواجي ارتب        

الخالفات بين الزوجين بالنقاش و الحوار المتزن ، ووجود اتفاق ين الزوجين حول تربية األوالد 

، بينما لم تكن قيم معامالت  االرتباط دالة إحصائيا للمتغيرات األخرى ، آما أشارت نتائج 

حل الخالفات بين الزوجين بالنقاش ( التالية  متدرج إلى أن المتغيرات تحليل االنحدار المتعدد ال

و الحوار المتزن ، و اتفاق الزوجين حول تربية األوالد و معانات احد الزوجين من مرض 

أسهمت في تقييم ) مزمن ، و العالقة الوثيقة للزوج مع أهل زوجته ، و عمر الزوج عند الزواج 

جي لألزواج ، أما بالنسبة للتوافق الزواجي للزوجات فقد أظهرت معظم تباين التوافق الزوا

النتائج أن التوافق الزواجي للزوجات ارتبط ارتباطا داال مع عالقة الزوجة ألهل الزوج ،ووجود 

اتفاق بين الزوجين حول تربية األوالد وحل الخالفات بين الزوجين بالنقاش والحوار المتزن ، 

ت االرتباط دالة إحصائيا للمتغيرات األخرى ،وأشارت نتائج  تحليل بينما لم تكن قيم معامال

حول : االنحدار المتعدد المتدرج إلى أن المتغيرات التي أسهمت في تفسير معظم التباين آانت 

الخالفات بين الزوجين بالنقاش والحوار المتزن وعالقة الزوجة الوثيقة بأهلها وعالقة الزوجة 

  .الوثيقة بأهل زوجها 

): 1997(على عبد السالم  دراسة - 12  

المساندة االجتماعية  مرتفعيهدفت الدراسة إلى عقد مقارنة بين العامالت المتزوجات        

وبين العامالت المتزوجات منخفضي المساندة االجتماعية في مواجهة أحداث الحياة الضاغطة و 

في اإلصابة باالضطرابات النفسية و تكونت عينة الدراسة من مجموعتين األول تمثل المجموعة 

ية من األسرة سيدة عامالت متزوجات مدعمات بمساندة اجتماع 50التجريبية وهي عبارة عن 

، والمجموعة الثانية تمثل المجموعة ) سنة  45 -30( و جماعة العمل و تتراوح أعمارهن بين 



سيدة عاملة متزوجة غير مدعمات بمساندة اجتماعية من األسرة أو  50الضابطة و تتكون من 

جهة أحداث جماعة العمل ، و قد تم استخدام استبيان المساندة االجتماعية ، استبيان أساليب موا

و آان من النتائج وجود فروق ذات ). SCL -9(الحياة الضاغطة القائمة مراجعة األعراض  

داللة إحصائية بين مجموعتين في أساليب مواجهة أحداث الحياة على أبعاد استبيان مواجهة 

أحداث الحياة و فروق بين مرتفعي المساندة االجتماعية و منخفضي المساندة االجتماعية على 

أبعاد العمل من خالل الحدث ، االلتفات إلى اتجاهات و أنشطة أخرى ، العالقات االجتماعية ، 

  .تنمية الكفاءة الذاتية لصالح العامالت المتزوجات مرتفعي المساندة االجتماعية 

  ) :1999(دراسة فرج و عبد اهللا   - 13

واجي لدى األزواج المصريين ، و هدفت إلى معرفة العالقة بين توآيد الذات و التوافق الز      

الكشف عن المهارات النوعية المنبئة بمستوى التوافق بين الزوجين و المقصود بالمهارات 

النوعية التو آيدية للذات هو إبداء اإلعجاب ، ضبط النفس ، االعتزاز العلني ، و المصارحة ، 

) 39-34(أعمارهم بين  زوجا و زوجة تتراوح) 140(و قد طبقت الدراسة على عينة قوامها 

عاما من ذوي التعليم العالي و المتوسط باستخدام مقياس توآيد الذات في العالقات الزوجية ، و 

وقد توصل الباحثان من . مقياس التوافق الزواجي ، الذين طبقا على آال الزوجين آل على حدا 

ستوى توافقه الزواجي يرتبط بم –زوج أو زوجة  –عموم النتائج إلى أن مستوى توآيد الفرد 

وان هناك ارتباطا مرتفعا بين التوافق الزواجي للزوجة بمستوى توآيدهما العام  للذات و الذي 

مهارات التوآيد (أو ) ذآرا أو أنثى (لم يؤثر تأثيرا داال في التوافق الزواجي بينهما نوعيا سواء 

بارتفاع ) الزوج أو الزوجة ( و قد ارتبط ارتفاع مستوى هذه المهارات لدى الفرد) و نوعيته 

قد يتدنى هذا التوافق في ظل مقدار مرتفع من مهارة ″ مستوى التوافق و العكس بالعكس إذ  انه

الدفاع عن الحقوق الخاصة ، و توجيه النقد ، و إظهار االختالف وقد فسرت النتائج تأسيسيا 

على توافق آل من الشريكين على أن إظهار و إبداء أو ممارسة تلك المهارات و مدى تأثيرها 

و تثير هذه النتيجة مسألة دور الثقافة في (أساسه تدخل العوامل الثقافية لكل مجتمع و عاداته

  ). تشكيل تأثير التوآيد في التوافق الزواجي 

  



   : Eur (2004) دراسة  -14    

هدفت الدراسة إلى معرفة تأثير العوامل االقتصادية على التوافق الزواجي ، و شملت        

و ) .  من األزواج  304من الزوجات ،  304(من األزواج الفنلنديين  608عينة الدراسة 

توصلت الدراسة إلى أن الظروف االقتصادية السيئة تزيد من المعاناة النفسية التي تؤثر سلبا في 

لتوافق الزواجي ، آما توصلت الدراسة إلى أن الزوجات يبدين عدم التوافق الزواجي مستوى ا

  .مع األزواج الفقراء أو غير العاملين 

        Singh &Seshma 15-  2006(دراسة: (  

هدفت الدراسة إلى التعرف على الفروق في درجات التوافق الزواجي بين األزواج و        

امرأة  300يفة و المستوى التعليمي للزوجة ، و قد طبقت الدراسة على الزوجات باختالف الوظ

امرأة غير عاملة و قد قسمت آل عينة إلى  150امرأة عاملة ، و  150هندية آان من بينهن 

)) أميات ( غير متعلمات  –تعليم جامعي  –فوق الجامعي (ثالث فئات حسب المستوى التعليمي 

و قد دلت نتائج الدراسة على أن البعد الجنسي في التوافق . أةامر 50و آان العدد في آل فئة 

الزواجي لم يتأثر بمستوى التعليم ، آما أبدى أزواج صاحبات الوظائف المرموقة و من يصنفن 

في المستوى الجامعي و المستوى فوق الجامعي  مستويات مرتفعة من التوافق الزواجي مقارنة 

( أن الزوجات اللواتي يصنفن في المستوى الثالث من التعليم مع الزوجات المستقالت ماديا ، و 

) الجامعي(و الثاني ) فوق الجامعي(آن أآثر توافقا من الزوجات في المستويين األول ) األميات

  .من التعليم 

:2006بلميهوب آلثوم . دراسة د - 16  

جي الذي حددته الباحثة تناولت هذه الدراسة العوامل المسهمة في تحقيق االستقرار الزوا       

بتحقيق مستوى عال من الرضا عن مكونات الحياة الزوجية في أبعادها العاطفية و الجنسية و 

المعرفية ، و العالئقية و تحمل المسؤوليات األسرية و القدرة على حل الصراع من خالل 

د تم تصميم البحث و ق. االتصال الفعال و تحقيق التوقعات الزواجية و الشعور بالسعادة الزوجية

للتحقق من وجود فروق ذات الداللة إحصائية في آل من التوافق و الرضا و التوقع و االتصال 

السن عند : (ديموغرافية التالية-و السعادة الزوجية ، باختالف مستويات العوامل السوسيو



ج،المستوى الزواج، السن الحالي، فارق السن بين الزوجين، الجنس، مدة الخطوبة، مدة الزوا

: إضافة إلى الخلفية األسرية و التي تشمل........) التعليمي و االقتصادي للقرين،وظيفة القرين

آذلك التحقق من وجود فروق ذات داللة ). العالقة بين الوالدين، العالقة باألم، العالقة باألب(

ي باختالف إحصائية في آل من التوافق و الرضا و االتصال و التوقع و التوافق الزواج

  .مستويات العوامل العاطفية و السلوآية

هل تختلف صفات : آما حاول البحث  و اإلجابة على بعض التساؤالت المتمثلة في ما يلي      

القرين باختالف التوافق الزواجي؟ هل هناك اختالف في ترتيب مواضيع الصراعات الزوجية 

قدرة األخصائي النفسي على مساعدتهم  حسب درجة الرضا الزواجي؟ هل يعتقد المتزوجون في

به؟ و هل يمكن لألخصائي النفسي مساعدة  االتصالفي حل مشكالتهم الزوجية؟ و هل سبق لهم 

  األزواج على التخلص من االضطراب في عالقتهم الزوجية؟

إناث  220ذآور، و  180 .الجنسينمن  المتزوجين،فرد من  400تكونت هذه العينة من  -   

، أما مدة الزواج فتتراوح بين 74-37بمتوسط قدرته  .سنة 66و  18عمارهم مابين تتراوح أ

أما المستوى التعليمي، فقد تراوح من المستوى . سنة 11.20سنة، بمتوسط قدره  43عام إلى 

و قد تم استخدام خمس مقاييس لقياس العالقة الزوجية من جميع . األمي إلى المستوى الجامعي

مقياس التوافق الزواجي و مقياس الرضا الزواجي، و مقياس (جوانبها ، و التي تمثلت في 

، و التي تم التأآد من )االتصال الزواجي، و مقياس التوقع الزواجي، و مقياس السعادة الزوجية

فردا من المتزوجين، و من  80صدقها و ثباتها في الدراسة االستطالعية التي أجريت على 

  . اإلضافة إلى استبيان تضمن البيانات الشخصية ومتغيرات الدراسةالجنسين ب

توصلت نتائج البحث إلى وجود ثالث مجموعات أساسية من العوامل تسهم في تحقيق      

و التي يمكم أن  0.01االستقرار الزواجي، حيث آانت آلها دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

كية للعالقة بينما يمكن تسمية الثانية بالعوامل الشخصية ، نطلق على األولى بالعوامل اللوجيستي

بينما لم تجد هذه الدراسة تأثيرا . أما الثالثة ، فيمكن تسميتها بالعوامل التفاعلية بين الطرفين

 األطفال،السن عند الزواج، مدة الزواج،  الفارق في السن بين الطرفين، عدد : (للعوامل التالية

  ).االلتزام الديني  ف،التعارالجنس، طريقة 



التعليق على الدراسات السابقة - 7-3  

 

التعليق على الدراسات التي تناولت االحتراق النفسي - 7-3-1  

آما أن الدراسات العربية التي تناولت  نسبيا،يتضح من عرض هذه الدراسات أنها حديثة       

وسيقوم الباحث بالتعليق على .ماحد  بأس به إلى االحتراق النفسي بصورة مباشرة عددها ال

  :هذه الدراسات من عدة نواحي

  :من حيث األهداف

هدفت بعض الدراسات إلى معرفة عالقة االحتراق النفسي ببعض المتغيرات     

-Hui)(،)2000وسام بريك(باالحتراق النفسي آدراسة...)الجنس،العمر،الخبرة(الديمغرافية

jen 2004  ،)بينما هدفت دراسة أخرى إلى )2006الخطيب إبراهيم القريوتي و فريد  ،

و دراسات   (Wiliams.2007)التعرف على عالقة االحتراق النفسي بالرضا الوظيفي آدراسة

بينما  .  (Ahola et al 2005)قليلة أخرى اهتمت بعالقة االحتراق النفسي واالآتئاب آدراسة

الحالي إلى معرفة عالقة اإلحتراق النفسي بالتوافق الزواجي،والفروق بعض  بحثاهتم ال

  .المتغيرات مثل الجنس،والمرحلة التعليمية

  :من حيث العينة

معظم العينات التي شارآت في دراسات االحتراق النفسي آانت من عينة الجنسين       

إبراهيم القريوتي و فريد (،Hui-jen 2004)(، )2003وسام بريك(آدراسة ) ذآور،إناث(

بينما اهتمت دراسات .وغيرها من الدراسات  )Tang et Pang 2006(،)2006الخطيب

إبراهيم القريوتي و فريد ) (2004العطية وعيسوي(أخرى بعينة المعلمين آدراسة

وسام (في حين دراسات قليلة اهتمت بفئة الغير متزوجين آدراسة ). 2006الخطيب

للجنس لم يكن مؤشرا قويا لالحتراق النفسي ،على الرغم من أن بعض  بالنسبة).2003بريك

 )2004(العطية وعيسوي(و بينت دراسة . اآلراء تقول أن االحتراق النفسي هو خبرة نسائية

أن الذآور غير المتزوجين أآثر استهدافا لالحتراق النفسي من أقرانهم المتزوجين، و ) 

في حين اعتمد  .الحتراق النفسي أآثر من المطلقيناألشخاص غير المتزوجين يعانون من ا



الذين يدرسون في التعليم المتوسط والثانوي البحث على عينة من األساتذة المتزوجين المثبتين 

  .أستاذا و أستاذة 192وبلغ حجمها 

  :من حيث األدوات

على  إن أآثر المقاييس المستخدمة في معظم الدراسات حول االحتراق النفسي اعتمدت    

 Hui-jen)(، )2003وسام بريك(آأداة دراسة،مثل دراسة  ماسالشمقياس االحتراق النفسي 

2004،)(Angel et al 2003 ،)(Bitler,k,Constontine 2005 (Ahola et al 2005).  
بينما قلة من الدراسات اعتمدت على إعداد الباحث لمقياس االحتراق النفسي لألساتذة حسب 

الحالي بحث وقد استخدم ال .الخاصةخصائص العينة المستهدفة مثل األطفال ذوي االحتياجات 

  .مقياس اإلحتراق النفسي لمسالش آمعظم الدراسات التي اهتمت باالحتراق النفسي 

  :من حيث النتائج

أظهرت نتائج بعض الدراسات انه يوجد اتفاق على تأثير العوامل الديمغرافية        

آما .على مستوى االحتراق النفسي لدى األساتذة...).الجنس،السن،الخبرة،الحالة العائلية(مثل

) الجنس،العمر،الخبرة(اختلفت دراسات أخرى فيما يتعلق بتأثير المتغيرات الديمغرافية مثل

) إناث(آما توصلت دراسات إلى أن عامل الجنس . رجة االحتراق النفسي خصوصا على د

منصور (ودراسة  )Tang et Bang 2006(، Hui-jen 2006)(أآثر تأثيرا مثل دراسة 

على درجة )الذآور(،  بينما توصلت دراسات إلى األثر الكبير لعامل الجنس)2001السيد

في حين أظهرت .   (Ahola et al 2005) )2003وسام بريك(االحتراق النفسي مثل دراسة

نتائج بعض الدراسات أن هناك درجات مختلفة على أبعاد االحتراق النفسي الثالثة بين 

معاناة األساتذة  منهاالحالي نتائج  بحثبينما توصل ال. عموما)المتوسط والمرتفع(مستويات

، االنفعالي اإلجهاد(لثالثةاألبعاد افي  فوق المتوسطالمتزوجين من اإلحتراق النفسي بمستويات 

وعدم وجود فروق وتوافق زواجي فوق المتوسط ،  ،)تدني اإلنجاز الشخصي تبلد المشاعر،

 تينو وجود فروق دالة إحصائيا بين المرحل) ذآور،إناث(دالة إحصائيا بين الجنسين 

  ).ة،الثانويةالمتوسط( تينالتعليمي

  



:التوافق الزواجيالتعليق على الدراسات التي تناولت  - 7-3-2  

يتضح من عرض هذه الدراسات أنها حديثة نسبيا ، آما أن الدراسات العربية التي تناولت      

وسيقوم الباحث بالتعليق على ، التوافق الزواجي بصورة مباشرة عددها البأس  به  إلى حد ما 

  :هذه الدراسات من عدة نواحي

  :من حيث األهداف

 إلى معرفة تأثير عمل المرأة على توافقها الزواجي مثل دراسةهدفت بعض الدراسات       

Locksley N, (1980) ، بينما اهتمت دراسات أخرى بمعرفة عالقة بعض المتغيرات

مثل )المستوى التعليمي مدة الزواج، السن، الجنس، مثل(الديمغرافية بالتوافق الزواجي

في حين اهتمت دراسات أخرى بعالقة  ، (Hafner et al 1988)،)1997دسوقي ،(دراسة

 ) 1999  ، فرج وعبد اهللا، (بالتوافق الزواجي مثل دراسة  المهارات االجتماعية مثل توآيد الذات 

التوازن بينما اهتمت دراسات قليلة بعالقة ،  ) Archir,1987(، و ) 1997علي عبد السالم ،(و 

سمور (، في حين اهتمت دراسة ) 1987عبد السميع  ،(آدراسة  بالتوافق الزواجيالنفسي 

بعالقة حل الخالفات الزوجية بالحوار والنقاش واالتفاق ودورها في تحقيق التوافق ) 1997،

غلى حصر أهم العوامل الديموغرافية ) 2006بلميهوب ،(الزواجي ، آما تطرقت دراسة 

   .والشخصية المساعدة على تحقيق االستقرار الزواجي لدى الزوجين

هدف البحث الحالي إلى التحقق من عالقة االحتراق النفسي لدى أساتذة المرحلتين المتوسط بينما 

والثانوي المثبتين بتوافقهم الزواجي والفروق في االحتراق النفسي تعزى لمتغير الجنس 

  .والمرحلة التعليمية 

  :من حيث العينة

وآانت ذات خصائص آعينات لها ) ذآور، إناث(معظم الدراسات اتخذت من الجنسين   

  :مشترآة مثل

  ).متدني،متوسط،عالي(المستوى التعليمي -



 Hafner et al)، ودراسة Locksley N, (1980)مثل دراسة   أغلبية اإلناث عامالت -

بينما اهتمت دراسات أخرى بالزوجين معا واللذين يمارسون ). 1986الدسوقي (و  (1988

ن اقتصرت دراسات و عددها قليل على تأثير في حي.  2006، سينخ وسيشما مهن آدراسة  

   ).1995(دراسة إبراهيم و ماجدة محمود  مثل  التوافق الزواجي على األبناء

اهتم البحث الحالي بعينة األساتذة المتزوجين من الجنسين، ويمارسون مهامهم بصفة دائمة  وقد

وذوي مستويات تعليمية بين الثانوي والمستوى الجامعي، ويملكون خبرة مهنية وتتراوح 

  .سنة55ـ25أعمارهم بين 

  :من حيث األدوات

ولت التوافق الزواجي موضوعا إن أآثر األدوات المستخدمة في أغلب الدراسات التي تنا      

 ,Locksley N)مثل دراسة )DAS(لها اعتمدت على مقياس التوافق الزواجي لغراهام سبا نبيه 

خمسة مقاييس لقياس االستقرار بينما اعتمدت دراسات أخرى على ). 1986الدسوقي( ،(1980)

 على) 1997(دراسة على عبد السالم ، آما اعتمدت ) 2006بلميهوب ،(الزواجي مثل دراسة 

استبيان المساندة االجتماعية ، استبيان أساليب مواجهة أحداث الحياة الضاغطة ،في حين 

آأداة لدراسة التوافق الزواجي  اعتمدت دراسات قليلة على المقابلة و اختبار التوافق الزواجي 

على مقياس  )1997ر ،سمو(، في حين اعتمدت دراسة 1995Kitamura et alدراسة   مثل

  .من إعداد القاسمي 

  .)DAS(لغراهام سبا نبيه بينما استخدم البحث الحالي مقياس التوافق الزواجي  

  

  

  

  

  



  :من حيث النتائج

أظهرت نتائج بعض الدراسات أنه يوجد اتفاق على تأثير بعض المتغيرات الديموغرافية      

بلميهوب (مثل المستوى التعليمي على درجة التوافق الزواجي وأثره الفعال مثل دراسة 

بينما اختلفت نتائج بعض الدراسات فيما يتعلق بتأثير عمل المرأة على توافقها ، )2006،

حيث أظهرت أن مظاهر الصراع الزواجي أعمق  )Locksley 1980(سة الزواجي مثل درا

عند النساء مقارنة لدى الرجال ، و أ نه ليس هناك اثر لعمل المرأة على مستوى توافقها 

االرتباط الموجب بين مفهوم الذات  Archir , 1987بينما أظهرت نتائج دراسة .الزواجي 

إلى أهمية االتفاق في  1995Kitamura et alفي حين توصلت دراسة .والتوافق الزواجي 

جوانب عديدة مثل الثقة في الشريك والتمسك به ،وعامل المرونة وقلة  النزاعات في تحقيق 

 .التوافق الزواجي 

والبحث الحالي توصل إلى أن األساتذة في مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي لهم مستوى 

  .متوسط في التوافق الزواجي 

  

  

  

  

  

  

  

 

  



 تمهيد   

 

يوصف العصر الحاضر بأنه عصر األزمات والضغوطات ، لكثرة المشكالت           

عدد و حجم  ، و تشابك الحاجات اإلنسانية ، مما فرض ازديادا ملحوظا ومتواليا في الحياتية

المؤسسات التي تقدم الخدمات الضرورية للمواطنين ، و أصبح على هذه المؤسسات إشباع 

هذه الحاجيات ، وحل هذه المشكالت من خالل المختصين العاملين فيها، والذين يفترض فيهم 

أن يقوموا بواجباتهم  تجاه حاجات ومشكالت المواطنين ، مما أدى إلى زيادة األعباء الملقاة 

 . على عاتقهم

  

 إن هذه األعباء تمثل ضغوطات تواجه العاملين في المؤسسات التي ترتبط بالخدمات       

و العالقات اإلنسانية، و خاصة مهنة التدريس التي تؤدي مع تقدم الزمن إلى التوتر و القلق، 

ية مما يؤدي إلى انطفاء الحماس تدريجيا إلى أن يصل إلى درجة اإلحباط  و عرقلة تأد

  .المهام على أحسن ما يرام

هو الركيزة األساسية فيها، األستاذ و  ،و المدرسة إحدى تلك المؤسسات االجتماعية      

لذلك تركزت أبحاث و دراسات المهتمين بالميدان، فتناولوا موضوع الضغوط النفسية و ما 

ته على المعلم ينجر عنه من احتراق نفسي، فدرسوا مصادره و أعراضه و أسبابه، و تأثيرا

قد يخفف من تراكم لها إيجاد الحلول  ودراسة مثل هذه المواضيع  و. و كل من يحيط به

  .صحة نفسية االستاذالضغوط بأنواعها و يزيد من تحسن العملية التعليمية و يكسب 

  

 :Burnout مفهوم االحتراق النفسي -1

 

على مشكلة آانت في األصل موجودة منذ  تسمية تطلق ييعتبر مفهوم االحتراق النفس        

و   زمن بعيد، و يشار إلى االحتراق النفسي بعدة مصطلحات تختلف باختالف الفترة الزمنية، 

بينما باللغة الفرنسية  ) burnout (فأصل المصطلح باللغة االنجليزية . باختالف المتخصصين



)Epuisement Professionnel (  الباحثين الذين ترجموا ، و لذلك هناك العديد من

، و )1990(، و منهم مشيرة اليوسفي)االحتراق النفسي(المصطلح ، مجموعة أولى ترجمته بـ 

و مجموعة ثانية . )2007(و نشوى دردير  )2005(، عبد اهللا جاد )1995(عادل عبد اهللا 

، و )2005(، فوقية راضي)1990(و منهم محمد عبد السميع  )اإلنهاك النفسي( ترجمته بـ

  . )2001(الغباشي  و من بينهم سهير )المشقة النفسية(فريق ثالث ترجمه بـ 

اآلتي يتبنى مصطلح االحتراق النفسي الذي اعتمدته المجموعة األولى  بحثوالباحث في ال    

  .  

  :المفهوم المعجمي للمصطلح -1-1

  
    :لغویا -ا

أ، حيث حرق يحرق  -1985الوسيط يتصل االحتراق النفسي بالنار آما جاء في المعجم       

حرقا، و زيد باأللف والتاء فأصبح احتراقا، ومنه حرق الحديد حرقا أي برده، ويقال أحرقت 

، 1985المعجم الوسيط (.النار الشيء أي أحرقته وأهلكته والحرق معناه النار ولهيبها

  ). 174ص

الحرق بالتحريك أي النار  :في لسان العرب أن) 1956(ذآر أبو الفضل بن منظور  و         

احترقت أي هلكت : قول المجامع في نهار رمضان هوالتحرق أي تأثيرها في الشيء، ومن

  .)136، ص1956 ،أبو الفضل بن منظور( Burnو يقابله  بمعنى يشتعل ويحترق،

فذآر في المورد أن المصطلح يشير إلى ) 2003(منير البعلبكي  وذهب في نفس السياق        

  ). 24، ص2003 منير البعلبكي،(. الهالك والحرق بالنار

 

 

 

 

  



 :المفهوم في علم النفس -1-2

 

والتي تقترب من   Brûlure interneيشير للمصطلح بعبارة  األدب الفرنسي كثيرا ما      

إال أنها تثير مظهرا مؤلما ، بيد أن األشخاص   Burnout المعنى األصلي للكلمة االنجليزية

وأكد فرج عبد . )Corten et al 1996(.المحترقين نفسيا يعانون نوعا من التحذير االنفعالي

  ,Consini et alفي موسوعة علم النفس و التحليل النفسي ما ذكره )2003(القادر،وآخرون 

يشير لإلنهاك الشديد الذي يصيب  " باالحتراق النفسي، وقال بأنه Burnout، حيث ترجموا 

الفرد نتيجة لإلنهاك في العمل، وانهياره تحت وطأة الضغوط التي تفوق قدراته في العمل و 

فرج عبد القادر،وآخرون (".األسرة، وهو يقابل قولنا حرق الدم في اللغة الدارجة 

  ).33،ص2003،

 قحيث عرف االحترا"التربية الخاصة "في موسوعته ) 1987(األشول ذآر عادل        

عدم التكيف في العمل ويشير إلى أن الفرد يتوهم أن عمله شيء مؤذ مهدد  :"  النفسي بأنه

وغير مشبع له ؛ فيصبح الفرد في الغالب متعبا متبرما من ذلك العمل، وتغيير نوعية العمل 

ر عبد الحميد ، جاب آما عرف ).151،ص 1987عادل األشول، (."يهي مقصده الالشعور

بأنه يشير إلى االستنفاذ والفشل في الحياة  Burnoutمصطلح   1989وعالء الدين كفافي 

بصفة عامة ، كما أنه يطلق على من يعمل تحت مستوى عال  دالمهنية خاصة ، وحياة الفر

  ).494،ص  1989جابر عبد الحميد وعالء الدین آفافي، (.من الضغوط

  

النفسي  قتعريفا آخر لالحترا) 1990(ثم قدما جابر عبد الحميد وعالء الدين آفافي       

ويعني التعب والنقص العام في االستجابة ونضوب  Exhautionويقابله باللغة االنجليزية 

  ).1204،ص1990 جابر عبد الحميد وعالء الدین آفافي،(.الطاقة نتيجة تكرار فعل معين 

أن االحتراق النفسي عبارة عن وصف حالة تنتج  )Consini et al )1996,بينما ذكر     

عن زيادة مطالب العمل، وعدم المساندة ،وعدم القدرة على الوفاء بالمطالب الموكلة للفرد، و 



انخفاض مستوى العمل عن قدرات العامل، وسوء توظيف القدرات، مما ينجم عنها 

واألسري، مما يترتب عليه عدم جودة  نفسية، بل يؤدي للصراع الزواجي تاضطرابا

األداء،و التغيب عن العمل و اإلعياء العاطفي، و االضطرابات السيكوسوماتية ،وتبلد 

  ).Consini et al, 1996,p 118( .المشاعر

في موسوعة التربية الخاصة والتأهيل النفسي، حيث  )2002(كمال سالم وقد أيد ذلك       

يعني االحتراق واالستنزاف يدفع الفرد إلى اضطرابات  Burnoutأشار إلى أن مصطلح 

  ).67،ص2002كمال سالم ،(.نفسية و البحث عن مهنة أخرى 

ارتبط في موسوعات علم  )Burnout(يتضح مما سبق أن مصطلح االحتراق النفسي      

رة النفس بالجانب المهني، فهو يشير إلى التعب واإلجهاد الكبير بسبب متطلبات العمل الكبي

من الغير، فيضطرب ويحاول ترك العمل وتغييره،  ةمقارنة بقدرات الفرد، وقلة المساند

 .فيؤثر في عالقاته مع زمالئه وأفراد أسرته

  

 :نشأة مفهوم االحتراق النفسي -2

  

يمكن القول أن نشأة المصطلح كانت في فترتين ، األولى خاصة بالكلمة والثانية       

سنة   Graham Greenى االسم ، و كان أول من استعملها بالتعريف ذاته على مستو

حيث روى هذا المؤلف قصة خبير عقاري يعاني  Burn‐Out caseتحت عبارة  ) 1960(

و من جهتها .من تعب حاد، وفقد لذة العمل،عاد إلى أدغال إفريقيا لكي يعيد بناء ذاته 

Loretta Bradley  (1969)آتئاب األولى التي أشارت إلى أن التعب المهني يؤدي إلى ا

إلى أن التطرق لهذه الظاهرة آان أول مرة  Hollet (2006)وتؤآد . نفسي ناتج عن الضغط 

ثم أعقبتها أعمال   باعتبارها اآتئاب نفسي ناتج عن الضغط 1969من طرف برادلي سنة 

Freudenberger et Maslach.  

أن مفهوم االحتراق النفسي مفهوم حديث النشأة، إذ يرجعه Goutier ، (2003)و ترى       

العديد من الباحثين إلى فترة السبعينات، وهو مستمد من المصطلحات السيكاترية لإلشارة إلى 



فقدان تدريجي للمثالية وللطاقة  سحترقون جسديا و انفعاليا وعالئقيا وسلوآيا، فهو يعكمهنيين ي

وقد توصلت نتائج دراساتهم إلى أن االحتكاك المستمر والتعامل المباشر مع الزبائن . والتحفز

 .(Isabelle goutier, 2003) . .والنتيجة السلبية من أهم محددات اإلجهاد والتعب النفسي

  

  :مايلي من أهم الرواد يمكن ذكرولعل 

، هو أول من ذآر مصطلح 1974Freudenberger األمريكيالمحلل النفسي  -2-1

، وأضافه إلى ميدان البحث السيكولوجي، وذلك من واقع تجربته Burnoutاالحتراق النفسي 

الخاصة على بعض المتطوعين بإحدى العيادات المجانية بمدينة نيويورك؛ فأورد المعنى 

زید محمد البتال، ( .منهًكا، ويعنى يجهد أو يرهق ويصبح Burnoutالمرادف لمصطلح 
  .) 23- 22 ،ص2000

  

بالتعريف الشامل، ولكنه آان يحمل معنى مرادف للمصطلح  وألن تعريفه األول لم يكن     

إفراط الفرد في استخدام طاقاته؛ حتى يستطيع تلبية " بأنه  1974الوارد بالقاموس؛ فعرفه 

متطلبات العمل الزائدة عن قدرته، وقدم تعريًفا آخر يعكس نتاج تطور مصطلح االحتراق 

اإلنهاك، والمشاعر : لنفسي والتي تتضمنالنفسي اعتمد فيه على زملة أعراض االحتراق ا

وقد جاء عنه  ، واالتجاهات السالبة نحو الوظيفة والزمالء )متلقي الخدمة( السالبة نحو العميل 

أدرآت من خالل ممارساتي العيادية أن األفراد قد يكونون أحيانا ضحايا حرائق مثلهم  « :

مثل البنايات ، فتحت تأثير الضغط الناجم عن الحياة في عالم معقد ، تلتهب طاقتهم ومواردهم 

الداخلية وآأنها تحت فعل النيران و ال يبقى إال فراغا شاسعا يحتل داخل أنفسهم حتى ولو بدت 

  . »تهم الخارجية سليمة نوعا ما هيئا

  ).210-209 ،ص2005اهللا جاد محمود،  عبد( 
  

اختصاصية علم النفس  - )C.Maslash)1981جدير بالذآر؛ أن إلسهامات  -2-2

تأثير واضح في تطور دراسة االحتراق النفسي، فقد أضافت  -االجتماعي بجامعة بيرآلى

الدراسات األولى التي أجرتها مع آخرين بجامعة برآلي شهرة أآثر لهذا المصطلح؛ حيث 



وصفته بأنه مجموعة أعراض يمكن أن تحدث لدى األشخاص الذين يؤدون نوًعا من األعمال 

اإلجهاد االنفعالي، تبلد : لتي تقتضي التعامل المباشر مع الناس، وتتمثل هذه األعراض فيا

االحتراق النفسي هو فقدان  « ماسالشفتضيف  .المشاعر، ونقص اإلنجاز الشخصي 

؛  »الموارد، قلة الدافعية ، وفقدان الطاقة ، قلة االنجاز الشخصي ، مخاوف متعلقة بالضغط 

النفسي يكون منهكا ومستنزف داخليا ويتعرض لصراع داخلي، لديه إن ضحية االحتراق 

  .رغبة في تحقيق نتيجة مسبقة، وعدم القدرة على بلوغها 

، وتوالت مجهوداتها بعد ذلك، آما أضافت تعريفات أآثر  )23 ،ص2000زید البتال، (

  .وضوًحا؛ إضافًة إلى شهرة األداة التي أعدتها آما سيرد بالدراسة الحالية

  

،حول عالقة  Truchotحسب ما جاء في ،Chernis  ،(1980)التعريف الذي قدمه  -2-3

النفسي لم يسبق لغيره أن قدمه ؛ إذ يعطي تعريفا ، فاالحتراق النفسي في  قالضغط باالحترا

 .»سيرورة ، أين العامل ينبذ عمله آإجابة للضغط والشدة التي أحس بها   «رأيه هو 

(Truchot, 2004). يستنزف الشخص طاقته مع مرور الوقت، ألنه يكون في حالة  وهكذا

ال توازن بين موارده الشخصية، والمناخ التنظيمي ومتطلبات عمله ؛ هناك إذن فارق بين 

الواقع المعاش والمرغوب فيه ، أو بين الرغبات والطموحات في بداية ممارسة العمل 

  .لشدة بمرور الوقتوحقيقة الواقع المهني ، مما يحدث ضغطا يزداد في ا

  

الفرد حسب  ، العمل هو بحث عن الذات، Pines,Arnson et Kafry, (1981)أما  -2-4

هؤالء الباحثين يتأثر بالصورة المثالية التي يتصورها ويضعها عن المهنة في بداية مساره 

تعتبر مركزية في  "l’écart" "الفارق"فكرة  و . المهني، ثم يصطدم بعد ذلك بالواقع الحقيقي

لكي يستنزف الشخص،  «: تعريفهم لالحتراق النفسي، فهم يصفون المحترق نفسيا بقولهم

  .»أوال أن يحترق هعلي

 



وهو . االنفعالي ، العمل هو مصدر التعب الجسدي وGervais C,  (1991) بينما -2-5

، إن ظهور يصف الشخص المصاب والمحترق نفسيا بالذي تراآمت عليه الضغوط المهنية 

و يضيف بأن هذا . األعراض يدل على الشعور بالفشل وقلة الدافعية لالنجاز واالهتمام 

هذا تعريف يظهر  ؛ )سوابق مرضية(التعريف ال ينطبق على الفرد الذي له ماض مرضي 

على أنه عيادي ، ويظهر لنا على أن الشخص يعاني من اضطرابات ال يمكن أن تتحسن دون 

دما نقصي األشخاص الذين لهم سوابق مرضية يظهر لنا جليا الفرق بين تدخل طبي ، وعن

  .العادي و السلوك المرضي  كالسلو
  

في تقسيم الجهاز  Freudنفس االتجاه الذي تبناه  ،Languirand  (1987)يتبنى  -2-6

بأنه االحتراق النفسي  يعرفحيث ؛ النفسي إلى ثالث أقسام ،  لكي يعرف االحتراق النفسي 

بعبارات أخرى ، ما  ؛الال توازن بين صورة الذات واألنا األعلى ؛ اناة في المهنة بسبب مع

يختلف عن ما يحدده األنا األعلى ، وعندما ال يحل ) الجسدي والنفسي(يعيشه الفرد في عالمه 

  .الصراع بينهما يصاب بالمعاناة النفسية والجسدية السيكوسوماتية

 

إرهاق انفعالي وجسمي وسخط : " االحتراق النفسي بأنه     Jackson   (1984)يعرف -2-7

على الذات وعلى اآلخرين وعلى العمل وفقدان الحماس له ورآود وبالدة وانخفاض في 

  ).171،ص  1995، يالسماد ون(".مستوى اإلنتاجية 

  

ويمكن القول أن االحتراق النفسي ماهو إال انعكاس أو رد فعل لظروف العمل غير      

تملة ، وخصائص شخصية العامل ، وينتج عنه أثار عديدة منها تدني اإلحساس بالمسؤولية المح

واستنفاد الطاقة النفسية ، والتخلي عن المثاليات ، وزيادة السلبية ولوم اآلخرين في حالة 

عسكر (.الفشل،  وقلة الدافعية ونقص فعالية األداء، وآثرة الغيابات، وعدم االستقرار الوظيفي

  ).14 ص، 1982ان، عری و

وعلى العموم آل التعاريف السابقة اتفقت في تعريفها لالحتراق النفسي على خمسة عناصر     

  :أساسية وهي آما يلي



  .ناجم عن ضغوط العمل التي يواجهها الفرد -1

  .المحترقين نفسيا ليس لهم ماض مرضي -2

  .النفسي بمراحل  قيمر االحترا -3 

ويترك  ،اتجاهات سلبية نحو العمللهم وتكون  ظاهرة نفسية تصيب العاملين، هو -4 

وتؤدي إلى قلة االنجاز أعراض مثل التعب الجسدي والذهني واإلحساس باالآتئاب، 

   .الشخصي

 :النفسي و المفاهيم األخرى االحتراق -3  

  

إن بداية االهتمام باالحتراق النفسي كانت من خالل االهتمام بعالج اآلثار السلبية      

باعتبارها من األعراض المشابهـــــة لالحتــراق " الضغط والتوتر " لظواهر 

لكنها تختلف من حيث أن الضغط و التوتر قد يكون لهما آثار إيجابية مثل والنفســـي، 

الشخصي، كما يمكن أن تسبب آثار سلبية ولكنها أقل في تأثيرها من  و النمو    زيادة الحافز

إال أنه يجب أن نميز بين االحتراق النفسي و غيره من الظواهر التي لها . االحتراق النفسي

  :  عالقة على الوجه التالي

  

فهما ال يتماثالن و ذلك على  :االحتراق النفسي ليس هو التعب أو التوتر المؤقت  -3-1

غم من أن مشاعر التعب و اإلجهاد قد تكون عالمة مبدئية أو مبكرة لالحتراق النفسي ، الر

  أو زمالء العملحيث أنه يتضمن عملية تغيير في اتجاهات و عالقات الشخص نحو عمله ، 

 .جانب الشعور باإلنهاك و الشد العصبي الذي يحدث في بعض األحيانإلى ، 

 

 

  



  : نفسياالحتراق النفسي و الضغط ال -3-2

 

االحتراق النفسي والضغط النفسي آالهما يعبر عن حالة من اإلجهاد أو اإلنهاك النفسي       

؛ لكن يختلف االحتراق عن الضغط، فغالًبا ما يعاني المعلم من ضغط مؤقت، ويشعر والبدني

فقد . "آما لو آان محترًقا نفسًيا، لكن بمجرد التعامل مع مصدر الضغط ينتهي هذا الشعور

يكون الضغط داخلًيا أو خارجًيا، وقد يكون طويًال أو قصيًرا، وإذا طال هذا الضغط فإنه 

عالء الدین  و جابر عبد الحميد("  يستهلك أداء الفرد، ويؤدي إلى انهيار في أداء وظائفه
  .)3750- 3749 ،ص1995آفافى، 

النفسية، وبمصادر  أما االحتراق النفسي فهو عرض طويل المدى يرتبط حدوثه بالضغوط      

وعوامل أخرى؛ وبذلك فإن الضغط النفسي يكون سبًبا في االحتراق النفسي؛ إذا ما استمر، ولم 

رى الباحث أن الضغوط النفسية هي أسباب رئيسة تشترك مع يو. يستطع الفرد التغلب عليه

  . أسباب وعوامل أخرى لتسبب االحتراق النفسي

 

  :النفسي واإلجهاد النفسي االحتراق -3-3 

  

اإلجهاد عبارة عن عبء انفعالي زائد، ناتج عن تعرض الفرد لمطالب زائدة، فتؤدي إلى       

 -3744 ،ص1995عالء الدین آفافى،& جابر عبد الحميد(والنفسي  البدنياإلنهاك 
د مكونات ؛ فإنه يمثل أحاالنفعاليقريًبا من اإلجهاد  وإذا اعتبر االحتراق النفسي، )3745

  .االحتراق النفسي، آما يعتبر عرًضا من أعراضه العديدة

ويمكن أن نعتبر الضغط سابق على اإلجهاد النفسي، آما أن اإلجهاد يشكل ضغًطا أيًضاـ فهي   

  .عالقة دائرية، قد ال تكون لها نهاية بين الضغوط النفسية واإلجهاد النفسي

 

 



  

  :االحتراق النفسي والقلق النفسي -3-4

    

القلق عبارة عن شعور بالوحدة وقلة الحيلة وعدوان مضاد لبيئة يدرآها الفرد على أنها       

قد تلتبس هذه األعراض  ،)1988،ص220، آفافيعالء الدین & جابر عبد الحميد(عدائية 

فقدان االهتمام باآلخرين، والسخرية من : بمظاهر االحتراق النفسي، والذي من مظاهره

في قيمة الحياة، والعالقات االجتماعية؛ إال أن الشعور بالقلق قد يتكون لدى اآلخرين، والشك 

الفرد منذ مرحلة الطفولة بعكس االحتراق النفسي، فهو مرتبط باألداء الوظيفي، أو المهني، و 

  .يكون الفرد في مرحلة الرشد

القول إن الضغوط النفسية، واإلجهاد النفسي، والقلق النفسي في عالقتهم باالحتراق  يمكن و    

 الحويطيو يمكن استخالص ما ذهبت إليه  .عالقة سبب ونتيجة أيالنفسي هي عالقة دائرية، 

األفراد و أن التوتر و  ىاالحتراق النفسي يعد قمة هذه الظواهر تأثيرا سلبا عل: " تذكرحيث 

غط و اإلجهاد العاطفي ما هي إال مقدمات إذا أهملت فإنها تتحول إلى احتراق القلق و الض

  ).319، ص  2004الحويطي ، ( " .نفسي 

  

  : أبعاد االحتراق النفسي -4
  Emotional Exhaustion :ـ اإلنهاك االنفعالي4-1 

ال ؛ أن اعتبار بعد اإلجهاد االنفعالي أهم بعد في االحتراق النفسي  Maslachترى        

االحتراق النفسي  ىعل يعني بأنه آاف وحده في وصف أعراض الظاهرة  ، فإذا ما تم الترآيز

خارج سياقه الكلي أي التركيز على بعد اإلجهاد االنفعالي فقط ، فإنه سوف تتم االبتعاد تماما 

، فإذا كان اإلنهاك يعكس بعض الضغط في )2001(ماسالش ،ي عن ماهية اإلنهاك المهن

 .االحتراق النفسي فإنه يفشل في اإللمام بالمظاهر الصعبة لعالقة الفرد في عمله

أن اإلنهاك ليس بالتجربة العابرة بل تؤدي بالفرد إلى أخذ مسافة  ماسالشو تضيف      

لمواجهة  ةانفعالية و معرفية عن العمل الذي يقوم به ، و يكون ذلك في بادئ األمر بطريق



العمل المرتفع ، ففي ميادين المساعدة اإلنسانية تعمل متطلبات االنفعالية للعمل على إنهاك 

لبد المشاعر هو محاولة لترك مسافة بين المعلم لمتطلبات الغير فتل في االستجابة قدرات العام

يعتبر اإلجهاد  .و غيره ، حيث يمكن التحكم في متطلبات المهنة التدريس بشكل أحسن 

االنفعالي البعد المرآزي لالحتراق النفسي، حيث يتردد على ألسنة األفراد هذا البعد؛ عندما 

أن الترآيز على هذا البعد في تعريف االحتراق النفسي و  .يصفون حالة تجاربهم و حاالتهم

آما أن  ،آمظهرين للعرض  نجعل بعض الباحثين يرون أن البعدين اآلخرين غير ضروريي

 .اآلخر قدموا انتقادات حول سيرورة االحتراق النفسي وفق ثالثة أبعاد البعض 

  

ارده االنفعالية نتيجة لطبيعة شعور الفرد باستنزاف وتشبع مو إلىو يشير اإلنهاك االنفعالي 

، ص  2007،  مزياني( .التي تفرض عليه التعامل مع أفراد آخرين بحاجة إلى خدماته عمله

34.(      

  

   Depersonalization: تبلد المشاعر 4-2

استجابة األفراد  " :إلى  )1984ماسالش وجاآسون ،( حسب  بلد المشاعرتيشير         

  . "العديمة الشعور والقاسية تجاه األشخاص الذين يتلقون منهم الخدمة والرعاية 

       Lower Personal Accomplishment :نقص الشعور باالنجاز  4-3

انخفاض  " :إلى )1984ماسالش وجاآسون ،(يعني نقص االنجاز الشخصي لدى        

   ).34، ص  2007،  مزياني( . "شعور الفرد بكفاءته وانجازه المثمر في عمله مع الناس 

  :مراحل االحتراق النفسي -5 
تحدث فجأة ولكنها تحدث بالتتابع و على مراحل ، وعلى  االحتراق النفسي ظاهرة ال       

و هناك اختالف ، من إيجاد التوازن الفرد العموم إنها سيرورة متراآمة تتعقد عندما ال يتمكن 

فيما يخص مراحل اإلحتراق النفسي ، فكل باحث يتخذ عددا  من المراحل حسب موقفه من 

إن ظاهرة االحتراق النفسي  )1994(عبد الجوادالظاهرة و مصدرها و تفسيره لها ، و حسب 

 : تمر بمراحل وهي



و فيها يكون مستوى الرضا عن العمل  :) مرحلة االستغراق و الشمول(المرحلة األولى  5-1

مرتفع وتشمل حالة من االستثارة و السرور و عندما يحدث اختالف بين ما هو متوقع من 

  .العمل وبين ما يحدث فعليا، فإن هذا ما يؤدي إلى اإلحتراق النفسي 

و فيها ينخفض مستوى األداء في العمل و تنخفض  :) مرحلة الكساد(المرحلة الثانية -5-2

الصحة النفسية وينتقل  لالستثارة التي آانت في المرحلة األولى و يشعر فيها الفرد باعتالا

و     اهتمام الفرد من العمل إلى مظاهر الحياة األخرى مثل االتصاالت االجتماعية و الهوايات

  .ممارسة أنشطة معينة لشغل أوقات الفراغ 

يدرك الفرد ما يحدث و يبدأ باالنسجام  و فيها :) مرحلة االنفصال(المرحلة الثالثة  -5-3

النفسي و يرتفع لديه مستوى اإلجهاد النفسي و يصل الفرد فيها إلى اإلنهاك المزمن و اعتدال 

  .الصحة البدنيــة و النفسية

و تعتبر هذه المرحلة أقصى مرحلة في سلسلة  :) مرحلة االتصال(المرحلة الرابعة  -5-4

د األعراض البدنية و النفسية و السلوآية سوء و خطرا ، حيث االحتراق النفسي و فيها تزدا

يختل تفكير الفرد نتيجة ارتياب و شكوك الذات و يصل بذلك الفرد إلى مرحلة التدمير ويصبح 

  ).15، ص  1994عبد الجواد ، ( .في تفكير مستمر لترك العمل أو حتى التفكير في االنتحار

 

  :بعض النظریات والنماذج المفسرة لالحتراق النفسي -6 

 Selyes General Adaptationنموذج زملة التكيف العام لهانز سيلي  -6-1

Syndrome (GAS) 1956. 

  

، 1926أول من استخدم الضغط في مجال الطب والبيولوجيا عام  Hans Selyeيعتبر        

طوره بعد ذلك وأوضح الجانب النفسي  وكان مفهومه عن الضغط مفهوما فيزيولوجيا، ثم

وهي عبارة عن سلسلة من  (GAS)للمفهوم، وقدم نموذجا أطلق عليه زملة التكيف 

االستجابات النفسية والجسمية لمواجهة المواقف الضاغطة السلبية، وهي تمر بثالث مراحل 

  :هي



طر، يميز الجسم وتعد استجابات أولية للخ)رد فعل لإلنذار بالخطر(المرحلة األولى-6-4-1

  .مواقف الخطر، ويستعد لمواجهتها، ويصاحبها بعض التغيرات الفسيولوجية

  

يالحظ وجود بعض الميكانزمات  الدفاعية لمواجهة ) المقاومة(المرحلة الثانية-6-4-2

  .الضغوط، وفي حالة عدم فعالياتها، تظهر عالمات االستنزاف والتعب الشديدين

عندما تفشل أساليب المواجهة وتتدهور المقاومة، مع )نهاكاإل( :المرحلة الثالثة-6-4-3

   .استمرار الضغوط، يحدث االحتراق، وقد تظهر بعض االضطرابات النفسية

Pelletier,1977.pp.75‐81)(.  
إلى أن مرحلة اإلنهاك ناتجة عن الضغوط المستمرة، كما أن  جيشير هذا النموذ      

األعراض التي أشار إليها النموذج، و الناتجة عن عجز في مواجهة الضغوط، تقترب كثيرا 

  ".اإلنهاك"أعراض االحتراق النفسي و التي أطلق عليها سيلي  نم

  

  :نموذج عمليات االحتراق النفسي لشيرنس -6-2

  Cherniss Process Model of Burnout(1985)  

      

و           يشير النموذج إلى أن االحتراق ينشأ نتيجة تفاعل آل من خصائص بيئة العمل       

 تجاهات نحو المهنة،الالمتغيرات الشخصية ، أي الخصائص الديموغرافية آالعمر،والجنس، وا

التوافق األستاذ ، وعندما ال يستطيع ...)الزمالء، األسرة(والمطالب والدعم خارج بيئة العمل

مع البيئة المدرسية، تثقله ضغوطها، يفقد الثقة في ذاته، وتقل دافعتيه، وينقص انجازه 

الشخصي، وتزداد مشاآله مع الغير، والتي تعد بمثابة مصادر للضغوط، ويمكن القول أنه إذا 

المعلم مع البيئة المدرسية وتكيف مع خصائصها فإن ذلك يؤدي إلى مخرجات ايجابية توافق 

تتمثل في وضوح األهداف وتماشي التوقعات مع الواقع، فتزداد ثقته في نفسه وتقل درجة 

  .)42-38،ص1997من محمد بدران،( .احتراقه النفسي

  



حتراق، حيث  ضم اشتمل على عدة عوامل تؤدي إلى اال Chernissونالحظ أن نموذج 

تتفاعل مع  خصائص بيئة العمل وما  تتضمنه من عوامل ذات عالقة مباشرة بالوسط المهني

األفراد الذين يدخلون ألول مرة ولهم توجهات مستقبلية معينة ،ومطالب عمل زائدة 

، إضافة إلى مصادر الضغوط المختلفة المرتبطة بالمعلم في  حد ذاته ،ويحتاجون إلى مساندة 

، وذآر  وعد مساندة الزمالءل قلة الثقة في النفس ونقص الكفاءة ، وسوء العالقات مع الغير مث

متغيرات االتجاهات السالبة مثل عدم وضوح األهداف، ونقص أيضا  Cherniss نموذج

آما أضاف ، المسؤولية الشخصية ،والتناقض بين المثالية والواقع ،وقلة االهتمام بالذات 

بطة بالعمل مثل الغياب ،والرضا الزواجي ،وصراع الدور ، والصحة متغيرات أخرى مرت

الواقع وزاد التعرض للضغط آلما زاد أنه آلما زادت صدمة شرنيس وأوضح .الجسمانية 

االحتراق النفسي ، في حين أوضح  النموذج االرتباط الضعيف بين المتغيرات الديموغرافية 

  .واالحتراق النفسي 

أنه رآز على خصائص محيط العمل والتي تسبب ضغوطا ، آما شرنيس يالحظ من نموذج 

أنه رآز على بعض االتجاهات السالبة التي توجد لدى األشخاص المستهدفين للشعور بالضغط 

قد أشار إلى أن االحتراق النفسي ينشأ لمجموعتين من   شرنيس إن نموذج  وعليه. النفسي 

  .والثانية ببيئة العمل األسباب، إحداهما ترتبط بشخصية الفرد،

 

  ):1986(نموذج شواب و آخرین لالحتراق النفسي عند المعلمين  -6-3

Schwab, Jackson & Schuer, Teacher Burnout 

       

يحدد هذا النموذج مصادر االحتراق النفسي، ومظاهره ومصاحباته السلوكية، حيث        

أسباب تتعلق بالمدرسة، وأخرى تتعلق : صنف مصادر أو أسباب االحتراق النفسي إلى 

بشخصية المعلم، تتمثل األولى في عدم مشاركة المعلم في اتخاذ القرارات، والتأكيد 

ع الدور وغموضه، أما المصادر التي ترتبط بالمعلم االجتماعي الرديء، إضافة إلى صرا

توقعات المعلم نحو دوره المهني، والمتغيرات الشخصية الخاصة مثل : ذاته فتتمثل في 

العمر،الجنس، الخبرة، المستوى التعليمي، كما أشار النموذج إلى مظاهر أو أبعاد االحتراق 



للمعلم،  يالمشاعر، ونقص االنجاز الشخص اإلجهاد االنفعالي وتبلد: النفسي والتي تتمثل في 

النفسي، والتي يمكن  قوتناول النموذج بعد ذلك التأثيرات السلبية الناتجة عن حدوث االحترا

كالتعب ألقل :أن نطلق عليها المصاحبات السلوكية الناتجة عن اإلصابة باالحتراق النفسي في

  .إلى ترك المهنةمجهود، وزيادة معدل الغياب، وقد يصل األمر بالمعلم 

 )Schwab, et al,1986 p 19‐33.(  

على الرغم من أن النموذج قد أشار إلى االحتراق النفسي من جوانب متعددة، وهي      

مصادره، وأبعاده، ومصاحباته السلوآية، إال أنه اغفل بعض المصادر التي تؤدي إلى حدوثه، 

ما فيها ظروف الراحة وظروف العمل، الضغوط المهنية، ب: و المتعلقة بالمدرسة نفسها مثل

مدى مناسبة المرتبات للجهد المبذول، التعامل مع الزمالء والتالميذ، الظروف الفيزيقية، آثافة 

  .الفصول ومناسبة المناهج لمستوى إعداد المعلم

  

 :النفسي االجتماعي سنظریة الضغط واالحتراق النفسي لجوزیف بالس ذات األسا -6-4

      Asocial‐ Psychological theory of teacher stress and burnout 

                

تقدم هذه النظرية نموذجا نفسيا اجتماعيا للضغط و االحتراق النفسي لدى المعلم يؤكد       

التلميذ، وهي مستمدة من نظرية  - على أهمية متغيرات أداء العمل ودورات تفاعل المعلم

والتي أشارت  The Teacher Performance Motivation Theory  ألداء المعلم -الدافعية 

وأن هذه العالقة هامة لفهم األبعاد ,موجودة بين المعلمين والتالميذ،  ةإلى أن هناك دينامكي

ألداء المعلم،كما أشارت هذه النظرية إلى  -الرئيسية ألداء المعلم من منظور نظرية الدافعية

أن الضغط يؤدي إلى حدوث االحتراق النفسي سواء كانت استجابات المعلمين للضغط طويلة 

ا الحالتين تؤدي إلى حدوث االحتراق النفسي، ولكن هذا األخير أو قصيرة المدى ، ففي كلت

يرتبط بالتأثير السالب للضغوط على المدى الطويل على مصادر تكيف المعلم، واتضح أن 

مع المشاكل األولية المرتبطة بضغوط العمل واكتسبوا مصادر  االمعلمين ذوي الخبرة تعايشو

  .الفعال مع التالميذ التكيف النفسي واالجتماعي الالزم للعمل

  



موجودة بين األساتذة والتالميذ، وأن هذه  ةحسب هذا النموذج فان هناك ديناميكي        

إن عمليات االحتراق النفسي نبعت من  و.العالقة هامة لفهم األبعاد الرئيسية ألداء األستاذ

مشاكل األولية خبرات العمل المكثف مع التالميذ، فالخبرة تمكن الفرد من التعايش مع ال

المرتبطة بالضغوط وتمكن من اكتساب مصادر التكيف النفسي االجتماعي الفعال مع 

فاالحتراق النفسي ينتج تدريجيا عبر فترات زمنية ممتدة، فهو ربما يشير إلى التآكل .التالميذ

يقي ولكن االحتراق النفسي هو نهاية االستنزاف الحق. التدريجي للكفاءات النفسية االجتماعية

  .للكفاءات المهنية الهامة ونقص القدرة على األداء الفعال مع التالميذ

  

  Structural relation modelنموذج العالقات البنائية  -6-5

    

المتبادلة بين أبعاد االحتراق النفسي، من حيث تأثير  تيقدم هذا النموذج وصفا للعالقا        

كل واحد على األخر، فيشير إلى أن بعد االنجاز الشخصي يؤثر على اإلجهاد االنفعالي، 

من العالقات  عبمعنى أنه كلما ارتفع انجاز الفرد قل إحساسه باإلجهاد، بمعنى أن هناك نو

وكذلك بين أبعاد  وبين االحتراق النفسي،المتبادلة بين استراتيجيات المواجهة بنوعيها 

االحتراق النفسي بعضها البعض، وهما بعدي تبلد المشاعر واإلجهاد االنفعالي، وبين البعد 

وتدني درجة االنجاز الشخصي تدل  الثالث لالحتراق النفسي وهو تدني االنجاز الشخصي،

  .انخفاض  االحتراق النفسيعلى ارتفاع االحتراق النفسي، بينما ارتفاع درجته تعبر على 

من خالل نموذج العالقات البنائية أنه يمكن من خالل رفع مستوى انجاز  Angelوأوضح 

الفرد التغلب على االحتراق النفسي ، والمتمثل في بعدين أشار إليهما النموذج وهما اإلجهاد 

اليب المواجهة ، وتبلد المشاعر، هذا من جانب ومن جانب آخر أشار إلى تأثير أسياالنفعال

التي ينتابها الفرد على مستوى االحتراق النفسي، فاستراتيجيات المواجهة الفعالة التي يستطيع 

الفرد من خاللها التحكم في المشكالت تقلل اإلحساس باالحتراق النفسي، بينما استراتيجيات 

ة على المواجهة المواجهة غير الفعالة، والتي أطلق عليها استراتيجيات قائمة على عدم القدر

، ترتبط ايجابيا باالحتراق النفسي ، والخالصة أن االحتراق النفسي ينشأ نتيجة لضغوط 



العمل المستمرة، ويساعد على ظهوره وزيادة تفاقمه كل من بيئة العمل وشخصية الفرد، 

هة فكالهما يقف حائال في اإلصابة باالحتراق النفسي أو عدم اإلصابة به ، أما أساليب المواج

 Angel, B, et).فإنها تتوسط العالقة بين أسباب ومسببات االحتراق النفسي وبين اإلصابة به

al.2003. p46‐55).  

، والذي يمكن  اإلنهاك آخر مراحل اإلحساس بالضغوطأن إلى  هانز سيلينظرية تشير 

غوط إضافة إلى أن االحتراق النفسي ناتجا عن الض اعتباره أحد أبعاد االحتراق النفسي،

 .المهنية نتيجة الستمرارها، فهي تفسر السبب الرئيسي لالحتراق النفسي

 

  أعراض اإلحتراق النفسي -7

     

تميل األدبيات السلوكية إلى اعتبار مهن االتصال بالناس أكثر المهن المسببة  لالحتراق      

النفسي،حيث تبين أنها تكثر في أوساط المهن التي يكون فيها التعــامل مع الغير ،والتي 

تتطلب مواجهة مباشرة والسيما أن طبيعة وظائفهم تحتم عليهم تجاهل مشاعرهم في  ظل 

 .(Schaufeli and Greenkiss, 2000, p58).رينطلبات اآلخ

فاالحتراق له أمر دائري متداخل، بمعنى يتداخل ليؤثر على جميع سلوكيات الفرد في       

العمل و البيت  و الشخصية، فقد يواجه األفراد المحترقون نفسيا زيادة في مشاكل الصحة 

و    القريوتي (.تؤثر على أداء عملهمالعقلية و مشاعر العزلة و أبعاد الشخصية ، التي ربما 

  ).132،ص2006الخطيب 

فقد وجد أن االحتراق النفسي مرتبط بزيادة الغيابات و التأخرات و نفقات الرعاية      

الصحية ، و نقص اإلنجاز ، و السلوك األخالقي في الكثير من األوضاع بما فيها الشركات 

الصحة العقلية و مراكز العالج، إضافة إلى التجارية و المدارس و المستشفيات و مراكز 

ذلك ، فقد وجد أن اإلحتراق و خاصة اإلجهاد العاطفي مؤثر بشكل كبير على تفكير األفراد 

   . بشأن ترك وظائفهم ، والترك الفعلي للوظيفة في أحيان كثيرة

 Jackson Schwab and Schuler, 1986.P 3) .  ( 



 Dunham، فصنفها أعراض اإلحتراق النفسي قد قام بعض الباحثين بتصنيف ل        

الشعور باإلجهاد واالستنفاذ، :  أآد على وجود خمسة أعراض يتكرر حدوثها هيو) 1983(

عن الموظفين اآلخرين، والصداع الناجم عن  واالنعزالواإلحباط، والنوم المتقطع، 

وظاهرة اإلحتراق النفسي تشمل عدة .) 68-65، ص  2000 ،زید محمد البتال.(التوتر

أعراض نفسية و اجتماعية و عضوية و سلوكية معرفية وغيرها رغم أهمية الظاهرة إال أنه 

و يمكن    ليس هناك اتفاق تام بين الباحثين على تحديد آثار موحدة و محددة لهذه الظاهرة ، 

  :  إلى مايلي  تصنيف أعراض اإلحتراق النفسي حسب ما ورد في الدراسات

  

  : وتشمل المظاهر التالية :أعراض عضوية -7-1  

  . اإلرهاق الجسدي-            

  .الصداع الشديد و المستمر -            

  .آالم في الظهر وخاصة في أسفله -            

  .ارتفاع ضغط الدم -            

  .                                               اضطرابات الهضم و اإلمساك -            

  . أمراض القلب و القلون العصبي و الكوليستيرول-            

  .  )2007(الخطيب محمد جواد  . الضعف الجنسي-              

   

المحترف إلى حالة من التغيرات و فيها يميل المعلم : أعراض النفسية اجتماعية -7-2

  :في عواطفه بحيث تصبح سلبية ومزعجة و أكثرها حدة أكثرها حدة مايلي

  .الشعور باإلحباط و القلق و كثرة الغضب -

  .اإلحساس بالعجز و اليأس -

  .اآلخر و الرغبة في العزلةبفقدان االهتمام  -

  ).التذمر(السخط على الغير  -

  .اإلجهاد االنفعالي -



  .خفاض تقدير الذاتان -

  .الميل للتبرير و التقصير -

  ).2003(فوزي جبل .  أحالم اليقظة -

  

يمكن ذكرها فيما  وو تشمل كل ردود األفعال السلوكية للمعلم، : أعراض السلوكية -7-3

  :يلي

  .التغيب و التأخر -             

  .تغير مكان العمل -             

  .العدوانية -             

  .التعب ألقل مجهود -             

  :و تشمل: أعراض معرفية -7-4 

  .عدم القدرة على التركيز -        

  . عدم القدرة على حل المشكالت بنجاح -        

  .الشرود الذهني -        

  .اضطرابات التفكير -        

  (Cunningham. 1994. pp. 219‐244).ضعف القدرة على التركيز -        

  

  :عوامل االحتراق النفسي-8 

   

ليس هناك اتفاق بين الباحثين حول العوامل المسببة لالحتراق النفسي ، فمنهم من ركز        

  Facteurs endogènesداخلية المنشأ ( علـــى العوامــــــل الشخصيـــة 

Les  ( وآخرون ركزوا على العوامل الخارجية) العالئقيةRelationnels ou 

contextuels (  

  



  Les Facteurs endogènes: ةالعوامل الشخصي -8-1

  

يمكن تحديد أهم العوامل الشخصية التي تؤدي إلى اإلصابة باالحتراق النفسي لدى فئة        

  :المدرسين، ونذكر منها

  

  :نمط الشخصية -8-1-1

  

وفًقا لنظرية األنماط التي ترى أن آل فرد لديه سمات شخصية ثابتة نسبًيا، تؤثر في       

األفراد؛ فقد صنف الباحثون األفراد من حيث  باختالفتعامله مع المواقف الضاغطة، وتختلف 

شخصية ذات ضغط نفسي متوسط، وتشمل أغلب : مدى تأثرهم بالضغوط إلى ثالثة أنماط

، وشخصية ذات ضغط )أ(ط نفسي مرتفع، ويطلق عليها نمط األفراد، وشخصية ذات ضغ

 ص،1999أسامة شاآر، محمد مصطفى الدیب، (). ب(نفسي منخفض، ويطلق عليها نمط 
، حيث يتسم )أ(ببعض الباحثين للربط بين الضغوط النفسية والنمط  أدىمما  .)119-120

صاحب هذا النمط بأنه متنافس، وعدواني، وسريع الكالم، ويشعر بضغط الوقت؛ مما يعرضه 

، فهو شخص )ب(لمستويات مرتفعة من الضغوط، وعلى النقيض يكون صاحب النمط 

جمعة . (لنفسه أساليب حياة سهلةمتروي، وال يشعر بضغط الوقت، وغير متنافس، وينتقي 
  .)62ص،2004سيد یوسف،

  

& Friedman, Mو روزنمان  فيردمانإلى العالمين ) أ( اآتشاف النمط فييعود الفضل      

Rosnman, R)1974 ( وبدأت أبحاثهما المتعلقة بالنمط)بمالحظاتهما لوجود ) ب(، )أ

بأمراض القلب، وتتمثل في  مجموعة من الخصائص السيكولوجية المميزة لدى المصابين

السرعة، والحدة االندفاعية، واإلحساس بضغط الوقت، والتوتر، أما : بعض السمات مثل

  .فعكس ذلك تماًما) ب(األفراد ذوي النمط 
 )Rodriguez, et. al., 1998:43-47(.  

 



  :العمر -8-1-2

  
المتغيرات التي آانت على عالقة ثابتة باالحتراق النفسي ، فمستوى  نيعد العمر م      

 االحتراق النفسي بين الموظفين األقل سنا أعلى من مستوى االحتراق ذوي األعمار العليا
يبدو أن االحتراق النفسي أآثر  كإن العمر يتحدد بالخبرة في العمل، لذل.  )سنة 30األآثر من (

األولى للشخص؛ وأسباب مثل هذا التفسير لم يتم دراستها بشكل  أخطاره في الحياة المهنية

 .)Leiter and Maslach, 1988,p25( .آامل
ويعني ذلك  أن األفراد ذوي األعمار المنخفضة أآثر عرضة لالحتراق النفسي حيث أن التقدم 

ر الداخلية في العمر يؤدي إلى زيادة الخبرة في الوظيفة وهذا ما يمد الفرد بالعديد من المصاد

بعيدا في هذا ) (Truchot, 2004. P. 173و يذهب  .لكيفية التعامل مع المشقة ومواجهتها

في السنوات األولى للتجربة في المهنة  تظهرالموضوع و يقول بأن عالمات االحتراق النفسي 

  .و يصطدم المعلم بالواقع المعاش

  : الجنس -8-1-3

  
تختلف نتائج الدراسات حول ارتباط هذا المتغير بمستوى اإلصابة باالحتراق النفسي        

لدى فئة المدرسين على الخصوص، فهناك دراسات وجدت أن الذآور هم األآثر احتراقا منها 

توصلت نتائج ،( Alrola Etel2005) ،)2003وسام بريك ( (1986)علي، وآخروندراسة 

 ،(2001) منصور السيداألكثر احتراقا مقارنة بالذكور، مثل دراسة  دراسات إلى أن اإلناث

Hui Jen (2001) جرادي (2005)دجاد محمو ،عبد اهللا(2005) ،حاتم وهيبة،

في ) ذكور وإناث(في حين لم تجد دراسات أن هناك فروق بين الجنسين ،(2007)التيجاني

وعبد  فوزية عبد الحميدمستوى االحتراق النفسي من تلك الدراسات يمكن ذكر دراسة 

 .(2006)دراسة القريوتي وفريد خطيب  (2005)الحميد سعيد

 
  



  :أساليب المواجهة -8-1-4

  
مشكلة تعوقه ال يستطيع مواجهتها بطريقة عندما يتعرض المعلم لموقف ضاغط، أو      

إيجابية؛ فإنه يقع تحت وطأة الضغوط النفسية، ويتعرض لالحتراق النفسي؛ لكن إذا استطاع أن 

يواجه المشكالت والمواقف الضاغطة بأساليب مواجهة فّعالة؛ فبإمكانه ـ إذن ـ أن يقلل من 

  .النفسياحتماالت تأثره بالضغوط، ويتفادى اإلصابة باالحتراق 

قد أشار البعض إلى أن سمات شخصية الفرد تحدد مدى استخدامه ألساليب            

إلى أن سمات  .Vollrath, et. al)1999(واستراتيجيات المواجهة؛ حيث أشارت دراسة 

يستخدمها الفرد، وهذا ما  التيالشخصية يمكن التنبؤ من خاللها بأساليب مواجهة الضغوط 

من خالل دراسته للعالقة بين أبعاد الشخصية ) Medvedove )1999أشار إليه 

  .)241 ص،2000، إسحاقنجية (. واستراتيجيات المواجهة

ووفًقا لذلك؛ فإن أساليب المواجهة التي يتبناها الفرد بصفة عامة تحدد األساليب التي  

يعتبر  .يستخدمها في مواجهة مشكالت الحياة التي تواجهه، والمواقف الضاغطة التي تعترضه

مفهوم المواجهة من المفاهيم ذات األصول القديمة، على الرغم من أن االهتمام به في مجال 

بدأ حديًثا نسبًيا، فقد اهتم أفالطون بتقديم شرح للطرق التي ينتهجها األفراد في  علم النفس

  .التعامل مع األوقات والظروف العصيبة

  .)109 ص، 2004 وآخرین،محمد نجيب الصبوة (                      

ى يصنف أساليب المواجهة إلى مواجهة مرآزة عل: نجد أنها تسير في ثالث اتجاهات األولو 

يصنفها إلى أساليب مواجهة معرفية أو : المشكلة، وأخرى مرآزة على االنفعال، والثاني

فيمكن اعتبار أساليب المواجهة اإلقدامية بجانبيها المعرفي والسلوآي؛ بمثابة مواجهة . سلوآية

؛ حيث يسعى الفرد من خاللها إلى حل المشكلة نفسها بطرق مباشرة،  مرآزة على المشكلة

تبار أساليب المواجهة اإلحجامية بمثابة ترآيز على االنفعال؛ ألن األساليب ويمكن اع



اإلحجامية يستخدمها الفرد للبعد عن المشكلة؛ إما يتجاهلها على المستوى المعرفي، وال يفكر 

  .فيها، أو يحاول االنشغال بأنشطة بديلة تبعده عن التفكير في المشكلة

إلى مفهوم المواجهة ) Lazarus)1966الت، فأشار تعددت تعريفات أساليب مواجهة المشك

المجهودات التي يبذلها الفرد في تعامله مع األحداث سواء آانت هذه  "ووصفه بأنه 

  . )Lazarus, 2000: 665- 673(."المجهودات موجهة نحو االنفعال أو موجهة نحو المشكلة

مجموعة من النشاطات  "استراتيجيات المواجهة بأنها  1994عبد الباسط  يلطفيعرف         

ـ سلوآية أو معرفية ـ يسعى من خاللها الفرد لمواجهة الموقف  ةوالديناميأو االستراتيجيات 

، طعبد الباسلطفي .("الضاغط أو لحل المشكلة، أو تخفيف التوتر االنفعالي المترتب عليها
الجهود المعرفية والسلوآية  "المواجهة بأنها  )2000( Deweيعرف آما . )95 ،ص1994

التي يقوم بها الفرد بهدف السيطرة، أو التعامل مع مطالب الموقف الذي تم إدراآه وتقييمه 

إیمان محمود (".  اطباعتباره يفوق طاقة الفرد، ويرهق مصادره وقدراته ويمثل موقًفا ضاغ
  . )150ص،2002القماح،

  

إن شخصية الفرد وما يمتلكه من سمات وخصائص نفسية تحدد ما يستخدمه من أساليب        

لمواجهة ما يعترضه من مشكالت، وإذا حسن توافق المعلم مع بيئته المدرسية، بمعنى أنه 

بطريقة فعالة مجدية تقضى على مثيرات  المدرسياستطاع أن يتعامل مع مشكالت المجتمع 

ة من االتزان النفسي، أما إذا استخدم الفرد أساليب مواجهة غير ؛ فإنه يصل إلى حال الضغوط

فإنه يقع أسيًرا   ، ال تساعده على حل ما يعترضه من مشكالت ومواقف ضاغطة فعالة

، والخالصة أن شخصية النفسيباالحتراق  اإلصابةلتأثيرات هذه المواقف، ويؤدى به إلى 

 التي، وبناء على أساليب المواجهة مشكالتالالمعلم تحدد مدى استخدامه ألساليب مواجهة 

  .يستخدمها المعلم ُيحدد من خاللها ما يتعرض له المعلم من احتراق نفسي

 

 

 

  



  : مرآز الضبط -8-1-5

      

أن االحتراق النفسي للمعلم يرتبط بنوع مرآز الضبط لديه، حيث   1990السمادوني ذآر       

نجد أن صاحب مرآز الضبط الخارجي ، وهو ذلك الشخص الذي تتحكم فيه قوى خارجية، 

جهدا  عاليا ألنه  لويرى نفسه واقعا تحت ضغوط خارجية ال يستطيع التأثير فيها ، فال يبذ

األثر الفعال في  النتائج، وهو أكثر تعرضا لالحتراق  يتوقع أن جهده  سوف ال يكون له

ويشعر بقلة الثقة في نفسه ويكون عصبيا في حاالت ). 733،ص1990السمادوني،(.النفسي 

مرآز الضبط فهو  نأما النمط اآلخر م.كثيرة ، كما يشعر بالملل والتعب والتوتر النفسي 

مسؤولية الشخصية نحو  تصرفاته وانه صاحب وجهة الضبط الداخلية  حيث أن الفرد يشعر بال

األولى، وجهة الضبط الداخلية تساعد في الوقاية والتخفيف من  ةالمسؤول عنها بالدرج

  ).273،ص2002خضر مخيمر،(.االحتراق 

فصاحب وجهة الضبط الداخلية يكون أآثر احتراما لذاته وأآثر رضا عن الحياة ،وأآثر هدوء 

تئابا وأقل إصابة باألمراض النفسي،وأآثر حبا وتعاونا ومشارآة وثباتا انفعاليا واقل قلقا واآ

  .لآلخرين 

مما سبق يتضح الفرق بين ذوي وجهة الضبط الخارجية، و وجهة الضبط الخارجية ؛        

وآيف يمكن أن تؤثر  على الصحة النفسية للمعلم  عندما يتعرض للضغوط  التي تسبب 

 .االحتراق النفسي

  

  : النفسيةالصالبة  -8-1-6

       

أن مفهوم الصالبة النفسية يشير إلدراك الفرد تقبله التغيرات  )2002(سيد البهاص أشار        

و الضغوط النفسية التي يتعرض لها وأنها تعمل آواق من عواقب الضغوط،وتساهم في خفض 

لبهاص، سيد ا(.الضغوط والوقاية من االحتراق النفسي باعتباره مرحلة متقدمة من الضغوط

  ).391، ص2002



إلى أن الصالبة النفسية مفيدة لمقاومة الضغوط واالستنزاف " Kobaza & Maddi " تضيف

 .( النفسي، حيث تخفف من أثر الضغوط، وتكسب المعلم مرونة وتقيه من االحتراق النفسي

Kobaza & Maddi.(  

االلتزام،السيطرة  التحدي،(مكونات الصالبة النفسية في ثالثة ) Garrosa et al(فقد فصل 

 422p ،Garrosa et(.فهي تؤثر في االحتراق النفسي وتقاومه وتخفف من آثاره) والتحكم

al .  ( 

وجدا بأن ليس هناك عالقة ايجابية بين الصالبة النفسية  Kayon & Keertz غير أن 

سة بما تحتويه من واالحتراق النفسي، ومنهم إال إذا تفاعلت مع متغير المناخ التنظيمي للمؤس

 ).p  ،1985 Kayon & Keertz 244( .إدارة وزمالء 

يتضح مما سبق أن الصالبة النفسية تلعب دورا  مهما في التخفيف من حدة التأثر        

بايجابية مع  مختلف الضغوط  لباالحتراق النفسي، إذ تمكن صاحبها من التحكم في ذاته ويتفاع

  .بفضل مرونته

  

  :الوجدانيالذآاء  -8-1-7

     

يعتبر الذآاء الوجداني من العوامل المساعدة على  عدم التعرض  لالحتراق النفسي،         

أن الذآاء الوجداني يساعد على الوقاية من االحتراق النفسي،  Chen)  2006(حيث يذآر 

وأن قلة ذآاء الفرد وجدانيا يعرضه للمزيد من الضغوط، ويصل في األخير إلى مرحلة 

االحتراق النفسي،فتقل لديه عندئذ الطرق وأساليب حل مشكالته، ويتفاعل بسلبية مع غيره،فيقل 

 p 1043(.لديه الوعي الذاتي وتزداد النظرة السلبية للحياة وتنقص قدرته على تقديم المساعدة

،2006  ،Chen.(  
 

 

 



  :مفهوم الذات: 8ــ 1ــ 8

  

يلعب مفهوم الذات دورا أساسيا وهاما في خبرة الفرد الذاتية ،ويؤثر في آافة جوانبه           

ولعل مفهوم الذات بنوعيه يؤثر في  .اآلخرين الذين يتعامل معهم بالسلوآية ، يتأثر ويؤثر 

االحتراق النفسي ؛إذ أن مفهوم الذات االيجابي يعتبر من مظاهر الصحة النفسية ويتمثل في 

تكيف األستاذ مع نفسه ومع البيئة المدرسية ،خاصة أثناء التعامل مع الوضعيات التي تسبب 

فاآتساب مفهوم ايجابي مرتفع يجعل الفرد يشعر بأنه ذو آفاءة العمل ، ويساعده .ضغطا عليه 

على التعامل بايجابية مع مصادر االحتراق، وأآثر رضا مع الزمالء واإلدارة ،وأآثر تماسكا 

في حين مفهوم الذات السلبي يؤثر في سلوك الفرد وأدائه  .قوي من االنجاز الشخصي  بشعور

ووجود .، آما يلعب اآلخرون دروا أساسيا في تكوين مفهوم الذات السلبي واالحتراق النفسي 

احتراق نفسي يؤدي إلى تطوير اتجاهات سلبية نحو الذات والعمل واآلخرين  ؛ ومفهوم الذات 

  .دالئل وجود ظاهرة االحتراق النفسي السلبي من أهم

  :العوامل الخارجية -8-2

     

مهنة التدريس هي مهنة تربوية وتعليمية في آن واحد من خالل العالقة المتبادلة بين           

وتكوين مناخ مدرسي مقبول يدعم صحة المجتمع، يفرض على األساتذة أن  األستاذ والتالميذ

المهارات النفسية و االجتماعية لدى التالميذ والن المدرسة لم تعد يكونوا على دراية بنمو 

مكانا لتعليم المهارات فقط بل أصبحت مكانا مشحونا بالعواطف، منبعا للخالفات، والصراعات 

ويمكن أن تؤثر العوامل المرتبط بالمناخ المدرسي في حدوث  ؛ )  Massery. 2006( .العدوانية

  :ف مراحله ، ومن تلك العوامل الخارجية نذآر مايلي االحتراق النفسي على اختال

 

 

 

 

  



  :ضغوط العمـل -8-2-1

   

يمكن تصنيف ضغوط العمل إلى عاملين رئيسين هما ، األمراض المترتبة عن ضغوط       

بدراسة   ةالعمل، و التكاليف الناجمة عنها ؛ وفيما يتعلق باألمراض فإن الدالئل المرتبط

هذه األخيرة من الممكن أن تؤدي بالفرد الوقوع في شراك  ضغوط العمل تشير إلى أن

 1984(االضطرابات الجسمية والنفسية، آما أن استمرارها قد يعرضه لالحتراق ، فقد توصل 

Rogers(  إلى أن ضغوط المهنة)Job pressure(   ونقص االستقاللية(lock of prevecy)  

آما .األسباب األساسية لالحتراق النفسيمن ) lok of recognation(ونقص االعتراف 

، زيادة )Teduin(إلى أن الرتابة   )Muchinsky .1987( توصلت نتائج الدراسة التي قام بها

  )STRES(والضغط  )carer crisis(وأزمة المسار المهني) work overlood(عب ء العمل 

 ).Turnispeed. 1994. (من أهم مصادر االحتراق النفسي

    

 chronic)على دراسة أثر الضغط المزمن   )Maslach 1986(آما شملت دراسة         

stress)  عبء العمل ،)work lood( المشاآل المتعلقة بإحباطات وغموض المهنة على ،

ويعتبر غياب مناخ العمل  .)Frustrating and ambiguons job(االحتراق النفسي 

،من أهم ) role stress(وضغط الدور )  lack of positive work climate(االيجابي 

ونظرا الرتباط االحتراق النفسي  ).Pines & Aronson,1981 (..أسباب االحتراق النفسي

 ةللتورط الطويل المدى في المواقف المشحون ةبضغوط العمل، بحيث يمكن اعتباره آنتيج

أن أسباب االحتراق النفسي أغلبها ) 2004( جمعة یوسفويصف  .انفعاليا و الضاغطة بشدة

الضغوط واإلحباط والقهر لفترات طويلة من الزمن في مقابل المكافأة  تمرتبطة بمستويا

إلى  ) Hipps & Holen 1991(آما أشارت نتائج دراسة ). ،2004جمعة یوسف ( .الضئيلة

منها عبء العمل وجود عوامل آثيرة تسهم في توقع تعرض المعلمين لالحتراق النفسي و

  ). .p Hipps & Holen 1991 210(. وآثرة المسؤوليات المهنية، والعالقات، والراتب الشهري

  



 :ضم عاملين أساسين هماتو: متطلبـات العمل -8-2-2

أن عدد ساعات العمل ترتبط    حيث تظهر المعطيات االمبريقية: الحجم الساعي للعمل -أ

الخ ......الجسمية آأوجاع الظهر والرقبة لبمشاآل الصحة مثل الضغط والشدة النفسية، المشاآ

  ).a   Truchot, 2006(   .ةعنها سلوآات سيئة وغير صحي جآما ينت

" تحت عنوان   (Sparks, et al.1997)التي نشرها  )méta analyse(فقد توصلت الدراسة  

وان آانت االرتباطات ضعيفة  .فردا 37623تأثير ساعات العمل على الصحة والتي تضمنت 

وجود عالقة بين الحجم الساعي ومختلف القياسات السيكولوجية للصحة النفسية  ينسبيا ف

والجسمية، إال أن هذه العالقات غير خطية بشكل آلي، إذ تظهر انطالقا من مستوى معين من 

 .م الساعيالحج

أوضحت النتائج المتعلقة بمرونة ساعات العمل نتائج متباينة ، :  ساعات العمل المرنة -ب

المرنة أثار ايجابية على بعض المتغيرات  لفحسب بعض البحوث يمكن أن تكون لساعات العم

  .مثل التوازن بين الحياة المهنية، والحياة العائلية 

جعة التراث العلمي حول أثار المواقيت غير العادية بمرا ) Poissonet &Veron(آما قام 

على الصحة النفسية والجسمية للعاملين في  قطاع الصحة، وحسب  هذان الباحثان، فان 

البحوث الحالية ال تقدم  أي نتيجة حاسمة، آونها ال تشير إلى أي نوع خاص من العمل 

  ).Truchot .2006. p22(حة بالدوريات الذي من شانه أن يعطي أثرا مفيدا بالنسبة للص

  :ةاالجتماعي المساندة  -8-2-3

على المؤسسات االجتماعية يسهم في  عإن تزايد االعتماد من طرف أفراد المجتم            

في تقديم خدمات أقل من المستوى المطلوب، وهذا من  ازيادة العبء الوظيفي الذي يكون سبب

و تتمثل الدعم االجتماعي .شانه أن يؤدي إلى شعور الموظف باإلحباط وبالتالي زيادة الضغط

 لفي معلومة تؤدي بالفرد إلى االعتقاد أنه محبوب، له قيمة وتقدير وأنه ينتمي شبكة لالتصا

واع من الدعم، يمكن تصنيفها إلى أنواع والدعم المتبادل، وقد حددت األبحاث عدة أن

الدعم المادي، تقديم الخدمة، إبداء التعاطف، النصح، تقديم المعلومات، المشارآة في (وهي

  .)41-40 ،ص2006جمعة یوسف، (  ).النشاطات 
  



التمييز مبدئيا بين مصدرين أساسين للدعم االجتماعي في  نأما من حيث المصادر فيمك        

زمـالء العمل واإلدارة والمشرفين من جهة ، واألسرة : وهما يحتراق النفسعالقته باال

والتالميذ من جهة ثانية، أما من حيث شكل الدعم االجتماعي فتشير الدراسات إلى شكلين 

رئيسيين من الدعم االجتماعي، هما الدعم االنفعالي مثل االستماع وإظهار التعاطف ، والدعم 

  ).2003عسكر (.ساعدة لصاحب المشكلةمثل تقديم الم يالو سيل

وتبرز أهمية الدعم االجتماعي بأثر مباشر على الصحة النفسية لكونه يخفف من متغير        

من جهة، وآونه يلعب دورا وسيطيا في العالقة   )La rooco, Honse et frech  1980(الضغط 

االجتماعي والعالقات مع اآلخرين منذ أمد  و الدعم. من جهة أخرى بين الضغوط و التوترات

بعيد، من المظاهر الحياتية التي تبعث على تحقيق الرضا االنفعالي، آما أنها تخفف من التعب 

 . )1998عبد الخالق ،(. النفسي، وتساعد الفرد على التعامل مع المشكالت الحياتية

الجتماعي قد يشعرون براحة األفراد الذين يحصلون على مستوى مرتفع من الدعم ا       

ويمكن للشخص أن .أحسن عندما يتعرضون لخبرة ضاغطة، وقد يتعاملون معها بنجاح أآبر

يتزود بالحكم االجتماعي، مثل المعلومات، حيث يواجه صعوبات في وظيفته حول أفضل 

ي آيفية الطرق التي يمكن له أن يتبعها لتنظيم وقته، أو في انجاز المهام بالشكل السليم، أو ف

التعامل مع رؤسائه بخصوص تغيير بعض المظاهر المتعلقة بعمله، لذلك في هذه الوضعية، 

فان األصدقاء والعائلة الذين يقدمون الدعم يمكن أن يزود بها األشخاص اآلخرين يمكن أن 

  .تساعده على تناول األمر بثقة أآثر في القلق مثال

دعم االجتماعي في أوقات الحاجة يمكن أن يكون وعلى النقيض من ذلك، فإن نقصان ال       

بذاته مصدرا للتعب النفسي الشديد، وخصوصا بالنسبة لألشخاص الذين يتميزون بوجود حاجة 

و يلعب متغير ) . 2008شيلي تایلور(. عالية للدعم ، ولكن فرصهم  في الحصول عليها قليلة 

و   آذلك التقليل من أثر الضغوط إدراك الشخص للمساندة االجتماعية المقدمة إليه يمكن

  .)  446ص ، 2008شيلي تایلور( .التوترات

  
وذلك ما تؤآده الدراسات واألبحاث التي ربطت عالقة ايجابية بين االجتماعي و        

حيث . )  lee & Ashforth ,1996(االحتراق النفسي، فقد توصلت النتائج إلى إثبات هذا الطرح 



و     1982بحثا، أجريت في ميادين مهن المساعدة بين سنتي ) 61(شملت هذه الدراسة 

، وقد اعتمدت نموذج المحافظة على الموارد آإطار نظري لالحتراق النفسي، حيث  1994

يظهر عندما يتم فقدان مصادر مهمة بحيث تسمح بمواجهة متطلبات العمل أو الوصول إلى 

الرئيسية للعمل في غموض وصراع الدور، األحداث  تمثل المتطلباتالنتائج المرجوة، وت

فنجد الدعم  رالضاغطة، ارتفاع عبء العمل، و الضغط في العمل، أما بالنسبة للمصاد

وقد توصلت نتائج التحليل إلى ارتباطات متوسطة تساوي . االجتماعي وإمكانية إثراء المهمة

  فقد ا.ماعي وآل بعد من أبعاد االحتراق النفسيبين مصادر الدعم االجت) 0،22(أو تتجاوز 

  

ويبدو أن مستوى الفائدة التي تحققها المساندة المقدمة لكل من الرجال والنساء تكون أآبر        

عندما تقدمها أنثى من تلك التي يقدمها شخص من الذآور  وآانت درجة المعاناة من اإلجهاد 

ة تسبب التعب، بحضور شخص آخر من الذآور، النفسي أآبر لدى قيام النساء بأداء مهم

السيما إذا آان هذا الشخص هو شريك الحياة، إذ آانت تبدو عليهن المعاناة بشكل أآبر مما لو 

 .قمن بإآمال المهمة بمفردهن

   

  :المكافأة واالعتراف المادي والمعنوي -8-2-4

 

أن خرق العقد النفسي الذي يوازن بين مجهودات المعلم،  )Maslach,2001(ترى        

ومتطلبات العمل يؤدي إلى االحتراق النفسي،وهذا يرجع ضعف عالقة التبادل والمعاملة 

بالمثل، التي تعد جوهرية للحفاظ على الصحة النفسية، وهذا الرأي يقترب من نموذج جهد 

والذي يحدد  & leiter   Maslachف وأن النموذج الذي طور من طر. مكافأة  هذا من جهة

أبعاد لمحيط العمل آمصادر محتملة لالحتراق النفسي، تتماشى جزئيا مع نموذج ) 06(سنة

وقد تم . المتعلق بضبط العمل من جهة أخرى) Karasak et al,1998(  دعم -تحكم -طلب 

 تاسته، خصالكشف عن العالقة بين هذا النموذج األخير واالحتراق النفسي مؤخرا في در

 usure mental  Travail,في آتابه تحت عنوان.       Lourel et al 2004موظفي السجن

تتخذ الجسم آهدف ) االرغامات الخارجية (أن ظروف العمل  Christophe Dejoursيرى  



والواقع أن . فتتخذ الجهاز النفسي هدف له ) االرغامات الداخلية (لها، أما تنظيم العمل يشكل 

تنظيم العمل يشكل دائما تدخال إلرادة اآلخر في جهازنا النفسي، ومن أجل مواجهة هذه المعاناة 

راتيجيات دفاعية، بشكل جماعي  من جهة، ويقومون بشكل فردي يعمد األساتذة إلى تطوير است

  .بتطوير استراتيجيات التعديل من جهة أخرى

  

وهكذا فان األفعال التي تنتهي بإخفاقات متكررة ال تسمح للمعلم الوقوف على فاعليته        

تعمل على  واالعتراف بكفاءته من جهة، وان غياب االمتنان والعرفان اتجاه مساهمته الفردية

 .تآآل المقاومة لديه شيئا فشيئا لتوصله تدريجيا إلى حالة االحتراق النفسي من جهة ثانية 

أين يتم اإلحاطة  )Maslach,2001(إن هذا التحليل ال يبتعد عن الفرضيات األخيرة ماسالش

جانب بشكل أدق عن طبيعة مخالفات العقد المعنوي حيث، ترى أن المكافأة  ال تتمثل فقط في ال

الذي قد ال يتناسب مع الجهد واألداء، بل  يتعلق في نفس الوقت وبشكل أهم ) األجر(المادي 

، وخاصة عندما يتم تجاهل وعدم تثمين العمل الذي )lak of social reward(بنقص المكافأة 

يتضمن عبء مرتفع ،باإلضافة إلى ذلك هناك نوع آخر يتعلق بضعف مكافأة الذات  ، مثل 

  .ر واالعتزاز بالنفس عند القيام بعمل بالغ األهميةاالفتخا

 

  :    آثار اإلحتراق النفسي- 9

  

كما توصلت بعض الدراسات و البحوث الميدانية إلى أن اإلحتراق النفسي له ثالثة آثار      

 :رئيسية يمكن تلخيصها فيما يلي

جراء زيادة المطالب الذي عادة ما ينشأ :الشعور باإلجهاد العاطفي و الجسماني - 9-1 

السيكولوجية و العاطفية و البيولوجية ، و لعل استعمال لفظ اإلجهاد يعكس إحدى المسلمات 

  .المهمة الخاصة باالحتراق النفسي

 

 

 



  :الشعور بالقصور في مستوى اإلنجازات الشخصية -9-2

  
الشعور بعدم تحقيق ذلك القدر من اإلنجازات التي تتناسب و مستوى الطموحات  أي      

الشخصية وذلك لعدم وجود وقت الفراغ الكافي لتحقيق ذلك، نظرا لالنغماس العميق في 

 .مطالب العمل

 

  :االتجاه السلبي نحو الذات و اآلخرین -9-3
وهذا االتجاه يؤدي إلى خفض الحس يتمثل في معاملة اآلخرين مثل معاملة األشياء ،       

و هذه األعراض تظهر على أنها منفصلة ،و تكن من .العاطفي أثناء التعامل مع اآلخرين 

  .(Marcella .2007, p 26).الناحية الواقعية ال يمكن وجود عالقات و تدخالت فيما بينها

واء آانت مشكالت يمكن القول إن المجتمع المدرسي بكل ما يكتظ به من مشكالت، س و      

تربوية، أو إدارية، أو اجتماعية، تدور في إطار العالقات االجتماعية المتبادلة بين المعلمين، 

والتالميذ، وأولياء األمور، والقيادات التربوية العليا؛ بما تصدره من قرارات في غير صالح 

مع المدرسي عرضة لتأثير المعلمين والعملية التعليمية؛ فإنها تجعل المعلم وآل من بداخل المجت

ما واالحتراق النفسي؛ ولكن األفراد طبًقا لصفاتهم الشخصية، وما يتصفون به من خصائص، 

يعترضهم من مشكالت وعقبات؛ قد يجعل المعلمين يختلفون في درجة معاناتهم من االحتراق 

  .النفسي

  

 

 

 

 

 

 

  



 خالصة الفصل

قدم الباحث في هذا الفصل مجموعة من النقاط المترابطة والمتكاملة فيما بينها ؛بداية        

بتعريف االحتراق النفسي ،الذي بين فيه أهم الباحثين الذين عرفوا المصطلح ،ومن ثم كيفية 

نشأته ،وعالقته بالمفاهيم المتشابهة له في األعراض ، ثم ذكر أبعاده الثالثة ؛والتي هي 

تبلد المشاعر ، وتدني اإلنجاز الشخصي حسب تصنيف ماسالش مع ذكر  جهاد االنفعالي ،اإل

  .مراحل ظاهرة االحتراق النفسي 

ولتقريب الموضوع أكثر تطرق الباحث إلى أهم النظريات والنماذج المفسرة لالحتراق       

فية ،االنفعالية النفسي ، ثم انتقل الباحث إلى ذكر األعراض المختلفة ، الجسدية ،المعر

والسلوكية  لالحتراق النفسي ، منتهيا بعرض أبرز العوامل المؤدية لحدوثه ؛ الشخصية منها 

أو تلك الموجودة في المناخ المدرسي لألستاذ من خالل عرض مجموعة من الدراسات 

  .األجنبية والعربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تمهيد

  

، متعددة ال وذلك بذآر مفاهيمه يتضمن هذا الفصل تحديد مفهوم التوافق الزواجي        

عوامل معرفية ، ومادية ، دينية ، وأخالقية ، ونفسية ، واجتماعية،  تحقيقه من خالل مكنوي

حسب اتجاه آل نظرية  من  وصحية ، وقد اختلفت األطر والمرجعيات النظرية التي فسرته ،

إلى موقف الدين اإلسالمي من عملية التوافق ا تم التطرق في األخير آمجوانب مختلفة ، 

،وتمت تناول بعض الخالفات الزوجية وآيفية التعامل عتباره عماد استقرار األسرة االزواجي ب

  .معها 

  :المفهوم العام للتوافق ـ 1

يعد مفهوم التوافق من المفاهيم األساسية المهمة في علم النفس والصحة النفسية خاصة إلى 

الحد الذي جعل علماء النفس والصحة النفسية يتخذونه موضوعا لهما ، فالتوافق من أهم 

متطلبات النمو، والحياة آلها عبارة عن عمليات توافق ؛ فاإلنسان آثيرا ما يقابله مواقف عديدة 

، 2006.عبد اهللا(أن يواجهها، ويتوافق معها؛ ليوفق فيها بين رغباته ورغبات اآلخرين البد 
  .)67ص 

يستهدف  قاإلنسان بطبعه هدفا، ويسعى جاهدا لتحقيق هذا الهدف، والتوافيريده  فالتوافق 

نتيجة الشعور بالقدرة على التكيف بالبيئة،  نالرضا عن النفس، وراحة البال، واالطمئنا

  .والتفاعل مع اآلخرين

:مفهوم وطبيعة التوافق الزواجي -2  

يعد التوافق الزواجي  أحد أهم المجاالت الهامة في التوافق العام و هو العامل األساسي        

يجابي بين والتوافق الزواجي نوع من التفاعل االجتماعي االإلقامة حياة أسرية سعيدة ، 

ويشير التوافق .الزوجين ، فهو عالقة متبادلة بين شخصين لكل منهما خصاله الشخصية 

الزواجي إلى مدى تقبل العالقة الزوجية وتعد محصلة لطبيعة التفاعالت المتبادلة بين الزوجين 

 ويعتبر أحد المقومات األساسية التي تحقق  في جوانب متنوعة ،



بالفعل الحاجات الضرورية النفسية واالجتماعية لكل من الزوج والزوجة ، وتقرب بينهما 

األهداف ، والتوقعات ، والقيم ، وتدعم مقومات الزواج الناجح ، وتؤدي إلى استمرار الحياة 

  .)402، ص 2000.زعتر( الزوجية 

ي والسعادة بين مصطلحات التوافق الزواجي والنجاح الزواج )1979(وتفرق الخولي 

الزواجية فتشير إلى أن المفهوم العام للتوافق الزواجي يتضمن االتفاق النسبي بين الزوجين 

على الموضوعات الحيوية  المتعلقة بحياتهم المشترآة ، والمشارآة في أعمال وأنشطة 

أما النجاح الزواجي فإنه يتضمن تحقيق أهداف الزواج مثل . مشترآة ، وتبادل العواطف 

وأما السعادة الزواجية فهي استجابة عاطفية فردية لدى أحد الزوجين نتيجة التوافق .شباع ،اإل

  .الزواجي ، والنجاح الزواجي 

يتضمن السعادة الزواجية و الرضا الزواجي الذي : "بأنه )1990(سري  بينما عرفته        

، والدخول فيها والحب  يتمثل في التوفيق في االختيار المناسب و االستعداد للحياة الزوجية

المتبادل بين الزوجين واإلشباع الجنسي وتحمل المسؤوليات الزوجية والقدرة على حل 

  ).32،ص 1990سري، (".مشكالتهما واالستقرار الزواجي 

الميل النفسي المعبر عن المحبة و "التوافق الزواجي  بأنه  )1992(لكندري و يعرف ا        

  " .الود و االتفاق و العالقة الطيبة و الحسنة السليمة بين الزوجين و بقية أفراد األسرة 

  ). 182، ص  1992الكندري ، ( 

تعريفا آخر للتوافق الزواجي ،وصفه بأنه حالة  Sinha et Mukerjee و يعطي         

و      و اإلحساس بالسعادة و الرضا من جانب الزوج و الزوجة تجاه زواجهما ، من الشعور 

  .هذا التوافق يستند على وجود اهتمام متبادل و تفاهم من الطرفين لبعضهما البعض 

et Mukerjee, 1990, p 43). (Sinha 

تعريف آخر مؤداه أن التوافق الزواجي هو محمود و رواية حسن مصطفى  و يطرح        

االستعداد للحياة الزوجية ، و الحب المتبادل و اإلشباع الجنسي ، وتحمل مسؤوليات الحياة 

الزوجية و القدرة على حل مشكالتهما ، وتصميــــــم آال الزوجين مواجهة المشاآـــــل 



حسن مصطفى (. ام العالقة الزوجيةالماديـــــــة و االجتماعية  و الصحية ،و الحرص على دو
 ). 32،ص 1993وروایة محمود ،

القدرة على التواصل و إقامة  "التوافق الزواجي على أنه  )1994(رشاد تعرف        

و  الحـــــــوار بين الزوجين و التفاهــــــــــــم و حل الصراعـــــــات التي قد تنشــــــأ بينهما 

عاب و احتواء و تكامل تام بين الزوجين في جميع نواحي النفسية و هو امتـــــــزاج و استص

و           االجتماعية والجنسية و هو أيضا القدرة على التعبير عن المشاعر و االنفعاالت 

  ).37، ص 1994رشاد الخولي، (".المشارآة الوجدانية آما أنه القدرة على الحب و العطاء 

قدرة آل من الزوجين على التالؤم مع اآلخر مطالب  "بأنه ) 1995(مرسى  ويعرف     

الزواج ، وتستدل عليه من أساليب آل منها في تحقيق أهداف من الزواج و في مواجهة 

الصعوبات الزوجية وفي التعبير عن انفعاله و مشاعره و في إشباع معظم حاجاته من تفاعله 

  ).13، ص1995مرسى، (".الزواجي 

هو ما يحدث من تعديالت في السلوك " بأنه  ) :1996(وفيق سميحة ت آذلك عرفته    

الزواجي وهي تعديالت ربما آانت سارة للزوجين معا سواء بسواء ربما أحدهما اعتبرها سارة 

  )84،ص 1996سميحة توفيق ،(".بينما آان قرينه ال يعتبرها آذلك 

األولية  بأنه إشباع الحاجات )2000محمد عاطف، (وعرف سوزان إسماعيل حسب   

البيولوجية ، ووسيلة للتعاون االقتصادي و التجاوب العاطفي و قدرة الزوجين معا على التفاهم 

و الثقة المتبادلة وقدرتهما على تحمل المسؤولية و حل مشكالتهما ، والقدرة على التفاعل مع 

  ).208،ص 2000محمد عاطف، (.الحياة 

ـر إلى درجة التناغــــــم و التواصــــــل يعرفه أنه يشيــف" )1998(القریوطي أما     

العقلــــــي و العاطفي و الجنسي بين الزوجين بما يساعدهما على بناء عالقات زوجية ثابتة و 

مستقرة و على الشعور بالرضا و السعادة و يعينهما على تحقيق التوقعات الزواجية و مواجهة 

،  1998القریوطي ،(".ت و صراعات ما يتصل بحياتهما المشترآة من صعوبات و مشكال
  ). 65ص 



أن التوافق الزواجي يتحدد من خالل مستوى   )Addis and Bernard )2002 و يرى

شعور آل من الزوجين بالسعادة الزوجية التي تتمثل في مجموع األحداث االيجابية و 

 Addis and Bernard().االنفعاالت السارة في حياتهما مثل البهجة و الشعور بالتفاؤل 
2002,p 13(.  

وعلى الرغم من أن الزواج يمثل مصدرا لكثير من الصراعات و المشكالت إال أن قدرة      

الزوجين على تخطي المشكالت التي تعترضها والتي تعتمد بالدرجة األولى على مستوى 

النجاح توافقهما الزواجي ، تجعل من الزواج مصدرا للمساندة و الفوز بالسعادة و التفاعل و 

العاطفة الجنسية ، الثقافية ، االجتماعية ، : في الحياة و التقارب بين الزوجين في أمور مختلفة 

وتبادل العواطف و تحقيق توقعات الدور الزواجي ، والتعامل مع الضغوط المختلفة بإيجابية ، 

  .فيما يعد أحد المجاالت الهامة للتوافق العام و الصحة النفسية 

تتبع مفهوم التوافق الزواجي نجد أن أدبيات هذا الموضوع تزخر بالعديد من و عندما ن   

  : المفاهيم المتباينة و التي يمكن إجمال بعضها في 

  :التوافق الزواجي آمفهوم متعدد األبعاد ـ3  

يتحدد من خالل سلوآيات الزوجين في المواقف الحياتية مثل التعاون و التفاهم و        

و التواصل الجيد و القدرة على ضبط     ب النقد و التعبير عن المشاعرالمساندة و تجن

 1995 ،آمال إبراهيم مرسى( .المشاعر السالبة و درجة الصراحة ووضوح األهداف
  .) 193ص

التوافق الزواجي يتحدد من خالل قدرة الزوجين على حل الصراعات و مواجهة : ثانيا 

حسن مصطفى و روایة محمود (.ضغوط الحياة  الصعوبات والتفاعل بإيجابية في مواجهة
 ).8، ص1993،

التوافق الزواجي بين األزواج يتحدد من خالل درجة التشابه بين الزوجين في الشخصية : ثالثا

.(Kattis, Berns And Simpson, 2004,442). 

 



      التوافق الزواجي يتحدد من خالل مستوى شعور آل من الزوجين بالسعادة الزوجية : رابعا

التي تتمثل في مجمـــوع األحداث االيجابية و االنفعاالت الســـــــارة في حياتهمـــــا مثل 

 .(David, Brock And David, 2000,p 413-442).البهجـــــة و الشعور بالتفاؤل 

: اختالف مفاهيم التوافق الزواجي لدى الباحثين يمكن رده آما يلي  إن و  

الحياة الزوجية و ما تحتويه من تنوع في الجوانب السلوآية و االنفعالية بين  طبيعة        

الزوجين في مواقف مختلفة لحياتهما الزوجية، و يظهر ذلك في اختالف أساليب التفاعل بين 

وآذلك التداخل و التشابه أحيانا بين مفهوم التوافق . األزواج تبعا لمتغيرات مختلفة و متنوعة

المفاهيم األخرى مثل الرضا الزواجي ، و السعادة الزواجية ، وعدم االتفاق  الزواجي و بعض

و أساليب   حول أبعاد التوافق الزواجي من طرف الباحثين نتج عنه التنوع في أدوات القياس 

  .دراسة هذا الموضوع 

:التفسيرات النظریة للتوافق الزواجي -4  

ويتسم البعض منها محرآات التوافق الزواجي ،هناك العديد من النظريات التي تبحث في       

بالطابع االجتماعي من خالل الترآيز على التفاعل بين الزوجين وعالقتهما بالنسق االجتماعي 

ومؤثرات البيئة الخارجية ، وتهتم نظريات أخرى بالجانب النفسي في تفسير العالقة الزوجية ، 

  :وفيما يلي عرض لتلك النظريات 

:التوافق الزواجي من منظور اجتماعي   ـ4-1  

على التفاعل والعالقات المتبادلة بين الزوجين، وتوقعات آل ترآز النظريات االجتماعية        

منهما عن العالقة الزوجية ،وتنظر إلى الخالف الزواجي على أنه نتيجة للتفاعل بين الزوجين 

، 2005، سليمان(.لنسق االجتماعي آكل ، ونتيجة لعالقة الزوج باآلخر ، وعالقة الفرد با
 ).45ص

ومن النظريات االجتماعية ؛ النظرية البنائية الوظيفية ، ونظرية الدور ، ونظرية التبادل       

، ويذهب أنصار النظرية البنائية الوظيفية في تفسيرهم للخالفات الزواجية إلى أنها نتيجة 

لحدوث خلل في نسيج العالقات داخل البناء األسري، وأن الخلل الوظيفي يحدث حين ال يتم 



ويعزو أصحاب هذه النظرية الصراعات والتوترات في العالقة األسرية إلى .ذا االتساق ه

بينما يذهب أنصار نظرية الدور التي تعتبر من النظريات . منافسة المرأة للرجل في أدواره

المهمة  في دراسة األسرة وأن نشأة الخالفات الزواجية تأتي من تعارض توقعات الدور ألحد 

االنسجام  قليهما ، وأن تغير هذه التوقعات لتقابل توقعات الطرف اآلخر يحقالزوجين أو آ

   ).45ـ44ص ، 2005 ،سليمان(.والتوافق بين الزوجين  

الفرد بين المكافأة والتكلفة؛ ذلك  فتقوم على التأثير المتبادل الذي يعيشه أما نظرية التبادل       

التفاعل بين الزوجين، فإذا آان المكسب من أن المكسب الناتج عن العاطفة ِيثر على شكل 

تفاعل الزوجين على شكل مكافأة؛ فالعاطفة الناتجة عنه تكون إيجابية ،أما إذا آان المكسب من 

وهذا يعني أن التفاعل بالود .تفاعل الزوجين على شكل تكلفة ؛ فإن العاطفة تكوم سلبية 

ى الزوجين من الشعور بالطمأنينة والرحمة سيكون داعيا للمحبة والتعاون ؛لما يعود عل

والراحة النفسية ، وفي المقابل فإن التفاعل الذي يشوبه الخالف ومظاهر من غضب أو شجار 

  .هو مدعاة للشعور باإلحباط وعدم االنسجام بين الزوجين 

:  )سيكولوجي(التوافق الزواجي من منظور نفسي  ـ4-2  

قات ويعتبرها عنصرا مهما في تفسير المشكالت يعتني التحليل النفسي بتاريخ العال         

الزواجية ،ويمثل السلوك صراعات الزوجين الالشعورية ، وأن المشكالت الزواجية ظهرت 

الهو، األنا ، األنا ( أن المكونات الشخصية الثالثة   فرویدو لقد ذآر  .نتيجة لإلحباطات 

وهذا بعد مهم في الحياة ) اللبيدو( مهمة في حياة الفرد ، و خاصة الجانب الجنسي) األعلى 

 ).8، ص1999حجازي، (.الزوجية 

فحسب النظرية الرجال يسيطرون على معظم السلطات ،ويتحكمون في الموارد        

االقتصادية ومصادر النفوذ والقوة ،وغالبا ما يرغب الرجال في تحديد مشارآة المرأة في 

تهيئة البنات اجتماعيا ، وتقوم عملية التهيئة مجال الفرص الوظيفية ، ويكون ذلك عن طريق 

االجتماعية على تدريب الذآور واإلناث ألدوارهم المميزة جنسيا ، وتحدد األدوار من الناحية 

  ).45ص ، 2005سليمان، ( .االجتماعية وليس البيولوجية في المقام األول



:التوافق الزواجي من منظور إسالمي ـ4-3  

و    لقد جاءت الشريعة اإلسالمية متماشيـة مع الفطرة اإلنسانيــة، فحثت على الزواج         

و من : " اهللا تعالى قال. رفضت تقديم أعذار واهية لعدم الزواج الذي هو سبب لقيام األسرة
فهنا داللة على أن اهللا  ).21آیة : الروم" (آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها 

"  :فقال الشباب إلى الزواج" ص"جال و النساء ليتآلفوا فيما بينهم، و قد دعا الرسول رخلق ال
یا معشر الشباب فمن استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحسن للفرج و أغض للبصر و من 

ألن الـزواج  )4677أخرجه البخاري رقم ( ." لم یستطع فعليه بالصوم فإنه له و جاء 

وقد خلق اهللا  .السروريعطي اإلنسان األمن النفسي و االستقرار الروحي و يوفر له السعادة و 

مخلوقات آثيرة في هذه الدنيا و جعلها تميل بالفطرة إلى النصف اآلخر ليكون الزواج و تكون 

الذاریات " (ومن آل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذآرون " تعالى  قال الحياة و منها اإلنسان
  ).19 :النساء" ( و عاشروهن بالمعروف :" تعالى أيضا في قولهوقال  ) . 49:

وهكذا جاءت الشريعة اإلسالمية مخاطبة الزوجين بعدة آيات و أحاديث تلقي بضالل      

رواه " آلكم راع وآل مسؤول رعيته" :" ص"الرسول  قول ومنها .البيتالسعادة على 
فإن اإلسالم يقر باآلداب المتبادلة بين الزوجين وهي حقوق آل ؛ ) . 844( البخاري رقم 

 و قال ) 228:البقرة(" و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف " :تعالى منهما على اآلخر فقال
مالها و لحسبها و لجمالها و لدینها ، فأظفر بذات لتنكح المرأة ألربع ، " : " ص"رسول اهللا 

، فقد أمره أيضا بحسن معاملة  ـه1421، 5090رقم  البخاري أخرجه" الدین تربت یداك 

استوصوا " : ص"رسول اهللا  قال: قال أبي هریرة رضي اهللا عنه  الزوجة ففي حديث
  ) . ابن هریرة.(  ، )  4787( البخاري رقم أخرجه"  بالنساء خيرا 

إن التوافق بين الزوجين أساس الحياة األسرية السعيدة؛ غير أن ظهور الخالف بين       

الزوجين أمر طبيعي ؛ السيما أن لكل من الزوجين في حياته األولى أنماطه السلوآية التي ألفها 

و عاداته التي درج عليها، ومفاهيمه التي يرى األشياء في ضوئها، ومزاجه الذي يواجه به . 

و من حرص اإلسالم على بناء األسرة على أسس متينة تضمن لها البقاء . واقف المختلفةالم

واالستمرار و التماسك ن فقد وضع نظاما فريدا لمواجهة الخالفات وعالجها بعد أن اتخذ 



مجموعة من اإلجراءات الوقائية متمثلة في الحقوق والواجبات التي أناطها بكل فرد ينتمي 

 سبحانه وتعالى يعلم طبائع البشرية ؛ ولهذا وضع مجموعة من اإلجراءات لألسرة ؛ لكن اهللا

اإلرشادية إلرشاد الزوجين الستخدامها عند مواجهة المشكالت قبل ظهورها ، ومن األمور 

حيث البد  االعتراف بالخطأ ومواجهته من قبل الزوجين ،: الوقائية لحصر الخالفات الزوجية 

  . ويستغفر ربه من أن يعترف المخطئ بخطئه 

بعد العرض السابق يتضح تباين النظريات حول توضيح مفهوم التوافق الزواجي و مدى       

ارتباطه بمجموعة من العوامل و المتغيرات ، حيث تشير نظرية التحليل النفسي إلى أن 

ئز التوافق الزواجي هو حالة التوازن بين مكونات الشخصية ،  و قدرة األنا على إشباع الغرا

أن التوافق الزواجي ترى النظرية االجتماعية ، في حين ) الزواج ( الجنسية بطريقة مقبولة 

و تعلم البديل   هو أنماط سلوآية متعلمة من اآلخرين يمكن تعديلها إذا تم محو السلوك الخاطئ 

و .المناسب و هو السلوك الصحيح للعالقات بين الزوجين مع توفر الظروف المناسبة لذلك 

رى الباحث أنه ال يمكن االقتصاد على نظرية واحدة لتفسير التوافق الزواجي ، ولكن من ي

و االجتماعية ، وآذلك    الضروري ربط التوافق الزواجي بمجموعة من العوامل الشخصية 

الروحية ، مما يعني قبول الطرف اآلخر و التوافق مع سماته المختلفة لتحقيق الدوام و الرفقة 

  .  الزوجية ،و التحرر النسبي من الصراع و السعادة 

:التــوافــق الــزواجـيالمؤثرة على  عــوامــلـ ال5  

الزواج عالقة إنسانية مستمرة و متواصلة و لها متطلبات متبادلة، و يستلزم استعدادا         

آافيا من الزوجين للقيام بأعبائه و النهوض بتبعاته، لذا فإنها تقضي اإلشباع المشترك انفعاليا و 

فس و جنسيا و اجتماعيا و اقتصاديا وصوال للتوافق في الحياة الزوجية ، و لقد تناول علماء الن

علم االجتماع العوامل المؤدية للتوافق الزواجي ومن بينهما الوضع االجتماعي و االقتصادي و 

  :ومن أهم العوامل مايلي  ). 642، ص 1980دافيد وف ، (.الشخصية و غيرها 

 



تؤثر خبرات الطفولة لكل من الزوجين على توافقهما الزواجي سلبا  :خبرات الطفولةـ 1ـ 5

النفسي لألسرة الذي عاش فيه آل من الشريكين قبل الزواج يعتبر من العوامل  وإيجابا ، فالجو

المؤثرة في سعادة الزوجين ، آما أن الطريقة التي عومل بها آالهما في طفولته من والديه ، 

ومدى تعرضه للثواب والعقاب ، والمعايير االجتماعية التي أخضع سلوآه لها  ومدى إشباع أو 

ساسية األولية ، والحاجة للتقبل واالنتماء ، والحاجة لألمان النفسي ، وأيضا إحباط حاجاته األ

عالقة الوالدين ببعضهما ، وعالقتهما باآلخرين ، تعتبر ضرورية لمعرفة توافق الزوجين أو 

 عبد الرحمان ، ودسوقيوقد أوضحت دراسة  ). 28، ص 2002 ،الضبع(. .عدم توافقهما 

فقين زواجيا، آان تقييمهم لطفولتهم على أنها سعيدة أو سعيدة من المتوا% 78، أن ) 1988(

و آذلك أسلوب التربية و التوجيه الذي     . من غير المتوافقين زواجيا % 51.55جدا مقابل 

من المتوافقين زواجيا ، مقابل % 60.7يقوم على الحزم بدون قسوة ، فقد أوضحت النتائج أن 

  .، آان أسلوب التربية لديهم يقوم على الحزم بال قسوة من غير المتوافقين زواجيا%  39.4

فعالقة الطفل بوالديه منذ الطفولة المبكرة هي التي تسمح له بأن يفهم معنى الحب ، وهذه 

  العالقة هي التي  ستحدد فيما بعد معظم انطباعاته نحو الجنس اآلخر

:االختيار الزواجي -5-2  

 

أولى أساسية في بناء المجتمع، ولكي تنجح هذه المؤسسة األسرة مؤسسة عظيمة و لبنة         

في القيام بأدوارها المختلفة آان البد من االختيار السليم و الموفق في الشريك حتى يتحقق 

الحب و التآلف و االنسجام و ينعكس على مستوى الصحة النفسية، و نكاد نتفق على أن أهم 

رار اختيار الشريك لما له من دور أساسي في الصحة القرارات التي ينفذها اإلنسان في حياته ق

و حتى يكون         ). 39، ص 1998آمال مرسي ( .النفسية و المحافظة على جودتها

محكات يستند عليها االختيار الزواجي ،  )1999(عطيات أبو العينين االختيار موفقا تشترط 

و السمات النفسية و    الجتماعية ومنها السمات الشكلية ، والسمات االقتصادية و السمات ا

 ).180، ص 1999عطيات أبو العينين ، (.الجانب الديني و الفكري و الثقافي



لم يترك للشخصية اإلسالمية أن تختار شريك حياتها وحدها دون توجيه لألسلوب إن اإلسالم 

حث على السليم ؛ حيث وضع اإلسالم معايير معينة في طريقة اختيار آل من الزوجين ؛ حيث 

اتخاذ العقيدة وااللتزام بمكارم األخالق ، وآذلك جعل اإلسالم أساس االختيار الزوج سالمة 

  .العقيدة ونقاء الضمير والسلوك المستقيم 

و نظرا ألهمية االختيار الزواجي ، نجد هناك نظريات فسرت عملية االختيار ، حسب        

و نظرية       ، ) اتفاق وتجانس الزوجين في آل شيء( مثل نظرية التجانس )1990(هاشم 

لروبرت و نظرية الحاجات التكميلية ) توافق في المجال الجغرافي البيئي(التقارب المكاني 
و التوافق الزواجي الناجح هو ما اجتمعت فيه أآبر ) . انجذاب نحو الطرف المكمل(  وینش

  ).297، ص 1990سامي هاشم، ( . عدد من العوامل المذآورة في النظريات السابقة

  

:السن عند الزواج -5-3  

 

اإلحصائيات في المجتمع األمريكي على أن معدالت الطالق بين الزوجين من  تدل       

المراهقين تصل إلى أربعة أضعاف حجم هذه النسبة لدى األشخاص الذين هم في العشرينات 

، 2004، عيسوي( .من العمر، ومعنى ذلك أن نسبة النجاح أمام مثل هذا الزواج ليست عالية
؛ حيث أثبتت أن الزواج المبكر يزيد من  مؤآدة ذلك اساتنتائج الدر ولقد جاءت ).142ص 

إلى أن فارق السن بين الزوجين  1990هالة فرجاني  حيث أشارتعدم االستقرار الزواجي 

و آان فارق السن بينهما     يؤثر على درجة التوافق الزواجي ، فكلما تقدم السن باألزواج 

في الجانب العاطفي و الجنسي، مما يمثل بذرة آبيرا آلما زادت المعاناة بين الزوجين خاصة 

إلى أن اختالف  )2000، العزة( شير تو ).176، ص 1990فرجاني،  ةهال( .سوء التوافق 

األعمار بين الزوجين وخصوصا عندما يكون الفرق آبيرا بينهما يؤدي إلى سوء الفهم بينهما 

   .الزواجي بينهما  في آثير من المجاالت ، والذي يؤدي بدوره إلى سوء التوافق



، إلى أن أفضل سن للزواج عند الذآور هو الثالثين ) 1946،الندیز(توصلت دراسة وقد 

أن هناك فروق في المستويات دسوقي  ووجدت. سنة  24-20، أما اإلناث فيكون بين ) 30(

  .سنة من عمرهم و الذين تزوجوا بعدها 25التوافق الزواجي لدى األزواج الذين تزوجوا قبل 

إلى وجود عالقة بين العمر لدى العاملة واالستقرار  )1977(للي و تشير نتائج دراسة        

الزواجي ، فالذين يتزوجون في سن مبكرة يتعرضون لعدم االستقرار األسري عن الذين 

وقد يعود ذلك إلى أن المتزوجين في سن مبكرة يكونون غير . يتزوجون في سن متأخرة 

سيا وهم على إطالع بأنه توجد فرصة آبيرة لزواجهم مرة أخرى في حالة مؤهلين عاطفيا و نف

إلى أن السن األنسب للزواج هو مابين ) 1952( بيرجس و آاترلو توصلت أيضا . طالق

فقد توصال إلى أن هناك فروق ذات ) 1974(عبد الرحمان و دسوقي أما . سنة  فأآثر 28

ر المتوافقين زواجيا في متغير سن الزواج لصالح داللة إحصائية بين المتوافقين زواجيا و غي

بلميهوب، ( % .70سنة ، و هم يمثلون نسبة  30- 25من تزوجوا في مرحلة عمرية مابين 
  ).94، ص  2006

 

القول بأنه ليس من الضروري وجود فارق سن آبير بين الزوجين، و من  و يمكن      

ويعني أن يكون الزوجان متقاربين .األفضل أن يكبر الزوج زوجته في العمر بسنوات معقولة

. و قيمومة    في العمر، واألفضل أن يكون الرجل أآبر من المرأة، ذلك مما يساعده إداريًا 

الرجل بأربع سنين مثال فإنه يفسد العالقة غالبًا، ألن الزوجة قد أما أن تكون المرأة أآبر من 

و أن الرجل ينظر . تنظر إلي الزوج األصغر منها سنًا بأنه غير مؤهل ألن يكون قيوما عليها

غير أن التوافق . إلى المرأة األآبر منه سنًا على أنها قد تتسلط عليه، وهو أمر سيكولوجي

أما بالنسبة ). الجنسية واالجتماعية، والعاطفية(نجاح المعاشرة العمري يساهم بشكل آبير في 

للحاالت النادرة آزواج النبي صلي اهللا عليه وآله وسلم بخديجة عليها السالم فال ينظر لها في 

  .عصرنا، فلكل زمان لباسه وطبيعته

  



:    النضج االنفعالي-5-4  

  

الظاهري للشخصية ؛ وهو محصلة لدوافع المظهر السلوآي يمثل التوافق الزواجي        

وسمات عديدة ؛ أهمها النضج االنفعالي للفرد والذي يعد مؤشرا مهما للمرونة وعدم الجمود، 

وبذلك فإن النضج االنفعالي يسهم في تحقيق التوافق الزواجي ؛ألن الشخص الناضج انفعاليا 

لزوجين أو آليهما يؤدي إلى عدم لديه منظور خاص للحياة ، وإن عدم النضج االنفعالي ألحد ا

ويتطلب النضج أن يتفهم الفرد نفسه  ).15، ص  2004، عيسوي( .التوافق الزواجي عندهما 

فهما آامال في قوتها وضعفها، وأن يعرف قدراته ومواطن القصور فيه ، فالقدرة على ضبط 

مع اآلخرين ، النفس والتحكم في الدوافع واالنفعاالت ، وضبط الذات ، وحسن العالقات 

واآلمان العاطفي ، آلها عوامل تحدد النضج االنفعالي ، وتساهم في تحقيق التوافق النفسي 

  .بصفة عامة ، والتوافق الزواجي بصفة خاصة 

  

:األطفال -5-5  

    

يعتبر اإلنجاب أحد العوامل التي تحقق التقارب و الحب بين الزوجين و ينشئ رابطة         

بالغة األهمية بينهما ، فهو يساهم في تحقيق التوافق الزواجي ، حيث تعد الو الدية آمرحلة 

انتقالية تؤدي إلى إحداث تغيرات هامة في أدوار الزوجين يتحول دور الزوج إلى دور األب ، 

وجة إلى دور األم إضافة إلى أدوار الزوجية السابقة ، و هذا التحول يتطلب قدرة ودور الز

و بالتالي يقتضي دور األب مقابلة المسؤوليات المالية ،  على التوافق الزواجي مع هذه األدوار

المتجددة في حين يتطلب دور األم من المسؤوليات التي تبدأ بإنجاز القرارات المستمرة لتوفير 

ة للوليد و إشباع حاجاته آما يجب، وهذه السلسلة من التكاليف التي تحتاج توافقا مستمرا الرعاي

  ).65، ص 1993، عيسوي( .من آال الزوجين 

 



ويحاول حل  حدة توتره،ن وجود األطفال غالبا ما يجعل آال من الزوجين يخفف من إ       

على الرغم من أن هناك خالفات تنشأ بسبب  .بينهماهذه المشاآل،  و تضيق هوة الخالفات 

و    األطفال الختالف الزوجين ، ألنهما يحتاجون من الوالدين قدرا آبيرا من التكلفة العاطفية 

المالية ، إضافة إلى الوقت و الجهد ، وقد يكون اختالف بين الزوجين حول عدد األطفال الذي 

ور ، وقد يميل  الخالف إلى قدر أآبر من ينبغي إنجابهم أو الرغبة في إنجاب أطفال الذآ

  ).174، ص 1990، غيث( .األهمية و هو الخالف حول طريقة تربية هؤالء األطفال 

 

:مدة الزواج -5-6  

 

لقد بينت بعض الدراسات أن الرضا الزواجي ينخفض انخفاضا حادا في وقت مبكر من         

الزواج ، ويفسر هذا االعتراف بحقيقة أن الحياة تختلف بصورة جوهرية عن الصورة المثالية 

 تفسيرا، )2004، عبد العاطي ، وآخرون(ويقد . التي تقدم بها األزواج إلى الحياة الزواجية 
خفاض التوافق الزواجي في وقت مبكر من الزواج ، وهو وجود األطفال والروتين آخر الن

وااللتزامات تجاه األقارب ، وعدم التوصل لمبدأ تقسيم األدوار ، ومع مرور الوقت فإن ألفة 

المعاشرة هي التي تجمع الزوجين من أجل تحقيق هدف مشترك ، هو تربية األبناء ، وضمان 

   ).70، ص 2004، العاطي ،وآخرون عبد( .حياة أفضل لهم 

  

إلى أهمية الوقت الذي يقضيانه الزوجان مع بعضها ؛ فالتجربة ،  )1984،  الخولي(وتشير 

خالله األخذ والعطاء ،  بهما يتبادالن  جد عالما خاصاالمشترآة تمدهما برباط قوي يو

. )224ـ223، ص  1984، الخولي( .ويشترآان في مواجهة األزمات ومعالجة الخالفات 
؛ ويصبح الزوجان أآثر إدراآا ويعني ذلك نمو االتجاهات الجديدة نحو الزواج بمرور الوقت

  .للخصائص الشخصية المحببة بينهما

  



:التوقعات حول الزواج -5-7  

  

قد تكون اتجاهات أحد الزوجين سالبة عن الزواج؛ حيث يعتبره بأنه شر البد منه وأنه         

يتطلب تحمل المسؤولية ومختلف األعباء، وتربية األبناء ، واإلنفاق، فإذا آانت مثل هذه 

( ويشير  .التوقعات عند أحد الزوجين فإن عدم التوافق الزواجي سيكون أمرا قائما ال محالة 
فكار الالعقالنية لدى أحد الزوجين عن الذات باألوقد يفسر ذلك ، )174، ص2000، زةالع

توهم  المرض ، و الحساسية المفرطة ، و التفكير  وعن الشريك والزواج أيضا ومن ذلك 

  .السلبي و االآتئاب

  
:المستوى التعليمي لدى الزوجين  -5-8  

 

بين الزوجين يصيب أن التباين الكبير في المستوى التعليمي  )1984،  الخولي(تذآر          

الحياة بينهما بنوع من الفتور أو الضعف التفاعلي السلبي ، مما قد يصل بهما إلى التفكك 

والثقافي والتعليمي  ر التقارب الفكريبيعت وعليه. )213،ص 1984،  الخولي(. واالنفصال 

  .عامال مساعدا في نجاح الحياة الزوجية

  

:الشخصية -5-9  

 

يعد مفهوم الشخصية من أآثر المفاهيم علم النفس تعقيدا ألنها تشمل الصفات الجسمية          

والعقلية و الوجدانية آافة ، المتفاعلة مع بعضها البعض داخل آيان الفرد ، ولهذا تعددت 

و          اآلراء و تباينت المفاهيم في معالجتها من حيث طبيعتها و خصائصهــــا و مكوناتها

  )  . 1999الداهري و العبيد ، . (  و نظرياتها اياتهديناميك



و من أهم السمات ذات التأثير اإليجابي على التوافق الزواجي هي النضج االنفعالي        

والقدرة على مواجهة التوترات بصـورة بناءة و فعالــــة ، و آذلك القـــــدرة على نقـــــل 

افق الزواجي بشخصية آل من الزوج والزوجة سواء في و يتأثر التو. المشاعـــــر و األفكار

تدعيم التوافق الزواجي  أو خلق نوع من الصراع و التوتر ، الذي يهدد العالقة الزوجية ، آما 

تتأثر بدرجة اختالفهما  االنفعالي أمام المواقف و األحداث التي تمر على الزوجين ، أو بدرجة 

  .مع المتطلبات الجديدة للحياة الزوجية  الشعور بالقلق وعدم القابلية للتكيف

  ).183-178، ص 1987حلمي، ( 

دراسة للتعرف على السمات الشخصية ) 2003( هان ووید و بيتشرفقد أجرى آل من        

لدى مجموعة من األزواج منخفضي التوافق الزواجي و الخاضعين للعالج النفسي و توصلت 

فق الزواجي سمات مرضية مثل توهم  المرض ، و الدراسة إلى أن األزواج منخفضي التوا

آما أن لديهم أفكار العقالنية . الحساسية المفرطة ، و الذآورة ، و التفكير السلبي و االآتئاب

إلى أن العصابية و القلق و   آينث آما توصلت نتائج دراسة آل من ستيفان و. نحو قرينهم

و أشارت الدراسات        . االآتئاب و التشاؤم من أهم سمات بمنخفضي التوافق الزواجي 

  .إلى أن تشابه الزوجين في سمات الشخصية يعد مؤشرا الرتفاع التوافق الزواجي 

و       إلى أن االهتمامات المشترآة  )1992(هشام و حسين  و توصلت أيضا دراسة       

القدرة على إظهار الحب و الود و الثقة، و تجنب النقد والتفاهم العاطفي و الرضا الجنسي و 

  .تقبل الدور من السلوآات الزوجية التي تساعد في التوافق واالستقرار الزواجي

).87-90، ص 1992حسين، هشام و (  

حياة ويبدون اإلعجاب ، و خالصة القول أن األفراد اللذين يرآزون على الجانب اإليجابي لل 

  .ضبط النفس ، االعتذار العلني للشريك يحققون مستويات مقبولة من التوافق الزواجي غالبا

 

 



:دینتال -5-10  

        

الزوجين بالقيم والفضائل الروحية والدينية، حيث يساعد ذلك على  يقصد به تمتع       

أن من أهم السلوآات   )1981حسن،(ولقد أشار. تماسكهما آريا و معنويا، ويقيهما من التفكك

التي تؤدي إلى زيادة التوافق والتكامل هي ممارسة الشعائر الدينية بطريقة  جماعية ، آما 

أشار إلى ضرورة توجيه المناقشات والتصرفات نحو توآيد الفضائل والتمسك بالقيم الروحية ، 

في دراسة ف.  )130ن ص 1981حسن،( .وذلك لمساهمتهما في الوصول إلى التوافق األسري 

   عالقة التدين والرضا الزواجى حول) 2008(حمود فهد القشعان 

الجانب الديني جزء من الترآيب النفسي للفرد يستطيع  )2005حيرة محمد علي،(ويعتبر      

من خالله األشخاص مواجهة المشكالت االجتماعية ويزيد من توافقهم النفسي االجتماعي  

، في حين إهماله أو عدم المباالة به من قد يكون سببا  )129ص 2005حيرة محمد علي،(

بشكل أو بآخر في نشوب الخالفات الزوجية، فالتدين يعد سياقا نفسيا مالئما لتحقيق الراحة 

  .) 577ص 2004الطاهر محمود،(النفسية 

 

 

 

 

 

  

  



:أبعاد التوافق الزواجي  - 4    

:االنسجام بين الزوجين ـ4-1  

:يتم االنسجام بين الزوجين إال إذا عقد العزم معا في األمور التالية ال  

يسيرا بالحياة الزوجية في طريق النجاح، ولكي يتم لهما ذلك يتعين على آالهما أن  أن        

يصمد أمام الفشل الذي قد يالقيه فيها وأن ال تثبط همته أو يدع اليأس يتسرب إلى نفسه ولو 

وأن يتفهم آل منهما عقلية اآلخر ويستعرض آراءه .أصيب بخيبة أمل أو مر بلحظات قائمة

ل آل منهما أن يتمم اآلخر، فإنه سوف يعثر فيه على ما ينقصه ولكن بشرط الخاصة فإذا حاو

أن ال تختلط آرائهما ومبادئهما ووجهات نظرهما اختالطا يطغى على رصيد آل منهما من 

أن يساعد أحدهما اآلخر في مهامه . آراء ومبادئ ووجهات نظر مستقلة ومثل عليا خاصة 

  .عاونه على أن يتمتع بقسط من الحرية وأن يفهم قدر نفسهالحياتية، وذلك بأن يجعله سعيدا وي

  

هذا ويعتبر الزوجان مؤوالن أمام أوالدهما، عن االشتياق من قوة صحتهما وسالمتهما         

قبل الزواج، ألن من العسير أن يجد الزوجان بعد الزواج متسعا من الوقت للعناية بصحتهما، 

ويشير  .) 207ص ،2005حيز بن شيخ أث ملویا،(.انوإذا وجداه يكون ذلك بعد فوات األو

االنسجام الزواجي إلى درجة من االتفاق الزواجي حول قضايا مثل التمويل العائلي، أمور 

  .) 498ص، 2009أحمد عبد اللطيف أبو سعد،(التسلية، الدين، فلسفة الحياة

:التواصل ین الزوجين ـ4-1  

يقصد بالتواصل بين الزوجين لغة التفاهم التي تنقل أفكار آل منهما ومشاعره ورغباته        

واتجاهاته إلى الطرف اآلخر، ولغة التفاهم تحمل معاني صريحة وغير صريحة، تحدد شكل 

التفاعل وتوجهه وجهة إيجابية إذا آانت أساليب التواصل جيدة ، ووجهة سلبية إذا آانت 

التفاهم بين  )التواصل الجيد(صل رديئة ومشوشة، حيث يحدث في الحالة األولى أساليب التوا



سوء  )التواصل الرديء(الزوجين ، الذي يجذب آال منهما إلى اآلخر،ويحدث في الحالة الثانية 

 .التفاهم، الذي ينفر آال منهما من اآلخر، وقد يؤدي إلى الطالق

) 110 ص، 1995في مرسي ،  Rosche1986,) 

والتواصل الجيد مفتاح لكل عالقة زواجية ايجابية، والتواصل السيء من أهم عوامل سوء      

ويتم التوصل بين الزوجين من  ،)Liberman et al. 1980(حسب التوافق والتفكك األسري 

خالل الحديث مع بعضهما البعض، االبتسامة ، البكاء الهمس واللمس،المصاحبة ، األنشطة 

ص   ،1995 ،في مرسي( .المشترآة في أيام الراحة والعطل ، الزيارات والرحالت وغيرها

111(.   

:الخالفات الزوجية وآيفية التعامل معها -5  

لقد خلق اهللا جل جالله البشر جنسين مختلفين،الوظائف تماما وآل مسير لما خلق       

له،فالرجال والنساء مخلوقات بشرية مختلفة في آيفية التفكير،آيفية االتصال والتعبير عن 

والعالقات  لألحداثالمشاعر،وآيفية التصرف في المواقف المتبادلة،مختلفون في فهمهم 

.     ةالمشاعر مختلفا أن طريقة تعبيرهم عن وحاجتهم للحب والعطف،آم

يتمناه هو وما يطلبه من  آان آل زوج يقدم لزوجة ما فإذا ).94ص،1985الرميحي،(

شريكه،دون أن يعي أنه أمام جنس مخالف لجنسه،نستطيع القول بأنه الخالف هنا هو بسبب 

جات ومتطلبات الجنس عدم فهم االختالف بين الجنسين،فعلينا تفهم هذا االختالف وتعلم حا

  .األخر،علينا آذلك أن نترك من وقتنا وتفكيرنا لزواجنا

ويتضح من ذلك أن الزواج عبارة عن مبنى ضخم يحتاج الزواج عبارة عن مبنى ضخم يحتاج 

البناء يوميا والزواج السعيد ليس وليد الحظ بل انه معماري من حيث تصميم ذآي  إعادةإلى 

،نجد أنه يبمنظار واقع نظرنا إلى األمور فإذا .)156ص،1994،الدسوقي.(له اإلعدادوحسن 

العالقة بين الزوجين،وتطرب  وتتوترال يخلو أي زواج من أزمات يختل فيها التفاعل الزواجي 

  .)200ص،1991، مرسي(.حياتهم وتتأزم أمورهما،ويغدو توافقهما في الزواج صعبا 



مجتمع  كلفل التي تتحكم بمصائر األزواج، لالمشاآآثيرة هي  " )1996أولر،(يقول 

تقاليده،ومشكالته،ولكل حضارة أساليبها وقيمها،وما أآثر هذه وتلك فكلها مؤشرات 

  .)164ص،1996أولر،".(

الزوجين حول  واتجاهات رأفكار ومشاعتباين في "  بأنهاالزوجية  تبالخالفا  يقصدو       

أمر من األمور ينتج عنها ردود وأفعال غير مرغوب فيها،تظهر الخالفات قد تؤدي إذا ساءت 

فما  تختلف من زوج ألخر ةوأفكار نسبياألحوال إلى الشقاء في الزواج،والذي يعتبر مشاعر 

  .)197ص،1991مرسي،(.يشقي أحد الزوجين قد ال يشقي أخر

وال يمكن أن نرجع "ت عديدة في آل مكان من العالم مشكالليتعرض المتزوجين و      

 اجتماعيمشكالت الحياة الزوجية و مظاهر االستقرار األسري إلى عامل واحد،في ظل واقع 

وعدم إلمامهم بآدابها  آبير في فهم المسلمين بطبيعة الحياة الزوجية، اضطرابمتغير،يصاحبه 

مشكالت الأسباب  أن  )1977زهران،( آما يرى ،)3ص،2001أبو دف،(.وقواعدها

  :حصرها فيما يلي  نالزواجية يمك

  

 سي في الدم ،ئيالعامل الر اختالفالزوجين حيويا آما في  اختالفوتشمل  :حيویةأسباب 

  .وعدم التكافؤ الجنسي والعقم 

فقدان الثقة بالجنس اآلخر،وحرمان،الملل، الخوف  ومنها الصدمة العاطفية ،او:  أسباب نفسية

  .من الوحدة،وزواج المراهقين ممن لم تنضج شخصيتهم بعد

وزواج  األقاربآثيرة منها العادات والتقاليد مثل زواج  أسبابوهي : بيئية أسباب

  .خاطئة عن الزواج،والتخوف مما يري من زيجات فاشلة،مشكالت السكن أفكارالبدل،ووجود 

ثمة مشاآل تنجم عن اختالف الطبقة االجتماعية التي ينتمي  أن )1997بشير،(شيروي   

 أسرةعواطفه وتودده،وتزوج من  إظهارالزوجان،فالزوج الذي يعجز و يصعب عليه  إليها

العواطف و الترابط القوى بين أعضائها ،فهذا الزوج يتطلب منه  وإظهاريغلب طابع الشهرة 

هذه العالقة ،و يتضح من ذلك  أن الزوجين عندما  فيالتكيف الجد الكثير من أجل عملية 



نفس المستوى االجتماعي ونفس المستوى العلمي ويعتنقان دينا واحدا  إلىيكونان ينتميان 

في نجاح  األملالبد أن تتشابه قيمهما  ومبادئهما وأفكارهما وعادتهما في الحياة ويكون  فإنهما

 .حياتهما الزوجية وتوافقهما أقرب من الزوجان اللذان يكونان مختلفان في ذلك
 .)539ص،1977زهران،(

  :تعكير فجوة الحياة الزوجية إلىقد تؤدي  أخرى أسبابوهناك 

  .الروتينيةبطبعه يبحث دائما عن التغير والتجديد وال يحب الحياة  فاإلنسان :الملل-1

 بأنهمن يفسره  األزواجيقصد به الضعف واالنهزام لكن هناك بعض  ا الوهن: التنازل مبدأ-2

المرونة والتعاون والتضحية آي تحقق  إلىانهزام وضعف وينسي بان الحياة الزوجية بحاجة 

  .)55ص،1996، توفيق(. ألجلهما وجدت 

االستفزاز ينسف العالقات الزوجية  إن،)202ص،1994القائمي،(حيث يرى : االستفزاز-3

تصحيح سلوك زوجه في وجود  إلى األزواجاحدهما في سلوآه فيلجا بعض  يخطئ،فقد 

  .المضايقة  إلىبطريقة تدعوا  وأحيانااآلخرين 

مما يضعف العالقات الزوجية ويعرضها للتفكك هو االنتقاد المر،وتحطيم الثقة في -:االنتقاد-4

توفرت فيه المقومات الصحيحة التي  إذاالنتقاد في حقيقته عمل ايجابي الزوج،ا أوقلب الزوجة 

 األولىالحجة ) وورثي رآس(تعني تقويم الشخصية او اآتشاف مواطن الضعف وقد صرحت 

الزيجات تتحطم على صخور محاآم الطالق بسب النقد  أآثر إنالشقاء الزواجي  أسبابفي 

  .العقيم الذي يكسر القلب يغل النفس 

  .)267ص،1969آارنجي ،( 

،وتجديد الطاقة ليوم عمل  األنفاسالبد وان البيت مصدر للراحة ،ومكان اللتقاط : النكد-5 

صة من جهة الزوجة من اخطر المشاآل الزوجية ويتضح من جديد ،لذا يعتبر النكد    وخال

ية وان توفر جو من الراحة والهدوء لشيك حياتها داخل بيت الزوج أنعلى الزوجة  أنذلك 

يكون الجحيم الذي ال يستطيع  أنتجعله المكان المفضل لديه الذي يقبل عليه بدون تردد ال 

  .االقتراب منها 



بعيدا عنها إال أن  زوجهاحيث تشعر المرأة باإلهمال و الفراغ  وبأن  :بعملهالرجل  انشغال -6

 انصرافهتغضب من  العاقلة متعاطفة مع زوجها وتحبه تحب عمله و تشجعه عليه وال الزوجة

  .)126ص،1991، مرسي(. عنها إلى عمله 

ويتضح من ذلك أن على الزوج أن ال يهمل زوجته وأن ال ينسى مالها من حقوق عليه        

في طبيعة آل منهما فالزوجة دائما بحاجة إلى أن  اختالفوأن يراعي أنها المرأة وأن هناك 

 اعليها وأيضعمله  لوال يفضتسمع الكالم الطيب من زوجها وأن تشعر أن زوجها ال يهملها 

الزوجة يجب أن تقابل إحسان زوجها إليها بأحسن منه وأن تهتم به وأن ال تنسى ماله من 

 .حقوق عليها

  :الزوجيةعالج الخالفات  -7

إن فرص النجاح في الزواج أمام الرجل ترجع تلك التي  )1969آار نجي ،(رى ي        

ممن إشتغلوا  ℅ 20أن  اإلحصاءأمامه للنجاح في أي عمل أخر يقدم عليه ،فالثابت في 

ممن تزوجوا تكلل  ℅ 20،وعلى النقيض من هذا نجد أن  األمربالتجارة باؤ بالخسارة في 

زواجهم بالنجاح،فكل رجل يعرف أنه يستطيع أن يغري زوجته أن تفعل أي شيء من أجله 

فالحياة الزوجية تمتلك أرضية التفاهم مهما تفاقمت الخالفات و بإمكان الرجل والمرأة التوقف 

  .دتهمايضمن سع يالقرار الذ واتخاذ،والتفاهم األمورلحظة لمراجعة 

  .)179ص ،1994القائمي ،( 

التفاهم المقصود به  إلىوآنا جادين حقا في الوصول  األسبابأن نعرف  استطعنافإذا        

الرغبة من الطرفين البد وأن يحالفنا التوفيق فنفور في الحياة الزوجية له أسبابه الجوهرية منها 

الحياة الزوجية ألن الرجل أو المرأة  اقتسامالعجز عن المساهمة الفعالة فيها، أي القدرة على 

  .المعني لم ينشأ 

في حل أي  نتبعهاالتي يجب علينا أن  تاإلرشاداهناك بعض  نأ)1987، عبد الخالق(يرى  و

 :وهيخالف 

  



  وإمكانياته تماما ثم أحكم عليه  ظروفه راآلخر، وتقديأن تضع نفسك مكان  1

جا بوجه من الوجوه وهذا ليس فيه تعصب على الرجال أن يعلموا أن في جنس المرأة عو/ 2

  .يراعيإنما هو طبيعة الخلق والفطرة التي فطر اهللا المرأة عليها وهذا يجب أن 

 األسرةفي آيان  األناإتحاد روحي يذوب من خالل ضمير  فالزواج إتحاد بين الرجل والمرأة،

      .)83،ص1994القائمي،(. الهموم ،األماني ،األحالم:مشترآة  ءجميعا األشيافتصبح 

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن  " ويتضح من قوله تعالى

ما آتب اهللا لكم  وابتغواباشروهن  فاآلنعلم اهللا أنكم تختانون أنفسكم فتاب عليكم و عفى عنكم 

من الفجر ثم أتموا الصيام إلى  األسودوآلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط األبيض من الخيط 

 آياتهالليل وال تباشروهن وأنتم عاآفون في المساجد تلك حدود اهللا تقربوها آذلك يبين اهللا 

 ).187، آیة:البقرة (". ناس لعلهم يتقون لل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 خالصة الفصل 

 

تطرق الباحث في هذا الفصل إلى ذآر مختلف التعاريف حول مفهوم التوافق الزواجي       

لدى مجموعة من الباحثين في الدراسات األجنبية والعربية ، منتهيا إلى أهم أدبيات هذا 

الموضوع رغم تعدد واختالف المفاهيم حول اإللمام بالعوامل الضرورية التي يستلزمها تحقيق 

آما وردت في ميادين علم النفس ، ومنها ما يتعلق بالعوامل الديموغرافية  توافق زواجي

ثم انتقل الباحث إلى عرض أهم وأبرز .آالسن ،المستوى التعليمي ،سمات الشخصية وغيرها 

النظريات التي فسرت العالقة الزوجية بهدف تحقيق التوافق الزواجي  من منظور نفسي 

ية إلى موقف اإلسالم من العالقة الزوجية باعتبارها وسلوآي ومعرفي ،متوصال في النها

  .أساس األسرة والمجتمع

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  تمهيد

 بحثال جراءات التي تمت في الجانب الميداني من هذااإلا الفصل ذفي هـ يعرض الباحث       

التي السيكومترية ، واألدوات  ارهايآيفية اخت معخصائص العينة  والمتبع،  من حيث المنهج

في تحليل بيانات العينة االستطالعية  ختيرت، والمعالجات اإلحصائية التي ابحثاستخدمها ال

مناقشة الختبار صدق وثبات األدوات ومن ثم تصفية بيانات العينة الكلية وتحليلها للتوصل إلى 

  :هي على النحو التاليو،  بحثالنتائج النهائية لل وتفسير

  :بحثــ منهج ال1

يعني بتحديد  "يعرف بأنه الحالي هو المنهج الوصفي، الذي بحث المنهج المتبع في ال       

، و المنهج الوصفي ليس وصف للبيانات ، و إنما االستناد  و العالقات بين الوقائع  الظروف 

و  إلى المالحظات الدقيقة، و جمعها اعتمادا على خطوات منهجية تتمثل في تحديد المشكلة،

و اختيار  ، و اختيار العينة المناسبة لتحقيق أهداف الدراسة، الفرضيات، و اإلجراءات تقرير

و  و ثباتها، ثم وصف        األدوات المالئمة، و األساليب اإلحصائية بعد التحقق من صدقها 

  ).336، ص1997فان دالي،  (.عرض النتائج و تحليلها و تفسيرها

الكشف عن على جمع البيانات، و تبويبها، إنما يمضي  إلى و ال يقتصر المنهج الوصفي        

قدرا من التفسير لهذه  العالقة التي قد تكون بين المكونات والفروق التي قد تظهر بين األفراد و

  .البيانات

   :بحثال عينةـ  2

بالعينة األفراد المستخرجة من المجتمع المراد دراسته وتستخدم للداللة على جزء  نعني       

من مفردات المجتمع التي تم اختيارها في الدراسة في أغلب األحيان بهدف تعميم نتائجها على 

يعتبر تحديد عدد مفردات العينة من مجتمع الدراسة من األمور الهامة جدا التي  و. المجتمع

وبشكل عام هناك أآثر من طريقة يمكن استخدامها  ،ها الباحث أهمية خاصةيجب أن يولي

  .)83 ، ص1999طـه وإبراهيم ،  (. الختيار العينة



في التعليم  يدرسونمتزوجين، مثبتين أستاذة أستاذ و ) 192(من  بحثتكونت عينة ال     

  .عشوائيةتم اختيارهم بطريقة  ،الثانويالمتوسط أو 

  .حجم العينة :)1(جدول رقم 

حجم   المتزوجين منهم مجموع األساتذة المتوسطةالرقم
العينة 
 بالنسب

حجم المج إ ذالمج إ ذ
 العينة

 %52.18 2312 18 25325 7مسكن ـــ مفتاح 150متوسطة  1

 %44.44 2712 18 1326399 مسكن ـ  بوقرة 630متوسطة  2

 %36.36 3312 1723401518متوسطة أحمد بودة ـــ  األربعاء 3

ــ   2متوسطة أوالد سالمة  4
 بوقرة

1515301313 2612 46.15% 

 متوسطة بوعالم وادفل ــ 5
 األربعاء

1313261310 2312 52.17% 

متوسطة بن دالي علي ـ  6
 األربعاء

7 11187 8 1512 80.00% 

 %50.00 2412 1417311212 متوسطة بوعرفة ـــ  البليدة 7

 %34.29 3512 1722391520 متوسطة حموش ــ  مفتاح 8

 %48.00 2512 19 23306 7 متوسطة حي الملعب ــ  بوقرة 9

متوسطة عالل عقبة ــ  أوالد 10
 یعيش

1720371517 3212 37.50% 

 %66.66 1812 18117 117متوسطة غابة الزاوش ــ بوقرة11

 %29.26 4112 2320432120 البتاني ــ  األربعاءثانویة 12

 %35.29 3412 2018381816 ثانویة ابن بادیس ـ األربعاء13

 %36.37 3312 2122431617 ثانویة ابن جني ــ بوقرة14

 %26.09 4612 2523482521 متقنة   بوقرة15

 %26.67 4512 2624502520 متقنة   مفتاح16

 %40.00 253309562226254480192 المجموع

  



توزعت بين مؤسسات التعليم المتوسط حيث  البحثأن عينة  )1(يظهر من الجدول رقم       

 )5(إحدى عشر متوسطة ، في حين عدد مؤسسات التعليم الثانوي عددها  )11(بلغ عددها 
ستة عشر مؤسسة تقع آلها  )16(خمسة ثانويات ، وبلغ بذلك عدد الكلي للمؤسسات التربوية 

وقد توزعت النسب الممثلة لحجم العينة في المؤسسات . محيط الجغرافي لوالية البليدة في 

  .آأآبر نسبة % 80.00آأصغر نسبة و  26.09%التربوية بين 

  .البحثعينة ل العدد النهائي): 2(جدول رقم 

  المجموع  التعليم الثانوي  التعليم المتوسط  عينة البحث

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة العدد

 / 220 31.82  70 68.18 150  العدد الموزع

 08.63  19 21.05  4 78.95  15  العدد المفقود

 04.09  9 55.56  5 44.44 4  العدد المستبعد

 87.27 192 31.78  61 13168.22  العدد النهائي

  

أستاذ موزعين بين المرحلتين  192بلغت  البحثأن عينة  )2(يظهر من الجدول رقم       

أستاذ  131المتوسطة والثانوية، ويقدر عدد األساتذة الذين يدرسون في المرحلة المتوسطة بـ

أستاذا  61يبلغ عدد الذين يدرسون في التعليم الثانوي  بينما ٪68.22أي بنسبة مئوية تبلغ 

  .وهي تمثل أقل من نصف حجم العينة ٪31.78بنسبة مئوية 

  

 

 

  

  



  .توزیع أفراد العينة من حيث الجنس): 3(جدول رقم 

 

  البيانات                 

  الجنس

  النسبة المئویة  العدد

  38.02  73  ذآور

  61.98  119  إناث

  /  192  المجموع

       

بنسبة و ذلك  أستاذة 119أن عدد األساتذة المتزوجين اإلناث بلغ  )3(يتضح من الجدول رقم 

نسبة مئوية أي بأستاذا متزوجا  73في حين بلغ عدد الذآور ،  ٪ 61.92مئوية قدرت بـ 

  .عدد اإلناث يفوقونوهم ،  ٪ 38.02قدرت بـ

  

  .توزیع أفراد العينة حسب العمر ):4(دول رقم ج

  

  النسبة المئویة  العدد  الفئات

  30.20  58  سنة35  -  25

  41.15  79  سنة 45  -  36

  28.65  55  سنة 46≥ 

  /  192  المجموع

     

  



توزعت أعمارهم حسب الفئات العمرية  البحثيتبين أن عينة  )4(من خالل الجدول رقم   

، بينما  30.20بنسبة  )سنة35<(الثالثة باعتدال تقريبا، حيث بلغت الفئة العمرية األولى 

هي أعلى نسبة، في حين  و 41.15بنسبة )سنة 36،45 (بلغت نسبة الفئة العمرية الثانية 

  .سنة من مجموع حجم العينة 28.65سنة فهم يمثلون نسبة  46األساتذة الذين يفوق سنهم 

  

  توزیع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة: ) 5(جدول رقم 

 

  المجموع  الفئات

  %  العدد

  19.30  37  سنوات5أقل من 

  18.80  36  سنوات 10 – 5

  36.50  70  سنة 20 – 10

  25.50  49  سنة 20≥    

  100  192  المجموع 

     

، حيث تمثل  البحثأن هناك تفاوت بين سنوات الخبرة لدى عينة  )5( يظهر الجدول رقم   

 20≥ ( و الفئة الرابعة  )سنوات5أقل من  (و الفئة األولى )سنوات 10 – 5(الفئة الثانية 

) 25.50) (19.30) (18.80(، النسب المئوية التالية )سنة 20 – 10(و الفئة الثالثة  )سنة

  .على الترتيب )36.50(

  

  

  



  المرحلة التعليميةتوزیع أفراد العينة حسب  ):6(جدول رقم 

 المرحلة التعليمية العدد النسبة

 التعليم الثانوي 61 31.80

 التعليم المتوسط 131 68.20

 المجموع 192 100

    

ألفراد  بالمرحلة التعليميةأنه ليس هناك توزيع معتدل فيما يتعلق  )6( يظهر الجدول رقم    

وهي  68.20بــ يدرسون في التعليم المتوسط حيث تقدر نسبة األساتذة الذين لهم  البحثعينة 

  .31.80وتقدر نسبتهم بــ الثانوييدرسون في مرحلة التعليم تفوق الضعف أولئك الذين 

 :الدراسة االستطالعية -3

أستاذ يعملون في  30على عينة أولية تتكون من  أدوات البحثشرع في عملية تطبيق          

 ،المؤسسات التربوية بوالية البليدة ، حيث قام الباحث بتوزيع المقياسين عليهم والذي تضمن 

التوافق قياس ، أما المقياس الثاني خصص لMaslachاألول يتعلق باالحتراق النفسي لـ 

مدى التعرف على هو آان الهدف من الدراسة االستطالعية قد و. G.Spanierالزواجي

آل  ى، وبعد استرجاع المقياسين اتضح للباحث أنه تم اإلجابة عل مالءمة عبارات المقياسين

؛ ألساتذة رغبة آبيرة في مناقشة المحتوى مع الباحث لآانت  حيثالعبارات والتفاعل معها ، 

مقابالت فردية مع بعض األساتذة لمناقشة وتبادل المعلومات حول أبعاد  برمجة لذلك تمت 

المعلومات المتعلقة بالوسط حث على المزيد من االمقياسين لضمان الفهم أآثر، وحصول الب

 .افق الزواجي عند األساتذةالتي لها عالقة باالحتراق النفسي والتو المدرسي

  

 

 

 



  :أدوات جمع المعلومات وخصائصها السيكومتریةـ  4

 )MBI( :مقياس اإلحتراق النفسي  -4-1

لالحتراق النفسي ، الذي تم إعداده من قبل ماسالش ماسالش  استخدم الباحث مقياس          

الخدمات اإلنسانية و ليقيس اإلحتراق النفسي لدى العاملين في مجال ) 1981(و جاآسون 

دواني ( االجتماعية ، فقد قام عدد من الباحثين بتعريب المقياس  ليتالءم مع البيئة العربية منهم 

  ). 2000، زيد البتال  1995و الو ابلي 1990، مقابلة و سالمة   1989و زمالئه 

تبر موثوقا حيث و يعد المقياس أقدر المقاييس التي تقيس درجة االحتراق النفسي، و يع       

يقوم بتقدير حجم القدرات و المشارآة و اإلنجاز للعاملين في المؤسسات، و توجد ثالثة طبعات 

 ة بتقديم الخدمات اإلنسانية مثل التمريض،يللمقياس ، الطبعة األولى مخصصة للمهن المعن

مقياس عالقة ة بمهنة التعليم،و الطبعة الثالثة عامة  مخصصة ليوالثانية معدلة جزئيا و معن

 .عبارة  16الموظف بالعمل و تحتوي على 

بأنه األآثر استخداما لقياس  الدرمانفي النسخة الخاصة بمهن المساعدة فقد وصفه        

دراسة منذ وضعه من قبل آريستينا  180الضغوط المهنية ، حيث تم توظيفه في أآثر من 

رئيسية الثالثة البعاد األى قياس م ، و يتوجه هذا المقياس النفسي إل1981ماسالش عام 

   :   هي ولالحتراق النفسي 

ويقيس اإلجهاد العضوي ومدى استنفاد الموارد االنفعالية في  :اإلجهاد االنفعالي - 4-1-1

  .العمل

ويقيس المشاعر السلبية وحتى التهكمية اتجاه المتعامل معهم في  :المشاعرتبلد  - 4-1-2

 .الوسط المدرسي

ويقيس أحاسيس عدم العناية المهنية والكفاءة وانخفاض تحقيق  :الشخصي  اإلنجاز - 4-1-3

  .الذات في العمل 



 سابقا،تمثل الثالثة أبعاد المذآورة ) فقرة(و يتكون المقياس من اثنتين و عشرين عبارة        

مرة تدل على تكرار الشعور بتدرج  فقرة،حيث يطلب من المفحوص االستجابة مرتين لكل 

و قد تم االعتماد على . الشعورو األخرى تدل على شدة  درجات، 6من صفر إلى يتراوح 

 المتدرج األول الخاص بالتكرار نظرا لما بينه و بين التدرج الخاص بالشدة من االرتباط الكبير

  .1997،1980، السر طاوي  1981دراسة ماسالش و جاآسون بينهما آما ورد في 

  .التاليى األبعاد الثالثة فيمكن توضيحها من خالل الجدول أما توزيع فقرات المقياس عل    

  .الحتراق النفسي ماسالشا لمقياس توزيع فقرات األبعاد الثالثة )7(جدول رقم

 البعد توزیع الفقرات المجموع

 اإلجهاد االنفعالي  6-8-13-14-16-20- 2-3- 1 9

 تبلد المشاعر  22- 10-11-15- 5 5

 الشعور باإلنجاز تدني  19-21- 18- 12-17- 7-9- 4 8

 المجموع  22

  

تم فقد  ايجابية عبارات البعد الثالث  و ولما آانت عبارات البعدين األول والثاني سلبية         

لتصبح بنفس اتجاه البعدين األول ) مقلوب العالقة(عكس درجات أفراد العينة على البعد الثالث 

والثاني، وبناء على ذلك فإن الدرجات المرتفعة على المقياس بأبعاده الثالثة تعني مستوى 

من االحتراق النفسي في حين الدرجات المنخفضة تعني مستوى منخفض من ) شدید(مرتفع 

االحتراق النفسي  و يتم ذلك بعد جمع درجات آل بعد و نتحصل في األخير على الدرجة 

  .والجدول الموالي يوضح ذلك.الكلية للمقياس وشدة االحتراق النفسي  

 

 



  .يات االحتراقتصنيف درجات مقياس ماسالش حسب مستو:  )8(جدول رقم    

 البعد  منخفض متوسط مرتفع

 اإلجهاد االنفعالي  17≤ 29- 18 30≥

 تبلد المشاعر  5≤ 6-11 12≥

 اإلنجاز الشخصي تدني  34≤ 39- 35 40≥

  

 :صدق و ثبات المقياس*    

   :صدق و ثبات المقياس في الدراسات األجنبية  - أ

يتمتع المقياس األصلي بمستوى جيد من الصدق ، حيث ظهرت دالالت صدق من          

خالل قدرته على التميز بين فئات مختلفة من العاملين الذين يعانون من احتراق نفسي منخفض 

آما تم )  1989، 1985ماسالش و جاآسون (  ، دراسات و ذلك من خالل مختلفة مثل

ت األجنبية حيث طبقة ماسالش على عينة تتكون من التأآد من صدق المقياس في الدراسا

ألفا آرونباخ   عامل في قطاع الخدمات ، فتحصلت على معامالت تناسق داخلي 1316
  :بالنسبة للساللم  الثالثية آالتالي 

  

  ∂ =  0.90اإلجهاد االنفعالي    -                      

  ∂  = 0.79تبلد المشاعر        -                      

  ∂  =  0.71تدني اإلنجاز الشخصي  -                      

 

  

  



باستخراج معامالت االتساق الداخلي لكل بعد من ) م1989(و آخرون دواني  آما قام      

  :حيث بلغت القيمة : أبعاد المقياس و للمقياس آكل 

   0.84اإلجهاد االنفعالي    -                      

  0.76تبلد المشاعر         -                      

   0.71تدني اإلنجاز الشخصي    -                      

ألفا آرونباخ  فقد بلغت معامالت الثبات باستخدام معادلة) 1995(الوابلي  أما دراسة     
  .ألبعاد الثالثة على التوالي ) 0.86(،)0.72(،)0.83(

  

 :الحالي البحثصدق و ثبات المقياس في   - ب

 

 :الحالي البحثصدق المقياس في  -1

  

  :تم التأآد من صدق المقياس وفق طريقتين         

و هي قيمة قوية  0.80 = 0.647قيمة معامل الصدق الذاتي هو آانت : ــ الصدق الذاتي

  . 0.01و دالة على مستوى الداللة 

يعتمد هذا األسلوب على مقارنة الدرجات الثلث األعلى "  :ــ صدق المقارنة الطرفية    

بدرجات الثلث األدنى لألداة، وتتم هذه المقارنة عن طريق حساب الداللة اإلحصائية للفرق بين 

فإذا آانت هناك داللة إحصائية واضحة، يمكن  " ت"المتوسطين، بواسطة اختبار الفروق 

  ).234 :، ص1983رحمان، سعد عبد ال(  ".القول أن االختبار صادق 

إلى المجموعتين وفقا لدرجتهم على مقياس  )30=ن(و قسم الباحث العينة االستطالعية        

االحتراق النفسي و تم حساب الفرق بين درجات األساتذة ذوي الدرجات المنخفضة و ذوي 

  :الدرجات المرتفعة، آما هو مبين في الجدول األتي



بين " ت"الصدق بالمقارنة الطرفية من خالل قيمة  حساب): 9(الجدول رقم      
  .المجموعتين منخفضي و مرتفعي االحتراق النفسي وفقا لمقياس ماسالش

  

المتوسط   العدد  النفسي االحتراق
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

مستوى  "ت"قيمة
  الداللة

  6.942 3.85450  92.000  8  الطرف األعلى

  

0.000 
 5.19443 76.1250  8  الطرف األدنى  دال

  

يشير مما ) 0.01(أن القيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) 9( الجدول رقميتضح من      

وهذا ذلك إلى وجود فرق بين منخفضي ومرتفعي االحتراق النفسي وفقا لتصنيف ماسالش 

  . البحثصدق أداة يعني 

  :الحالي البحثثبات المقياس في  -2

يقصد بثبات أداة القياس أن تعطي النتائج نفسها إذا أعيد تطبيق األداة على نفس العينة وفي  "  

   ).174 :، ص2007، برآات( . "نفس الظروف 

  : التاليةالثبات على العينة االستطالعية نفسها بالطريقة  خطوات الباحثوقد أجرى 

للدرجة الكلية لمقياس االحتراق النفسي ، وآانت  ألفا آرونباخحساب معامل الثبات بطريقة ـ  

بكل ثقة تطبيق األداة  إلىالباحث  مكنتوهي قيمة مقبولة  ومناسبة  )0.647(قيمته تقدر بـ 

 .البحث على عينة

  

  

 

  



Dyadic Adjustment Scale (DAS)  4 -2-  مقياس التوافق الزواجي:  

و       ، فإنه يقيس نوعية الزواج أو مدى تشابه الزوجين ، )2006(بلميهوب حسب         

بند لقياس نوعية العالقة آما يدرآها الزوجين ،و يخدم هذا المقياس عدة  32يتكون من 

الكلية  درجةرضا عن العالقات الحميمية باستخدام اللأغراض ، يمكن استخدامه آمقياس عام ل

ربعة عوامل تمثل أربعة مظاهر للعالقة الزوجية ، و آما بين التحليل العاملي على تضمنه أل. 

 :هي 

 وتمثل البنود التالية  Dyalic Satisfactionالرضا بين الطرفين ،  - 4-2-1
21،22،23،31،32،20،19،18،17،16.  

 27:و يتضمن البنود التالية  Cohesion Dyalicاالنسجام بين الطرفين ، - 4-2-2

،26،25،24..  

 1من : و يتضمن البنود التالية، Dyalic consensusلطرفين اإلجماع بين ا - 4-2-3

  .6و  4، ما عادا 15إلى 

: و يتضمن البنود التالية،  Affectional Expressionالتعبير عن العواطف  - 4-2-4

  .ويمكن تكييف االختبار الستخدامه في المقابلة . 4،6،29،30،28

  

، متوســط أعمارهـــم )131= ن (و قد تم وضع هذا المقياس على عينة من المتزوجين      

و قد آان متوسط النقطة النهائية على مقياس  )8.90= م( ، متوسط مدة الزواج)36.24= م (

 )0.70(يتمتع االختبار بمعامل ثبات مرتفع حيث ألفا تساوي  ،)115.60( التوافق الزواجي 
، حيث  2006لالستقرار الزواجي  بلميهوب س معامل ثباته قبال في دراسة، وقد تم قيا

  .و تبقى هذه القيمة مرتفعة  )0.96= ألفا ( وجدت أن معامل 

  

  



  :طریقـة التصحيح *

 ،    )19ـ 00( و ،)50ـ 00(تتراوح درجة األبعاد األول والثاني، الثالث والرابع بين       

على التوالي وذلك بعد جمع درجات عبارات آل بعد على حدى  ، )17ـ 00(و  )65ـ 00(

هي مجموع  ،النهائيةالدرجة   في حين؛ ـ تجنبا لتكرارها ـ   )2(والتي فصلت في الملحق رقم 

حيث تدل الدرجات المرتفعة على عالقة  )151ـ 00(تتراوح ما بين والتي  األبعاد األربعة

  .)247،ص ،2006بلميهوب، (. جيدة

  

  :الحالي البحثأــ صدق و ثبات المقياس في 

  

 :ن خالل الطرق التاليةم تم :الحالي البحثصدق المقياس في   -1

قيمة الجذر (بلغت قيمة معامل الصدق الذاتي لمقياس التوافق الزواجي : الصدق الذاتي -

  . ، وهي قيمة قوية 0.81: قيمة) التربيعي لمعامل الثبات

إلى المجموعتين وفقا ) 30=ن( تم تصنيف عينة الدراسة االستطالعية:  المقارنة الطرفية -

 .لدرجتهم على مقياس التوافق الزواجي، و حساب الفرق بين الثلث األعلى والثلث األدنى

  :والجدول التالي يوضح التالي

  .التوافق الزواجيلمنخفضي ومرتفعي " ت"قيمة  ):10(جدول رقم      

التوافق 
  الزواجي

المتوسط  العدد
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

مستوى  "ت"قيمة
  الداللة

 دال 0.000 11.907  0.70711 111.7500  8  الطرف األعلى

  3.58319  96.3750  8  الطرف األدنى

    



ويشير ذلك إلى وجود ) 0.01(أن مستوى الداللة دال عند )10(الجدول رقم يتضح من      

  .الحالي  البحثصدق أداة  مما يعنيفروق بين منخفضي ومرتفعي التوافق الزواجي، 

  :ثبات المقياس -2

  

للدرجة الكلية لمقياس االحتراق النفسي ، وآانت  ألفا آرونباخحساب معامل الثبات بطريقة ـ 

 البحثتطبيق األداة على عينة  إلىتطمئن الباحث وهي قيمة مقبولة )0.664(قيمته تقدر بـ 

  .الحالي

و    لقد استخدم الباحث من خالل دراسته للعالقة االحتراق النفسي  :استمارة معلومات عامة

اشتملت قد و على استمارة معلومات ، قصد إثراء المتغيرات الديموغرافية التوافق الزواجي

    .العمر، الخبرة، المرحلة التعليمية ،الجنس: االستمارة على ما يلي  تلك

  

:األساليب اإلحصائية    

للوصول إلى المعالجة و   البحث،تتعدد األساليب اإلحصاء المستخدمة بتعدد أغراض        

باألساليب الحالي  البحث تحليل البيانات بطريقة علمية و موضوعية، وقد تمت االستعانة في

إلحصائية المناسبة باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية التي يرمز لها ا

  : و فيما يلي مجموعة تلك األساليب) s p ss(اختصارا بالرمز

هو حاصل قسمة مجموع جميع الدرجات على العدد الكلي للحاالت ، :  المتوسط الحسابي -1

و       و هو ضروري للحساب االنحراف المعياري ، و بقية العمليات اإلحصائية األخرى ،

ذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابة األفراد عن آل عبارة من عبارات متغيرات 

  .بارات حسب أعلى مستوى حسابي،مع العلم أنه مفيد في ترتيب الع البحث

  .)36، ص1983سعد عبد الرحمان، (



يم مستقر لدرجة التشتت ، يقيس انحرافات الدرجات عن يهو تق:  االنحراف المعياري -2

  )58، ص1983المرجع السابق، (.و هو ضروري في مقارنة المجموعات متوسطها ،

  .االرتباطية بين متغيرين يستخدم للكشف عن العالقات بيرسون معامل ارتباط  -3

  .اختبار آاي مربع لداللة الفروق -4

لداللة الفروق المعرفة ما إذا آانت الفروق بين مجموعات هي فروق حقيقية،  "ت" اختبار -5

  ).318- 282،ص1996جابر عبد الحميد و أحمد فيري، (.أم أنها تعزى إلى الصدفة و حدها

  تمهيد

مفصل للمفاهيم التي تتضمنها والعرض التعرضنا للخلفية النظرية لمشكلة الدراسة  بعد      

نتطرق في هذا الفصل لعرض  الفرضيات،ضافة إلى الخطوات المنهجية المتبعة الختبار إ

هم النتائج أتفسيرات لها وتقديم النتائج المتوصل إليها ومناقشتها من حيث قبولها أو رفضها مع 

  .حسب متغيراتها  بحثوفيما يلي عرض آمي وآيفي لنتائج ال. عنهاالمترتبة 

 :بحث فرضيات ال اختبارعرض نتائج ـ  1

  :الفرضية األولى اختبارعرض نتائج ـ  1ــ 1

یعاني األساتذة المتزوجين من "  :مايلي على  الحالي للبحثاألولى تنص الفرضية       
  ."احتراق نفسي فوق المتوسط 

من أجل اختبار الفرضية األولى التي تنص على أن األساتذة المتزوجين يعانون من      

احتراف نفسي فوق المتوسط ، تم حساب المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية و نتائج 

 .لداللة الفروق ، و الجدول الموالي يوضح ذلك  2آا قيم اختبار

 

  



  .و االنحرافات المعياریة  ألبعاد اإلحتراق النفسي المتوسطات الحسابية ) 11(جدول رقم  

  

  
  األبعاد

المتوسطات   المستویات  الفئات
  الحسابية

االنحرافات 
  المعياریة

  35.96  تحت المتوسط  27.5<   اإلجهاد االنفعالي
  

8.39  
  فوق المتوسط  27.5≥

  
  تبلد المشاعر 

  5.58  15.64  تحت المتوسط  15.5< 
  فوق المتوسط  15.5≥

  7.07  37.64  تحت المتوسط  24.5<   تدني اإلنجاز الشخصي
  فوق المتوسط  24.5≥

  

أن متوسطات درجات  أفراد الدراسة الحالية على األبعاد الثالثة ) 11(يالحظ من الجدول       

اإلجهاد االنفعالي ، تبلد المشاعر ، تدني (لالحتراق النفسي وقعت ضمن المستوى المرتفع 

وهي تفوق المتوسط الحسابي لمقياس االحتراق النفسي لماسالش في تحديد ) الشخصياالنجاز 

  .مستوى االحتراق

مما يدفع إلى القول أن أفراد العينة يعانون من مستوى فوق المتوسط في اإلجهاد االنفعالي  

 )30(و هو يفوق الحد األعلى للمستوى المرتفع حسب مقياس ماسالش  35.96بمتوسط قدره 

أما فيما يخص نتائج االحتراق النفسي على بعد تبلد . 8.39حراف عن المتوسط يصل إلى وبان

، و هذا  5.58وبانحراف عن المتوسط يصل إلى  15.64المشاعر فقد قدر متوسط العينة ب  

المتوسط يفوق الحد األعلى للبعد الثاني في مقياس ماسالش و تشير هذه النتيجة إلى أن أفراد 

آما . من مستوى فوق المتوسط في االحتراق النفسي على بعد تبلد المشاعر العينة يعانون

يتضح أن المتوسط الحسابي ألفراد العينة على البعد الثالث وهو تدني االنجاز الشخصي فقدر 

وبانحراف عن المتوسط  )40(و هو يقترب من الحد األعلى  للمستوى المرتفع  37.64ب  

أفراد العينة يعانون من مستوى فوق المتوسط في بعد مما يدل على أن  7.07يصل إلى 

  .اإلنجاز الشخصي



إن هذا الوصف اإلحصائي غير آاف إلعطائنا فكرة دقيقة من مستوى االحتراق النفسي ،       

لحسن المطابقة لداللة الفروق حسب درجة مستويات  2آاولذلك لجأ الباحث إلى اختبار 

  .يوضح الفروق في مستويات االحتراق النفسي  )12(االحتراق النفسي والجدول رقم 

  الفروق حسب درجات مقياس االحتراق النفسي) 12( جدول رقم 

  
  األبعاد

درجة   2آا  النسب  التكرارات  الفئات
 الحریة

مستوى 
  الداللة

اإلجهاد 
  االنفعالي 

  دال0.01  1 148.75 94.27  181  فوق المتوسط
  5.72  11  تحت المتوسط

  دال0.01  1  7.13 59.89  115  فوق المتوسط تبلد المشاعر
 40.10  77  تحت المتوسط

تدني اإلنجاز 
  الشخصي

  دال0.01  1 159.50 95.83  184  فوق المتوسط
  4.16  8  تحت المتوسط

        

فيما يخص البعد األول وهو اإلجهاد االنفعالي ) 12(بالرجوع إلى الجدول رقم         

الفروق من خالل اختبار آاي مربع ،  نجد أن القيمة المقابلة لدرجات  لالحتراق النفسي لمعرفة

والقرار أن  148.75وهي قيمة أصغر من القيمة المحسوبة والتي تساوي  6.63= 1حرية 

الفرضية الصفرية مرفوضة ، وبالتالي يمكن القول أن هناك فروق بين مستويات االحتراق 

  .ي البعد األول لالحتراق النفسي لعينة الدراسةف) فوق المتوسط ، تحت المتوسط(النفسي 

فيما يخص البعد الثاني وهو تبلد المشاعر لالحتراق ) 12(بالرجوع إلى الجدول رقم         

 1النفسي لمعرفة الفروق من خالل اختبار آاي مربع ،  نجد أن القيمة المقابلة لدرجات حرية 

و القرار أن الفرضية .  7.13تي تساوي وهي قيمة أصغر من القيمة المحسوبة وال 6.63=

فوق (الصفرية مرفوضة، وبالتالي يمكن القول أن هناك فروق بين مستويات االحتراق النفسي 

  .في البعد الثاني لالحتراق النفسي لعينة الدراسة) المتوسط، تحت المتوسط

نجاز الشخصي فيما يخص البعد الثالث وهو تدني اإل) 12(بالرجوع إلى الجدول رقم        
لالحتراق النفسي لمعرفة الفروق من خالل اختبار آاي مربع ،  نجد أن القيمة المقابلة لدرجات 

والقرار أن . 159.50وهي قيمة أصغر من القيمة المحسوبة والتي تساوي  6.63= 1حرية 



الفرضية الصفرية مرفوضة ، وبالتالي يمكن القول أن هناك فروق بين مستويات االحتراق 
  .في البعد الثالث لالحتراق النفسي لعينة الدراسة) فوق المتوسط ، تحت المتوسط(لنفسي ا

اإلجهاد االنفعالي ، : ونستنتج أن هناك فروق في مستويات أبعاد اإلحتراق النفسي الثالثة     
تبلد المشاعر ، تدني اإلنجاز الشخصي و آانت دالة و بالتالي هناك فروق جوهرية بين 

  .و يمكن القول أن الفرضية األولى تحققت .بعاد اإلحتراق النفسي مستويات أ

   :الفرضية الثانية اختبار عرض نتائجـ  2ــ 1  

یعاني األساتذة من توافق زواجي "  :مايلي على  الحالي للبحثالثانية تنص الفرضية     
 ."تحت المتوسط 

من أجل اختبار الفرضية الثانية التي تنص على أن األساتذة المتزوجين يعانون من توافق       

 زواجي منخفض ، تم حساب المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية و نتائج قيم اختبار

  .لداللة الفروق ، و الجدول الموالي يوضح ذلك  2آا

  .نحرافات المعياریة  للتوافق الزواجي المتوسطات الحسابية و اال) 13(جدول رقم 

  

  
  األبعاد

المتوسطات   المستویات  الفئات
  الحسابية

االنحرافات 
  المعياریة

  7.96  33.29 تحت المتوسط  25<   الرضا بين الطرفين
  فوق المتوسط  25≥

االنسجام بين 
  الطرفين

  4.26  13.07 تحت المتوسط  9.5< 
  فوق المتوسط  9.5≥

  9.96  45.80 تحت المتوسط  32.5<  الطرفيناإلجماع بين 
  فوق المتوسط  32.5≥

  3.37  11.26 تحت المتوسط  8.5<  التعبير عن العواطف
  فوق المتوسط  8.5≥

  الدرجة الكلية
  للتوافق الزواجي 

  21.98  103.43 تحت المتوسط  75.5< 
  فوق المتوسط  75.5≥

    

على البعد وقعت  الحالي البحثأن متوسطات درجات  أفراد ) 13(يالحظ من الجدول          

ضمن المستوى المرتفع وهي تفوق المتوسط الحسابي لمقياس التوافق الزواجي النظري  

مما يدفع إلى القول أن أفراد العينة . الرضا بين الطرفينلغراهام سبانييه  في تحديد مستوى 



وبانحراف عن   33.29بمتوسط قدره   طرفينالرضا بين اليخبرون مستوى فوق المتوسط من 

في مقياس التوافق الزواجي للبعد  و هو يفوق الحد متوسط المحك 7.96المتوسط يصل إلى  

  ).25(األول

فقد  االنسجام بين الطرفينأما فيما يخص نتائج التوافق الزواجي  على البعد الثاني وهو        

،  و هذا المتوسط  4.26المتوسط يصل إلى وبانحراف عن  13.07قدر متوسط العينة ب  

النظري للبعد الثاني في مقياس التوافق الزواجي  و تشير هذه النتيجة إلى أن أفراد العينة 

  .االنسجام بين الطرفينيخبرون مستوى فوق المتوسط من التوافق الزواجي على 

 اإلجماع بين الطرفينآما يتضح أن المتوسط الحسابي ألفراد العينة على البعد الثالث وهو      

و هو يفوق بكثير متوسط محك  9.96وبانحراف عن المتوسط يصل إلى  45.80فقدر ب  

البعد الثالث لمقياس التوافق الزواجي لسبانييه  مما يدل على أن أفراد العينة يخبرون مستوى 

  .وسط في بعد اإلنجاز الشخصيفوق المت

التعبير عن آما يتضح أيضا أن المتوسط الحسابي ألفراد العينة على البعد الرابع وهو      

و هو يفوق بكثير متوسط  3.37وبانحراف عن المتوسط يصل إلى   11.26قدر ب  العواطف 

اد العينة يخبرون محك البعد الثالث لمقياس التوافق الزواجي لسبانييه  مما يدل على أن أفر

  .التعبير عن العواطفمستوى فوق المتوسط في بعد 

آما يتضح آذلك أن المتوسط الحسابي ألفراد العينة على الدرجة الكلية للتوافق الزواجي      

و هو يفوق  بكثير متوسط محك  21.98وبانحراف عن المتوسط يصل إلى   103.43قدر ب   

مما يدل على أن أفراد العينة يخبرون  75.5والذي يقدر ب  مقياس التوافق الزواجي لسبانييه 

  .مستوى فوق المتوسط في الدرجة الكلية للتوافق الزواجي

إن هذا الوصف اإلحصائي غير آاف إلعطائنا فكرة دقيقة عن مستوى التوافق الزواجي ،      

لحسن المطابقة لداللة الفروق حسب درجة مستويات التوافق  2آاولذلك لجأ الباحث إلى اختبار 

 .يوضح الفروق في مستويات التوافق الزواجي ) 14(الزواجي والجدول رقم 

  



  .الفروق حسب درجات مقياس التوافق الزواجي ) 14(رقم جدول                     

آاي   النسبةالتكرارات   الفئـــات أبعاد التوافق الزواجي
  مربع

درجة 
الحریة 

مستوى 
  الداللة

 الرضا بين الطرفين
  

مستوى فوق 

  متوسط

170 88.54 

112.55 

  

  

1  

0.01 

  دال

مستوى تحت 

  متوسط

22  11.46 

  
 االنسجام بين الطرفين

مستوى فوق 

  متوسط

155 80.73  

52.73 

  

1 

0.01 

  دال

مستوى تحت 

  متوسط

37 19.27

 

 االجماع بين الطرفين

فوق  مستوى

  متوسط

173 90.1   

121.92

  

1 

0.01 

  دال

مستوى تحت 

  متوسط

19 9.90 

  
  التعبير عن العواطف

مستوى فوق 

  متوسط

162  84.37  

  

56.38  

  

  

1  

 

0.01 

 دال

مستوى تحت 

  متوسط

30  15.63

  
  الدرجة الكلية

  للتوافق الزواجي 

مستوى فوق 

  متوسط

175  91.15   

68.56  

  

1  

0.01 

 دال

تحت  مستوى

  متوسط

17  8.85  

        

الرضا بين الطرفين فيما يخص البعد األول وهو ) 14(بالرجوع إلى الجدول رقم        

للتوافق الزواجي لمعرفة الفروق من خالل اختبار آاي مربع ،  نجد أن القيمة المقابلة لدرجات 

والقرار أن  112.55وهي قيمة أصغر من القيمة المحسوبة والتي تساوي  6.63= 1حرية 



الفرضية الصفرية مرفوضة ، وبالتالي يمكن القول أن هناك فروق بين مستويات التوافق 

  .في البعد األول للتوافق الزواجي لعينة الدراسة) فوق المتوسط ، تحت المتوسط(الزواجي 

  

ن االنسجام بيفيما يخص البعد الثاني وهو ) 14(بالرجوع آذلك إلى الجدول رقم        

للتوافق الزواجي لمعرفة الفروق من خالل اختبار آاي مربع ،  نجد أن القيمة المقابلة  الطرفين

والقرار  52.73وهي قيمة أصغر من القيمة المحسوبة والتي تساوي  6.63= 1لدرجات حرية 

أن الفرضية الصفرية مرفوضة ، وبالتالي يمكن القول أن هناك فروق بين مستويات التوافق 

  .في البعد الثاني للتوافق الزواجي لعينة الدراسة) فوق المتوسط ، تحت المتوسط(ي الزواج

  

للتوافق  الجماع بين الطرفينفيما يخص البعد الثالث وهو ا) 14(من خالل الجدول رقم      

الزواجي لمعرفة الفروق من خالل اختبار آاي مربع ،  نجد أن القيمة المقابلة لدرجات حرية 

والقرار أن الفرضية  121.92قيمة أصغر من القيمة المحسوبة والتي تساوي  وهي 6.63= 1

فوق (الصفرية مرفوضة ، وبالتالي يمكن القول أن هناك فروق بين مستويات التوافق الزواجي 

  .في البعد الثالث للتوافق الزواجي لعينة الدراسة) المتوسط ، تحت المتوسط

  

للتوافق  التعبير عن العواطففيما يخص البعد الرابع وهو ) 14(واستنادا على الجدول رقم     

الزواجي لمعرفة الفروق من خالل اختبار آاي مربع ،  نجد أن القيمة المقابلة لدرجات حرية 

والقرار أن الفرضية  56.38وهي قيمة أصغر من القيمة المحسوبة والتي تساوي  6.63= 1

فوق (هناك فروق بين مستويات التوافق الزواجي  الصفرية مرفوضة ، وبالتالي يمكن القول أن

  .في البعد الرابع للتوافق الزواجي لعينة الدراسة) المتوسط ، تحت المتوسط

  

فيما يخص الدرجة الكلية للتوافق الزواجي لمعرفة ) 14(بالرجوع إلى الجدول رقم      

وهي  6.63= 1ت حرية الفروق من خالل اختبار آاي مربع ،  نجد أن القيمة المقابلة لدرجا

والقرار أن الفرضية الصفرية  68.56قيمة أصغر من القيمة المحسوبة والتي تساوي 



فوق المتوسط (مرفوضة ، وبالتالي يمكن القول أن هناك فروق بين مستويات التوافق الزواجي 

  .في الدرجة الكلية للتوافق الزواجي لعينة الدراسة) ، تحت المتوسط

فوق المتوسط ، تحت (اك فروق في مستويات أبعاد التوافق الزواجي ونستنتج أن هن   

االجماع ،  االنسجام بين الطرفين، الرضا بين الطرفين : و بأبعاده األربعة وهي  ) المتوسط

. حيث آانت الفروق دالة و بالتالي هناك فروق جوهرية التعبير عن العواطفو  بين الطرفين

  .ية  لم تتحققو يمكن القول أن الفرضية الثان

  : الفرضية الثالثة اختبارعرض نتائج ـ  3ــ 1   
ذات  ة سالبةتوجد عالقة ارتباطي"  :مايلي على  الحالي للبحثالثالثة تنص الفرضية         

وأبعاده الحتراق النفسي و الدرجة الكلية للتوافق الزواجي لداللة إحصائية بين الدرجة الكلية 
  ."لدى األساتذة األربعة 

،الختبار طبيعة  ارتباط بيرسونوللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام معامل         

على  الحالي البحثالعالقة االرتباطية بين الدرجات  التي تحصل عليها األساتذة من أفراد عينة 

 وبين الدرجات التي تحصلن عليها في مقياس التوافق الزواجي، مقياس االحتراق النفسي 
  :، والجدول التالي يوضح هذه النتيجة وأبعاده األربعة

 

  .وأبعاده األربعةمعامالت االرتباط بين االحتراق النفسي والتوافق الزواجي ) 15(جدول رقم

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  المتغيرات    

  غير دال0.05  -0.132  التوافق الزواجي االحتراق النفسي ــ

 دال 0.05 *0.160- الرضا بين الطرفين االحتراق النفسي ــ

 دال 0.05 *0.148- االنسجام بين الطرفين االحتراق النفسي ــ

 غير دال 0.05 0.058- اإلجماع بين الطرفين االحتراق النفسي ــ

 غير دال 0.05 0.123- التعبير عن العواطف االحتراق النفسي ــ

  0.05دالة عند مستوى الداللة  *       



دالة  ة سالبةأن ليست هناك عالقة ارتباطي) 15(الجدول رقم خالل يتضح لنا من            

إحصائيا بين الدرجة الكلية لالحتراق النفسي والدرجة الكلية للتوافق الزواجي لدى األساتذة في 

ويؤدي ذلك  ،وهي قيمة غير دالة إحصائيا) -0.132(حيث بلغ معامل االرتباط .والية البليدة 

  : أيضا  يتضح و.  رفض فرضية الدراسةإلى 

درجة بين ) 0.05(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  ة سالبةهناك عالقة ارتباطيليست  -  1 

حيث آانت قيمة معامل االرتباط و درجة التوافق الزواجي لدى األساتذة، االحتراق النفسي 

 دالةجد عالقة ارتباطيه تو ال وهذا يعني أنهإحصائيا،  غير دالة، وهي قيمة )-0.132(

وتؤآد هذه النتيجة صحة الفرضية الثالثة . التوافق الزواجي  بين االحتراق النفسي و إحصائيا

  .جزئيا 

درجة بين ) 0.05(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  ة سالبةهناك عالقة ارتباطي - 2

آانت قيمة معامل حيث لدى األساتذة، الرضا بين الطرفين و مستوى االحتراق النفسي 

 دالةوهذا يعني أنه توجد عالقة ارتباطيه إحصائيا، ، وهي قيمة دالة )-0.160(االرتباط 

درجة  ارتفعتأي أنه آلما الطرفين، بين االحتراق النفسي وبعد الرضا بين  إحصائيا

لديهم، الرضا بين الطرفين االحتراق النفسي لدى األساتذة المتزوجين آلما انخفض مستوى 

  .وتؤآد هذه النتيجة صحة الفرضية الثالثة جزئيا . لعكس صحيحوا

درجة بين ) 0.05(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  ة سالبةهناك عالقة ارتباطي -3

حيث آانت قيمة معامل لدى األساتذة، االنسجام بين الطرفين و مستوى االحتراق النفسي 

بين االحتراق  إحصائيا دالة  سالبةارتباطية،  وهذا يعني أنه توجد عالقة )- 1.48(االرتباط 

االحتراق درجة  ارتفعتأي أنه آلما لدى األساتذة، النفسي وبعد االنسجام بين الطرفين 

لديهم، والعكس االنسجام بين الطرفين النفسي لدى األساتذة المتزوجين آلما انخفض مستوى 

  .وتؤآد هذه النتيجة صحة الفرضية الثالثة جزئيا . صحيح

درجة بين ) 0.05(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  ة سالبةعالقة ارتباطي عدم وجود -4

حيث آانت قيمة معامل لدى األساتذة،  اإلجماع بين الطرفينو مستوى االحتراق النفسي 

توجد عالقة ارتباطيه ال وهذا يعني أنه إحصائيا، دالة غير ، وهي قيمة )0.058-(االرتباط 



وتؤآد هذه النتيجة عدم .  االحتراق النفسي وبعد اإلجماع بين الطرفين بيندالة إحصائيا 

  .صحة الفرضية الثالثة جزئيا 

درجة بين ) 0.05(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  ة سالبةعالقة ارتباطي عدم وجود -5

حيث آانت قيمة معامل لدى األساتذة،  التعبير عن العواطف و مستوىاالحتراق النفسي 

توجد عالقة ارتباطيه ال وهذا يعني أنه إحصائيا، دالة غير ، وهي قيمة )0.123-(باط االرت

وتؤآد هذه النتيجة عدم . بين االحتراق النفسي و التعبير عن العواطف بعددالة إحصائيا 

  .صحة الفرضية الثالثة جزئيا 

دالة إحصائيا بين مستوى االحتراق النفسي و التوافق الزواجي  ة سالبةارتباطي ال توجد عالقة

في الدرجة الكلية ، في حين وجدت عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا بين الدرجة  الكلية 

،  )االنسجام بين الطرفين ، الرضا بين الطرفين(لالحتراق النفسي و البعدين األول والثاني 
دالة إحصائيا بين الدرجة الكلية لالحتراق النفسي و البعدين   سالبةوال توجد عالقة ارتباطية

 و. من أبعاد التوافق الزواجي )التعبير عن العواطف، اإلجماع بين الطرفين(الثالث والرابع 

 .الثالثة لم تتحققمنه يمكن القول أن الفرضية 

   :رابعةالفرضية ال اختبارعرض نتائج ـ  4ــ 1

توجد فروق ذات داللة إحصائية  " :مايلي على  الحالي للبحثالرابعة تنص الفرضية       
لدى األساتذة ) ذآور، اإلناث(بين متوسطات درجات االحتراق النفسي تبعا الختالف الجنس 

   ". المتزوجين 

للمجموعات المستقلة للفروق " ت" وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار     

و الجدول التالي يوضح النتائج المحصل  ،حيث االحتراق النفسيبين الذآور و اإلناث من 

 :عليها

 

  



  .الفرق في االحتراق النفسي بين الذآور و اإلناث) 16(جدول رقم 

مستوى 
 الداللة

"ت"قيمة   العينة العدد المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

0.599 
غير دال

 ذآور 73 90.95 11.87 1.640

10.65 88.24 119  اإلناث

         

بانحراف ) 90.95(أن قيمة المتوسط الحسابي للذآور بلغ  )16(الجدول رقم يتضح من        

، و ) 88.24(، بينما وصلت قيمة المتوسط الحسابي لإلناث ) 11.87( ـالمعياري يقدر ب

لعينتين مستقلتين  "ت" ، وبلغت قيمة اختبار الفروق) 10.65( ـتنحرف عنه القيم ب

، و يدل على أنه ال ) 0,05( ، وهي قيمة غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة)1.640(

لدى  االحتراق النفسي بين الذآور و اإلناثمستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية في 

  .األساتذة المتزوجين

  .الرابعة لم تتحققمنه يمكن القول أن الفرضية  و

   :خامسةالفرضية ال اختبار عرض نتائج ـ 5ــ 1

توجد فروق ذات داللة إحصائية  " :مايلي على  الحالي للبحثالخامسة تنص الفرضية        
) الثانوي، متوسط( المرحلة التعليمية بين متوسطات درجات االحتراق النفسي تبعا الختالف 

   ". لدى األساتذة المتزوجين 

للمجموعات المستقلة للفروق " ت" من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار وللتحقق     

 :و الجدول التالي يوضح النتائج المحصل عليها المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية،بين 

 

 

 



 .المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانویةالفرق في االحتراق النفسي بين ) 17(جدول رقم 

مستوى 
 الداللة

"ت"قيمة  نحراف المعيارياال المتوسط الحسابي العدد  العينة

0.031 
 دال 

0.528 13.14 89.90 131 المتوسط

 الثانوي 61 88.98 10.18

         

ألساتذة المتزوجين الذين أن قيمة المتوسط الحسابي ل )17(الجدول رقم يتضح من       

، ) 13.14( ـانحراف المعياري يقدر بب) 89.90(بلغ  يدرسون في مرحلة التعليم المتوسط

، و ) 88.98( ذين يدرسون في مرحلة التعليم الثانويبينما وصلت قيمة المتوسط الحسابي لل

، وهي قيمة دالة ) 0.528( ، وبلغت قيمة اختبار الفروق) 10.18( ـتنحرف عنه القيم ب

داللة إحصائية في يدل على أنه توجد فروق ذات  و ).0.05(إحصائيا عند مستوى الداللة 

األساتذة المتزوجين الذين يدرسون في المرحلتين المتوسطة  االحتراق النفسي بينمستوى 

  .والثانوية

  .تحققتقد الخامسة منه يمكن القول أن الفرضية  و 

  :بحثنتائج ال وتفسير ــ مناقشة2

 :الفرضية األولىاختبار نتائج وتفسير ــ مناقشة 1ــ 2

األساتذة المتزوجين يعانون من احتراق نفسي فوق المتوسط  تنص هذه الفرضية على أن      

هل یعاني : وهو الحالي البحث، وتهدف هذه الفرضية لإلجابة عن السؤال األول في إشكالية 
األساتذة المتزوجين الذین یدرسون في مرحلة التعليم المتوسط والثانوي من احتراق نفسي 

  ؟ فوق المتوسط

لدى األساتذة  فوق المتوسطأن مستوى االحتراق النفسي  )11(يتبين من الجدول         

المتزوجين في والية البليدة، حيث أن األساتذة المتزوجين أظهروا درجات مرتفعة على مقياس 



قد  الحالي للبحثاالحتراق النفسي المستعمل في الدراسة، ومنه نستنتج أن الفرضية األولى 

  . تحققت

ومن خالل تحليل النتائج تبين أن الفرضية تحققت ، حيث تم التوصل إلى أن األساتذة         

 و في البعد )اإلجهاد االنفعالي( األول على البعد فوق المتوسطالمتزوجين لهم احتراق نفسي 

ويتضح ذلك جليا من  ،) تدني اإلنجاز الشخصي( ، وعلى البعد الثالث) تبلد المشاعر(الثاني 

، و 15.64،  35.96بلغت د حيث أفراد عينة الدراسة  استجاباتالمتوسطات الحسابية الل خ

   .في األبعاد الثالثة لالحتراق النفسي على التوالي 37.64

 حاتم وهيبةوتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه العديد من الدراسات مثل دراسة        

النفسي لدى أطباء مصلحة االستعجاالت، وبلغت والتي هدفت إلى دراسة االحتراق ) 2005(

إناث ، وتوصلت الدراسة إلى ) 195(ذآور و) 105(طبيب منهم ) 300(عينة الدراسة 

  .العديد من النتائج أهمها أن األطباء يعانون من مستويات مرتفعة من االحتراق النفسي 

درس فيها الباحثان  لتياو )2006(القریوتي وفرید الخطيبوتتفق أيضا مع دراسة        

، وتوصلت عالقة بعض العوامل الديموغرافية بمستوى االحتراق النفسي للمعلمين باألردن 

الدراسة للعديد من النتائج أهمها معاناة المعلمين من مستويات مرتفعة من االحتراق 

  ).2006القریوتي ،وفرید الخطيب،(النفسي

إلى أن المعلمين يعانون من مستوى ) 2005( ودعبد اهللا جاد محمآما تتفق مع دراسة         

  .مرتفع في االحتراق النفسي في التعليم الثانوي

إذ يؤآد بان االنجاز  Leiter) 1993(آما تتفق مع  نفس االتجاه الذي ذهب اليه         

الشخصي تكون نتائجه مختلفة عن البعدين اآلخرين،بحيث تتدخل متغيرات أخرى مختلفة أو 

ان الشعور باالنجاز الشخصي يتطور بصفة مستقلة من  ويرى.التجاه المعاآستذهب في ا

 . اإلجهاد االنفعالي ،حيث انه ال يوجد ارتباط دال بينهما فقط لكن يرجع الى متغيرات أخرى

في  )Charlee Trichun)2005بينما تختلف هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة          

اريين لبنك الفالحة والتعاونيات الزراعية حيث توصل إلى أن بعد دراسته عن الموظفين التج



االنجاز الشخصي أهم بعد في االحتراق النفسي الذي يعاني منه الموظفين،و في نفس الوقت 

 .توصل إلى احتراق نفسي منخفض على مستوى بعدي اإلجهاد االنفعالي و تبلد المشاعر

وان فشل األستاذ في التعامل بايجابية مع ضغوط مهنة التدريس يجعله حالة من         

       (Dworkin and Hill.2003.p108)   .     .االحتراق النفسي المرتفع

وحسب ماسالش ، فان األسباب الحقيقية لالحتراق النفسي ال تقع داخل الشخص نفسه ،بل   

  ).40،ص2007یوسف،(معززة لالحتراقتقع في بيئة العمل المختلفة ال

و االحتراق النفسي المرتفع لألستاذ المتزوج هو استجابة للضغوط المدرسية التي تؤدي      

إلى اتجاه سلبي نحو الذات ،ونحو اإلدارة و الزمالء ،وخاصة سلوك التالميذ ،األمر الذي 

  p267).. (Greenglass .Burke and Komarski.1997.يجعله يهمل واجبه ومهامه 

انطالقا من النتائج السابقة ،يمكن القول بأن مستوى االحتراق النفسي مرتفع لدى        

من خالل ) (Lee and Ashforthالمتزوجين ، وهذا يتفق مع ما توصل إليه    األساتذة 

إلى وجود ارتباط ضعيف بين تدني اإلنجاز الشخصي مع ) (Meta Analyseالدراسة   

) Green, Welkey and Taylor, 1991(لالحتراق النفسي،آما يقترح  البعد اآلخرين

        .أن اإلجهاد االنفعالي وتبلد المشاعر يمثالن البعدان المرآزيان لالحتراق النفسي

ويمكن تفسير المستويات الثالثة المرتفعة ألبعاد االحتراق النفسي،حيث اإلجهاد         

االنفعالي وتبلد المشاعر يظهران نتيجة الرتفاع المتطلبات وهذا ما يتماشى مع ما جاء به 

Hobfoll) ( من خالل نظرية المحافظة على الموارد ، هذه األخيرة تشير إلى أن األفراد

ترفع ) الضغوط(متطلبات مقارنة مع نقص الموارد ، لذلك فإن المتطلبات يكونون أآثر تأثرا لل

من االرغامات التي يعبر عنها على شكل إجهاد انفعالي في حين أن متغيرات الموارد 

تؤدي إلى خفض الحاجة إلى استعمال استراتجيات التعامل ) المساندة والدعم من قبل اآلخر(

اعر وانطالقا من الفكرة التي تقول أن اإلجهاد مثل تبلد المش) coping( مع الضغوط 

( واعتمادا على نموذج  ) Maslach 2001(االنفعالي يعد البعد المرآزي لالحتراق النفسي 

Leiter ( لالحتراق النفسي ،يمكن القول بأن الضغوط التنظيمية وارتفاع المتطلبات)المهام (



طريقة غير مباشرة عبر بعد اإلجهاد تؤثر على عالقة األستاذ بعمله فيتخذ مسافة نحوه ب

االنفعالي ،حيث يمكن اعتبار تبلد المشاعر آرد فعل سريع لإلجهاد ،فاألساتذة الذين ينهكون 

وتستنزف مواردهم الفردية يصلون في األخير إلى عدم القدرة على البذل النفسي ويتبنون نوع 

أخذ نوع من المسافة عن آل  واجهة الوضعيات الصعبة في شكلممن االستراتيجيات التجنب ل

  . ما له عالقة بالتدريس 

وآذلك  Schwab and Chernissواعتمادا على نظرية بيئة العمل التي طورها      

خصائص البيئة المدرسية ، فان لمهنة التدريس خصائص أساسية تؤثر في الحالة النفسية 

ليه وليس له دخل في لألستاذ ، فهي تمثل ظروف خارجة عن إرادة األستاذ ومفروضة ع

اختيارها، آما أنه اليستطيع تغييرها  ، وعليه أن يخضع إلمالءاتها آسلطة ، و االمتثال لها ، 

دون اقتناع منه ، بل وحتى إرضائها للحصول على تقديرات جيدة تؤهله لتحقيق الدرجات 

تحت إدارة ارتباط دال إحصائيا بين عمل الفرد  1993عمران وقد وجد .وبالتالي الترقيات 

  ).20،ص1993عمران ،(.موجهة ومستوى الشعور باالحتراق النفسي 

ويفسر الباحث أيضا ارتفاع مستوى االحتراق النفسي أيضا إلى زيادة العبء التدريسي      

،وقلة الوسائل والتجهيزات مما يجبر األستاذ  على بذل مجهودات آبيرة لتوفيرها  في مدة 

افة التالميذ في األقسام العالقات السلبية ورتابتها مع اإلدارة طويلة، إضافة إلى زيادة آث

ويمكن أن يضطر بعض األساتذة للخضوع  لمجموعة من ). 2000القحطاني ،(والزمالء 

القواعد التي تنظم العالقات بين المصالح اإلدارية في المؤسسة  التربوية، التي تضمن مرور 

د يؤدي خضوع األستاذ لمثل هذه القواعد إلى سوء اإلجراءات والقرارات، ففي هذه الحالة ق

العالقة مع الفريق اإلداري للمؤسسة، مما يفقده الدافع النفسي  للعمل، فينقص أداءه، ومن ثم 

تضعف الرابطة مع اآلخر، فكلما زادت درجة التحديد بالنسبة للمهام التي يجب على األستاذ 

العوامل المؤثرة  وتتعدد.  )Cooper,1998,P13(القيام بها آلما زادت درجة الرسمية 

  . األساتذةعلى االحتراق النفسي لدى 

يعاني من بعض المشكالت  األستاذإلى أن  )1993هاشم و طاحون،(ذآرت دراسة فقد

المرتبطة بمهنة التدريس آازدياد حجم العمل ، العبء التدريسي ، عدم القدرة على ضبط 



دنية له ، تسلوك التالميذ ، فقدان السيطرة والتحكم في متطلبات المهنة، والنظرة االجتماعية الم

دريس بالضغوط ربط مهنة الت إلىوغيرها من األسباب ، األمر الذي دعا بعض الباحثين 

 ).295،ص1993هاشم عبد المقصود،طاحون،(.النفسية

فاألستاذ في هذه الحاالت، ملزم بإآمال البرنامج السنوي وهو ما يؤثر سلبا على حالته         

النفسية خاصة إذا آان أمام مجموعة من التالميذ ولديهم صعوبات في االستيعاب، ويتفاوتون 

في القدرات ، مما يجعل المتأخرين منهم يبدون سلوآا غير منضبط بسبب قلة االهتمام 

إضافة للظروف الصعبة التي يعمل فيها األستاذ، ومنها قلة الوسائل . الستيعابوصعوبة ا

التعليمية، ومطالبة المفتش بضرورة استعمالها وتوظيفها وهو في هذه الحالة مجبرا على إيجاد 

 .)139ــ 136ص  2008غاوي جمال،(.حل لعدم توفرها، وفي األخير هو المتضرر األول
ذ قد يجعله يصل إلى مرحلة االحتراق النفسي الذي يصفه وتراآم الضغوط على األستا

بأنه اضطرابا استجابيا للضغوط التي يتعرض لها المعلم ، مما يجعله  )2001،الشرنوبي(

وقلة الدعم  ).272،ص 2001الشرنوبي،(.يؤثر سلبا في حياته بل في العملية التعليمية آلها

نفسيا آما أشار إلى ذلك من طرف االدارة والزمالء لألستاذ يجعله يحترق 
)chen.1995.p123.(  

  :الفرضية الثانية اختبارنتائج  وتفسير ــ مناقشة2ــ 2

لدى األساتذة في  تحت المتوسط تنص هذه الفرضية على أن مستوى التوافق الزواجي        

 :وهو الحالي للبحثوالية البليدة، وتهدف هذه الفرضية لإلجابة عن السؤال الثاني في إشكالية 

هل یعاني األساتذة الذین یدرسون في مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي من توافق زواجي 
  ؟ تحت المتوسط 

لدى األساتذة ،  فوق المتوسط أن مستوى التوافق الزواجي )13(يتبين من الجدول         

،  الحالي للبحثأظهروا درجات مرتفعة على مقياس التوافق الزواجي المستعمل في هم حيث أن

  . لم تتحقق  للبحث الحاليومنه نستنتج أن الفرضية الثانية 

: مستويات األبعاد األربعة للتوافق الزواجي وهي أن آذلك  )13(يتبين من الجدول         

التعبير عن العواطف  و جماع بين الطرفينالرضا بين الطرفين و االنسجام بين الطرفين، اإل



 الدرجة الكليةعلى فوق متوسط  مستوىيخبرون أفراد العينة وآذلك فان  .آانت فوق المتوسط 

  .التوافق الزواجي

مع نتائج دراسات عديدة والتي حددت عدة عوامل مؤثرة هذه الفرضية تتفق نتائج          

 بلميهوب ،1977زواجي آدراسة آونز وألبريشت إيجابا على تحقيق السعادة والتوافق ال

، وغيرها من الدراسات ، بحيث اتفقت حول المتغيرات  1945،ودراسة ستروس 2006

العوامل الديمغرافية ، العوامل االقتصادية ، العوامل الدينية ،الفكرية والمعرفية ،الثقافية :التالية 

ية ،وآذا أهمية عمل الشريك وعوامل واالجتماعية ،العاطفية والجنسية ،النفسية والسلوآ

ويرى الباحث أنه آلما آان االختيار مبني وسليم وفق توفر أآبر العوامل .االختيار السليم 

  .  السابقة الذآر 

حسن مصطفى، راویة محمود ( مع نتائج دراسة هذه الفرضية نتائج  آما تختلف       
حول عوامل ال توافق األزواج والزوجات ،وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج  )1993

أهمها عدم اإلشباع العاطفي ، النزاعات ، المشاعر السلبية ، عدم االتزان النفسي والوجداني ، 

والخوف من المستقبل ن والشعور بالضياع، آلها عوامل قوية تؤدي إلى انخفاض التوافق 

  ). 21ص  1993حسن مصطفى، راویة محمود (. نسينالزواجي لدى الج

والتي    Sinha & Mukirgi(1989)دراسة معهذه الفرضية آما تختلف نتائج        

هدفت إلى معرفة العالقة بين التوافق الزواجي و توجهات األزواج حول المكانة الشخصية 

ية سجلت آزوجة مستوى ، و قد توصلت الدراسة إلى أن المرأة الهند) من األزواج (للفرد 

متدنيا في مقياس التوافق الزواجي و العالقة الزوجية عند مقارنتها بالوضعية و المكانة 

الشخصية ، و علل الباحثان تلك النتيجة بتأثر العينة النسائية أآثر من األزواج بالثقافة المحلية 

و المفاهيم           فة التي تختلف عن الثقافة الغربية ، و على  وجه الخصوص محددات الثقا

المحلية الهندية على مفهوم الزواج و مكانة آل من الزوج و الزوجة داخل األسرة الهندية و 

أن الزواج يعد رباطا  و قيدا اجتماعيا ال ينبغي فكه أو آسره تحت أي ظرف آان : التي منها 

.  



ساتذة ، آون الزواج هو ويمكن تفسير المستوى فوق المتوسط للتوافق الزواجي لدى األ       

استجاب لنداء فطري هدفه إرضاء الطرفين الذآر واألنثى فإنه يعد آذلك أهم رآائز الصحة 

  .النفسية 

أآثر قدرة على إظهار مشاعر ) ة(المتزوج) ة(ويعزو الباحث تلك النتيجة آون األستاذ        

ى ال بأس به من الدفء والود والتعايش والتعامل وبالتالي شعور الطرفين بمستو

إذ أن الشعور بالحب ) 293ص   2006حسب بلميهوب    Baldwin et al 1996(الحب

يمد الفرد اإلحساس بالتقبل والتقدير بينما يؤدي الرفض إلى الشعور بالدونية وقلة التوافق 

  .الزواجي 

ت و أن ارتفاع مستوى التوافق الزواجي وما يحاط به من مسؤوليا  Arkoffحيث يرى       

أدوار يتوقف بالدرجة األولى على مستوى تفاعل الزوجين ورضاهما وتقبلهما للعالقة الزوجية 

.  

ويستطيع األساتذة تحقيق توافق زواجي فوق المتوسط من خالل الحديث مع بعض        

واالبتسامة والمصاحبة وبرمجة األنشطة المشترآة خالل أيام الراحة والعطل الزيارات 

والصمود أمام الوضعيات الصعبة مع بعض ، ومساعدة أحدهما لآلخر في المهام الحياتية ، 

ط من الحرية ، واالتفاق حول القضايا المهمة في الدور الزواجي الذي فيعاونه على التمتع بقس

يعد التزام يجبر الفرد على تكريس نفسه للتضحية من أجل الطرف اآلخر ، إضافة إلى 

الديناميكية الزوجية المبنية على المرونة الزواجية واإلحساس بالفائدة المشرآة النابع من 

والتمكن من مهارات اإلدارة الزواجية القائمة على .ا الشريكالجهود المبذولة التي يستفيد منه

التآزر والتمسك باألدوار داخل وخارج البيت ومساندة اآلخر في أوقات انخفاض السعة المالية 

إلى أن التعاطف  )(.Frank. Avery and Laman.1988وقد توصلت أيضا دراسة  .لألسرة 

و االآتفاء الذاتي وإدراك المسؤولية الذاتية بين األزواج والقدرة على ضبط االنفعاالت 

واالجتماعية والقدرة على االتصال مع الشريك والتعبير عن االحترام ، آانت من أهم العوامل 

 (Frank. Avery and Laman.1988.p729-737).المرتبطة بالتوافق الزواجي



بعون اإلرشادات المتعلقة وقد يفسر أيضا التوافق الزواجي فوق المتوسط آون األساتذة يت      

باإلطار الديني حيث يتمتعان بسعة األفق لتجاوز المصلحة الشخصية من خالل الطقوس الدينية 

) ة(واحترام التقاليد ، على اعتبار الدين مبدأ مساعد واألمر الذي يساعد على تقدير الزوج

عدة الشريك على النمو لجهود الشريك خارج البيت حتى تتحقق السعادة الزوجية ، وبالتالي مسا

والعامل .داخل وخارج البيت مما يعزز التشابه في األفكار والميول واالتجاهات والمعتقدات 

الديني يزيد رغبة الزوجين في االستمرار في العالقة الزواجية ، وعدم اإلقدام على الطالق ، 

د قيام األستاذ المتزوج بما أن البدائل متاحة بعد حدوث الطالق أقل قيمة من الزواج، وآلما زا

الجانب الديني جزء من الترآيب حيث يعد . باألنشطة الدينية آلما زادت لديه قيمة الزواج

؛ فإن تمسك أحد الزوجين بالتعاليم و السلوآات الدينية  )2005حيرة محمد علي،(النفسي للفرد 

كل أو بآخر في نشوب في حين إهمالها أو عدم المباالة بها من الطرف اآلخر قد يكون سببا بش

الخالفات الزوجية، فالتدين يعد سياقا نفسيا مالئما يستطيع من خالله األشخاص مواجهة 

  .)2004الطاهر محمود،(المشكالت االجتماعية ويزيد من توافقهم النفسي االجتماعي  

 :الفرضية الثالثة اختبار نتائج وتفسير ــ مناقشة3ــ 2   

سالبة دالة  ةتوجد عالقة ارتباطي"  :مايلي على  للبحث الحاليالثالثة تنص الفرضية         
 ، الرضا بين الطرفين(بأبعاده األربعة  لتوافق الزواجياالحتراق النفسي و ابين إحصائيا 

 ."لدى األساتذة ) التعبير عن العواطف، اإلجماع بين الطرفين،  االنسجام بين الطرفين
هل توجد : وهو الحالي البحثن السؤال الثالث في إشكالية وتهدف هذه الفرضية لإلجابة ع

ه أبعاد ببين االحتراق النفسي و التوافق الزواجي  دالة إحصائياسالبة  ةعالقة ارتباطي
التعبير عن ، اإلجماع بين الطرفين،  االنسجام بين الطرفين ، الرضا بين الطرفين(األربعة 
  ؟ أفراد العينةلدى ) العواطف

دالة إحصائيا بين االحتراق سالبة  ةأنه ال توجد عالقة ارتباطي) 15(يتبين من الجدول        

دالة إحصائيا سالبة  ارتباطيهعالقة ، في حين وجدت النفسي و التوافق الزواجي لدى األساتذة 

،  ) االنسجام بين الطرفين الرضا بين الطرفين( البعدين األول والثانيبين االحتراق النفسي و

الثالث والرابع البعدين دالة إحصائيا بين االحتراق النفسي وسالبة  ارتباطيهعالقة  بينما لم توجد



للبحث منه نستنتج أن الفرضية الثالثة و.  ) التعبير عن العواطف، اإلجماع بين الطرفين(

  .  تحققت جزئيا الحالي

إلى معرفة  Feirnouer & Evans 1989دراسة  و تتفق نتائج الفرضية جزئيا مع       

العالقة بين التوافق الزواجي و التطابق فيما يتعلق بعمل المرأة ، و قد توصلت نتائج الدراسة 

إلى أن عمل المرأة يؤثر سلبا على التوافق الزواجي عندما تعمل المرأة في غير المجال المهني 

الوقت الحاضر أو المستقبل  الذي تود العمل فيه ، و عندما ال يرغب الزوج في عمل المرأة في

التي توصلت للعديد من الدراسات أهمها أن ) 2003(وسام بریك دراسة  مع آما تتفق .

  . المتزوجين أآثر احتراقا مقارنة بغير المتزوجين

التي هدفت إلى دراسة  Williams) 2007(آما تتفق نتائج الفرضية الحالية مع نتائج        

وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج . القتها بالرضا الزواجي أبعاد االحتراق النفسي وع

يرتبطان بمستوى الرضا ) تبلد المشاعر، تدني االنجاز الشخصي(أهمها البعدين الثاني والثالث 

) اإلجهاد االنفعالي(الزواجي ، بينما لم تتوصل الدراسة إلى ارتباط  دال بين البعد األول 

  . والرضا الزواجي 

إلى معرفة اثر عمل  )2000(الضویان  دراسةآما تتفق نتائج الفرضية مع نتائج         

 285الزوجة على مشارآتها في القرارات األسرية ، و قد أجريت الدراسة على عينة حجمها 

من الزوجات العامالت من مستويات تعليمية مختلفة ،  وقد أسفرت الدراسة على النتائج التالية 

إن عمل المرأة يؤثر  ،ويحد من مشارآتها في اتخاذ القرار داخل األسرة  إن عمل المرأة:  

  .على العالقة بين الزوجين و يحد من الحوار األسري بينهما 

 )2008(منيرة محمد شعراوي محمود  دراسةنتائج الفرضية مع نتائج ايضا تتفق  و        
التوصل إلى برنامج إرشادي للحد من مشكالت سوء التوافق الزواجي المترتبة على عمل 

المرأة من خالل دراسة و تحليل المشكالت المالية المترتبة على عمل المرأة ، طبقت الدراسة 

على عينة عمودية من المدرسات و المشرفات العامالت في مدارس القاهرة يقمن في مدينة 

مدرسة و مشرفة ، و توصلت الدراسة وجود العديد من ) 100(عددهن القاهرة ، بلغ 

ج عن عمل المرأة ، و من أهمها المشاآل اتالمشكالت التي تؤدي إلى عدم التوافق الزواجي الن



المالية ، مشكالت رعاية األطفال ، مشكالت التكافؤ االجتماعي ، مشكالت عدم التكافؤ في 

  .الت اإلشباع العاطفي ، مشكالت الغيرة المستوى الديني و الثقافي ، مشك

التي هدفت    Housekench et macke (1981) دراسة آما تختلف مع نتائج       

بالتوافق الزواجي ، وقد وضحت النتائج أن النساء ذات ) المهنة (إلى معرفة عالقة العمل 

الدرجة العالية من التعليم و الالتي يعملن يكون توافقهم الزواجي مرتفع مقارنة باللواتي ال 

في  و التي تفترض أن األمر ليس في عمل المرأة خارج المنزل أو عدم عملها و لكن. يعملن

  .مدى تأثير هدا السلوك على توقعات الدور و خلق صراعات الدور 

، حيث هدفت إلى آشف Martinussen et al) 2007(دراسة آما تختلف مع نتائج        

، ومما توصلت إليه  Maslachأثر االحتراق النفسي على األسرة، من خالل استخدام مقياس 

االحتراق النفسي، وان هذا األخير يزيد عنف الدراسة وجود عالقة بين الضغط المنزلي و

  .الزوج، بل يزيد صراع الدور لدى الزوج بين دوره في األسرة والعمل، مما ينذر بسوء توافقه

أن ، ومما توصلت إليه الدراسة  )2007(أحمد الحراملة دراسة آما تختلف مع نتائج        

لمتزوجين ، ويعتبر الزواج مصدرا االحتراق النفسي لدى غير المتزوجين أآثر منه لدى ا

  .للتخفيف من حدة الضغوط التي يعاني منها المتزوجين

إلى التحقق  )1995: (إبراهيم و ماجدة محمود دراسةوتختلف نتائج الفرضية مع نتائج        

العامالت من وجود عالقة ارتباطيه بين التوافق الزواجي و إحداث الحياة لدى الزوجات غير 

لنتائج أن هناك عالقة بين درجة التوافق الزواجي  و إحداث الحياة مثل العالقات وأسفرت ا،

  .األسرية ، و العمل و األوالد و الجانب المادي 

إلى الكشف عن ) 2004(منيرة الشمسان  دراسةآما تختلف نتائج الفرضية مع نتائج        

و   العوامل المؤثرة في أحداث التوافق الزواجي و العالقة بين أساليب المعاملة الزوجية 

و قد . و توافقهم الزواجي ) غير عامالت  –عامالت ( سمات الشخصية لدى المتزوجات 

و آان من بين نتائج الدراسة  عاملة،متزوجة عاملة و غير  امرأة 362أجريت الدراسة على 

  .العامالتالنساء غير العامالت آن أآثر توافقا من النساء أن 



بين االحتراق النفسي والتوافق الزواجي لدى دالة إحصائيا عدم وجود عالقة ارتباطية        

في الدرجة الكلية ال يعني عدم وجود عالقة بين االحتراق النفسي وبعض أبعاد التوافق األساتذة 

ترتبة عن ضغوط مهنة التدريس، فإن هذه الوضعية الصعبة و نظرا لألعراض الم ،الزواجي 

وهنا تكمن خطورة . ، بل تمتد آثارها إلى األسرة، والمجتمع آكل ال تتوقف عند األستاذ فحسب

المشكلة، فقد تتدهور العالقات االجتماعية مع اآلخرين ، ويفضل المعلم أن يبقى منعزال لوحده 

  .ة ومنها عالقته الزوجية، آما يؤثر ذلك في عالقاته العائلي

Cana- Garcia, et. Al .p 929)(  

ويمكن تفسير نتائج الدراسة الحالية فيما يخص وجود ارتباط سلبي بين الرضا بين الطرفين و  

االنسجام بين الطرفين باالحتراق النفسي لدى األستاذ توفر ،عوامل مخففة للضغوط يجدها 

المعاناة اليومية في مهن  التدريس ،التي ال يجد فيها الفرد في عائلته وتمثل تعويضا له من 

فقد .أحيانا من يسانده ويتفهم مشاعره ،ويصارحه ويتقاسم معه المشاريع المستقبلية والمصيرية 

أن االحتراق النفسي يؤثر في الروح المعنوية للفرد فيجعلها منخفضة ، ) 2006(مخيمر  ذآر 

دنية وقد يمتد أثره  للمنزل فيكون سببا في بل يساعد في ظهور بعض االضطرابات الب

  ).250،ص 2006مخيمر ،( . األزمات الزواجية والصراعات األسرية

وتؤآد العديد من اآلراء في  الدراسات المختلفة أهمية التوافق الزواجي في التخفيف من       

شعرون أن األزواج الذين ال ي  Roheling,et. al 1994حدة الضغوط الخارجية فقد ذآر

يعني و؛ ) Brodury, 1997,p 114. (بضغوط حياتية آبيرة يكونون متوافقين زواجيا

ذلك أن انخفاض مستوى الضغوط الحياتية يؤدي إلى ارتفاع مستوى التوافق الزواجي 

  .اإليجابي األمر الذي يؤدي إلى الشعور بالسعادة الزواجية

ى وعل خاصة،هام لتحقيق األجر الشهري اللتزام بأداء المليمثل العمل ومحيطه مكان        

على العكس من ذلك،  .طرفهتطبيق النصوص والقوانين أمام المشرفين دون حرية من  األستاذ

 والمشاريع،يتبادل معه األفكار  و ففي البيت يجد متنفسا وشرك يتقاسمه همومه، يفرح معه،

لبناء مشاريع مستقبلية هو اآلخر، وله آل الحرية في برمجة األنشطة مع  الصادقة،والمناقشة 

نظرا لوجود فرص آثيرة لالتصال والحوار الدائم خاصة في وجود األطفال، إذ و . فيهاطرف 



األستاذ المتزوج بغض النظر عن   .تتوقف نتيجة السلوك والمبادرات حسب الجهد المبذول

ق مستوى مقبول يعجز عن تحقي  جنسه، والذي يخبر عن مستوى مرتفع في االحتراق النفسي

من الرضا مع الشريك ، ألنه يكون محبطا من آثرة الضغوط المتعلقة بمهنة التدريس ، وينقل 

معاناته إلى بيته فتكثر الصراعات والنزاعات ألنه ال يكون مشبعا بها ، وبسبب تبلد مشاعره 

النفسي لألستاذ فكلما ارتفع مستوى االحتراق .تجاه آل ما يذآره باإلدارة واألولياء والتالميذ 

 Aprilفقد وجد آذلك . آلما انخفض مستوى الرضا بين الزوج وزوجته ، والعكس صحيح 
and Toors, 2005 الزواج الناجح يرتبط باإلنجاز واإلبداع والقدرة على التجديد  أن

إذ أن ارتفاع ؛ )April and Toors, 2005, p 32. (ومقاومة ضغوط الحياة والعمل

لزوجين يساعد ويسهل عليه تخفيض حدة ودرجة المعاناة في تعامالته في مستوى الرضا بين ا

  . البيئة المدرسية ويكون ذلك بمثابة مصدر للتخفيف من االحتراق النفسي

شعور  فهما يعتبران أن) 1993(حسن مصطفى، راویة محمود، ويذهب في نفس االتجاه 

جاحات في مجاالت الحياة االجتماعية الفرد بالرضا والسعادة الزوجية يتحقق له العديد من الن

  ).06، ص 1993حسن مصطفى ، راویة محمود،( .والعملية

ويؤدي المستوى المرتفع لالحتراق النفسي لدى األستاذ المتزوج  إلى  انخفاض درجة        

االنسجام بين الزوجين والعكس صحيح ؛ الن آثرة الصراعات والمواقف المحبطة في الوسط 

األستاذ يتذمر من اآلخر ويفقد الثقة فيه وفي أي عالقة يمكن أن تربطه به ،   المدرسي يجعل

وينزع في بعض األحيان األستاذ إلى االنعزال عن اآلخر من خالل نمطية التعامل مع التالميذ 

الذين يسلكون سلوآات غير مقبولة ، ويتكون لدى األستاذ  آراء متدنية عنهم ، ويطغى 

  .    البعيد عن الموضوعية ،فيتعامل معهم بطريقة غير إنسانية  التصنيف الذاتي لهم ،

  االحتراق النفسي بمستوى التوافق الزواجي ، فحسبه) 2003فوزي جبل،(ويربط        
تظهر أعراض االحتراق النفسي في حاالت التشاؤم ، قلة الدافعية ، واالفتقار إلى االندماج 

لوجداني والجانب االجتماعي ، مما يؤثر في قيام العالقة الزواجية وأداء آل من الزوجين 

  .لعمله ودوره خارج وداخل المنزل 



أن االحتراق النفسي   رىالذي ي Célesteآما يدعم موقف فوزي جبل ما توصل إليه        

تتعدى آثاره إلى آل من يتعامل معهم األستاذ سواء في المدرسة أو خارجها ، وقد يصل به 

األمر للتخلي عن مهنة التدريس أو الوقوع في الطالق، ما لم يجد المساندة الفعالة من طرف 

  ).Céleste, Raymond ,2005,p 216(.اآلخرين

ة عن آل ماله عالقة بالتدريس  قد يصبح األستاذ على قدر من باإلضافة إلى المواقف السلبي 

التشاؤم واليأس وعدم التحمل ، وبالتالي يبدأ في مقاومة النواحي االيجابية المتعلقة بالعمل ، 

بهدف تجنب المخاطر التي يتوههما ، وقد يتخيل أو يفكر في ترك المهنة ، ألنه يشعر بأنه اقل 

ونتيجة لكل ما سبق قد تضطرب عالقاته الشخصية ويفقد .نته اهتماما وانتماء ووالء لمه

الحماس المعتاد عليه في البيت ويقل انسجامه على المستوى الشخصي ويشعر بالقلق وعدم 

مثل التمويل العائلي، أمور الصبر والعصبية وسرعة اإلثارة مع الشريك في السلوآات اليومية 

طيع أن يصمد أمام الفشل الذي قد يالقيه فيها وأن ال تثبط فال يست. التسلية، الدين ، فلسفة الحياة

یذآر همته أو يدع اليأس يتسرب إلى نفسه ولو أصيب بخيبة أمل أو مر بلحظات صعبة، و 
Demerouti et al,2004   أن هناك عالقة ارتباطية بين مهام المهنة والمشاآل العائلية

 .)Demerouti et al,2004,p 131(ويتعلق األمر باإلجهاد االنفعالي

لوضع حد فاصل بين الدور آزوج أو زوجة ، والدور  فالسعي المستمر بين الطرفين      

آأستاذ ، بحيث يكون الزوج في البيت هو القائد للسفينة بمساندة الشريك ،في إطار عالقات 

مشاعر حميمية ، عاطفية ، تؤدي يهما إلى بر األمان ، حيث يصبح البيت متنفس للتعبير حن ال

،بينما الدور .االيجابية والسلبية التي تحميه وتشجعه على مقاومة الضغوط بفعالية خارج البيت 

آأستاذ فيعتبر عضو في مناخ مدرسي ، و  ليس قائدا ، الن المدرسة لها هيئة وصية مسؤولة 

يرجع لها القرار غالبا ، وبهذا تصبح مسؤوليته محدودة مقارنة بمسؤوليته في البيت ، 

عتبارات منها طبيعة العالقة في المدرسة آونها عالقات مهنية خاضعة للتشريع المدرسي مع ال

  .وضوح المهام المسندة إلى األستاذ 

يعتبر الدين ـ بوصفه سلوآا، يتكون من معتقدات  Kirkpatrick,1999راسة ففي د       

. حل مشكالته الحياتية وخبرات وتصرفات، ـ له دور مهم في زيادة توافق الفرد، وقدرته على



في نفس االتجاه إذ يعتبر أن التدين قد يكون ملجأ فرد من ضغوط  Wulff,1997يذهب  و 

وبما أن األستاذ المتزوج . ، آما أنه قد يساعد الفرد على تنمية وعيه بإمكاناته النفسية  الحياة

يشعره بقدر من الرضا فرد مسلم فان تمسكه وإيمانه باهللا تعالى ، والمبادئ والقيم ، قد 

واالطمئنان النفسي ، ويبعث فيه األمل ويشحذ همته ويقوي عزيمته تجاه أية مشكلة أو ضغط 

الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذآر اهللا أال بذآر اهللا تطمئن "  :يعترضانه ، مصداقا لقوله تعالى 
في  ني قد يساعد الزوجين؛ وإن إتباع اإلرشادات المتعلقة باإلطار الدي) 28:الرعد ".(القلوب 

  . النجاح في الحياة عامة

أن التمتع بسعة األفق من خالل الطقوس الدينية  ) "Jammes  )1992فقد ذآر         

واحترام التقاليد التي تعطي للحياة الزوجية الحيوية والمرونة والتلقائية في سياق التفاعل 

المنطلق الديني مبدأ مساعد ، والمساهمة  الزواجي ، ومن ثم فان الشريك اآلخر في الزواج من

. "في المساندة االنفعالية واالجتماعية من خالله أفضل من مساهمة اآلخرين خارج الزواج 

  .(p22 James.1992.ـ26(

وتلعب الكفاءة الشخصية دورا مهما في تحقيق التوافق الزواجي وهي التصرف داخل         

قة بالنفس وتقبل األخطاء المعقولة من أحد الزوجين  ، العالقة الزواجية المبنية على الث

واحترام ذاتية الطرف اآلخر في الزواج والنظرة التفاؤلية لمستقبل الزواج ، آلها آفاءات 

ترتبط بسمات الشخصية والسلوك اليومي ، تساعد على عدم حدوث خلل في األنظمة الوظيفية 

رة ومستمرة للشريك اآلخر في الزواج ؛ خاصة للعالقة الزواجية وتقديم الخدمات بصورة مباش

وإذا حدث انخفاض في مستوى . إذا آان في وضعية احتراق نفسي مصدره الوسط المدرسي 

التوافق الزواجي فانه يترتب عليه انخفاض في االنجاز المهني ، وقد يفسر ذلك بوجود 

  .مشكالت عاطفية وضعف القدرات الشخصية 

حصل عليها أيضا إلى عامل المرونة الزواجية التي تعتبر من ويمكن تفسير النتائج المت

المحددات  األساسية لعوامل شخصية الفرد وخصائصها ،وخاصة مشاعر تقدير التي تجعل 

وينعكس على االهتمام بأسلوب معالجة المشكالت ، . الفرد قادرا على التوافق الزواجي 



قناعية أثناء الحوار ، والكفاءة في أداء واألخطاء الشخصية الصادرة، واستخدام األساليب اال

  .الدور 
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فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  توجد :مايلي على الرابعة تنص الفرضية        
لدى األساتذة المتزوجين في ) ذآور، اإلناث(درجات االحتراق النفسي تبعا الختالف الجنس 

 الحالي البحثفي إشكالية  الرابعتهدف هذه الفرضية لإلجابة عن السؤال  و .والیة البليدة

الحتراق النفسي تبعا هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات ا: وهو
  لدى األساتذة المتزوجين في والیة البليدة ؟) ذآور، اإلناث(الختالف الجنس 

أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات  )16(يتبين من الجدول       

  .   المتزوجينلدى األساتذة ) ذآور، اإلناث(االحتراق النفسي تبعا الختالف الجنس 

ماسالش هذه النتيجة مع ما توصلت إليه العديد من الدراسات مثل دراسة  تتفق و       
التي ترى أن أغلبية البحوث المقارنة بين النتائج الكلية لالحتراق النفسي بين ، ) 2001(

  .الجنسين قد توصلت إلى نتائج متطابقة

وعبد الحميد سعيد دراسة فوزیة عبد الحميد مع نتائج نتائج الفرضية تتفق نتائج        
لتي  هدفت الدراسة إلى معرفة أثر الجنس والخبرة ونوع الفئة التي يدرس لها ا) 2003(

المعلم ذلك على االحتراق  النفسي للمعلم،  وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود دالة إحصائية 

عاقات لالحتراق النفسي ترجع للجنس أو الخبرة التدريسية وأن المعلمين الذين يعملون مع اإل

  .أآثر شعورا باالحتراق النفسي في بعد اإلجهاد االنفعالي ) الكبار(المتعددة 

دراسة إبراهيم القریوتي وفرید الخطيب  مع نتائجنتائج الفرضية آما تتفق نتائج        
وتوصلت " عالقة بعض العوامل الديموغرافية ودرجة االحتراق النفسي" حول) 2006(

روق في االحتراق النفسي ترجع لعامل الجنس والحالة االجتماعية، الدراسة إلى عدم وجود ف

بينما وجدت فرقا يرجع لفئة إعاقة الطالب، حيث أن معلمي اإلعاقة البصرية ومعلمي 

  .الموهوبين أعلى في درجة االحتراق النفسي عنى باقي الفئات



، حيث آان  )1986(علي عسكر مع ما أشارت إليه دراسات الفرضية  نتائجوتختلف        

هانم عبد المقصود وحسين طاحون باالحتراق النفسي عن المعلمات، و إحساساالمعلمون أآثر 
نتائج وتختلف . ) 2004(أسامة بطانية والمعتصم باهللا ، وهو ما أشار إليه آل من  )1993(

جرادي التيجاني ، و )2005( حاتم وهيبةمع ما أشارت إليه دراسات الدراسة الحالية 
)2007( .  

عالقة الجنس و " )2003(دراسة وسام بریك  مع نتائجالفرضية  بينما اختلفت نتائج      

ومما توصلت إليه الدراسة أن إصابة " الحالة االجتماعية على االحتراق النفسي عند المعلمين

الذآور باالحتراق النفسي أآثر من اإلناث على بعدي تبلد المشاعر والشعور بنقص االنجاز 

ون البعد الثالث، آما أن المتزوجين أآثر معاناة من غير المتزوجين على بعد اإلجهاد د

  .االنفعالي آبعد لالحتراق النفسي

التي هدفت الدراسة  Ahola et AL) 2005(دراسة تختلف نتائج الفرضية أيضا مع و      

إلى معرفة العالقة بين االحتراق النفسي الوظيفي واالآتئاب النفسي والجنس، ومما توصلت 

إليه أن االحتراق النفسي الوظيفي مرحلة مؤدية لالآتئاب النفسي وأن الرجال أآثر إصابة من 

  .النساء باالحتراق النفسي الوظيفي

 )1995(نصر یوسف ا أشارت إليه دراسات آل من مع منتائج الفرضية أيضا و تختلف       
؛ حيث آانت المعلمات أآثر احتراقًا من  )2004(عوید المشعان  وهبة إبراهيم و،  

  .المعلمين

بعض عوامل "حول ) 2005(دراسة عبد اهللا جاد محمود مع آما نتائج الفرضية أيضا     

النفسي لدى عينة من المعلمين الشخصية والمتغيرات الديموغرافية المسهمة في االحتراق 

أشارت  و.أشارت النتائج إلى وجود ارتباط دال نسبيا بين مستوى االحتراق النفسي للمعلمين 

) اإلناث(من أهم عوامل الشخصية المسهمة في االحتراق عامل الجنس أن نتائج الدراسة إلى

  .أآثر احتراقا من المعلمين الذآور



هدفت الدراسة   Tang &Bang)2006(دراسة  أيضا معآما تختلف نتائج الفرضية       

إلى معرفة عالقة الخبرة،الجنس باالحتراق النفسي لدى المعلمين الصينيين من الجنسين ، 

االحتراق النفسي لدى المعلمات أعلى منه لدى المعلمين ذوي ؛ ووصلت إلى النتيجة التالية

  . الخبرة األآبر لديهم درجة أعلى من االحتراق النفسي من ذوي الخبرة األقل

هدفت الدراسة التي ) 2001(دراسة منصور السيد  آما تختلف نتائج الفرضية أيضا مع      

المرحلة التدريسية التي يعمل بها المعلم  إلى معرفة عالقة االحتراق النفسي بالجنس ، الخبرة ،

  .، و مما توصل إليه أن المعلمات أآثر تعرضا لالحتراق النفسي من المعلمين

إلى التحقق من عالقة  Hui-jeu (2004) دراسة آما تختلف نتائج الفرضية أيضا مع     

راسة أن الجنس واالحتراق النفسي، ومن أدواتها مقياس ماسالش،ومما توصلت إليه الد

  .الطالبات يعانين درجة أعلى من االحتراق النفسي من الطالب الذآور

ويفسر الباحث عدم وجود فروق بين الجنسين في مستوى االحتراق النفسي لدى األساتذة       

المهام في الوسط مهنة التدريس تتطلب منهما القيام بنفس المتزوجين في والية البليدة ، آون 

ن لنفس التشريع المدرسي المسير للحياة التربوية ،ولهما نفس الحقوق المدرسي ، ويخضعو

والواجبات ، و نفس فرص الترقية ،ونفس التصنيف ، ويتعاملون مع نفس اإلدارة والتالميذ ، 

 .وإضافة إلى أنهم يخضعون إلى نفس التشريع المدرسي الذي ال يفرق في بنوده بين الجنسين

ولذلك فاألستاذ أو  األستاذة يتعرضون لنفس عوامل  ).340، ص  2003السيد فرحات (

االحتراق النفسي ويعيشون يوميات متماثلة من حيث اإلجهاد العاطفي ولحظات الملل والغضب 

وقد يصل األمر إلى مرحلة تبلد المشاعر عند الحديث أو ذآر مهنة التدريس وما يترتب عنها 

الموارد الذهنية و النفسية على الخصوص  من ضغوط عموديه آانت أم أفقية ، خاصة إذا قلت

؛ فالذآر واألنثى ليس لهما خيار آخر لتغيير المهنة في ظل الصعوبات االقتصادية وقلة فرص 

 .التوظيف 
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توجد فروق ذات داللة إحصائية  " :مايلي على الخامسة للدراسة الحالية تنص الفرضية       
) الثانوي، متوسط( المرحلة التعليمية بين متوسطات درجات االحتراق النفسي تبعا الختالف 

في إشكالية  خامستهدف هذه الفرضية لإلجابة عن السؤال ال و ". لدى األساتذة المتزوجين 

رجات االحتراق هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات د: وهو الحالي البحث
  ؟ ". لدى األساتذة المتزوجين ) الثانوي، متوسط(المرحلة التعليمية النفسي تبعا الختالف 

أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات  )17(يتبين من الجدول         

لدى األساتذة ) الثانوي، متوسط(المرحلة التعليمية  االحتراق النفسي تبعا الختالف
  .المتزوجين

التي توصلت إلى العديد ) 2001منصور السيد (تتفق نتائج الفرضية أيضا مع دراسة       

من النتائج ومنها أن األساتذة في المرحلة االبتدائية أآثر احتراقا مقارنة بالمرحلتين المتوسطة 

  .والثانوية

التي  )2005حمود عبد اهللا جاد م( وتتفق النتيجة المتوصل إليها أيضا مع دراسة      

توصلت إلى العديد من النتائج ومنها أن أساتذة المرحلة الثانوية أآثر احتراقا من أساتذة 

 )1990مقابلة وسالمة، ( و تتفق النتيجة المتوصل إليها أيضا مع دراسة . المرحلة االبتدائية
احتراقا من أساتذة  التي توصلت إلى العديد من النتائج ومنها أن أساتذة المرحلة الثانوية أآثر

  .المراحل األخرى

قد تبدو النتيجة المتوصل إليها غي منطقية على اعتبار أن األساتذة مكلفون بنفس المهام         

ولهم نفس الحقوق والواجبات في المرحلتين الثانوية والمتوسطة ، وعلى الرغم من  ذلك ، 

ارتفاع درجة اإلحتراق النفسي لدى األساتذة المتزوجين الذين يدرسون في فسر الباحث ي

مرحلة التعليم الثانوي مقارنة بزمالئهم في مرحلة التعليم المتوسط  آون الفئة األولى تتعامل 

مع تالميذ يمرون بمرحلة عمرية تظهر مؤشراتها بكثرة في سلوآات التالميذ التي تزعج غالبا 

م ضغوطا فهم يفتقدون لمهارات التعامل الفعال مع التالميذ المشاغبين أو األساتذة وتحدث له



الذين تقل لديهم الدافعية للتعلم ، وبالتالي فقد يستنفذ األستاذ طاقته النفسية والبدنية نتيجة 

. المجهودات الكبيرة التي يبذلها مما يؤدي به إلى عدم االهتمام باألشخاص ويتدنى مردوده 

ينشأ ألسباب تتعلق ببيئة العمل وأخرى بشخصية الفرد، وقد  النفسياالحتراق  بأن واعتبارا 

في مرحلة التعليم الثانوي على األساتذة أو الظروف المحيطة ببيئة العمل تؤثرا أآثر بيئة العمل 

خاصة فيا يتعلق باالنضباط داخل الصفوف المدرسية ، فقد يقترب سن  ،مقارنة بالمتوسطة 

لتالميذ وال يعدو الفراق آبيرا خاصة بين أولئك التالميذ المعيدين لعدة مرات األستاذ من سن ا

واألساتذة الجدد في ممارسة المهنة ، وقد تنتظر التالميذ امتحانات مصيرية مثل البكالوريا 

وفي مرحلة التعليم الثانوي . والتي لها قيمة اجتماعية أآثر من غيرها من االمتحانات الرسمية 

سير وجود الفروق في درجة االحتراق النفسي بين المرحلتين الثانوية والمتوسطة ويمكن تف. 

آون األساتذة الذين يدرسون في التعليم الثانوي متحصلين جميعهم على شهادات جامعية  وقد 

اختلفت توقعاتهم العليا أثناء التحاقهم بممارسة مهنة التدريس بالواقع الفعلي والصعب ، وتدني 

وقد . يشية إذا قورنت بمن التحقوا بمهن غير التعليم ولهم نفس المستوى التعليمي ظروفهم المع

افتقدوا المساندة والدعم مقابل آبت لمتطلبات األنا حسب تفسير نظرية التحليل النفسي وفشلوا 

في تعلم مهارات مناسبة للتخفيف من معاناتهم اليومية نظرا لقلة التحفيز والمكافآت حسب 

ية السلوآية لكيفية حدوث االحتراق النفسي ، ففقدوا بذلك معنى في الحياة ألن تفسير النظر

آانت لهم مثل وأهداف عالية تتماشى مع شهاداتهم الجامعية وما يمكن أن تحقق لهم من مكانة 

مقارنة بمن لم يتمكن من مواصلة تعليمه ؛ فاألستاذ في مرحلة التعليم الثانوي في حاجة للتقدير 

جتماعي ، وشعوره بالفراغ لقلة الطاقة والحمل الزائد يصاب باالحتراق النفسي عبر الذاتي واال

مراحل ، فيقل رضاه الوظيفي لقلة انجازه االحباطات المتكررة وقلة البدائل والتوقيت الغير 

  .آاف لكثرة المهام 

  

  

  

  



 الخاتمة
تعرض لدراسة شريحة من أهم شرائح المجتمع أال يالحالي باألهمية آونه  بحثتسم الي     

و      .األساتذة نظرا لما تكتسيه هذه الفئة من دور و مسؤولية في بناء األجيال شريحة وهي 

تم التعرض إلى ظاهرة مهمة تلفت انتباه آل من له عالقة بالتربية ، أال و هي  بحثمن خالل ال

ما قد يترتب عليه من آثار في المحيط األسري ، و آذا  اإلحتراق النفسي و العوامل المسببة له

الرآيزة األساسية في يعتبر ، الذي مثل نوعية العالقة مع الشريك ومستوى التوافق الزواجي 

  .استقرار األسرة و المجتمع

عالقة اإلحتراق النفسي بالتوافق في  البحثو من هذا المنطلق ظهرت الحاجة إلى أهمية       

و لتحقيق الهدف المسطر تم الشروع في ضبط اإلطار النظري  ،األساتذة  الزواجي لدى

بأهم متغيراتها ، و عرض  للدراسة ، والمتمثل في مشكلة الدراسة ، و أهميتها، و التعريف

تحديد منهج إلى في الجانب التطبيقي تطرق الباحث الدراسات السابقة و التعليق عليها ، ثم 

أستاذ  192تطبيقها على عينة مكونة من  وكومترية مع خصائصها السيو أدواته  بحثعينة الو

و عرضها   ، (SPSS)وبعد جمع البيانات ومعالجتها إحصائيا عن طريق ) ة( متزوج) ة(

  :وتحليلها ومناقشتها تم التوصل إلى النتائج التالية

ة في والييعاني األساتذة المتزوجين اللذين يدرسون في التعليم المتوسط والتعليم الثانوي  -

اإلجهاد االنفعالي ، (: األبعاد الثالثة لالحتراق النفسيفي فوق المتوسط ، مستوى البليدة من 

 .)تبلد المشاعر ، تدني االنجاز الشخصي 

ة البليدة من في واليوسط والتعليم الثانوي يعاني األساتذة اللذين يدرسون في التعليم المت -

 .التوافق الزوجي فوق المتوسط فيمستوى 

عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا بين االحتراق النفسي والتوافق الزواجي لدى ال توجد  -

  .األساتذة في والية البليدة

بعد الرضا بين و توجد عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا بين درجة االحتراق النفسي -

  .الطرفين لدى األساتذة المتزوجين في والية البليدة

وبعد االنسجام بين  توجد عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا بين درجة االحتراق النفسي -

  .الطرفين لدى األساتذة المتزوجين في والية البليدة



و اإلجماع بين  اق النفسيعالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا بين درجة االحتر ال توجد -

  .الطرفين لدى األساتذة المتزوجين في والية البليدة

وبعد التعبير عن  عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا بين درجة االحتراق النفسيال توجد  ع -

  .العواطف لدى األساتذة المتزوجين في والية البليدة

تبعا الختالف الجنس  االحتراق النفسيمتوسطات درجات بين دالة إحصائيا فروق ال توجد  -

  .لدى األساتذة المتزوجين في والية البليدة

تبعا الختالف المرحلة  متوسطات درجات االحتراق النفسيبين دالة إحصائيا فروق  توجد -

  .التعليمية لدى األساتذة المتزوجين في والية البليدة

  

إلى القول في االختالف الموجود بين  و النتائج المتوصل إليها من خالل ما سبق تبعث     

و    الباحثين العرب و الباحثين الغربيين منهم حول عالقة اإلحتراق النفسي بالصحة النفسية 

 لعدم وجود أية عالقة بينهما ، و مؤيد  السلبيةبالخصوص التوافق الزواجي ، بين مؤيد للعالقة 

 . بينهما 

يمكننا القول أن األساتذة يعانون فعال من مستوى فوق  و بناء على النتائج المتوصل إليها     

اإلجهاد العاطفي، تبلد : المتوسط في االحتراق النفسي فيا يخص أبعاده الثالثة المتمثلة في 

آما يعنون من توافق زواجي فوق المتوسط . المشاعر، تدني اإلنجاز الشخصي على التوالي

حصائيا بين االحتراق النفسي والتوافق الزواجي لدى وانه ال توجد عالقة ارتباطية سالبة دالة إ

وعدم وجود فروق دالة في االحتراق النفسي بين الجنسين ،ووجود فروق .أفراد عينة البحث 

 .في االحتراق النفسي تعزى لمتغير المرحلة التعليمية بين الثانوية والمتوسطة 

 

 

 

 

 

  



 :االقتراحات    

 الباحث أن يقدم بعض  ارتأىعلى ضوء النتائج التي تمخضت عن الدراسة ،        

  : التي يوجزها آما يلي االقتراحات

عقد ندوات تدريبية حول موضوع االحتراق النفسي تساعد األساتذة على التعامل بفعالية  -

 لمواجهة ضغوط مهنة التدريس ؛ 

تقديم  تعزيز مؤشرات التوافق الزواجي لتحقيق الصحة النفسية لدى األساتذة من خالل   -

إدارة األزمات الزواجية، أسلوب حل  مهارات االتصال،(برامج إرشادية زواجية تتضمن 

 .......)، المشكالت

توفير الظروف المساعد ة على تحقيق الصحة النفسية واالنجاز الشخصي في الوسط  -

 .المدرسي

 طلب المساندة من المختصين لتزويد األساتذة باستراتجيات فعالة لتجنب االحتراق النفسي  -

إجراء المزيد من الدراسات حول مواضيع االحتراق النفسي وعالقته بالتوافق الزواجي  -

 .  لدى فئات أخرى في الوسط المدرسي 

في المدارس   ألساتذةالمخصصة لتكوين اضرورة تضمين البرامج و المناهج الدراسية  -

 .الصحة النفسية تحقيق  ، محاور  العليا لألساتذة

 .فتح فضاءات للترفيه ، االسترخاء و اإلبداع في الوسط المدرسي -

تصميم برامج إرشادية و مهنية تساعد على اختيار العاملين بقطاع التربية وفق معايير  -

 .علمية

 .باألساتذةفسي النتوظيف المرشدين النفسيين في الوسط المدرسي للتكفل  -
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 استمارة معلومات شخصية

 

  معلومات عامة 

  

        ذآر            أنثى : الجنس

  

   46أآبر من              45ـ  36من                  35ـ  25من       :العمر

  سنوات 10إلى ـ  5من سنوات                 5أقل من        :الخبرة المهنية

          

  20    أآثر من سنة             20إلى سنة  10من                         

  

 الثانوي              المتوسط       :التعليمية التي تدرس لها المرحلة
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  :سيدي األستاذ / سيدتي األستاذة 

  

نضع بين ، » اإلرشاد والصحة النفسية  «في إطار إنجاز مذآرة ماجستير تخصص 

نقترح عليك سيدي . منكم التعاون بغرض إفادتنا في جمع البياناتأيديكم هذا االستبيان راجين 

أمام آل  (+) إشارةمجموعة من العبارات ونطلب منك قراءاتها ثم اإلجابة عليها بوضع 
  .عدد المرات التي تتناسب وشعورك نحو مهنة التعليم بعبارة حس

  

بأن هذه المعلومات تستخدم إال لغرض البحث العلمي مع المحافظة على  ونحيطكم علما 

  .سريتها

 .العبارات آل على اإلجابة رجاء

                                                                              

  ،لك شكري وتقدیري لحسن تجاوبك وتعاونك في خدمة البحث العلمي،
  

 

 

 

 



 أبدا
 مرات

قليلة في 
  السنة

مرة أو أقل 
 في الشهر

مرات 
قليلة في 
 الشهر

مرة في 
 األسبوع

مرات قليلة 
في 

 األسبوع
 الرقم ـاراتـــــــــالعبــــ آل یوم

.انفعالًيايستنفذنيعملي في التدريس أن أشعر      1

.اليوم التدريسينهايةمع مستنفذة طاقتي أن أشعر      2

عليوأعرف أنالصباحفياستيقظ حينما جهادباإل أشعر     
 .جديد يوم تدريسي مواجهة

3

.تالميذي مشاعر معرفة السهل من      4

.بشرالأشياءوآأنهمبعض التالميذ مع أتعامل أنني أشعر      5

.اإلجهادلييسببالعمليومطوال الناس مع التعامل إن      6

.تالميذي مشاآل مع عالية بفعالية أتعامل      7

.عملي في النفسي باالحتراق أشعر      8

بفضل الناس منآثيرحياةفيإيجابًيا تأثيًرا لي أن أشعر     
 .مهنتي في التدريس

9

.بالتدريسعملينتيجةالناس مع قسوة أآثر أصبحت      10

.قسوة عواطفيمنتزيدمهنتيألن والقلق باإلزعاج أشعر      11

.والنشاط بالحيوية أشعر      12

.التدريسلمهنةممارستي من باإلحباط أشعر      13

.آبيربإجهادالمهنة هذه في أعمل أنني أشعر      14

.مشاآلمنتالميذيمع يحدث بما أهتم ال حقيقة      15

إلى ضغوط شديدةبييؤديالناسمع مباشر بشكل العمل نإ     
. 

16

.تالميذيمعمريحنفسيجو تهيئة بسهولة أستطيع      17

.التالميذمعالعملانتهاءبعد والراحة بالسعادة أشعر      18

لمهنة في ممارستيوأهميةقيمة ذات آثيرة أشياء أنجزت     
 .التدريس

19

ممارسة مهنة نتيجةالنهايةعلى أشرفت وآأنني أشعر     
  .التدريس

20

أثناءوالعاطفية فياالنفعاليةالمشاآل مع هدوء بكل أتعامل     
 .مهنة التدريس ممارسة

21

.مشاآلهمبعضعنيلومونني أن التالميذ أشعر      22



دائما 
 نختلف

معظم 
األوقات 
 نختلف

آثيرا ما 
 نختلف

أحيانا 
 نختلف

معظم األوقات 
 نتفق

دائما 
 نتفق

 

 1 تسيير الشؤون المالية لألسرة 5 4 3 2 1 0

 2 آيفية قضاء أوقات الراحة 5 4 3 2 1 0

 3 الشؤون الدينية 5 4 3 2 1 0

 4 إظهار العاطفة 5 4 3 2 1 0

 5 األصدقاء 5 4 3 2 1 0

 6 العالقات الجنسية 5 4 3 2 1 0

 7 االتفاق حول مفهوم السلوك الصحيح 5 4 3 2 1 0

  8  فلسفة الحيـــاة 5 4 3 2 1 0

  9  )ة(طريقة التعامل مع أهل الزوج 5 4 3 2 1 0

مدى االتفاق حول األهداف واألشياء التي تعتقد أنها  5 4 3 2 1 0
  هامة

1
0  

1  مدى الوقت الذي تقضيانه مع بعض 5 4 3 2 1 0
1  

1  اتخاذ القرارات المهمة 5 4 3 2 1 0
2  

1  أشغال البيت 5 4 3 2 1 0
3  

1  أنشطة وقت الفراغ 5 4 3 2 1 0
4  

1 قرار العمل والمهنة 5 4 3 2 1 0
5  

مرات  أحيانا نادرا أبــدا
آل  معظم الوقت آثيرة

 الوقت

  

 

1 آم مرة تحدثت أو فكرت في الطالق ؟ 0 1 2 3 4 5
6 

ترآت البيت بعد شجار ) تك(آم مرة أنت أو زوجك  0 1 2 3 4 5
 بينكما ؟

1
7 

عام ما مدى اعتقادك أن األمور بينك وبين بشكل  0 1 2 3 4 5
 في حالة جيدة ؟) تك(زوجك

1
8 

1  بكل شيء لزوجتك ؟ هل تبوح 0 1 2 3 4 5
9 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2  الزواج ؟هل حدث وأن ندمت على  0 1 2 3 4 5
0 

2 وزوجتك ؟أنت ) ين(إلى أي مدى تتشاجر  0 1 2 3 4 5
1 

2  إلى أي حـد يثير أحدآما أعصاب اآلخر؟ 0 1 2 3 4 5
2 

البعض منها  نادرا أبــدا آل یوم معظم األیام   

2 ؟ هل تقبل زوجتك 4 3 2 1 0
3 

القليل  وال واحدة
البعض منها جدا   آلها بعضها

2 ؟ أنت وزوجتك بنشاطات خارجية مع بعضكما البعض هل تقوم 4 3 2 1 0
4 



     » غراهام سبانييه   «مقياس التوافق الزواجي: » 2  «ملحق رقم

  :التعليمة

مع ) ین (أو تختلف ) ین(من فضلك أن تشير إلى أي مدى تتفق ) ي(حاول  .معظم الناس یعانون من الخالفات في عالقاتهم    
  .في الخانة المناسبة(+ ) بوضع عالمة ).تك(زوجك

 

مرة في  آثيرا
 اليوم

مرة أو مرتين 
  األسبوعفي 

مرة أو 
مرتين في 

 الشهر

أقل من مرة 
 أبدا الشهرفي 

  ؟ ما مدى حصول األمور التالية بينكما

 25 تبادل األفكار 0 1 2 3 4 5

 26 الضحك مع بعض 0 1 2 3 4 5

 27 مناقشة صادقة 0 1 2 3 4 5

 28 القيام بمشروع 0 1 2 3 4 5

  

حدد ما إذا آان , هناك بعض األمور التي يتفق عليها األزواج أحيانا ويختلفون عليها أحيانا أخرى    مرة أو مرتين في الشهر
 )ال( أو)   نعم( سببا لكما اختالفا في الرأي أو مشاآل في عالقتكما خالل األسابيع القليلة الماضية أجب بـ  قد التاليينالبندین 

.  

   نعم ال

 29 جد متعب لممارسة الجنس 0 1

 30 عدم إظهـــار الحـب 0 1

              

) سعيد) (3(حيث يمثل الرقم , تمثل األرقام التالية درجات متفاوتة من السعادة في عالقتكما      ـ 31     
آخذا , التي تعبر أآثر عن درجة سعادتك أشر إلى الدرجةمن فضلك . متوسط السعادة في معظم األوقات

  .عالقتك الزوجيةبعين االعتبار آل الجوانب في 

  

6  5  4  3 2 1 0  

منتهى  الكمال
 السعادة

منتهى  تعيس تعيس قليال سعيد جد سعيد
  التعاسة 

 



من العبارات التي تصف شعورك بشكل أفضل حول مستقبل  أمام واحدة (+ )عالمة  فضلك ضع من     ـ32 
  .عالقتكما

  

  .ذلكالنجاح لعالقتنا وسأذهب إلى أبعد الحدود لكي يتحقق  أريد جاهدا  

  .ذلكارغب آثيرا لعالقتنا أن تنجح وسأبذل آل ما في وسعي ليتحقق   

    . ذلكارغب آثيرا لعالقتنا أن تنجح وسأقوم بما علي آي يتحقق 

  .تنجحشيئا جميال إذا نجحت عالقتنا ولكنني ارفض أن أقوم به أآثر مما أقوم به حاليا آي  سيكون  

سيكون شيئا جميال إذا نجحت عالقتنا ولكنني ارفض أن أقوم به أآثر مما أقوم به حاليا آي أحافظ على   
  . استمرار عالقتنا

 .  م به للحفاظ على استمرارهاعالقتنا لن تنجح أبدا وليس في اإلمكان القيام بأآثر مما أقو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 االحتراق

 

 الثبات

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments

.647 22 

 التوافق

 

 الثبات

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments

.664 32 

 الصدق

 

Statistiques de groupe 

 V58 N Moyenne Ecart-type

V57 1.00 8 92.0000 3.85450 

2.00 8 76.1250 5.19443 

 

Test d'échantillons indépendants 

 Test-t pour égalité des moyennes 

 

 t Sig. (bilatérale) 

V57 6.942 .000 



:الصدق  

Statistiques de groupe 

 VAR00007 N Moyenne Ecart-type 

  8 111.7500 .70711 

 8 96.3750 3.58319 

 

Test d'échantillons indépendants 

  Test-t pour égalité des moyennes 

  

  t Sig. (bilatérale) 

VAR00006  11.907 .000 

  

 االحصاءات الوصفية

 الجنس

الجنس  النسبة المئویة التكرارات

 61.98 119 أنثى 

 38.02 73 ذآر

  192 المجموع

 

 

 



 العمر

المئویةالنسبة  التكرارات العمر   

35ـ25  سنة   58 30.20 

36 سنة ـ  45 79 41.15 

46اآبر من  سنة   55 28.65 

  192 المجموع

 

 الخبرة

 النسبة المئویة التكرارات الخبرة 

سنوات5اقل من    37 19.30 

سنوات10ـ5  36 18.80 

سنوات20ـ10  70 36.50 

سنة20أآثر من   49 25.50 

  192 المجموع

 

المتوسط أو الثانوي: التعليمية المرحلة  

 

المتوسط أو الثانوي  النسبة المئویة التكرارت

 68.2 131 المتوسط 

 31.8 61 الثانوي

  192 المجموع

 

 



  

 االحصاءات الوصفية

 N اإلنحراف المعياري المتوسط 

 192 11.18 89.27 الدرجة الكلية لالحتراق النفسي

التوافق الزواجيالدرجة الكلية لمستوى  103.43 21.98 192 

 

 

 معامل ارتباط بيرسون بين االحتراق النفسي والتوافق الزواجي

الدرجة الكلية لالحتراق  
 النفسي

الدرجة الكلية لمستوى التوافق
 الزواجي

 -132.- 1 معامل ارتباط بيرسون الدرجة الكلية لالحتراق النفسي

 067.  مستوى داللة االختبار

N 192 192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Corrélations 

 

 

الرضا بين   
 الطرفين

االنسجام بين 
 الطرفين

االجماع بين 
 الطرفين

التعبير عن 
 العواطف

الدرجة الكلية 
لالحتراق النفسي

معامل ارتباط الرضا بين الطرفين
 بيرسون

1 .602** .673** .578** -.160-* 

Sig. 
(bilatérale) 

 .000 .000 .000 .027 

N 192 192 192 192 192 

معامل ارتباط االنسجام بين الطرفين
 بيرسون

 1 .530** .475** -.148-* 

Sig. 
(bilatérale) 

  .000 .000 .041 

N  192 192 192 192 

معامل ارتباط االجماع بين الطرفين
 بيرسون

  1 .651** -.058- 

Sig. 
(bilatérale) 

   .000 .425 

N   192 192 192 

معامل ارتباط التعبير عن العواطف
 بيرسون

   1 -.123- 

Sig. 
(bilatérale) 

    .088 

N    192 192 

N     192 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 



Corrélations 

 

 

الرضا بين   
 الطرفين

االنسجام بين 
 الطرفين

االجماع بين 
 الطرفين

التعبير عن 
 العواطف

الدرجة الكلية 
لالحتراق النفسي

معامل ارتباط الرضا بين الطرفين
 بيرسون

1 .602** .673** .578** -.160-* 

Sig. 
(bilatérale) 

 .000 .000 .000 .027 

N 192 192 192 192 192 

معامل ارتباط االنسجام بين الطرفين
 بيرسون

 1 .530** .475** -.148-* 

Sig. 
(bilatérale) 

  .000 .000 .041 

N  192 192 192 192 

معامل ارتباط االجماع بين الطرفين
 بيرسون

  1 .651** -.058- 

Sig. 
(bilatérale) 

   .000 .425 

N   192 192 192 

معامل ارتباط التعبير عن العواطف
 بيرسون

   1 -.123- 

Sig. 
(bilatérale) 

    .088 

N    192 192 

N     192 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 



Test حسب المرحلة التعليمية في االحتراق النفسيالفروق    
 

Group Statistics 
 

 cycle N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
TOTAL secondary 

school 
61 89,9016 13,14116 1,68255 

medel school 131 88,9847 10,18746 ,89008 
 

Independent Samples Test 
 

 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

TOTAL Equal variances 
assumed 

4,714 ,031 ,528 190 ,598 ,91691 1,73679 -2,50897 4,34278 

Equal variances 
not assumed 

  ,482 94,852 ,631 ,91691 1,90348 -2,86205 4,69587 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



T-Test 
 

\MBI TOTAL.sav 
 

Group Statistics 
 

 sex N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
TOTAL BOY 73 90,9589 11,87135 1,38944 

GIRL 119 88,2437 10,65958 ,97716 

 
 

Independent Samples Test 
 

 

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

TOTAL Equal variances 
assumed 

,278 ,599 1,640 190 ,103 2,71521 1,65531 -,54993 5,98035 

Equal variances 
not assumed 

  1,598 139,947 ,112 2,71521 1,69864 -,64311 6,07352 

 
 

 

 

 

 


