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 فاعلية العلاج المعرفي السلوكي 
 في تنمية استراتيجيات التعامل مع الاحتراق النفسي 

 لدى معلمات الأطفال المصابين بالتوحد
 الملخص: 

استهدفت الدراسة التعرف إلى فاعلية العالج المعرفي السلوكي في تنمية 
ن بالتوحد، يمصاباستراتيجيات التعامل مع االحتراق النفسي لدى العامالت مع األطفال ال

( معلمة؛ ممن لديهن احتراق نفسي مرتفع، تم توزيعهن 61وتكونت عينة الدراسة من )
( معلمات خضعوا لبرنامج 1على مجموعتين بالتساوي: مجموعة تجريبية تكونت من )

( جلسات إرشادية، ومجموعة ضابطة تكونت من 7تدريبي إرشادي معرفي سلوكي، بواقع )
وكشفت ، ى برنامج إرشادي، واستخدم الباحث مقياس االحتراق النفسي( معلمات لم تتلق1)

فاعلية اإلرشاد والعالج النفسي في خفض مستوى االحتراق النفسي  عننتائج الدراسة 
 لدى معلمات المجموعة التجريبية التي خضعت للبرنامج اإلرشادي.

لمشكلة، االسترخاء، االحتراق النفسي، اإلرشاد والعالج النفسي، حل ا: كلمات مفتاحية
 أطفال التوحد.

Abstract: 

The  Effectiveness of Cognitive-Behavioral  
therapy in dealing Development Strategies  

with Psychological Burnout among Workers Female  
with Autistic children 

The study aimed to identifying The effectiveness of 
counseling and cognitive-behavioral therapy in dealing 
development strategies with Psychological Burnout among 
workers female with children infected with autistic, the study 
sample consisted of (12) Female Teachers; who have a tension 
psychological high, were distributed into two groups: 
experimental group consisted of (6) Female Teachers underwent a 
training program counseling cognitive behavioral ensure 
strategies are: (muscle relaxation and problem-solving) by (7) 
Sitting counseling, and a control group consisted of (6) Female 
Teachers do not receive any counseling program, the researcher 
used measure of psychological Burnout, and revealed the results 
of the study to the effectiveness of counseling in reducing the level 
of psychological Burnout among Female Teachers in the 
experimental group that were indicative program.  

keywords: psychological Burnout, psychological counseling and 
therapy, autistic children. 
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 المقدمة والخلفية النظرية:
االحتياجات الخاصة بكافة فئاتهم، وخاصة األطفال  إن العمل مع األفراد ذوي 

في مقدمة المهن التي يمكن أن تخلق نوعًا من الشعور باالحتراق  يأتيالمصابون بالتوحد 
ات العاملين فيها، واألطفال المصابون بالتوحد هم فئة من فئات ذوي االحتياج النفسي لدى

الخاصة التي تتطلب مزيدًا من الرعاية واالهتمام، ويتطلب العمل معهم مزيدًا من الجهد 
 .نظرًا لخصائصهم السيكولوجية المختلفة عن باقي فئات ذوي الحاجات الخاصة

 (Rogers, 2009) 
سمة من سمات العصر وأحد أمراض اإلنسان المعاصر  ويعدُّ االحتراق النفسي

، Selye, 1976)) تي تهدد حياته نتيجة تراكم انفعاالت داخليةأكثر المخاطر ال ومن
وتزخر الحياة العصرية بمصادر متعددة ومختلفة للتوتر النفسي العصبي، منها: ضغوط 

 )يوسف، الحياة االجتماعية، واألسرية والزوجية، والمهنية، والسياسية، واألكاديمية
ًا كلما ازدادت مصادر ومنابع يضار ح، وكلما كانت الحياة أكثر تقدمًا ورقيًا و (1002

االحتراق النفسي؛ وبالتالي كلما كانت الحياة بسيطة وغير معقدة كلما انخفضت ألن 
 .متطلبات الحياة بسيطة ومتوفرة وال يستدعي تحقيقها الكثير من الجهد البدني، أو العقلي

 (Cohen, 20071001 عثمان، ؛). 
التعليمية، يجب االهتمام بها  العملية في األساسية المعلمة الركيزةتعتبر و  

األطفال وخاصًة األطفال  تعلم في بارز أثر من الدوره لما وبحاجاتها النفسية والمهنية؛
كسابهم المهارات المصابون بالتوحد، واجتماعيًا،  ونفسياً  معرفياً  ونموهم والسلوكيات، وا 

 مختص أو ألي دور أي يهيضاه ال يكاد المعلمة في هذا المجال به تقوم الذي والدور
لهم  أطفال مع تتعامل ألنها الحياة مجاالت من مجال أي ، في(Byrne, 1994) مهني

 .المختلفة النمو مجاالت في بها ويختلفون عن غيرهم يتميزون  التي الفردية خصائصهم
 (.1062 )القمش والمعايطة،

يدًا السيما في محددًا من االحتراق النفسي يعتبر عاديًا ال بل مف وألن نوعاً 
 الحاجة إلى إنجاز عمل مهم في وقت محدد األوضاع التي تتطلب ردة فعل سريعة، أو

(Cohen, 2007)طويلة، فإن  ، أما في حال استمرار حالة التوتر النفسي والقلق لفترة
والتوتر قصير األمد ذلك الذي  الجسم، من شأن ذلك أن يؤدي إلى تداعيات سلبية على

 بسرعة، أما التوتر فورية للجسم على وضع صعب، وعادة ما يظهريظهر كردة فعل 
الطويل األمد أو المزمن، فهو عكس ذلك، كما أن التوتر النفسي المزمن يمكن أن يضعف 

 .على أداء الجسم أثناء مواجهته لألمراض جهاز المناعة، األمر الذي يؤثر سلباً 
 .(6111 ؛ كفافي،1002 )يوسف، 
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 أول من أستخدم (Herbert Freudenberg) جرويعتبر هربرت فردنبر 
، واالحتراق النفسي هو مجموعة 6172وذلك عام  burnout  مصطلح االحتراق النفسي

الشخصي، واإلحساس بعدم  أعراض تتمثل في اإلجهاد الذهني واالستنفاد االنفعالي والتبلد
ي يبدو عليه (، فالفرد الذ1001 )عثمان، الرضا عن المنجز الشخصي واألداء المهني

تغير في نمط سلوكه ليس بالضرورة أن يكون ذلك التغير نتيجة حالة من التوتر إال إذا 
رافقه فقدان ذلك الشخص لتوازنه، وذلك يعني أن جهازه النفسي وأجهزته العضوية ال تعمل 

رد والتوتر النفسي عبارة عن رده الفعل البدنية أو النفسية لألحداث كما يدركها الف بانتظام،
 .والتي تسبب األذى البدني أو األلم النفسي

 (Maslach & Jackson, 1986) 
إن الحياة مع وجود الكثير من المؤثرات الداخلية والخارجية والتي تزيد من 
 مستوى يقظة الفرد وتوتره النفسي تؤدى إلى المزيد من التعب وعدم الشعور بالسعادة

الكثير من يا على صحة الفرد وحيويته، و سلب، وبالتالي يؤثر ذلك (6111 )الرشيدي،
التوتر النفسي يؤدي إلى حدوث مخاطر على فاعلية أداء الفرد، لذلك فان فن التعامل مع 
التوتر يعنى في مفهومه إن الفرد يجب عليه أن يحافظ على مستوى التوتر الذي يحدث له 

والشخصية ويزيد  وأن يكون في مستوى صحي مناسب يحقق له االستمتاع بحياته العملية
  .(Cohen, 2007, Kolence, 1990) هئأدامن فاعلية 

عنردما ال يكرون هنراك توافرق برين طبيعرة العمرل وعادًة ما يرتبط االحترراق النفسري 
 وطبيعة اإلنسان الذي ينخرط قي أداء ذلك العمل، وكلما زاد التباين برين هراتين البيئترين زاد

قرات اإلنسرانية ناجمرة عرن العالفري مكران عملره و  الرذي يواجهره الموظرف االحتراق النفسري
العمرررل وكثررررة المسرررؤوليات المهنيرررة والعالقرررة برررين الررررزمالء  وضرررغوطكرررالنزاع الشخصررري 

 .والرواتب والحوافز ورؤسائهم والعالقة بين الزمالء
 (Adomeh, 2006؛ 6111 )حامد، 

نفعرالي اسرتنزاف جسرمي وا :االحتراق النفسي بأنره (Mcbride)ويعرف ماكبرايد  
وينررتج عنرره عرردم الترروازن بررين المتطلبررات  ،بشرركل كامررل؛ بسرربب الضررغط الزائررد عررن الحررد

بحيث يشعر الفرد أنره غيرر قرادر علرى التكامرل مرع أي ضرغط إضرافي فري الوقرت  ،والقدرات
 الحالي مما يؤدي لالحتراق النفسي.
أسرباب االحترراق النفسري إلرى  (Maslash & Lettar) ويعرزو ماسرالش وليترر

لعمل الزائد والمكثف والذي يتطلب وقتًا يفوق طاقة من يقروم بره ويتسرم بالتعقيرد ويضرعف "ا
السيطرة عليه فضاًل عن أن المكافآت واألجور ال تعرادل مقردار الجهرد المبرذول ويطلرب مرن 
الموظفين تقديم الكثير مقابل حصولهم على القليل مما يفقدهم المتعة في العمل وتغيب في 

 (.1002 )الخرابشة، اإلنسانية" العمل العالقات
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مرن بعرض  اويحدث االحتراق النفسي نتيجة أن يكون الفرد مشغول البرال ومتخوفر
 المواقررف واألحررداث الترري غالبررا مررا تكررون خررارج نطرراق سرريطرته وال يسررتطيع الررتحكم فيهررا

(Folkman & Moskowitz, 2000) وبسبب الظرروف البيئيرة والوظيفيرة والمنرا  أو ،
حيطة بالحياة أو العمل، وبسربب اإلزعراج أو االزدحرام أو التلروث أو عردم النظافرة البيئة الم

، وبسرربب اإلجهرراد (Deniz, 2006) أو ألي سرربب رخررر مررن أسررباب اللهررو أو التسررلية
والعمررل لمرردد طويلررة، مثررال ذلررك عنرردما يريررد الفرررد أن يحقررق الكثيررر مررن األهررداف فرري فترررة 

م الفرد أساليب فعالة إلدارة جدولره اليرومي فري العمرل وجيزة من الوقت، أو عندما ال يستخد
 علرى القردرة وعردم واالسرتقرار، االترزان، عردم مرن بحالرة أو فري حياتره الشخصرية، ويبردأ

 الرغبرة وعردم التردريس من واالنزعاج تنفيذه، على القدرة وضعف العمل، متطلبات مواجهة
 سرواء إيجابيرة اقتراحرات أي شرةمناق فري الرغبرة وعردم مجاله، في جديد هو ما مواكبة في

 .(Chambel & Curral, 2005) التعليمية المادة أو األطفال، مع في تعامله
والتوحد هو اضطراب في النمو العصبي الذي يتصف بضعف التفاعل االجتماعي، 

 ,Caronna) والتواصرررل اللفظررري وغيرررر اللفظررري، وبأنمررراط سرررلوكية مقيررردة ومتكرررررة
Milunsky, and Tager-Flusberg, 2008)،  وتتطلرب معرايير التشرخيص ضررورة

 ,Levy) أن تصررربح األعرررراض واضرررحة قبرررل أن يبلرررر الطفرررل مرررن العمرررر ثرررالث سرررنوات
Mandell, and Schultz, 2009) البيانرات فري ، ويرؤثر التوحرد علرى عمليرة معالجرة

يفهرم جيرًدا  ونقراط اشرتباكها؛ ولرم الخاليرا العصربيةوذلك بتغييره لكيفية ارتباط وانتظام  المخ
األمررر، ويعتبررر التوحررد أحررد االضررطرابات الترري تنرردرج تحررت مرررض طيررف  كيررف يحرردث هررذا

 ,Arndt)     (، والتري تفتقرر إلرى الترأخر فري النمرو المعرفري وفري اللغرةASDsالتوحرد )
Stodgell, and Rodier, 2005). 

( من كرل شرخص فري جميرع أنحراء 1/600-6ويصاب باضطراب التوحد حوالي )
زاد قرد ، و (Geschwind, 2008) مرات أكثرر مرن اإلنراث بعر أالعالم، ويصاب به الذكور 

عدد المصابين بالمرض بشركل كبيرر منرذ الثمانينرات، ويرجرع ذلرك جزئًيرا إلرى التغيررات التري 
لرى الحروافز الماليرة التري تخصصرها الردول لتحديرد أسربابه؛ ثحد ت في تشخيص المررض، وا 

 .ا أم الولم تتم اإلجابة عما إذا كان انتشار المرض قد زاد فعليً 
 (Newschaffer, Croen, and Daniels, 2013) 

التوحرد معقردة، وأنره مرن  جينراتوللتوحد أسس وراثيرة قويرة، علرى الررغم مرن أن 
ل الطفرات النادرة، أن من خرالل غير الواضح ما إذا كان يمكن تفسير سبب التوحد من خال 
وفري  ،(Geschwind, 2008) وجرود مجموعرات نرادرة مرن المتغيررات الجينيرة المشرتركة

لقيرةبعض الحاالت النادرة، يرتبط التوحرد بقروة شرديدة مرع العوامرل المسرببة  ، للتشروهات الخل
أو  والمبيرردات الحشررريةوتحرريط الخالفررات بالمسررببات البيئيررة األخرررى، مثررل المعررادن الثقيلررة 

 .(Levy, Mandell, and Schultz, 2009) الطفولة لقاحات

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%87_%D8%AE%D9%84%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%87_%D8%AE%D9%84%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD
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والتوحررد هررو اضررطراب متغيررر بدرجررة ملحوظررة فرري النمررو العصرربي، يظهررر للمرررة 
              امرررررررررة مسررررررررراًرا ثابًترررررررررا دون سررررررررركون األولرررررررررى فررررررررري مرحلرررررررررة الطفولرررررررررة، ويتبرررررررررع ع

(Abrahams & Geschwind, 2008) وتبدأ األعرراض الصرريحة تردريجًيا بعرد عمرر ،
ستة أشهر، وتثبرت فري عمرر سرنتين أو ثرالث، وتميرل إلرى االسرتمرار خرالل مرحلرة البلرو ، 

ويتميررز علرى الرررغم مرن أنهررا فري كثيررر مرن األحيرران تظهرر فرري شركل أكثررر فتروًرا أو ضررآلة، 
المرض بوجود ثالثة أعراض محددة ولريس أحرد األعرراض فقرط، وهري: ضرعف فري التفاعرل 
االجتمررررررررراعي، وضرررررررررعف فررررررررري التواصرررررررررل، واهتمامرررررررررات وأنمررررررررراط سرررررررررلوكية مقيررررررررردة 

 .(Rutter, 2005)                  ومتكررة
اللرواتي يعملرن من خالل العرض السابق نالحرظ أن أعبراء ومسرؤوليات المعلمرات 

فقرد طاقرة المعلمرة علرى العمرل ن بالتوحرد هري أعبراء جمرًة يرؤدي إلرى يل المصرابمع األطفا
واألداء واإلحسرراس بزيرررادة متطلبررات العمرررل، وكررذلك إحساسرررها برراختالل حالتهرررا المزاجيرررة، 
وانخفاض اإلنجاز الشخصي وهو إحساس المعلمة بتدني نجاحها واعتقادهرا برأن مجهودهرا 

 (Byrne, 1994)النفسري العصربي؛ فقرد أشرار يذهب سدى وتصبح فريسة سرهلة للتروتر 
 لردى االنفعرالي االسرتنزاف يرؤدي لحردوث المالئرم وتفاعالتره غيرر الصرفي الجرو أن إلرى

 بشركل ويرؤثر مهنتره، ونحرو تالميرذه نحرو سرلبية تطروير اتجاهرات إلرى يرؤدي كمرا المعلرم،
هرذه الدراسرة  المتوقعرة؛ ممرا دفرع الباحرث إلجرراء مثرل التربوية األهداف على تحقيق سلبي

لما استشعر من خالل تخصصه في مجال التربيرة الخاصرة أن العمرل فري الميردان مرع هرذه 
دي بالمعلمررات إلررى اإلجهرراد الررذهني واالنفعررالي، واإلحسرراس بضررغوط يررؤ الفئررة مررن األطفررال 

 العمل.
 دراسات السابقة:

اسررتهدفت التعرررف إلررى مسررتوى  دراسررة (6111) الفتررا  وعبررد القريرروتي أجرررى 
 بدولرة الخاصرة االحتياجرات وذوي  العاديين الطالب معلمي من لدى عينة النفسي حتراقاال

 مرن (621مرنهم ) ومعلمرة، معلًمرا (122من ) مكونة عينة المتحدة على العربية اإلمارات
 أشرارت وقرد العراديين، الطلبرة معلمري ( مرن12االحتياجات الخاصة و) ذوي  الطلبة معلمي
 مقارنرة العراديين الطرالب معلمري لردى النفسي االحتراق درجات في وجود زيادة إلى النتائج
 االحترراق درجرات فري فروًقرا الخاصة، كما أظهررت النترائج ذوي االحتياجات الطلبة بمعلمي

 درجرات وأن ،الخبررة مستويات الختالف تعزى  االحتياجات الخاصة ذوي  الطلبة معلمي عند
 مرن علرى أعلرى كانت والحركية البصرية قةاإلعا ذوي  الطلبة معلمي النفسي لدى االحتراق
 .والسمعية العقلية اإلعاقة ذوي  من الطالب معلمي النفسي لدى االحتراق درجات

 لردى النفسري االحترراق والتري اسرتهدفت التعررف إلرى (6111) حامد وفي دراسة
 أظهررت نترائج ،ومعلمرة معلًما (21من ) العينة وتكونت، اليمن في عقلًيا المعاقين معلمي

 العمل، ظروف كانت المعلمين لدى شيوًعا األكثر النفسي االحتراق مصادر أن الدراسة إلى
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 لجرنس بالنسربة أمرا والرزمالء، واإلدارة للمعلرم الشخصرية والخصرائص الطلبرة، وخصرائص
 إلرى بالنسربة كرذلك والمعلمرات المعلمرين برين إحصائية فروق  أي الدراسة تظهر فلم المعلم
 إحصائية داللة ذات فروق  وجود الدراسة وأظهرت كما .المعلم خبرة توسنوا العلمي المؤهل
 .الشديدة العقلية اإلعاقة ذوي  معلمي لصالح الطلبة إعاقة درجة إلى تعزى 

اسرررتهدفت التعرررف إلرررى اسرررتراتيجيات التعامرررل مرررع  دراسرررة( 1000) العلررري قرردمو 
، تألفرت العينرة مرن التوتر والقلق النفسي في ضروء عردة متغيررات لردى عينرة مرن المعلمرين

ومعلمرة، واسرتخدم الباحرث مقيراس التروتر النفسري ومقيراس القلرق النفسري،  معلماً ( 212)
وتوصررلت الدراسررة فرري نتائجهررا إلررى أن المعلمررين يسررتخدمون اسررتراتيجيات مختلفررة منهررا 
الدعم االجتماعي، واالسترخاء، والتفكير بحل المشكلة،كما أظهرت النتائج إلى أن المعلمين 

 ذكور أكثر استخدامًا الستراتيجيات التعامل مع التوتر والقلق من المعلمات اإلناث.ال
 (Jennett, Harris & Mesibov, 2003)وميسريبوف وهراريس جينيرتدراسرة هردفت و 

 معلًمرا (12) العينرة وبلغرت أطفرال التوحرد، معلمري لردى النفسي التعرف إلى درجة اإلجهاد
 أي النفسري، واإلجهراد االلترزام درجرة مسرتوى  برين براطارت وجرود ومعلمرة، وأظهررت النترائج

 تحليرل نترائج بسريط، وأظهررت النفسري مسرتوى اإلجهراد كران درجرات االلترزام زادت كلمرا
 اإلجهراد وجرود والتوجيره المهنري والتخصرص والجرنس االلترزام لمسرتوى  المتعردد االنحردار

 متوسط. بمستوى  والمعلمات المعلمين النفسي لدى
 مرن عينره النفسري لردى االحترراق لمعرفرة دراسة هدفت (1007) يالزيود وأجرى 

 المعلمرين لردى النفسري االحتراق وجود وأظهرت النتائج األردن، في الخاصة التربية معلمي
 لدى المعلمين النفسي االحتراق مستوى  ارتفاع النتائج وأظهرت بدرجة متوسطه، والمعلمات

 النفسري، االحترراق مسرتوى  على المؤهل العلمي لمتغير أثر وجود وعدم بالمعلمات، مقارنة
 يتعرضون لمستوى  القليلة الخبرة المستويات ذوي  المعلمين أن فقد تبين الخبرة لمتغير أما

 .النفسي االحتراق من أعلى
جمراعي  إرشراد برنرامج أثرر ( دراسة اسرتهدفت التعررف إلرى1007) مهدي وأجرى 

مرن  الدراسرة عينرة تكونرت وقرد ،معلمراتمستوى التوتر النفسي لدى عينة من ال خفض في
متسراوية  مجموعرات ثالث إلى توزيعهن وتم ، ممن لديهن توتر نفسي مرتفع،ة( معلم20)

وبرنرامج  النفسري، التروتر مقيراس اسرتخدم وقرد ضرابطة، ومجموعرة تين تجرريبيتينمجمروع
قالنري برنامج معرفي عو  ،ي عالجي جماعي اعتمد فنيات االسترخاء العقلي والعضليإرشاد

 البعردي القيراس فري المجمروعتين التجرريبيتين لصرالح الدراسرة نترائج وقد أظهررت انفعالي،
 من كل أن مفادها نتيجة إلى الدراسة خلصت الثاني )المتابعة(، وقد البعدي والقياس األول

 لهرا البرنرامج المعرفري العقالنري االنفعراليو  ،االسترخاء العقلي والعضرلي اإلرشادي البرنامج
 .النفسي التوتر مستوى  خفض في ليةفعا
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 بدراسرة (Platsidou & Agaliotis, 2008) واجراليوتس بالسرتيدو وقرام
 باليونران، االبتدائيرة المرحلرة فري الخاصرة التربيرة معلمري لردى النفسي االحتراق مستويات
 سلبية عالقة ووجود النفسي، االحتراق من منخفضة مستويات وجود الدراسة إلى وأظهرت

 درجرة برين فرروق  وجرود وعردم الروظيفي، الرضرا مسرتويات االحترراق وبرين سرتوياتم برين
 .نوعال ولمتغير التدريسية، لمتغير الخبرة تعزى  االحتراق النفسي
( دراسة استهدفت التعرف إلى مردى فاعليرة برنرامج 1062) أجرى الحلبيوأخيرًا: 

قليرًا وأثرره علرى حرالتهم إرشادي في خفض حدة القلرق النفسري لمعلمري األطفرال المعراقين ع
ومعلمره، واسرتخدم الباحرث مقيراس  ا( معلمر11النفسية العامة، وتألفت عينة الدراسة مرن )

القلررق النفسرري للمعلمررين، ومقيرراس الحالررة النفسررية العامررة، والبرنررامج اإلرشررادي المعرفرري 
السررلوكي، وتوصررلت الدراسرررة فرري نتائجهررا إلرررى انخفرراض حرردة القلرررق النفسرري للمجموعرررة 

تجريبيرررة، وارتفررراع مسرررتوى الحالرررة النفسرررية العامرررة لررردى عينرررة الدراسرررة فررري المجموعرررة ال
 التجريبية.

ويتضح من خالل عرض الدراسات السابقة أهمية وفاعليرة البررامج اإلرشرادية فري 
والتررروتر والضرررغوط النفسرررية واالحترررراق  عرررالج االضرررطرابات النفسرررية ومنهرررا: حررراالت القلرررق

فاعلية العرالج المعرفري السرلوكي فري تنميرة ي دراسة استخدمت النفسي، ولم يجد الباحث أ
للتعامرل مرع االحترراق النفسري وتحديردًا مرع معلمرات أطفرال التوحد)الرذاتويين(،  استراتيجيات

وقررد اسررتفاد الباحررث مررن الدراسررات السررابقة فرري تعررروف اإلجررراءات واألدوات الترري اسررتخدمت 
الدراسررة التجريبيررة علررى المعلمررات اللررواتي فيهررا، وهررذا مررا شررجع الباحررث علررى إجررراء هررذه 

 يعملن مع األطفال المصابون بالتوحد، والتي لم تتطرق إليها أي دراسة سابقة.
 مشكلة الدراسة:

النفسي له أثار ومشاكل صحية تنعكس على حياة اإلنسان األسررية،  االحتراقإن 
مرررن الممكرررن تجاهلهرررا  واالجتماعيرررة، والعاطفيرررة، والمهنيرررة، واالقتصرررادية، والتررري لرررم يعرررد

ي  ن التوتر المزمن ونقص القدرة علرى التعامرل معره ومواجهتره يرؤدو واعتبارها غير مهمة، وا 
ر التوتر النفسي لدى الفرد إلرى   )الرشريدي، ، وأعرراض سريكوماتيةوالقلرق االكتئرابإلى تطوو

(، فكثير من الناس يكادوا يكونوا في حالة صراع دائم مع مرا يعترضرهم مرن مشراكل 6111
النفسري  فران للتروتر العصر الذي نعيشره، وكرل هرذه األعبراء تسربب التروتر النفسري، ولرذلك

أثررار ضررارة علررى صررحة الفرررد حيررث يررأتي الترروتر النفسرري فرري المرتبررة األولررى انتشررارًا بررين 
 .(Folkman & Moskowitz, 2000) األمراض النفسية

إن العمل مع األطفال المصرابون بالتوحرد يرأتي فري مقدمرة المهرن التري يمكرن أن 
؛ لما تقتضيه هرذه المهنرة مرن العاملين فيها تخلق نوعًا من الشعور باالحتراق النفسي لدى

الجهد والعمل الصعب مع فئات متنوعة مرن األفرراد غيرر العراديين، حيرث يعرد كرل فررد حالرة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%82
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خاصرة تتطلررب نمطررًا خاصرًا مررن الخدمررة والتعلريم والترردريب والمسرراندة، كمرا أن هررذه الفئررات 
مكانيراتهم وتنروع مشركالتهم وحردتها أحيانرًا،  األمرر الرذي تعاني من انخفراض فري قردراتهم وا 

شأنه أن يخلق لدى المعلمات العامالت معهم الشعور بالتوتر وضعف الشعور باإلنجاز  من
 االحتراق النفسي. إلى أو النجا ، والشعور بالضغوط النفسية والمهنية وبالتالي الوصول
فاعليرررة اإلرشررراد والعرررالج وترررتلخص مشررركلة الدراسرررة بالسرررؤال الترررالي: مرررا مررردى 

تنميرة اسرتراتيجيات التعامرل مرع االحترراق النفسري لردى العرامالت مرع  المعرفي السلوكي في
 ؟األطفال المصابون بالتوحد

 الدراسة: افرض
( فري مسرتوى االحترراق النفسري برين a =<0002ال توجد فروق ذات داللة إحصرائية ) .6

متوسرررطات درجرررات معلمرررات المجموعرررة التجريبيرررة قبرررل تطبيرررق البرنرررامج اإلرشرررادي 
 نفس المجموعة بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي.ومتوسطات درجات 

( فري مسرتوى االحترراق النفسري برين a =<0002ال توجد فروق ذات داللة إحصرائية ) .1
متوسطات درجات معلمات المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات معلمات المجموعرة 

 الضابطة، بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي.
 هدف الدراسة:

ف عررن فاعليررة برنررامج العررالج المعرفرري السررلوكي فرري الكشرر هرردفت الدراسررة إلررى
 .لدى معلمات أطفال التوحد التخفيف من االحتراق النفسي

 :أهمية الدراسة
تتمثررل أهميررة الدراسررة مررن خررالل طبيعررة المشرركلة الترري يتصرردى لهررا البحررث ومررا 
يمكن أن ينجم عنهرا مرن مشركالت صرحية ونفسرية ترنعكس سرلبًا علرى المعلمرة والمؤسسرة 

أهمية الكشرف عرن هرذه الظراهرة وتشخيصرها ووضرع برنرامج  تأتيتعمل بها ومن هنا  التي
إرشرادي لمواجهرة هرذه المشركلة فري مجرال العمرل، وأنهرا تسرهم وبشركل تجريبري فري عررالج 
يجرراد الحلرول المالئمرة للتخفيرف مررن انتشرار هرذه المشركلة لرردى  ظراهرة االحترراق النفسري وا 

أهميررة هررذه الدراسررة فرري كررون الصررحة النفسررية مهمررة العررامالت مررع أطفررال التوحررد، وتررأتي 
لمعلمات األطفال المصرابون بالتوحرد، وأهميرة اإلرشراد والعرالج المعرفري السرلوكي وهرو مرن 
االتجاهات الحديثة في العالج النفسي القائم على تحسين مهارات ضبط الذات، وفري تنميرة 

ًا مهمًا في تعديل السلوك المطلروب الشعور بالراحة النفسية، وتلعب األساليب اإلرشادية دور 
ويؤدي البرنامج اإلرشادي إلى مساعدة المعلمات في تعلرم مهرارات تسراعدهن فري التخفيرف 

العمل علرى تنميرة الشرعور في تتجلى أهمية الدراسة حدة االحتراق النفسي لديهن، كما من 
إرشرادي يتضرمن  بالراحة النفسية والجسدية لدى المعلمات، سعى البحث إلى تقرويم برنرامج
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والسرررلوكية التررري يمكرررن توظيفهرررا للتخفيرررف مرررن واالنفعاليرررة عرررددًا مرررن المهرررارات المعرفيرررة 
 االحتراق النفسي لدى معلمات األطفال التوحديين.

جراءاتها:  طريقة الدراسة وا 
 تصميم الدراسة:

ف إلررى اسررتهدفت  تعتبررر الدراسررة الحاليررة دراسررة تجريبيررة، فقررد هرردفت إلررى التعرررو
العرالج المعرفري السرلوكي فري تنميرة اسرتراتيجيات التعامرل مرع  فاعليرةالتعررف إلرى  الدراسة

ن بالتوحد، وقامت الدراسة بفحرص أثرر يلدى العامالت مع األطفال المصاب االحتراق النفسي
المتغيررر المسررتقل وهرررو: )العررالج المعرفرري السررلوكي( علررى المتغيررر التررابع وهررو االحتررراق 

 الي:النفسي حسب التصميم الت
  قياس بعدي. -البرنامج العالجي  -المجموعة التجريبية: قياس قبلي 
 قياس بعدي. - بدون برنامج -الضابطة: قياس قبلي  المجموعة 

 مجتمع الدراسة والعينة:
ن بالتوحرد واللرواتي يعملرن فري يلدراسة من معلمات األطفال المصابتكون مجتمع ا
 .1062/1062، للعام ية الخاصة( مركز للترب62في ) مراكز التربية الخاصة

عينرة تم اختيار عينة الدراسة مرن خرالل تطبيرق مقيراس االحترراق النفسري علرى و 
األطفررال  مررن معلمررات التربيررة الخاصررة؛ ممررن يعملررن مررع ة( معلمرر61اسررتطالعية قوامهررا )

بطريقرة  -( معلمرة 61ن بالتوحد تم اختيارها من مجتمع الدراسة، وقد ترم اختيرار )يالمصاب
ممن حصلن على درجات مرتفعرة علرى مقيراس االحترراق النفسري، وترم تروزيعهن  - قصدية

( معلمرات، ومجموعرة ضرابطة 1بالتساوي على مجموعتين: مجموعرة تجريبيرة تألفرت مرن )
 ( معلمات.1تألفت من )

 :أداة الدراسة
 االحتراق النفسي: قياسم

قرام الباحرث باسرتخدام مقيراس االحتررراق النفسري )إعرداد الباحرث( لتحقيرق أهررداف 
المقياس بعد االطالع على عدد من المقاييس التي استخدمت في  وتطوير الدراسة وتم بناء

 لقياس ليكرت أسلوب استخدام ( فقرة، وتم11المقياس من ) تكون  الدراسات السابقة، وقد
(غالبرًا، 6( أحيانرا، )1) نرادرًا، (6) كالترالي: االسرتبانة فقررات علرى العينرة بات أفرراداسرتجا

 ( دائمًا.2)
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 الصدق:
( 2ترررم التحقرررق مرررن الصررردق الظررراهري لمقيررراس التررروتر النفسررري بعرضررره علرررى )

والقياا    محكمررين مررن الخبررراء المتخصصررين فرري مجررال التربيررة الخاصررة واإلرشرراد النفسرري،
ن بأن المقياس مناسرب ألغرراض الدراسرة، وكانرت نسربة االتفراق برين وحملكموالتقومي، وأوصى ا

 (.%12) المحكمين
 الثبات:

قررام الباحررث بحسرراب ثبررات مقيرراس االحتررراق النفسرري وذلررك بتطبيقرره علررى عينررة 
هررذه (، و 0076( معلمررة، وذلررك عررن طريررق إعررادة االختبررار وبلررر )61) قوامهررااسررتطالعية 

كما تم حساب معامل الثبات )االتساق الرداخلي( ( 0 ,. 6وى )قيمة دالة إحصائيًا عند مست
 .قيمة مرتفعة ومقبولة إحصائياً  ي(، وه0071ألفا وبلر ) -ة كرونبا بطريق
 بين المجموعتين: كافؤالت

-Kruskal) واختبررار (Mean Rank)رتررب متوسررط الباسررتخدام  قررام الباحررث
Wallis Test) لمررات المجمرروعتين التجريبيررة لمعرفررة داللررة الفررروق فرري بررين درجررات مع

إحصرائيا ة غير دالر (Chi-square)مربع كاي والضابطة في القياس القبلي، فكانت قيمة 
(؛ ممرررا يؤكرررد علرررى أن المجمررروعتين متكرررافئتين، وفررري متغيرررر االختبرررار α ≤ 0006عنرررد )
 القبلي.

 : معرفي السلوكيالبرنامج ال
علرى النظريرة المعرفيرة  بنراء كيالمعرفري السرلو  العرالجمج قام الباحث بإعداد برنرا

 ( جلسات إرشادية.7) تكون البرنامج اإلرشادي منف السلوكية
 االستراتيجيات المستخدمة في البرنامج اإلرشادي:

فرري العررالج تضررمن البرنررامج اإلرشررادي مجموعررة مررن األسرراليب واالسررتراتيجيات 
ل علرى التمثيرل المنطقري األسراليب المعرفيرة: وتشرتم :العقالنري االنفعرالي السرلوكي، أهمهرا

األفكرار  والتوجيره، وتفنيرد االسرتنتاجات غيرر الواقعيرة، ووقرف لألفكرار الالعقالنيرة، والتعلريم
عادة البناء المعرفي، واألسراليب االنفعاليرة: ومنهرا التقبرل  واإليحاءات والتشتيت المعرفي، وا 

 ساليب السلوكية: وهيوالنمذجة، واأل غير المشروط للعميل، وأسلوب تمثيل أو لعب األدوار
الواجبررات المنزليررة النشررطة، كمررا تررم اسررتخدام الترردريب علررى االسررترخاء العقلرري والعضررلي 

الترردريب علررى  وتطبيقهررا ضررمن الواجبررات المنزليررة. وقررد ركررز الباحررث أيضررا علررى فنيررة
ذاتره فري مواجهرة التروتر النفسري  االسرترخاء: حيرث يتعتبرر االسرترخاء أمرر مطلروب فري حرد

ن ترردريب 62( إلررى )10م، ويسررتغرق الترردريب علررى االسررترخاء مررن )بشرركل عررا ( دقيقررة، وا 
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 :األهداف الوقائية والنمائيرة األهداف: األفراد على االسترخاء يمكن أن يحقق له نوعين من
يمكن خفض التوتر والتعامل الصحيح مع الضغوط فري كثيرر  فمن خالل ممارسة االسترخاء
 تسبب االحتراق النفسي. من مواقف الحياة اليومية التي
 صدق البرنامج اإلرشادي:

( محكمررين، مررن 6تررم عرررض البرنررامج اإلرشررادي علررى لجنررة تحكرريم مكونررة مررن )
المختصرررين فررري مجرررال اإلرشررراد النفسررري والصرررحة النفسرررية والتربيرررة الخاصرررة، وقرررد حظررري 

بناءًا البرنامج اإلرشادي على اتفاق المحكمين على أنة مناسب ومكتمل في جميع أركانه، و 
 (.%10على ذلك فقد تميز البرنامج اإلرشادي بدرجة صدق عالية بلغت )

 خطوات تنفيذ البرنامج اإلرشادي: 
 ( كاآلتي: 10-22مدة كل جلسة ،)دقيقة 
  التعارف بين أفراد المجموعة والمرشد وبناء العالقة. والتعريف بالبرنامج

ات، والواجبات اإلرشادي، وأهدافه، واالتفاق على مواعيد وحضور الجلس
 المنزلية.

  ،توضيح ومناقشة مفهوم االحتراق النفسي، أنواعه، أثاره، وأسبابه ومصادرة
 ومناقشة بعض المواقف لدى المعلمات التي تسبب االحتراق النفسي

 .توضيح مهارة االسترخاء العضلي، وخطواته، والتدريب عليها 
 قف التي يتعرضون لها.تدريب المعلمات على كيفية االستجابة لألحداث والموا 
 .مناقشة ما دار في الجلسات السابقة وتلخيصها والتأكيد عليها 
 .تقويم البرنامج اإلرشادي والختام 

 مصطلحات الدراسة:
 :االحتراق النفسي

حالررة مررن االسررتنزاف االنفعررالي والبرردني بسرربب مررا يتعرررض لرره الفرررد مررن ضررغوط 
ويعررف إجرائيرا  (.6111 )الرشريدي، مهنرةإضافة إلى عدم القدرة علرى الوفراء بمتطلبرات ال

 بالدرجة التي تحصل عليها المستجيبة على مقياس االحتراق النفسي.
د:  حُّ  التَّول

اضررطراب فرري النمررو العصرربي يظهررر عررادًة لرردى األطفررال قبررل السررنة الثالثررة مررن 
العمرررر، وهرررو يرررؤثر علرررى نشرررأة الطفرررل وتطررروره فررري اللغرررة، أو كيفيرررة الرررتكلم، والمهرررارات 
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جتماعية، أو كيفية االستجابة لآلخرين والتواصل معهم، والسلوك، أو كيفية التصرف في اال
 (.1062،ة)القمش والمعايطمواقف معينة 

 السلوكي:  العالج المعرفي
ف بأنرره:  عالجرري ومحاولرررة دمررج الفنيررات المسرررتخدمة فرري العرررالج  أسرررلوبويتعرررَّ

الجوانرب المعرفيرة للمسترشرد،  فري التعامرل مرع السرلوك ومرع ، التري ثبرت نجاحهراالسرلوكي
مطلوبررة فرري سررلوكه، باإلضررافة إلررى ذلررك يهررتم العررالج المعرفرري  بهرردف إحررداث تغييرررات

للمسترشد، وبالسياق االجتماعي من حوله، من خالل استخدام  السلوكي بالجانب الوجداني
فيرره  انفعاليرة، اجتماعيررة وبيئيرة، إلحرداث التغييررر المرغروب اسرتراتجيات معرفيرة، سررلوكية،

Adomeh, 2006)1001 الفحل، ؛.) 
 نتائج الدراسة ومناقشتها:

فرضررريات الدراسرررة ترررم حسررراب المتوسرررطات الحسرررابية واالنحرافرررات  عرررنلإلجابرررة 
المعيارية لفقرات مقياس االحتراق النفسي للمجمروعتين الضرابطة والتجريبيرة، والجردول رقرم 

 ( يوضح ذلك:6)
       فات المعيارية الستجابات عينة الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرا (6جدول )

 على مقياس االحتراق النفسي الكلي للمجموعتين الضابطة والتجريبية
 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
 االختبار البعدي االختبار القبلي االختبار البعدي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 اري المعي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

2,65 1,14 2,74 0,69 1,81 0,45 
( أن المتوسرررط الحسرررابي للمقيررراس ككرررل لالختبرررار القبلررري 6جررردول )يتبرررين مرررن 

(، وفري االختبرار البعردي 0,69(، وبانحراف معيراري بلرر )2,74للمجموعة التجريبية بلر )
(، وبرررانحراف معيررراري بلرررر 1,81بي )أي بعرررد البرنرررامج اإلرشرررادي بلرررر المتوسرررط الحسرررا

 (، فرري حررين أن المتوسررط الحسررابي فرري االختبررار البعرردي للمجموعررة الضررابطة بلررر0,45)
(، أي أن الفقرررات المعبرررة عررن مسررتوى االحتررراق 1,14) ( وبررانحراف معيرراري بلررر2,65)

د بعر)النفسي لدى أفراد عينة الدراسة قد حصرلت علرى متوسرطات أقرل فري االختبرار البعردي 
تنفيذ البرنامج( من االختبار القبلري )قبرل تنفيرذ البرنرامج(، وهرذا يردل علرى فعاليرة البرنرامج 

 اإلرشادي الذي تم تطبيقه على معلمات المجموعة التجريبية.
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( في مستوى α=<0002ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ) فرضية الدراسة األولى:
المجموعة التجريبية قبل تطبيق البرنامج االحتراق النفسي بين متوسطات درجات معلمات 

 .وعة بعد تطبيق البرنامج اإلرشادياإلرشادي ومتوسطات درجات نفس المجم
              م اختبرررررررررررررارااسرررررررررررررتخد األولرررررررررررررى ترررررررررررررمفرضرررررررررررررية الدراسرررررررررررررة والختبرررررررررررررار 

(Independent sample T- test) ( يبين ذلك:1جدول )، و 
 (1) جدول

 N=12 ( للمجموعة التجريبيةIndependent sample T- test) نتائج اختبار 

المتوسط  االختبار
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
مستوى  قيمة ت الحرية

 الداللة
 0,45 1,81 بعدي 0,000 7,118 10 0,69 2,74 قبلي

( نالحررظ أن قيمررة مسررتوى الداللررة كانررت ذات داللررة 1مررن خررالل الجرردول رقررم )
ا يؤدي بنا إلى رفرض فرضرية الدراسرة الصرفرية األولرى (، مم0,05إحصائية عند مستوى )

( فرري α=0,05والقبررول بالبديلررة والترري تررنص علررى: توجررد فررروق ذات داللررة إحصررائية )
مسررتوى الترروتر النفسرري بررين متوسررطات درجررات معلمررات المجموعررة التجريبيررة قبررل تطبيررق 

مج اإلرشررادي، البرنررامج اإلرشررادي ومتوسررطات درجررات نفررس المجموعررة بعررد تطبيررق البرنررا
وكرران مسررتوى االحتررراق النفسرري أعلررى لرردى المعلمررات فرري االختبررار القبلرري مررن االختبررار 
البعرردي، ممررا يرردل علررى الرررتأثير االيجررابي للبرنررامج اإلرشررادي فرري خفررض مسررتوى االحتررراق 

 فري اإلرشرادي البرنرامج مرن اسرتفادوا قرد التجريبيرة المجموعة أن معلمات النفسي، بمعنى
 االحتراق النفسي. مقياس على درجاتهم متوسط ض فيإحداث تخفي

ويمكررن تفسررير هررذه النتيجررة الترري تررم التوصررل إليهررا إلررى أن البرنررامج اإلرشررادي 
الجماعي أتا  الفرصة لمعلمات المجموعة التجريبيرة للقيرام بأنشرطة متعرددة، وسراعد علرى 

راق النفسررري، تنميررة القرردرة علرررى مواجهررة المشرركالت التررري تعترضررهن وتسرربب لهرررن االحترر
باإلضرررافة إلرررى اسرررتفادتهم مرررن مهرررارة االسرررترخاء العضرررلي، والتررري تتناسرررب عكسررريوًا مرررع 
اإلحساس باالحتراق النفسي، واكتساب المهارات االجتماعية اإليجابية واتخاذ موقف إيجابي 

ضربط الرنفس يكسرر فالتوقرف عرن التفكيرر التلقرائي،  من الحياة، وخفض اإلثرارة عرن طريرق
المفرطة، وفرط اإلثارة يمكن أن يستثير سلوكيات غير مرغوبرة؛ ألنهرا تسرتطيع  رةدائرة اإلثا
للمشركلة مرن خرالل التركيرز علرى المطلروب  تسلسل حل المشكلة، ووضرع صرياغة أن تقطع

المعلومات المتاحة، ثم عرض المشكلة  عمله، وليس من خالل مسبب التوتر، وتقدير حجم
 .الهدف نحدد في شكل يمكن حله بشكل إيجابي وبهذا
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 بتنمية التجريبية المجموعة أفراد يستخدمها التي المواجهة أساليب تعديل كما تم
 خرالل التجريبيرة تعرفرت المجموعرة وقرد السرلبية، األسراليب وخفرض اإليجابيرة األسراليب
 فأصربحن علرى الفعالرة؛ وغيرر الفعالرة المواجهرة أسراليب تصرنيفات علرى البرنرامج جلسات
 التري والمواقرف واألحرداث المشركالت مواجهرة فري أسراليب مرن نيسرتخدم بمرا بصريرة

 وعلرى النفسرية، الصرحة إلرى الوصرول إلرى ترؤدى الفعالرة المواجهرة حيرث أن تعترضرهن،
 وكان إلى الشعور باالحتراق النفسي؛ بدورها تؤدى الفعالة غير المواجهة فإن الجانب آلخر

 أسرلوب الختيرار ترؤهلهم أو لهرم تسرمح وعقلية عمرية مرحلة في التجريبية المجموعة أفراد
 غيرر السرلبية األسراليب عرن والتخلري لهرم، مالزمرة كسرمة بره واالحتفرا  الفعرال المواجهرة
 الفعالة.

 علرى قردرة وأكثرر قابليرة، أكثرر المجموعرة التجريبيرة أفرراد كران لرذلك ونتيجرة
-التوجيرهو  الضربط أن خبررة، حيرث أكثرر مرنهم مرن مرع والنشرط الجراد والحروار المناقشرة

إذ أن المسراندة االجتماعيرة لهررا دور والمسراندة االجتماعيرة مرن المرشرد وأفرراد المجموعرة، 
كبيرررر فررري التخفيرررف حررردة االحترررراق النفسررري، وقرررد تكرررون المسررراندة بالكلمرررة الطيبرررة، أو 
بالمشررررورة، أو بالنصررررح، أو بتقررررديم معلومررررات مفيرررردة، وأن الفرررررد الررررذي يتمتررررع بمسرررراندة 

ين يصررربح شخصرررًا واثقرررًا مرررن نفسررره وقرررادرًا علرررى تقرررديم المسررراندة اجتماعيرررة مرررن اآلخرررر 
االجتماعية لآلخرين، وأقل عرضة لالضطرابات النفسرية وأكثرر قردرة علرى المقاومرة والتغلرب 

 على اإلحباط ويكون قادرًا على حل مشكالته بطريقة إيجابية سليمة.
( في مستوى α<=0002ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ) فرضية الدراسة الثانية:

التوتر النفسي بين متوسطات درجات معلمات المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات 
 .رنامج اإلرشاديمعلمات المجموعة الضابطة، بعد تطبيق الب

      فرضررررررررية الدراسررررررررة الثانيررررررررة قررررررررام الباحررررررررث باسررررررررتخدام اختبررررررررار والختبررررررررار
(Independent sample T- test( والجدول ،)يبين ذلك6 ). 

( للمجموعتين التجريبية Independent sample T- test) نتائج اختبار (6جدول )
  N=12والضابطة

المتوسط  المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 درجة
مستوى  قيمة ت حرية

 الداللة
 0,191 1,90 تجريبية 0,000 5,280 10 1,14 2,65 ضابطة

سرتوى الداللرة اإلحصرائية كانرت ذات ( أن قيمرة م6يتبين من خالل الجدول رقرم )
(، ممرا يرؤدي بنرا إلرى رفرض فرضرية الدراسرة الصرفرية 0,05داللة إحصائية عند مستوى )

( α=0,05والترري تررنص علرى: توجررد فرروق ذات داللررة إحصررائية ) بالبديلرةالثانيرة والقبررول 
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فرري مسررتوى االحتررراق النفسرري بررين متوسررطات درجررات المجموعررة التجريبيررة بعررد تطبيررق 
البرنامج اإلرشادي ومتوسطات درجات المجموعة الضابطة بعد تطبيرق البرنرامج اإلرشرادي، 
وكانررت مسررتوى الترروتر النفسرري أعلررى لرردى معلمررات المجموعررة الضررابطة، ممررا يرردل علررى 
الرررتأثير االيجررابي للبرنررامج اإلرشررادي فرري خفررض مسررتوى االحتررراق النفسرري لرردى معلمررات 

 المجموعة التجريبية.
 والتعلريم ،التمثيرل المنطقري لألفكرار الالعقالنيرةير هرذه النتيجرة برأن ويمكرن تفسر

 ،األفكار واإليحاءات والتشرتيت المعرفري ووقف ،غير الواقعية االستنتاجاتوتفنيد  ،والتوجيه
عادة البناء المعرفي، واألساليب وأسرلوب  ،االنفعالية: ومنها التقبل غير المشرروط للعميرل وا 

لهرررا فاعليرررة فررري التخفيرررف مرررن االحترررراق النفسررري لررردى  والنمذجرررة تمثيرررل أو لعرررب األدوار
األفكررار واإليحرراءات والتشررتيت  وقررفالمعلمررات، لررذلك تكمررن أهميررة الترردرب علررى مهررارة 

عررادة البنرراء المعرفرري ،المعرفرري مررن المهررارات الضرررورية لمجرراالت مختلفررة سررواء كانررت  وا 
د المسترشرد علرى تحصريل المعرفرة مجاالت حياتية، أو مجراالت األكاديميرة الكيفيرة، وتسراع

بنفسره، وتزويرده بآليررات االسرتقالل، وتسرراعده علرى اتخراذ قرررارات هامرة فرري حياتره وتجعلرره 
 يسيطر على الظروف والمواقف.

كما ويفسرر الباحرث النتيجرة لمرا تضرمنه البرنرامج مرن فنيرات وأسراليب ومهرارات  
لخبرررات الترري احتواهررا البرنررامج المجموعررة التجريبيررة، وكررذلك األنشررطة وا معلمرراتاكتسرربها 

حرررول موضررروع االحترررراق النفسررري ومصرررادره وأعراضررره لهرررا الفعاليرررة الواضرررحة فررري تبصرررير 
دراك المواقرررف الضررراغطة ومصرررادرها واآلثرررار المترتبرررة مرررن جرررراء  المعلمرررات بمشررركالتهن وا 
التعرررض للضررغوط واإلجهرراد وكيفيررة مواجهتهررا والتصرررف إزاءهررا، كمررا وقررد ركررزو البرنررامج 

رشادي علرى العوامرل التري ترؤدي إلرى التكيرف والتعرايش مرع المواقرف المسرببة لالحترراق اإل 
النفسي، وتزويد المعلمات بمعلومات تثقيفية، وعلى فهم العالقة برين األفكرار سريئة التكيرف 

 مسرتوى  خفرض علرى تسراعد االسرترخاء كمرا أن مهرارة التردريب علرى واالحترراق النفسري.
 وسريلة أيضراً  وأنهرا المؤشررات الفيزيولوجيرة، مرن وغيرهرا قلربال ضرربات ومعدل الدم ضغط

 ذاتري بتنظريم تزودنرا الوسريلة هرذه االحترراق النفسري، وألن مرن يعرانون  مفيردة للرذين
 فري االنخفراض هرذا ويعرد تغييرر حالتنرا النفسرية، األمر إلى نهاية في يؤدي فيزيولوجي قد

 فري التقنيرة هرذه قردرة جيردًا علرى يالً دلر اإلرشرادي للتردخل نتيجرة الفيزيولوجيرة المؤشررات
بانفعرراالتهم، وترردريبهن علررى بعررض طرائررق االسررترخاء  الررتحكم علررى األفررراد مسرراعدة

 وتشجيعهم على ممارستها يوميًا.
ومررن خررالل البرنررامج اإلرشررادي ازداد لرردى المجموعررة التجريبيررة الشررعور بالرضررا 

هرة التحرديات والصرعوبات مرن خرالل والسعادة، والشعور بالثقرة برالنفس، والقردرة علرى مواج
اكتسرراب التجربررة والخبرررة وتعرررفهن علررى إمكانرراتهن وقرردراتهن الواقعيررة، والقرردرة علررى حررل 
دراك الواقرع والتعامرل  مشكالتهم في المستقبل، وتنمرت لرديهن القردرة علرى التفكيرر السرليم وا 
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ة األفكرار السرلبية مع اإلجهاد النفسي بأسلوب إيجابي، كما أن تدريب المعلمرات علرى مراقبر
التي من شأنها أن تزيد من حدة االحتراق النفسي، ومحاولة استبدال الحوار الذاتي السلبي 
بحوار ايجابي يساعد في مواجهة التوتر النفسي، وممارسة المهارات التي تم التدرب عليهرا 

مهرارات خارج الجلسات التدريبية في مواقف حياتية واقعية من خالل وظرائف عمليرة لنقرل ال
 .المكتسبة من القصدية إلى التلقائية

 توصيات الدراسة:
  استخدام البرنامج اإلرشادي والعالجي لفاعليتره فري خفرض مسرتوى الشرعور براالحتراق

 النفسي.
  اسررتخدام اإلرشرراد والعررالج باسررتخدام إسررتراتيجيات مختلفررة لعررالج حرراالت أخرررى مررن

 االضطرابات النفسية.
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