
االحرتاق النفسى لدى طالب اجلامعة مبصر والكويت يف ضوء 
 اجلنسية والنوع والتخصص الدراسي

 

 السيد الشرباوى أمحد حسانني /د

 أستاذ مساعد بقسم الصحة النفسية

 جامعة األزهر بالقاهرة  –كلية الرتبية

 أمحد عبد الفتاح حسني إبراهيم /د

 مدرس بقسم الصحة النفسية

 جامعة األزهر بالقاهرة–كلية الرتبية 
 

 :ملخص

هدفت الدراسة إلى الكشف عن الفروق فى االحتراق النفسى لدى طالب الجامعة 
وفقا لمتغيرات الجنسية، النوع والتخصص الدراسي لدى عينة من طالب الجامعة بمصر 

 .طالبا وطالبة 880طالبا وطالبة، وعينة من طالب الجامعة بالكويت قوامها  820قوامها 
    ,.Schaufeli, et alاستخدمت الدراسة مقياس االحتراق لدى طالب الجامعة من اعداد 

2002b   وانتهت الدراسة إلى جملة من النتائج منها وجود  .2012 وتعريب السيد حسانين
الكويتيين، ووجود فروق في تبلد المشاعر في اتجاه  فروق في االنهاك لصالح الطالب

كما تبين وجود فروق وفقًا  .الطالب المصريين، في حين لم توجد فروق بينهما في الكفاءة
في اتجاه االناث في جميع أبعاد االحتراق، وكذلك وجود فروق في جميع  (إناث /ذكور)للنوع 

كما أسفرت النتائج  .تجاه طالب العلميفي ا (أدبي /علمي( أبعاد االحتراق وفقا للتخصص
عن وجود أثر دال لتفاعل متغيرات الجنسية والنوع والتخصص على أبعاد االحتراق النفسي 
وكانت الطالبات المصريات ذات التخصص العلمي هن الفئة األعلى في الشعور باالحتراق 

سابقة، كما تم تقديم وتمت مناقشة النتائج في ضوء اإلطار النظري والدراسات ال  .النفسي
 .بعض المقترحات للدراسات المستقبلية
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  مبصر والكويت فى ضوء اجلنسية والنوع والتخصص الدراسىاالحرتاق النفسى لدى طالب اجلامعة 

االحرتاق النفسى لدى طالب اجلامعة مبصر والكويت يف ضوء 
 اجلنسية والنوع والتخصص الدراسي

 
 

 السيد الشرباوى أمحد حسانني /د

 أستاذ مساعد بقسم الصحة النفسية

 جامعة األزهر بالقاهرة  –كلية الرتبية

 الفتاح حسني إبراهيمأمحد عبد  /د

 مدرس بقسم الصحة النفسية

 جامعة األزهر بالقاهرة–كلية الرتبية 
 

 :مقدمة
خالل السنوات األخيرة باهتمام   Burnoutلقد حظي موضوع االحتراق النفسي 

بارز في الدراسات النفسية وذلك لما يسببه من آثار سلبية تؤدي إلى سوء التوافق النفسي 
ومع تزايد تعقيدات الحياة في مجتمعنا الراهن  .واالجتماعى والمهني لدى  الفرد المحترق 

ما دفع بعض الباحثين تتزايد الضغوط النفسية على كثير من فئات المجتمع ومنهم الطالب م
  .إلى دراسة االحتراق النفسى لدى شرائح مختلفة من الطالب وعلى رأسهم طالب الجامعة

ولقد ظهر مصطلح االحتراق النفسي في منتصف السبعينيات على يد فرودينبيرجر 
Freudenberger,   وذلك من خالل دراسته لمظاهر االستجابة للضغوط التي يتعرض لها

وغيرهم في قطاعات الخدمات المختلفة، وتوصل من خالل دراسته أن الملتزمين المدرسون 
والمخلصين هم األكثر عرضة لالحتراق، كونهم يكونوا تحت الضغط الداخلي للعطاء، 
وتواجههم ظروف خارجة عن ارادتهم تقلل من عطائهم مما يعوقهم عن تحقيق أهدافهم بأعلى 

  (2010القضاة،  يحي الرافعي ومحمد) درجة من النجاح
ثم تطور البحث في هذا المجال على يدي كريستينا ماسالش وزمالئها حيث قدموا 
تعريفا لالحتراق على أنه زملة من األعراض النفسية لها ثالثة أبعاد وهى االنهاك 

exhaustion   وتبلد المشاعر depersonalization  أو السخريةCynicism   ونقص
    .efficacyأو الكفاءة   personal accomplishmentالشعور باإلنجاز الشخصي 

ويشير االنهاك الى االستنزاف الزائد للمصادر النفسية والبدنية، ويشير تبلد المشاعر إلى 
االتجاهات السلبية نحو االخرين، كما يشير نقص الشعور باإلنجاز أو تدنى مستوى الكفاءة 

يم الذات السلبية، وفقدان الكفاءة، وعدم الرضا عن المنجز الشخصى، إلى مشاعر تقو 
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وبناء على هذا التعريف تم وضع  .وانخفاض مستوى االنجاز واإلنتاجية فى بيئة العمل
المقياس األشهر واألكثر استخداما في بحوث االحتراق وهو قائمة ماسالش لإلحتراق النفسى 

Maslach Burnout Inventory  عليها من تعديالت فى شكل صور متعددة من  وما طرأ
 .(2012السيد حسانين، )القائمة مثل صورة المعلمين، الصورة العامة، وصورة الطالب 

وقد اهتمت معظم البحوث فى هذا المجال فى بداية األمر بدراسة االحتراق لدى 
لى االعتقاد بأن العاملين فى قطاع الخدمات االنسانية مثل الطب والتمريض والتعليم، بناء ع

العمل فى مثل هذه المهن يترتب عليه العديد من الضغوط المهنية نتيجة التعامل المباشر 
غير أن البحث   .مع الجماهير مما قد يكون سببا فى شعور هؤالء األفراد باالحتراق النفسى

 ,Maslach & Jackson)فى هذا المجال شهد عدة تطورات نوعية فى العقدين االخيرين 
Leiter, 1996; Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001; Schaufeli, et al., 

2002b).  
وقد كان من بين هذه التطورات التوسع فى دراسة ظاهرة االحتراق لدى فئات أخرى 

وقد تبين من نتائج بعض الدراسات أن االحتراق  .فى قطاع الخدمات اإلنسانيةغير العاملين 
يمكن أن يحدث لدى فئات مختلفة من العاملين مثل المهندسين والمبرمجين، وموظفي 

 Leiter & Schaufeli, 1996; Schutte)الجامعات وعمال المصانع والمهنيين وغيرهم 
et al., 2000).  

ى العاملين فى القطاعات ثم تطور األمر وتجاوز االهتمام بدراسة االحتراق لد
المهنية المختلفة إلى الطالب حيث اهتمت بعض الدراسات بدراسة االحتراق لدى الطالب 
وخاصة طالب الجامعات، وأشارت نتائج بعض الدراسات إلى أن االحتراق يمكن أن يحدث 

 ,Alarcon, Edwards, & Menke, 2011; Balogun)لدى طالب الجامعة 
Helemoe, Pellegrini, & Hoeberlein, 1996;  Jacobs & Dodd, 2003; 
Schaulefi, et al.,  2002b; Schaufeli & Salanova, 2007; Salmela-Aro- 

et al., 2009;    2012، السيد حسانين، 1997زينب شقير). 
ويرى بعض الباحثين أن االحتراق يمثل مشكلة لطالب الجامعة، إذ أن الطالب 

اق إذا واجهتهم عقبات كثيرة فى طريق تحقيق أهدافهم ولم يتيسر لهم يمكن ان يشعروا باالحتر 
من ناحية أخرى فانه اذا انخفض مستوى االحتراق من خالل ازاحة  .اال معينات محدودة
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  مبصر والكويت فى ضوء اجلنسية والنوع والتخصص الدراسىاالحرتاق النفسى لدى طالب اجلامعة 

العقبات واستخدام المعينات المتاحة فان اداء الطالب سوف يتحسن ويمكن ان يؤدى ذلك 
 ,Salanova, Schaufeli, Martínez and Bresóإلى زيادة اهتمامهم بالدراسة 

2010)). 
ومع تطور الدراسات فى مجال االحتراق اهتمت بعض الدراسات بالكشف عن أثر  

بعض المتغيرات الديموجرافية مثل النوع، التخصص الدراسى، الصف الدراسى ومستوى 
ال فعلى سبيل المث .التحصيل الدراسى وغيرها على مستوى االحتراق لدى طالب الجامعة
 & Salmela-Aro)تشير بعض الدراسات إلى أن االناث أكثر شعورا باالحتراق من الذكور 

Kunttu, 2010).   كما أوضحت نتائج دراسة(Salmela-Aro, Kiuru, &  Nurmi, 
كما أشارت نتائج دراسة عبد  .أن البنات أكثر معاناة من االحتراق مقارنة بالذكور (2008

إلى وجود فروق ذات داللة احصائية فى بعدى االنهاك وتبلد  (2011)الباسط قائد، واخرون 
المشاعر من أبعاد االحتراق النفسي لصالح اإلناث، مما يعني أن اإلناث أكثر عرضة 
لإلحتراق من الذكور، بينما الفروق في المجال الثالث لصالح الذكور مما يعني أن الذكور 

وكذلك أشارت نتائج  .على مستوى اإلنجاز الشخصيأكثر تأثرًا من اإلناث وشعورًا بالنقص 
 .إلى أن اإلناث أكثر عرضة لإلحتراق النفسى من الذكور  (2012)دراسة السيد حسانين 

أما الدراسات التي اهتمت بالكشف عن الفروق في مستوى االحتراق وفقا   
لى إ  (Salmela-Aro, et al., 2007)للتخصص الدراسي فقد أشارت بعض الدراسات 

أن طالب أقسام الدراسات االنسانية كانوا أكثر شعورا باالحتراق من طالب أقسام الرياضيات 
وجود  إلى (Salmela-Aro & Kunttu, 2010)وأشارت نتائج دراسة  .والعلوم والتكنولوجيا

فروق دالة احصائيا فى االحتراق وفقا للتخصص الدراسى، حيث أوضحت النتائج أن طالب 
وا األقل شعورا باالحتراق، كما أن طالب التخصصات األدبية كانوا األكثر كلية الطب كان
 (2011)عبدالباسط قائد، واخرون من ناحية أخرى تضاربت نتائج دراسة  .شعورا باالحتراق
تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طلبة التخصص العلمي حيث مع هذه النتائج 

لكن تبين وجود فروق ذات داللة تعزى  . باإلجهاد اإلنفعاليوالتخصص األدبي فى الشعور 
لمتغير التخصص وذلك لصالح القسم األدبي، فى بعد تبلد المشاعر، وكذاك وجود فروق 
 .ذات داللة تعزى لمتغير التخصص وذلك لصالح القسم العلمي فى بعد نقص االنجاز

لكليات العلمية كن أكثر طالبات اأن  (1997) وكذلك أوضحت نتائج دراسة زينب شقير



 

 

)   5) 

 أمحد عبد الفتاح حسني  /د&  السيد الشرباوى حسانني /د

 

 

2152 أغسطس ،2ج، 15جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

 (2012) كما توصلت دراسة السيد حسانين  .شعورا باالحتراق من طالب الكليات األدبية
إلى وجود فروق فى االحتراق النفسى بين طالب التخصص العلمي وطالب التخصص 

 .األدبى لصالح طالب العلمي
راق  فقد أما فيما يخص مستوى التحصيل أو التقدير الدراسى وعالقته باالحت

لم تسفر نتائج دراسة فعلى سبيل المثال  . تضاربت نتائج الدراسات السابقة فى هذا الصدد
(Balogun et al., 1996)  عن وجود عالقة دالة بين التقدير الدراسى وبين أبعاد

فى حين أشارت نتائج دراسة  .االنهاك، تبلد المشاعر والكفاءة الشخصية :االحتراق الثالثة
(Salmela-Aro et al., 2008)   أن الطالب ذوى التحصيل الدراسى المنخفض كانوا

وفى ضوء هذا التضارب فى  .أكثر معاناة من االحتراق مقارنة بذوى التحصيل المرتفع
النتائج الخاصة بالفروق فى االحتراق وفقا للنوع والتخصص الدراسي ومستوى التحصيل 

العربية في هذا المجال، فإن دراسة الفروق فى مستويات الدراسي، وفى ضوء ندرة الدراسات 
عالوة على ذلك توجد ندرة في  .االحتراق وفقا لهذه المتغيرات فى حاجة إلى مزيد من الدراسة

الدراسات المقارنة أو الدراسات عبر الثقافية التي عنيت بمقارنة االحتراق بين دولتين أو أكثر 
 .سية واالقتصادية والثقافية قد تؤدي إلى وجود فروق بينيةرغم أن الظروف االجتماعية والسيا

ورغم وجود عوامل ثقافية متشابهة تجمع بين مصر والكويت من حيث اللغة والدين، إال أن 
هناك أمورا أخري ترتبط بطبيعة التعليم الجامعي في البلدين وبالظروف االجتماعية 

 .ن إلى اجراء هذه الدراسة المقارنةواالقتصادية والسياسية في البلدين دفعت الباحثي
عالوة على ذلك فان دراسة االحتراق أمر جدير بالدراسة نظرا ألنه يسلط الضوء على      

بعض الجوانب السلبية فى حياة الطالب مما يمكن أن يساهم فى تعزيز الجوانب االيجابية 
ذلك فقد جاء اهتمام وبناء على  .وتالفى الجوانب السلبية والتغلب عليها قدر المستطاع

الدراسة الحالية بدراسة هذا الموضوع ومن ثم تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على الفروق 
فى أبعاد االحتراق لدى طالب الجامعة في مصر والكويت في ضوء النوع والتخصص 

  .الدراسي
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  مبصر والكويت فى ضوء اجلنسية والنوع والتخصص الدراسىاالحرتاق النفسى لدى طالب اجلامعة 

 :مشكلة الدراسة
باعتبارهم الطاقة  يمثل طالب الجامعة ثروة وطنية بالغة األهمية فى أى مجتمع

الدافعة نحو التقدم والتنمية، ومن ثم فانهم بحاجة إلى تقديم الرعاية النفسية واالجتماعية 
إال أن طالب الجامعة  .والعلمية لهم من أجل توظيف طاقاتهم فى تطوير وتنمية مجتمعاتهم

لها أثر وهذه الضغوط قد يكون  .يتعرضون إلى ضغوط نفسية واجتماعية وأكاديمية متنوعة
سلبي على الطالب، حيث أن كثرة الضغوط وعدم قدرة الطالب على مواجهتها يمكن أن 
يؤدى بالطالب إلى الشعور بالعديد من المشكالت النفسية والتى من أخطرها الشعور 

ولذلك اهتم الباحثون بدراسة مشكلة االحتراق لما يمكن أن يكون لها من  .باالحتراق النفسى
عالوة على ذلك فإن دراسة اإلحتراق النفسي لدى الطلبة  .مجمل حياة األفراداثار سلبية على 

تعد أمرا مهما حيث يمكن أن تسهم فى تجنيب طالبنا الوقوع في براثن الضغوط واالحتراق 
  .وأن نغرس في نفوسهم الدافعية إلى إكتساب المهارات العلمية والحياتية المناسبة

إلى أن االحتراق األكاديمى  Jacobs & Dodd , 2003 وفى هذا الصدد يشير 
أو االحتراق المرتبط بالدراسة يمثل مشكلة أكاديمية جديرة بالدراسة نظرًا ألنه يمكن أن يؤثر 
على مستوى الطالب الدراسي، وقد يؤدى بهم إلى العزوف عن الدراسة، ويمكن أن يؤدى 

ات أيضا إلى أن الخبرات وتشير بعض الدراس  .الى تكوين اتجاهات سلبية نحو الدراسة
السلبية والضغوط التي يمر بها الطالب قد يكون لها أثر سلبى على بعض الطالب وقد 
يكون هذا األثر هو الشعور بالقلق أو االكتئاب أو الشعور باالحتراق النفسي الذى يمكن أن 
يؤدى إلى العديد من المشكالت التعليمية والنفسية كما أشارت إلى ذلك دراسات 
(Salmela-Aro & Kunttu, 2010; Schaufeli & Salanova, 2007, Chambel 

& Curral, 2005;) .  ومن ثم فان دراسة موضوع االحتراق لدى طالب الجامعة أمر جدير
 .بمزيد من الدراسة والبحث

 ,Salmela-Aro, et al., 2009; Salmela-Aro & Kunttu)وتشير 
سوء التوافق لدى طالب الجامعة ومن بينها  إلى أن هناك العديد من مؤشرات (2010

االحتراق النفسي، اال أن هذا المتغير لم يحظ باالهتمام الكافى، مما يجعل دراسة هذا 
الموضوع أمرا جديرا باالهتمام نظرا لما يمكن أن يترتب عليه من اثار سلبية على العملية 

  .التعليمية وعلى الطالب أنفسهم
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د باالحتراق قد يختلف وفقا لنوع الطالب أو لتخصصه الدراسي وذلك كما أن شعور الفر       
-Salmela-Aro et al., 2008, Salmela)على خالف في نتائج الدراسات السابقة 

Aro & Kunttu, 2010,  Schaufeli, 2002b,        ،عبدالباسط 1997زينب شقير ،
يقتضى مزيدا من البحث األمر الذي  (2012، السيد حسانين، 2011قائد واخرون،

  .والدراسة
ونظرا لوجود ندرة فى الدراسات التى اهتمت بدراسة االحتراق لدى طالب الجامعة 

في حدود اطالع الباحثين -في البيئة العربية بصفة عامة وفي مصر والكويت بصفة خاصة 
ى فثمة مبرر إلجراء هذه الدراسة بهدف الكشف عن الفروق فى االحتراق النفسي لد -

طالب الجامعة في البلدين وفقا للنوع والتخصص الدراسي ويمكن صياغة المشكلة في 
 :التساؤالت االتية

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في االحتراق النفسي لدى طالب الجامعة  •
 ؟(كويتي/مصري )بمصر والكويت تعزى لمتغير الجنسية 

ي لدى طالب الجامعة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في االحتراق النفس •
 ؟)اناث/ذكور)بمصر والكويت تعزى لمتغير النوع 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في االحتراق النفسي لدى طالب الجامعة  •
 ؟(أدبي/علمي)بمصر والكويت تعزى لمتغير التخصص الدراسي 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في االحتراق النفسي لدى طالب الجامعة  •
 (اناث /ذكور) :، النوع(كويتي /مصري )الكويت وفقا لتفاعل الجنسيةبمصر و 

 (؟أدبي/علمي)والتخصص الدراسي
 :هدف الدراسة

هدفت الدراسة إلى الكشف عن الفروق فى االحتراق النفسى لدى طالب الجامعة بمصر      
 .والكويت وفقا للجنسية وللنوع والتخصص الدراسي

 :أهمية الدراسة
 :الدراسة النظرية والتطبيقية فى النقاط التاليةتكمن أهمية     
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قلة الدراسات العربية وخاصة المصرية والكويتية التي اهتمت بدراسة االحتراق لدى  •
طالب الجامعة والتعرف على الفروق فى االحتراق وفقا لمتغيرات الجنسية والنوع 

 .والتخصص الدراسي
كن أن تسهم فى توجيه البحوث أن النتائج التى تسفر عنها الدراسة الحالية يم •

المستقبلية التى تساعد فى تخفيف حدة االحتراق لدي الطالب أو التى تقلل من 
 .تنامى هذه الظاهرة السلبية فى المؤسات التعليمية

 :اإلطار النظري
 :مفهوم االحتراق    

يعد مفهوم االحتراق مفهوم متعدد األبعاد وأهم هذه األبعاد هى االنهاك، تبلد 
وقد جاءت معظم التعريفات فى التراث  .المشاعر أو السخرية، ونقص الشعور باإلنجاز

 ,.Maslasch et alفعلى سبيل المثال ترى  .النفسى مشتملة على هذه األبعاد الثالثة
2001, p. 399  أنه يمكن تعريف االحتراق بأنه الشعور المتزايد باإلنهاك، والشعور

عدم الفاعلية ونقص االنجاز ومن الممكن ان يؤثر االحتراق بالسخرية من العمل والشعور ب
وتتمثل أهم  .على األداء الوظيفي سلبا ويمكن أن يكون سببا فى ترك الموظفين ألعمالهم

مؤشرات االنهاك فى التعب واالجهاد المزمن واالعياء، أما أهم مؤشرات تبلد المشاعر فتشمل 
واعتقاد الفرد بعدم جدوى العمل أو الدراسة وفقدان  االتجاهات السلبية نحو العمل أو الدراسة

الدافعية للدراسة أو للعمل بصفة عامة، أما تدنى مستوى الكفاءة فيشير إلى المستوى 
 .المنخفض من إدراك فعالية الذات

على نفس الفكرة فيرى أن معظم تعريفات  (102، 2000)ويؤكد على عسكر 
حالة من االنهاك أو االستنزاف البدنى "ارة عن االحتراق تشير إلى أن االحتراق هو عب

واالنفعالى نتيجة التعرض المستمر لضغوط عالية، ويتمثل االحتراق النفسى فى مجموعة من 
التعب، واالرهاق، والشعور بالعجز، وفقدان االهتمام باالخرين، وفقدان  :الظواهر السلبية منها

بة، والشك فى قيمة الحياة والعالقات االهتمام بالعمل، والسخرية من االخرين، والكا
 ."االجتماعية، والسلبية فى مفهوم الذات

زملة من "أن االحتراق هو عبارة عن  (18، 2001)ويشير فاروق عثمان 
األعراض البدنية والعاطفية والعقلية المرتبطة بالطاقة الحيوية للفرد وأدائها فى األعمال التى 
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سلبية بمفهوم الذات واالتجاهات نحو العمل، وفقدان الثقة  يقوم بها، وهذه الزملة لها عالقة
 "بالنفس، وفقدان الشعور بالمسؤولية تجاه االخرين

إلى أن االحتراق عبارة عن زملة  ( Bakker & Demerouti , 2007)ويشير 
من االعراض النفسية تظهر لدى الموظفين الذين يتعرضون لضغوط فى بيئة العمل فى ظل 

كما أنه يشتمل على مجموعة أعراض من  .متطلبات وظيفية كثيرة ومصادر محدودة 
نجز االجهاد الذهني واالستنفاد االنفعالي والتبلد الشخصي، واإلحساس بعدم الرضا عن الم

 .الشخصي واألداء المهني
وقد جاءت تعريفات االحتراق النفسى الدراسى متسقة مع هذه التعريفات من حيث 

حيث تم تعريف االحتراق النفسى الدراسى  .تبنيها للمفهوم متعدد األبعاد فى تعريف االحتراق
نة من ثالثة بأنه استجابة للتوتر النفسي الناجمة عن البيئة التي يعيش فيها الطالب والمكو 

 ,.Maslach et al) .اإلجهاد االنفعالي، وتبلد المشاعر، ونقص الشعور باإلنجاز  :أبعاد 
1996) 

وعلى نفس المنوال تم تعريف االحتراق الدراسى أو األكاديمى بأنه شعور الطالب 
باالنهاك االنفعالى، والمشاعر السلبية نحو الدراسة وشعور الطالب بعدم الكفاءة 

(Schaufeli, et al., 2002a, p. 73). 
االحتراق النفسى الدراسى بأنه زملة من  (Zhang et al., 2007)ويعرف 

األعراض النفسية تظهر نتيجة للضغوط األكاديمية المتزايدة، ونتيجة لألعباء الدراسية وتظهر 
ستوى فى شكل حالة من االنهاك االنفعالى واالتجاهات السلبية نحو الدراسة والشعور بتدنى م

 .الكفاءة
  :أعراض االحتراق 

يمكن أن نستخلص أهم أعراض االحتراق من خالل مراجعة األدبيات بأنها االنهاك 
، 2007)وقد قام جمعة يوسف  .الجسدى واالنهاك االنفعالى وتدنى شعور الفرد باإلنجاز

رئيسية بمراجعة التراث النفسى فى هذا الصدد وانتهى إلى أن هناك ثالثة أعراض  (39
 :لالحتراق النفسي وهي
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اإلنهاك الجسدي ويتميز هذا الجانب بالتعب، وتوتر العضالت، والتغير فى   
عادات األكل والنوم، وانخفاض مستوى الطاقة بشكل عام ولعل العرض األول الذي يسترعى 

 .وتعنى السأم بدون سبب ظاهر "وعكة صحية عامة"االنتباه هو 
لتعبير عنه بأنه شعور باإلحباط واليأس والعجز واالكتئاب اإلنهاك االنفعالي ويتم ا

والحزن، والتبلد تجاه العمل، ويعبر األفراد عنه بأن صبرهم نفد، ويظهرون شعورا متكررا 
وتكون الطامة الكبرى عندما ال يبالون بأى جانب من  .باالستثارة والغضب بدون سبب محدد

 .بة لهمحياتهم المهنية التى كانت مهمة جدا بالنس
حيث يشكو األفراد الذين يعانون من االحتراق النفسى من  (النفسي)االنهاك العقلي 

عدم الرضا عن أنفسهم وعن مهنهم وحياتهم بشكل عام، ويشعرون بعدم الكفاءة، وعدم 
ومع مرور الوقت ينظر هؤالء  .الفعالية والدونية، حتى لو لم يكن لديهم أى من هذه الحقائق

على أنهم مصدر لإلثارة  (المرضى، العمالء، الزبائن، الزمالء، األهل)آلخرين األفراد إلى ا
ويميلون أيضا إلى االعتقاد بأن هناك شيًئا ما خطأ فى أنفسهم، ألن العمل  .والمشكالت

 .الذي كان يعطيهم المتعة أصبح سطحيا وممال ومن ثم يشعرون بلوم الذات وتأنيب الضمير
 :أسباب االحتراق

يحدث االحتراق نتيجة للتفاعل بين الخصائص التنظيمية للمؤسسات يمكن أن 
ومن أهم الجوانب الشخصية التى يمكن أن تكون مصدرا  .والجوانب الشخصية لألفراد

لالحتراق انخفاض تقدير الذات والصورة السلبية عن الذات وانخفاض مستوى الدافعية 
(Slivar, 2001).   أن الجوانب التنظيمية هى السبب اال أن معظم الدراسات تشير إلى

 .الرئيس فى حدوث االحتراق
على أن السبب األكبر   (40، 2007)وفى هذا السياق يؤكد جمعة يوسف 

لإلحتراق يقع فى بيئة العمل المختلة التى تسمح بتعظيم مستويات الضغوط واإلحباط، والقهر 
ويرى   .ضئيلة لمواجهة كل ذلكلفترات طويلة من الزمن، فى الوقت الذى تتيح فيه مكافأت 

أن أهم العوامل التى تسهم فى حدوث االحتراق النفسى فى بيئة العمل تشمل عبء زائد 
ومزمن للعمل، ومهام ميتة وبيروقراطية متزايدة، وأعمال كتابية، وتواصل ضحل ومردود 

 .ضعيف، ونقص المكافآت، وغياب الدعم
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وعة عوامل تنظيمية مؤسسية تؤدي مجم   (Maslach & Leiter, 2008 )كما حدد 
الى االحتراق النفسي لدى الموظفين  والعاملين بصفة عامة وأشارا إلى أن التغلب على هذه 

 :األمور يمكن أن يسهم فى تحقيق االرتباط الوظيفى وهذه العوامل هى
يشعر الموظف بأن لديه أعباء كثيرة مناطة به،  work overload ضغط العمل   •

تحقيقها في مدة قصيرة جدا ومن خالل مصادر محدودة وشحيحة، وال سيما وعليه 
بعد استغناء  كثير من الشركات عن أعداد كبيرة من الموظفين والعمالة، مع زيادة 
األعباء الوظيفية على األشخاص الباقين في العمل، ومطالبتهم بتحسين أدائهم 

 .وزيادة انتاجيتهم
إن أحد  .lack of control over one’s work .محدودية صالحيات العمل •

المؤشرات التي تؤدي االحتراق النفسي هو عدم وجود صالحيات التخاذ قرارات 
وتتاتى هذه الوضعية من خالل وجود سياسات وأنظمة  .لحل مشكالت العمل

صارمة التعطي مساحة من حرية التصرف واتخاذ االجراء المناسب من قبل 
 .الموظف

 lack of reward forجابي أو نقص المكافأة على االسهامات قلة التعزيز االي •
contributions   عندما يبذل الموظف جهدا كبيرا في العمل وما يستلزم ذلك من

ساعات اضافية وأعمال ابداعية دون مقابل مادي أو معنوي يكون ذلك مؤشرا آخر 
 .على المعاناة واالحتراق الذي يعيشه الموظف

يحتاج الموظف أحيانا الى  lack of communityية ضعف مستوى االجتماع •
مشاركة اآلخرين في بعض الهموم واألفراح والتنفيس، لكن بعض األعمال تتطلب 
فصال فيزيقيا في المكان وعزلة اجتماعية عن اآلخرين، حيث يكون التعامل أكثر 

 .مع األجهزة والحاسبات وداخل المختبرات والمكاتب المغلقة
يتم أحيانا تحميل الموظف مسئوليات ال  lack of fairnessلعدل قلة االنصاف وا •

وقد يكون القصور في  .وعند إخالله بها يتم محاسبته .يكون في مقدوره تحملها
أداء العمل ليس تقاعسا من الموظف، ولكن بسبب رداءة األجهزة وتواضع 

فنية مقتدرة امكانياتها ومحدودية برامجها، اضافة الى امكانية عدم وجود كفاءات 
 .ألداء الواجبات المطلوبة
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يكون الموظف أحيانا أمام خيارات صعبة، فقد  value conflictصراع القيم  •
يتطلب منه العمل القيام بشىء ما واالضطالع بدور ما وال يكون ذلك متوافقا مع 

فمثال قد يضطر عامل المبيعات أن يكذب من أجل أن يمرر منتجا  .قيمه ومبادئه
 .، او غير ذلك من الظروف والمالبساتعلى عميل

 ,Salmela-Aro, et al., 2009; Salmela-Aro & Kunttu)وقد انتهت دراسات 
إلي أن البيئة الدراسية الجامعية بها العديد من مصادر   2012)حسانينو    (2010

الضغوط التي تؤدي إلى االحتراق النفسي وذلك نتيجة لألعباء الدراسية المتعددة ومحدودية 
 .فرص التعزيز للمتعلمين وعدم اتاحة الفرصة لهم للمشاركة في القرارات التعليمية المختلقة 

تمثل مصدرا لشعور الطالب باالحتراق فى البيئة  وأكد حسانين على أن هذه العوامل أيضا
الجامعية خاصة فى ظل األعباء األكاديمية الزائدة وفى ظل سيادة مناخ دراسى تندر فيه 
المعززات وال يسمح فيه بالحرية األكاديمية، مناخ يجد الطالب نفسه فيه فى حالة صراع بين 

على العملية التعليمية مما يزيد من  تصوراته وقيمه الشخصية وبين تصورات وقيم القائمين
  .احساسه بالتوتر والضغط وما قد ينجم عنهما من شعور باالحتراق

 :دراسات سابقة
تنوعت الدراسات السابقة التي اهتمت بدراسة ظاهرة االحتراق النفسي لدى طالب 

إلى الكشف عن  (Balogun et al., 1996)الجامعة في أهدافها، حيث هدفت دراسة 
 27وتكونت عينة الدراسة من  .قة بين االحتراق واألداء األكاديمى لدى طالب الجامعةالعال

وقد طبقت عليهم قائمة  .سنة 46 -23طالبا بكلية العالج الطبيعى تراوحت أعمارهم بين 
ولم تسفر نتائج الدراسة عى وجود عالقة دالة بين التقدير الدراسى وبين  .االحتراق النفسى

 .االنهاك، تبلد المشاعر والكفاءة الشخصية : الثالثة أبعاد االحتراق
إلى الكشف عن العالقة بين الضغوط النفسية  (1997)وهدفت دراسة زينب شقير 

ونوع الدراسة بالكلية  (خارجية-داخلية )واالحتراق النفسى، والتعرف على تأثير نوع االقامة
 300تكونت عينة الدراسة من  .على تقدير طالبات الجامعة للضغوط النفسية واالحتراق

واستخدمت الباحثة مقياسى  .طالبة بجامعة الملك عبد العزيز بجدة بالمملكة العربية السعودية
وانتهت الدراسة الى وجود عالقة ارتباطية دالة بين الضغوط  .الضغوط واالحتراق النفسى
كما أسفرت النتائج عن وجود فروق فى تقدير طالبات االقامة  .النفسية واالحتراق النفسى
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الخارجية وطالبات االقامة الداخلية على مقياسي الضغوط النفسية واالحتراق النفسى لصالح 
كما كشفت النتائج عن وجود فروق فى االحتراق النفسى لصالح  .طالبات االقامة الداخلية
 .طالبات الكليات العلمية

إلى الكشف عن العالقة بين االحتراق  (Schaufeli, 2002b)وهدفت دراسة 
مجموعة من  :تكونت عينة الدراسة من ثالث مجموعات .والمشاركة لدى طالب الجامعة

 .(311 =ن)ومجموعة من هولندا  (727 =ن)، مجموعة من البرتغال (623 =ن)أسبانيا 
 -ن ثالثة أبعاد وهى االنهاكالمكونة م)واستخدمت الدراسة قائمة ماسالش لالحتراق الدراسي 

 -التفاني -المكون من ثالثة أبعاد وهى النشاط)ومقياس المشاركة  (الكفاءة -السخرية
كما كشفت  .وأسفرت النتائج عن وجود عالقة سلبية بين االحتراق والمشاركة .(واالستغراق

لنتائج أيضا إلى كما توصلت ا .النتائج عن وجود عالقة بين الكفاءة والنشاط واألداء الدراسي
 .تشابه البنية العاملية لمقياس االحتراق ومقياس المشاركة لدي العينات الثالثة

الكشف عن العالقة بين المساندة  (Jacobs & Dodd, 2003)وحاولت دراسة 
من طالب  149االجتماعية والشخصية وأعباء العمل واالحتراق لدى عينة مكونة من 

مقياس المساندة االجتماعية المدركة متعدد األبعاد، مقياس الحالة وقد طبق عليهم  .الجامعة
وقد أوضحت النتائج أنه أمكن التنبؤ  .المزاجية العامة، وقائمة ماسالش لالحتراق النفسى

بالمستويات المرتفعة من االحتراق من خالل الحالة المزاجية السلبية ومن أعباء العمل 
يات المنخفضة من االحتراق من خالل الحالة المزاجية كما أمكن التنبؤ بالمستو  .الشخصية

االيجابية والمشاركة فى األنشطة الالصفية والمساندة االجتماعية المدركة وخاصة المساندة 
 .من األصدقاء

إلى التعرف على ظاهرة االحتراق النفسي  (2003) الشعبيوهدفت دراسة عبده 
ألردن ومدى ارتباطه بالتخصص األكاديمي، عند الطلبة العرب الوافدين في جامعة مؤتة با

طالبًا وطالبة، وقد أشارت النتائج إلى أن   (309)والجنس، وقد تكونت عينة الدراسة من
مستوى االحتراق النفسي لدى الطلبة العرب الوافدين في جامعة مؤتة كانت متدنية، كما 

وبينت النتائج   .حتراقأشارت النتائج إلى عدم وجود أثر للتخصص األكاديمي في مستوى اال
وجود أثر للجنس على بعد اإلجهاد االنفعالي لدرجة االحتراق النفسي لصالح اإلناث، بينما 
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  مبصر والكويت فى ضوء اجلنسية والنوع والتخصص الدراسىاالحرتاق النفسى لدى طالب اجلامعة 

أشارت النتائج إلى عدم وجود أثر للتفاعل بين الجنس والتخصص األكاديمي على درجة 
 .االحتراق النفسي

بين الكمالية إلى الكشف عن العالقة   (Zhang et al., 2007)وهدفت دراسة 
 482تكونت عينة الدراسة من  .واالحتراق واالرتباط الدراسى لدى طالب الجامعة بالصين

طالبا وقد طبقت عليهم بطارية اختبارت شملت مقياس الكمالية متعدد األبعاد، قائمة 
وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة  .ماسالش لالحتراق، ومقياس االرتباط الدراسى

كما أوضحت النتائج أيضا أن بعد الكفاءة كانت  .الة احصائيا بين االحتراق واالرتباطسلبية د
كما  .تشبعاته أعلى على مقياس االرتباط الدراسى مما يجعل منه امتدادا لمقياس االرتباط

أوضحت النتائج أيضا أن العصابية الالتوافقية ارتبطت باالحتراق، فى حين ارتبطت 
 .االرتباط الدراسىالعصابية التوافقية ب

إلى الكشف عن أثر نوع  (Salmela-Aro et al., 2008)كما هدفت دراسة 
 .على مستوى االحتراق لدى طالب المدارس الثانوية (فني-أكاديمي)التخصص الدراسي 

وقد طبق عليهم مقياس  .طالبا وطالبة فى الصف التاسع 658تكونت عينة الدراسة من 
مرة فى اخر فصل دراسى قبل االلتحاق بالتعليم الثانوى  :مرتيناالحتراق النفسى المدرسى 

 وقد أوضحت نتائج الدراسة أن طالب التخصص .ومرة أخرى بعد االلتحاق بالتعليم الثانوى 
كما أوضحت النتائج  .األكاديمى كانوا أكثر شعورا باالنهاك مقارنة بطالب التخصص الفنى

كفاءة ازداد مع الوقت لدى طالب التخصص أيضا أن مستوى السخرية والشعور بعدم ال
من ناحية أخرى فإن الشعور بعدم الكفاءة كان أقل لدى طالب التخصص الفنى،  .األكاديمى

كما أوضحت  .فى حين زاد مستوى السخرية قبل االنتقال من المدرسة ثم قل بعد االنتقال
ذكور، كما أن الطالب ذوى النتائج أيضا أن البنات كن أكثر معاناة من االحتراق مقارنة بال

 .التحصيل الدراسى المنخفض كانوا أكثر معاناة من االحتراق مقارنة بذوى التحصيل المرتفع
وبهذا فقد دعمت نتائج الدراسة أثر التخصص الدراسى وطبيعة المرحلة الدراسية على شعور 

 .الطالب باالحتراق
عالقة بين الكشف عن ال (Li, Song, & Guo, 2009)واستهدفت دراسة 

من   260االحتراق والمساندة االجتماعية ووجهة الضبط  والضغوط لدى عينة مكونة من
وقد طبقت مقاييس االحتراق والمساندة االجتماعية ووجهة الضبط والضغوط  .طالب الجامعة
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وقد كشفت نتائج الدراسة عن وجود عالقة دالة بين المساندة  .األكاديمية على أفراد العينة
االجتماعية ووجهة الضبط والضغوط وبين االحتراق، كما أن هذه المتغيرات أسهمت فى 

وأوضحت النتائج أيضا أن الضغوط األكاديمية لها تأثير مباشر على  .التنبؤ باالحتراق
االحتراق، كما أن وجهة الضبط لعبت دور المتغير الوسيط بين الضغوط األكاديمية 

 .واالحتراق
إلى الكشف عن العالقة  (Salmela-Aro & Kunttu, 2010) وهدفت دراسة 

طالب المعاهد   -طالب الجامعة)بين االحتراق واالرتباط الدراسى لدى طالب التعليم العالى 
من طالب  2746طالبا، منهم  5093تكونت عينة الدراسة من   . ( Polytechnicsالفنية 

من اجمالى عدد العينة من  %37 من طالب المعاهد الفنية، وكان  2345الجامعة، و 
وتم استخدام مقياس االحتراق الدراسى لطالب التعليم العالى من  .الذكور والباقى من االناث
 ,.Schaufeli et alلالرتباط الدراسى من اعداد   UWESS اعداد الباحثين، ومقياس  

2002b .  واالناث فى  وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة احصائيا بين الذكور
 .االحتراق واالرتباط الدراسى، حيث كانت البنات أكثر شعورا باالحتراق واالرتباط  من الذكور

كما أوضحت النتائج أيضا أن طالب الجامعة كانوا أكثر ارتباطا بالدراسة مقارنة بطالب 
وجود  وكشفت النتائج أيضا عن .المعاهد الفنية، إال انه لم توجد بينهم فروق فى االحتراق

فروق دالة احصائيا فى االحتراق واالرتباط الدراسى وفقا للتخصص الدراسى، حيث أوضحت 
النتائج أن طالب كلية الطب كانوا األقل شعورًا باالحتراق واألكثر شعورًا باالرتباط الدراسى، 
كما أن طالب التخصصات األدبية كانوا األكثر شعورا باالحتراق، فى حين أن طالب 

 .والتكنولوجيا كانوا األقل شعورا باالرتباط الدراسى االقتصاد
إلى الكشف عن مستوى   (2011)كما هدفت دراسة عبدالباسط قائد، واخرون 

ره على تكيفهم اإلجتماعي اإلحتراق النفسي لدى طلبة كلية التربية بجامعة عدن  باليمن وأث
ي والتخصص الدراسى ، والتعرف على عالقة متغيرات النوع والمستوى الدراسالدراسي

عدن للمستوى  /من طالب وطالبات كلية التربية  168تكونت عينة الدراسة من .باالحتراق
وتحددت الدراسة في ثالثة مجاالت لدراسة  .الثاني، والمستوى الرابع من الذكور واإلناث

اإلجهاد االنفعالي، تبلد الشعور نحو األشخاص ونقص الشعور  :اإلحتراق النفسي هي
استُخدمت في الدراسة أداة ماسالش لقياس اإلحتراق النفسي لدى طلبة  .نجاز الشخصيباإل
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  مبصر والكويت فى ضوء اجلنسية والنوع والتخصص الدراسىاالحرتاق النفسى لدى طالب اجلامعة 

وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر  .كلية التربية عدن
حول اإلحتراق النفسي الذي يتعرضون له أثناء فترة  (اإلناث) والطالبات (الذكور)الطالب

لصالح اإلناث في المجالين األول والثاني، مما يعني أن اإلناث أكثر دراستهم في الكلية، 
عرضة لإلحتراق من الذكور، بينما الفروق في المجال الثالث لصالح الذكورمما يعني أن 

كما تبين   .الذكور أكثر تأثرًا من اإلناث وشعورًا بالنقص على مستوى اإلنجاز الشخصي
ين طلبة التخصص العلمي والتخصص األدبي فى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ب

ولكن تبين وجود فروق ذات داللة تعزى لمتغير التخصص وذلك  .الشعور باإلجهاد اإلنفعالي
وجود فروق ذات داللة تعزى لمتغير التخصص  .لصالح القسم األدبي، فى بعد تبلد المشاعر

 .وذلك لصالح القسم العلمي فى بعد نقص االنجاز
التنبؤ بإالحتراق واالرتباط الدراسى  (Alarcon et al., 2011) دراسةوحاولت 

طالبا   454تكونت عينة الدراسة من  .لدى طالب الجامعة فى ضوء نظرية المصادر
يدرسون مقرر مدخل إلى علم النفس فى احدى الجامعات بوسط غرب الواليات المتحدة 

تراق لدى الطالب، ومقياس االرتباط واستخدمت الدراسة قائمة ماسالش لإلح  .األمريكية
الدراسى لدى الطالب، ومقاييس يقظة الضمير، المساندة االجتماعية، المتطلبات األكاديمية، 

وقد أوضحت نتائج الدراسة أن المتطلبات األكاديمية توسطت العالقة  .والتعامل مع الضغوط
راتيجيات التعامل مع كما توسطت است .بين المصادر واستراتيجيات التعامل مع الضغوط

وانتهت الدراسة إلى  .الضغوط العالقة بين المتطلبات األكاديمية وكال من االحتراق واالرتباط
ضرورة تعليم طالب الجامعة استراتيجيات فعالة فى التعامل مع الضغوط، حيث أن تعلم 

ويخفض مثل هذه االستراتيجيات يمكن أن يزيد من مستوى االرتباط الدراسى لدى الطالب 
 .مستويات االحتراق لديهم
إلى الكشف عن العالقة بين   (Jiang, Huang, Chen, 2012) وهدفت دراسة 

وتكونت عينة الدراسة  .التنافس والتعاون والعصابية واالحتراق النفسى لدى طالب الجامعة
التنافس وقد طبق عليهم مقاييس  . طالبًا جامعيًا من طالب الفرقة األولى والثانية 257 من 

وقد أوضحت نتائج الدراسة أنه توجد عالقة سلبية بين  .والتعاون والعصابية واالحتراق
 .التعاون وكل أبعاد االحتراق، فى حين لم توجد عالقة سلبية بين التنافس وأبعاد االحتراق
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كما أوضحت النتائج أن التنافس لم يسهم فى التباين فى الكفاءة المهنية لدى األشخاص 
 .ينالعصاب

إلى الكشف عن العالقة بين االحتراق  (2012)وهدفت دراسة السيد حسانين
واالرتباط الدراسى والكشف عن تأثير التفاعل بين النوع والتخصص الدراسي على االحتراق 

استخدمت الدراسة  .طالبا 836واالرتباط لدى عينة من طالب جامعة األزهر بمصر قوامها 
  ,.Schaufeli, et al)لدراسى لدى طالب الجامعة من اعداد مقياسى االحتراق واالرتباط ا

 2002b) وانتهت الدراسة إلى جملة من النتائج منها وجود عالقة سلبية  .وتعريب الباحث
كما أشارت النتائج الى  .دالة احصائيا بين االحتراق واالرتباط الدراسى لدى طالب الجامعة

 (علمي /أدبي)لصالح االناث، والتخصص )إناث /رذكو (وجود فروق فى االحتراق وفقًا للنوع 
كما أشارت النتائج الى وجود فروق فى االرتباط الدراسى وفقًا للنوع   .لصالح طالب العلمي

كما أشارت  .لصالح طالب األدبى) علمي /أدبي)صالح الذكور، والتخصص  )إناث /ذكور(
الدراسي في االحتراق لصالح النتائج الى وجود تفاعل دال احصائيا بين النوع والتخصص 

 .طالبات التخصص العلمي وكذلك فى االرتباط الدراسي لصالح طالب األدبي
إلى التعرف على مستوى االحتراق النفسي عند   (2012)وهدفت دراسة نبيلة باوية 

 )الطلبة الجامعيين في جامعة قاصدى مرباح بورقلة بالجزائر فى ضوء متغيرات النوع 
 .(خارجى-داخلى )ونمط االقامة (علوم التربية-علم النفس)والتخصص الدراسي (اناث-ذكور

وتوصلت الباحثة إلى عدد من  .وقد طبق عليهم مقياس االحتراق النفسي من اعداد الباحثة
النتائج منها ارتفاع مستوى االحتراق لدى طالب الجامعة، كما توصلت الدراسة إلى عدم 

  .حتراق وفقًا للنوع وال التخصص الدراسى وال نمط االقامةوجود فروق دالة احصائيا فى اال
إلى التعرف على مستوى االحتراق النفسي  (2013)وهدفت دراسة أسمى الجعافرة واخرون 

عند الطلبة الجامعيين في الجامعات الحكومية والخاصة والقاطنين في المنازل الداخلية 
  .تخصص والتحصيل الدراسي باألردنوعالقة ذلك بكل من الجنس والمستوى الدراسي وال

طبق عليهم  .سكنًا داخلياً  (17)طالبًا وطالبة تم اختيارهم من( (329تكونت عينة الدراسة من
وتوصل  .مقياس االحتراق النفسي المعد من قبل ماسالش والمقنن على البيئة األردنية

لدى الطلبة الجامعيين ارتفاع مستوى االحتراق النفسي  :الباحثون إلى عدد من النتائج وهي
المشاعر،  اإلجهاد االنفعالي، تبلد)القاطنين في المنازل الداخلية، وذلك على األبعاد الثالثة
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  مبصر والكويت فى ضوء اجلنسية والنوع والتخصص الدراسىاالحرتاق النفسى لدى طالب اجلامعة 

كما كانت هناك فروق دالة إحصائيًا في أبعاد االحتراق النفسي  .(نقص الشعور باإلنجاز
فسي عند الذكور في تبعًا لمتغير الجنس، حيث تبين أن هناك ارتفاعًا في مستوى االحتراق الن

بعدي اإلجهاد االنفعالي وتبلد المشاعر مقارنة باإلناث اللواتي حصلن على درجات مرتفعة 
كما تبين عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في أبعاد االحتراق  .في بعد نقص الشعور باإلنجاز

بعاد النفسي تبعًا لمتغير التخصص األكاديمي، في حين توجد فروق دالة إحصائيًا في أ
االحتراق النفسي تبعًا لمتغير المعدل التراكمي في بعدي اإلجهاد االنفعالي وتبلد المشاعر 
وذلك عند الطلبة ذوي المعدالت المتدنية، أما في مجال نقص الشعور باإلنجاز فإن الفروق 

 كما تبين أيضًا عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في أبعاد .لم تبلغ مستوى الداللة اإلحصائية
 .االحتراق النفسي تبعًا لمتغير المستوى الدراسي

 :السابقة الدراسات على عام تعقيب
من خالل عرض الدراسات السابقة تبين أن هناك بعض الدراسات التى اهتمت 
بدراسة ظاهرة االحتراق النفسى لدى طالب الجامعة، وقد تباينت أهداف هذه الدراسات حيث 

لى مستويات االحتراق لدى طالب الجامعة، وهدفت هدفت بعض الدراسات إلى الوقوف ع
دراسات أخرى إلى الكشف عن العالقة بين االحتراق وبعض المتغيرات األخرى مثل 
الضغوط واالرتباط الدراسى والتنافس والكمالية وسمات الشخصية وغيرها، وهدفت دراسات 

وفقا لبعض  أخرى إلى الكشف عن الفروق فى مستويات االحتراق لدى طالب الجامعة
من ناحية  .المتغيرات الديموجرافية مثل النوع والتخص الدراسى ومستوى التحصيل وغيرها

أخرى فقد كشفت نتائج معظم الدراسات أن االناث أكثر شعورا باالحتراق من الذكور، اال أن 
النتائج الخاصة بالفروق فى االحتراق وفقا للتخصص الدراسى أو مستوى التحصيل فقد 

 .نوعا مما يستلزم مزيدا من البحث والدراسة تباينت
وقد أجريت هذه الدراسات فى أطر ثقافية مختلفة، وقد الحظ الباحثان اهتماما 
بدراسة هذه الظاهرة فى البيئة العربية فى الفترة األخيرة، اال أنه ال توجد دراسات مشابهة في 

ندرة في الدراسات المقارنة مما  البيئة الكويتية، مع ندرة في عدد الدراسات المصرية وكذلك
دعا الباحثين إلى القيام بهذه الدراسة للوقوف على مدى االتفاق أو االختالف مع هذه 

 .الدراسات
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 :فروض الدراسة
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات االحتراق النفسي لدى  •

 ؟(كويتي/مصري )طالب الجامعة بمصر والكويت تعزى لمتغير الجنسية 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات االحتراق النفسي لدى  •

 ؟(اناث/ذكور)طالب الجامعة بمصر والكويت تعزى لمتغير النوع 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات االحتراق النفسي لدى  •

 ؟(أدبي/لميع)طالب الجامعة بمصر والكويت تعزى لمتغير التخصص الدراسي 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات االحتراق النفسي لدى  •

 /ذكور( النوع)كويتي/مصري ) طالب الجامعة بمصر والكويت وفقا لتفاعل الجنسية
 ؟)أدبي/علمي(والتخصص الدراسي (اناث
 :االجراءات

 العينة  :أوالا     
من طالب وطالبات  (1000)قام الباحثان بتطبيق أداة البحث على عينة بلغت        

من طالب وطالبات الجامعة الكويت  (1000)جامعة األزهر بمصر، وعينة أخري بلغت 
من طالب جامعة الكويت وطالب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالكويت، وعند 

ستمارات المفحوصين الذين لم يكملوا البيانات األولية، أو الذين لم تفريغ البيانات تم استبعاد ا
 (820)يستجيبوا على بعض أجزاء المقياس، ومن ثم أصبحت العينة النهائية مكونة من 

من  (880) عام،  و 26-18طالبا وطالبة من جامعة األزهر بمصر تراوحت أعمارهم بين 
وفيما يلي وصف لعينة البحث وفقًا  .28-18طالب الجامعة بالكويت تراوحت أعمارهم بين 

كما هو موضح  (أدبي /علمي)، والتخصص (إناث /ذكور)، النوع (كويتي /مصري )للجنسية 
حيث تم عرض أرقام كل عينة فرعية ونسبتها المئوية بالنسبة للعينة المصرية  (1)في جدول 

 .والكويتية
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  مبصر والكويت فى ضوء اجلنسية والنوع والتخصص الدراسىاالحرتاق النفسى لدى طالب اجلامعة 

  (0)جدول
 وصف عينة الدراسة

 كويتي مصري 

المجموع  اناث .ذكور
 الكلي

المجموع  اناث ذكور
 المجموع أدبي علمي المجموع أدبي علمي المجموع أدبي علمي المجموع أدبي علمي الكلي

 880 588 318 270 292 116 176 820 442 284 158 382 211 171 ن

 :األدوات :ثانياا 
 .تفصيلي له تتمثل أدوات الدراسة الحالية فى مقياس االحتراق وفيما يلي عرض 

 مقياس االحتراق •
  وصف المقياس

من اعداد  -نسخة الطالب -استخدم الباحثان قائمة ماسالش لالحتراق النفسى
(Schaufeli et al., 2002a)  وهذه النسخة مشتقة من   (2012)وتعريب السيد حسانين

 . (MBI-GS Schaufeli et al., 1996)النسخة العامة لمقياس االحتراق الذى أعده 
، السخرية أو تبلد المشاعر (عبارات 5)وتتكون هذه النسخة من ثالثة أبعاد وهي االنهاك 

ال )وتقدر جميع العبارات على مقياس سباعى يترواح بين صفر  .(عبارات 6)، الكفاءة (4)
ألول والثانى والدرجة ومن ثم فإن الدرجة العليا على البعدين ا (دائما ) 6و (يحدث أبدا

المنخفضة على البعد الثالث تشير الى درجة مرتفعة على مقياس االحتراق وذلك وفقا للنسخة 
على  .70ويتمتع المقياس بمعدالت ثبات مقبولة احصائيا تجاوزت قيمتها  .األصلية للمقياس

دين األول والثانى ونظرا ألن عبارات البع .جميع األبعاد فى النسخة األجنبية والنسخة العربية
مصاغة بطريقة سالبة وعبارات البعد الثالث مصاغة بطريقة موجبة وقد تم اعتماد الدرجات 

وبناء  .كما هى دون االعتماد على الدرجات المعكوسة، فلم يتم حساب الدرجة الكلية للمقياس
لألبعاد على ذلك فقد اعتمد الباحثان فى كل التحليالت االحصائية على الدرجات الفرعية 

  .الثالثة فقط دون أخذ الدرجة الكلية فى االعتبار
بترجمة المقياس وتحقق من صدق الترجمة من  (2012) وقد قام السيد حسانين 

خالل عرض المقياس على اثنين من المتخصصين في اللغة اإلنجليزية وبعد عدة مراجعات 
احث النسخة المترجمة إلى أحد للترجمة تم االتفاق على مجموعة من التعديالت، ثم أعاد الب

المتخصصين فى اللغة االنجليزية إلعادة ترجمتها إلى االنجليزية وقد اتسقت اعادة الترجمة 
مع النسخة األصلية بنسبة كبيرة مما يوحى بصدق المقياس وصالحيته لالستخدام فى البيئة 



 

 

)   20) 

 أمحد عبد الفتاح حسني  /د&  السيد الشرباوى حسانني /د

 

 

2152 أغسطس ،2ج، 15جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

ة للتحقق من خصائصه وبعد إجراء التعديالت طبق المقياس على العينة االستطالعي .العربية
  .السيكومترية

كما قام مترجم المقياس بالتحقق من الصدق العاملي للمقياس، وقد أسفر التحليل العاملي عن 
 (56.59)ثالثة عوامل وهي االنهاك وتبد المشاعر والكفاءة، وكانت نسبة التباين الكلى 

عبارات تراوحت  5 (هاكاالن) حيث تشبع على العامل األول  .موزعة على العوامل الثالثة
وكانت نسبة اسهامه  (5.458)وبلغ الجذر الكامن له   (788. -  352.)تشبعاتها ما بين 

عبارات  4فقد تشبع عليه  (تبلد المشاعر)أما العامل الثاني  .(22.190)في التباين الكلى 
وكانت نسبة  (1.612)وبلغ الجذر الكامن له  (.788 – .725) تراوحت تشبعاتها ما بين 
فقد  الكفاءة )وبالنسبة للعامل الثالث لمقياس االحتراق  .(17.490)اسهامه فى التباين الكلى 

وبلغ الجذر الكامن له  (.770 – 374.)عبارات تراوحت تشبعاتها ما بين  6تشبع عليه 
بهذا فان هذه النتائج تدعم  .(16.911)وكانت نسبة اسهامه في التباين الكلى  (1.419)

تصور النظري للمقياس والقائم على أن االحتراق يتكون من ثالثة أبعاد مترابطة وهي ال
وتبلد المشاعر والكفاءة، مع العلم أن الدرجة العليا على بعدى االنهاك وتبلد -االنهاك

المشاعر أو السخرية، والدرجة المنخفضة على بعد الكفاءة تشير إلى مستوى مرتفع من 
  .االحتراق

ساب االتساق الداخلى للمقياس من خالل حساب معامل ارتباط بيرسون كما قام بح
بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي اليه، وانتهى إلى أن جميع معامالت 

 (0.01)االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي اليه كانت دالة عند 
داخليا وتجانسا بين درجات مفردات البعد والمجموع الكلى مما يدل على أن هناك اتساقا 
كما قام أيضًا بحساب ثبات مقياس االحتراق عن طريق  .لدرجات البعد الذي تنتمي اليه

استخدام معادلة ألفا لكرونباخ، وجاءت معامالت الثبات ألبعاد مقياس االحتراق على النحو 
وجميع قيم معامالت  (742.والكفاءة (803.) ، تبلد المشاعر (801.)االنهاك  :التالي

الثبات هذه مقبولة إحصائيا مما يشير إلي ثبات المقياس وإمكانية الوثوق في النتائج التي 
وبناء على ذلك فقد اعتمد الباحثان في الدراسة الحالية على هذه األداة وذلك  .يمكن التوصل

باب التأكيد فقد قام الباحثان أيضا ومن  .نظرا لتمتعها بخصائص سيكومترية مقبولة احصائيا
 :بحساب الخصائص السيكومترية للمقياس على العينة الكويتية على النحو التالي
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  مبصر والكويت فى ضوء اجلنسية والنوع والتخصص الدراسىاالحرتاق النفسى لدى طالب اجلامعة 

 :الخصائص السيكومترية لمقياس االحتراق
  :الصدق العاملي     

تم استخدام أسلوب التحليل العاملى االستكشافى للتحقق من الصدق العاملى 
التحليل العاملى بأسلوب المكونات األساسية لهوتلنج، كما تم تدوير وقد تم  .لمقياس االحتراق

وقد أسفر التحليل عن وجود ثالثة عوامل الجذر  .العوامل تدويرا متعامدا بطريقة الفاريماكس
من التباين  (55.099) الكامن لكل واحد منها أكبر من الواحد الصحيح، وفسرت مجتمعة 

 .(2)الكلى كما هو موضح فى جدول 
  (2)جدول 

 المصفوفة العاملية لمقياس االحتراق

 االنهاك العبارة م
تبلد 

 المشاعر
نقص 
 الكفاءة

   751. أشعر أنى منهك انفعاليا من الدراسة 1
   674. أشعر أن طاقتى مستنفذة مع نهاية اليوم الدراسى 2
   707. أشعر بالتعب حينما أستيقظ في الصباح وعلَي أن أواجه يوما دراسيا اخر 3
   694. تعد الدراسة أو حضور المحاضرات عمال مجهدا بالنسبة لى 4
   636. أشعر باالحتراق النفسى من دراستى 5
  811.  أصبحت أقل اهتماما بالدراسة منذ التحاقى بالجامعة 6
  790.  أصبحت أقل حماسا للدراسة 7
  740.  أو بصورة تهكميةأصبحت أنظر إلى الفائدة المحتملة من دراستى بسخرية  8
  646.  أتشكك في جدوى دراستى 9

 633.   لدى القدرة على حل المشكالت التى تواجهنى في دراستى 10
 726.   أعتقد أنى أسهم بفاعلية في المحاضرات التى  أحضرها 11
 661.   أتصور أنى طالب مجتهد 12
 657.   الدراسيةأشعر بزيادة الدافعية عند تحقيق أهدافى  13
 551.   تعلمت العديد من األشياء المفيدة أثناء دراستى 14
 749.   عند حضورى بالصف أشعر بالثقة فى قدرتى على انجاز األمور 15

 1.347 2.479 4.439 الجذر الكامن
 18.003 18.506 18.589 النسبة المئوية للتباين

 

عوامل، وكانت نسبة التباين الكلى  3انه أمكن استخالص (2)يتضح من جدول     
 :موزعة على العوامل الثالثة االتية (55.099)
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عبارات تراوحت تشبعاتها ما بين  5العامل األول لمقياس االحتراق تشبع عليه •
وكانت نسبة اسهامه فى  (4.439)وبلغ الجذر الكامن له  (751. - 636.)

الفرد باالنهاك النفسى  وتعكس هذه المفردات شعور .(18.589)التباين الكلى 
والبدنى نتيجة األعمال الدراسية المختلفة، ولذلك سمى هذا العامل باالنهاك اتفاقا 

 .مع ذات التسمية فى المقياس األصلى
عبارات تراوحت تشبعاتها ما بين  (4)العامل الثانى لمقياس االحتراق تشبع عليه •

وكانت نسبة اسهامه فى   (2.479)وبلغ الجذر الكامن له  (.811 – .646)
وتعكس هذه المفردات تبلد مشاعر الفرد نحو دراسته  .(18.506)التباين الكلى 

وتشككه فى جدواها وفقدان الحماسة للدراسة، ولذلك سمى هذا العامل بتبلد 
 .المشاعر اتفاقا مع ذات التسمية فى المقياس األصلى

رات تراوحت تشبعاتها ما بين باع  6 العامل الثالث لمقياس االحتراق تشبع عليه  •
وكانت نسبة اسهامه فى  (1.347)وبلغ الجذر الكامن له  (.749 – 633.)

وتعكس هذه المفردات شعور الفرد بالقدرة على انجاز  .(18.003)التباين الكلى 
المهام الدراسية وحل ما يواجهه من مشكالت فى العملية التعليمية، ولذلك سمى 

وبهذا فان هذه  .تفاقا مع ذات التسمية فى المقياس األصلىهذا العامل بالكفاءة ا
النتائج تدعم التصور النظرى للمقياس والقائم على أن االحتراق يتكون من ثالثة 

وتبلد المشاعر والكفاءة، مع العلم أن الدرجة العليا -أبعاد مترابطة وهى االنهاك
بعد الكفاءة تشير إلى  على بعدى االنهاك وتبلد المشاعر، والدرجة المنخفضة على

 .مستوى مرتفع من االحتراق
 :ثبات المقياس

تم حساب ثبات مقياس االحتراق على العينة الكويتية عن طريق استخدام معادلة ألفا 
، ولبعد 821.، ولبعد تبلد المشاعر 772.لكرونباخ ، وكان معامل الثبات لبعد االنهاك 

هذه مقبولة إحصائيا مما يشير إلى ثبات المقياس وجميع قيم معامالت الثبات  763.الكفاءة 
 .وإمكانية الوثوق في النتائج التي يمكن التوصل إليها

وتتشابه نتائج التحليل العاملي ونتائج الثبات مع مثيالتها على العينة المصرية السيد 
ة مما قد يكون مؤشرا على صالحية المقياس لالستخدام في البيئة العربي (2012 )حسانين، 
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  مبصر والكويت فى ضوء اجلنسية والنوع والتخصص الدراسىاالحرتاق النفسى لدى طالب اجلامعة 

عالوة  .وذلك بعد التوصل الى نتائج متشابهة على عينتين عربيتين وهما مصر والكويت
على ذلك فإن نتائج التحليل العاملي على العينتين المصرية والكويتية تدعم البناء العاملي 

 .للمقاس في نسخته األجنبية
 :البيانات تحليل

اإلحصاءات الوصفية والتي من أجل اإلجابة على أسئلة البحث فقد تم حساب بعض 
اشتملت على حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وذلك لوصف أبعاد مقياس 

للوقوف على الفروق بين أفراد العينة في  T-Testكما تم حساب قيمة ت .االحتراق الثالثة
استخدام أبعاد االحتراق النفسي وفقا للجنسية أو للنوع أو للتخصص الدراسي، وكذلك تم 

للوقوف على  (التخصص 2 ×النوع  2 ×الجنسية  2) MANOVAتحليل التباين المتعدد 
على أبعاد  (الجنسية، النوع، والتخصص)أثر التفاعل بين المتغيرات المستقلة الثالثة 

 .االحتراق النفسي
 :الدراسة نتائج

 :األول الفرض نتائج   
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات االحتراق النفسي لدى طالب     

 )كويت/صري م)الجامعة بمصر والكويت تعزى لمتغير الجنسية 
 "ت"والختبار هذا الفرض قام الباحثان بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيم 

 (3)للفروق بين الطالب المصريين والكويتيين في أبعاد االحتراق النفسي جدول 
  (3) جدول

 للفروق بين المصريين والكويتيين في أبعاد االحتراق النفسي "ت"المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيم  

 المجموعات األبعاد
 المتوسط العدد الفرعية

 الحسابي
 االنحراف
 الداللة مستوى  ت قيمة المعياري 

  االنهاك
 6.82 16.65 820 مصريين

3.07 .002 
 6.48 17.64 880 كويتيين

 تبلد
 المشاعر

 6.71 9.80 820 مصريين
2.76 .006 

 6.27 8.93 880 كويتيين

 الكفاءة
 6.84 24.73 820 مصريين

1.42 .155 
                6.70 24.27 880 كويتيين
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وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب المصريين  (3) يتضح من جدول     
عند مستوى داللة   3.07 =ت  (االنهاك)والكويتيين في البعد األول من أبعاد االحتراق 

، وكذلك في البعد الثاني 17.64  =وكانت الفروق في اتجاه الطالب الكويتيين م 002.
وكانت الفروق في  006.ى داللة  عند مستو  2.76  =حيث بلغت قيمة ت (تبلد المشاعر)

في حين تبين عدم وجود فروق دالة احصائيا بينهم في البعد  .اتجاه الطالب المصريين
 .وهي غير دالة احصائيا 1.424حيث بلغت قيمة ت  (الكفاءة)الثالث من أبعاد االحتراق 

على وجود وبهذه النتيجة يتم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل جزئيًا الذي ينص 
فروق ذات داللة إحصائية في االحتراق النفسي لدى طالب الجامعة بمصر والكويت تعزى 

 (كويتي/مصري )لمتغير الجنسية 
وربما تعزي هذه الفروق إلى بعض االختالفات النسبية بين نظامي التعليم في مصر       

النهائي في نهاية كل والكويت، حيث يعتمد التعليم في جامعة األزهر بمصر على االمتحان 
فصل دراسي، في حين أن النظام المتبع في الكويت هو نظام الساعات المعتمدة، ولعل هذا 
النظام يكون له متطلبات أكثر من حيث األنشطة والواجبات األمر الذي قد يشعر معه 
الطالب باإلجهاد واالنهاك ولعل هذا يفسر حصول طالب الكويت على متوسط أعلى من 

أما حصول الطالب المصريين على متوسط أعلى في  .المصريين في بعد االنهاك الطالب
بعد تبلد المشاعر فقد يرجع إلى تصورات الطالب عن التعليم والتشكك في جدواه حيث أن 
فرصهم في الحصول على وظيفة في قطاع العمل مستقبال أصبح أمرا ليس باليسير، في 

ت لديه القدرة على استيعاب خريجي التعليم العالي حين أن قطاع العمل في الكويت ما زال
فقد يشعر الطالب بالتعب واالجهاد أثناء الدراسة اال أن فرصته في تحقيق أهدافه  .بالكويت

مستقبال وتوافر فرص عمل يجعله قادرا على الحفاظ على مشاعره وعدم الوصول إلى مرحلة 
ى أعلى من االنهاك وشعور الطالب ورغم شعور الطالب الكويتيين بمستو  .تبلد المشاعر

المصريين بمستوى أعلى من تبلد المشاعر، اال أن كال منهما ما زال يرى في نفسه القدرة 
وربما  .والكفاءة على تحقيق أهدافه ولعل هذا يفسر عدم وجود فروق بينهما في البعد الثالث

لذاتية أكثر مما يعكس يرجع ذلك إلى أن هذا البعد ربما يعكس تصورات الفرد عن كفاءته ا
المعاناة أو الضغوط التي تؤدي إلى االحتراق، وغالبا ما يميل األفراد إلى تقدير أنفسهم 
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  مبصر والكويت فى ضوء اجلنسية والنوع والتخصص الدراسىاالحرتاق النفسى لدى طالب اجلامعة 

بشكل إيجابي من باب الحفاظ على مفهومهم عن ذاتهم مما يدفعهم إلى االستمرار في 
 .العمل
 :الثاني الفرض نتائج
ات االحتراق النفسي لدى طالب ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درج     

 ؟(اناث/ذكور)الجامعة بمصر والكويت تعزى لمتغير النوع 
 "ت"والختبار هذا الفرض قام الباحثان بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيم 

 (4)للفروق بين الطالب الذكور واالناث في أبعاد االحتراق النفسي جدول 
  (4)جدول 

 للفروق بين الذكور واإلناث في أبعاد االحتراق النفسي "ت"المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيم 

 المجموعات األبعاد
 المتوسط العدد الفرعية

 الحسابي
 االنحراف
 الداللة مستوى  ت قيمة المعياري 

  االنهاك
 6.48 16.30 670 ذكور

4.35 .000 
 6.73 17.72 1030 إناث

 المشاعر تبلد
 6.42 8.49 670 ذكور

4.42 .000 
 6.49 9.91 1030 إناث

 الكفاءة
 6.77 25.42 670 ذكور

4.56 .000 
 6.71 23.89 1030 إناث

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في أبعاد   (4)تضح من جدول     
لألبعاد الثالثة على التوالي  4.56،  4.42، 4.35االحتراق الثالثة حيث بلغت قيمة ت 

وكانت هذه الفروق في اتجاه الطالبات  .000.وهى قيم دالة احصائيا عند مستوى داللة 
مقارنة  (9.91، 17.72 =م)حيث حصلن على المتوسط األعلى في البعدين األول والثاني 

 =م)في حين حصلن على المتوسط األقل في البعد الثالث   (49.، 16.30 =م)بالذكور 
مما يعنى أن الطالبات أكثر شعورا باإلنهاك  (25.42 =م)مقارنة بالذكور  (23.89

وبهذه النتيجة يتم رفض  .والسخرية من الدراسة، كما أنهن أقل شعورا بالكفاءة مقارنة بالذكور
الفرض الصفري وقبول الفرض البديل جزئيًا الذي ينص على وجود فروق ذات داللة 

لنفسي لدى طالب الجامعة بمصر والكويت تعزى لمتغير النوع إحصائية في االحتراق ا
 (.إناث/ذكور)



 

 

)   27) 

 أمحد عبد الفتاح حسني  /د&  السيد الشرباوى حسانني /د

 

 

2152 أغسطس ،2ج، 15جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

، 2012السيد حسانين، )وتتفق هذه النتيجة مع كثير من نتائج الدراسات السابقة مثل        
 Salmela-Aro &Kunttu, 2010; Salmela-Aro، (2013)أسمي الجعافرة واخرون 

et al., 2008) ن أكثر معاناة من االحتراق مقارنة بالذكوروالتي أوضحت أن البنات ك. 
والتي توصلت  (2012)من ناحية أخرى تختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة نبيلة باويه 

إلى عدم وجود فروق بين الذكور واالناث في الشعور باالحتراق النفسي في البعدين األول 
ة في اتجاه االناث مع نتيجة وتختلف هذه النتيجة الخاصة بوجود فروق في الكفاء .والثاني

والتي انتهت إلى وجود فروق ذات داللة احصائية  (2011)دراسة عبد الباسط قائد، واخرون 
في هذا البعد في اتجاه الذكور مما يعني أن الذكور أكثر تأثرًا من اإلناث وشعورًا بتدني 

  .مستوى الكفاءة
االحتراق الثالثة قد يرجع إلى طبيعة ولعل وجود فروق بين الذكور واالناث في أبعاد      

الفروق بين الجنسين، حيث تكون االناث أكثر عرضة للتأثر بالضغوط مما يضاعف من 
من ناحية أخري فقد تكون هاك أعباء  .احتمالية شعورهن بأعراض االحتراق المختلفة

ن اجتماعية أخري لدى الطالبات حيث أن بعضهن متزوجات مما قد يستنزف جزءا اخر م
كما الحظ الباحثين من خالل خبراتهما التدريسية  .طاقتهن ويجعلهن أكثر شعورا باالحتراق

أن الطالبات أكثر حرصا على تحقيق مستوى أفضل في الدراسة وأكثر تنافسية من الطالب 
 .مما يجعلهن عرضة لإلنهاك واالجهاد

 :الفرض الثالث
درجات االحتراق النفسي لدى طالب  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات     

 ؟(أدبي/علمي)الجامعة بمصر والكويت تعزى لمتغير التخصص الدراسي 
 "ت"والختبار هذا الفرض قام الباحثان بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيم 

 (5)للفروق بين طالب التخصصات العلمية واألدبية في أبعاد االحتراق النفسي جدول 
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  مبصر والكويت فى ضوء اجلنسية والنوع والتخصص الدراسىاالحرتاق النفسى لدى طالب اجلامعة 

 (5)جدول
 النفسى االحتراق أبعاد  فى واألدبى العلمي طالب بين للفروق  "ت" وقيم المعيارى  واالنحراف الحسابى المتوسط

 االنحراف الحسابي المتوسط العدد الفرعية المجموعات األبعاد
 المعياري 

 الداللة مستوى  ت قيمة

  االنهاك
 6.47 19.01 771 علمي 

10.76 
.000 

 6.44 15.62 929 أدبى

 المشاعر تبلد
 6.63 10.71 771 علمي 

7.94 
.000 

 6.17 8.22 929 أدبى

 الكفاءة
 6.87 23.50 771 علمي 

5.49 .000 
 6.58 25.31 929 أدبى

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طالب التخصص العلمي  (5)يتضح من جدول        
لألبعاد  5.49، 7.94، 10.76واألدبي في أبعاد االحتراق الثالثة حيث بلغت قيمة ت 

وكانت هذه الفروق في  .000.الثالثة على التوالي وهي قيم دالة احصائيا عند مستوى داللة 
 =م)في البعدين األول والثاني  اتجاه طالب العلمي حيث حصلوا على المتوسط األعلى

في حين حصلوا على  (8.22، 15.62 =م)مقارنة بطالب األدبي  (10.71، 19.01
مما يعنى  (25.31=م)مقارنة بطالب األدبي  (23.50 =م)المتوسط األقل في البعد الثالث 

فاءة أن طالب العلمي أكثر شعورا باإلنهاك والسخرية من الدراسة كما أنهم أقل شعورا بالك
وبهذه النتيجة يتم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل الذي  .مقارنة بطالب األدبي

ينص على وجود فروق ذات داللة إحصائية في االحتراق النفسي لدى طالب الجامعة 
 .أدبي/علمي)بمصر والكويت تعزى لمتغير التخصص الدراسي 

ة بهذه التخصصات وما تطلبه من ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى طبيعة الدراس     
وتتفق هذه   .مجهود مضاعف سواء في حضور المحاضرات والمعامل أو في المذاكرة

، التي أوضحت أن (2012)والسيد حسانين  (1997)النتيجة مع نتائج دراسة زينب شقير
إال أنها تختلف مع نتائج دراسة  .طالب العلمي أكثر شعورا باالحتراق من طالب األدبي

(Salmela-Aro & Kuntto, 2010)  والتي أوضحت أن طالب التخصصات األدبية
ويمكن تفسير هذا االختالف في ضوء االختالفات الثقافية  .كانوا األكثر شعورا باالحتراق

والسيد حسانين  (1997)حيث دعمت نتائج الدراسة الحالية نتائج دراسة زينب شقير
ابهة لمجتمع الدراسة الحالية، إال أنها اختلفت ، والتي أجريت في بيئات عربية مش(2012)

ولعل ذلك يرجع إلى ضغوط  .مع نتائج الدراسة األخرى التي أجريت في مجتمع غربي
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الدراسة في الكليات العلمية في البيئة العربية األمر الذي قد ال يكون موجودا في البيئات 
 .األجنبية

 :الفرض الرابع
إحصائية في متوسطات درجات االحتراق النفسي لدى طالب ال توجد فروق ذات داللة      

والتخصص  اناث /ذكور)النوع(كويتي /مصري )الجامعة بمصر والكويت وفقا لتفاعل الجنسية
 (.أدبي/علمي)الدراسي

والختبار هذا الفرض قام الباحثان بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
وبعد  .6االحتراق النفسي كما هي موضحة في جدول الستجابات المفحوصين على أبعاد

 التخصص 2 × النوع 2 ×الجنسية   MANOVA (2ذلك تم حساب تحليل التباين المتعدد
على  (الجنسية، النوع، والتخصص)للوقوف على أثر التفاعل بين المتغيرات المستقلة الثالثة

النتائج كما هو موضح في وقد أسفر هذا االجراء عن جملة من  .أبعاد االحتراق النفسي
 :والتي سيتم تناولها بالشرح على النحو التالي  7جدول

 (6) جدول
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجموعات الفرعية على أبعاد مقياس االحتراق

 الجنسية النوع التخصص ن االنهاك المشاعر تبلد الكفاءة
 م ع ح م ع ح م ع ح

 مصري ذكور علمي 167 16.68 5.79 9.00 6.24 26.70 6.06

 أدبي 211 13.82 5.89 7.41 6.08 26.54 6.32
 المجموع 378 15.08 6.01 8.11 6.20 26.61 6.20
 اناث علمي 158 22.00 5.84 14.36 6.60 20.68 6.84
 أدبي 284 15.75 6.90 9.52 6.27 24.50 6.66
 المجموع 442 17.98 7.19 11.25 6.79 23.13 6.96

 المجموع علمي 325 19.27 6.39 11.60 6.95 23.77 7.11
 أدبي 495 14.93 6.55 8.62 6.27 25.36 6.59
 المجموع 820 16.65 6.82 9.80 6.71 24.73 6.84
 كويتي ذكور علمي 176 18.66 6.86 10.03 6.73 23.43 7.29

 أدبي 116 16.67 6.37 7.38 6.30 24.57 6.95
 المجموع 292 17.87 6.73 8.98 6.68 23.88 7.17
 اناث علمي 270 18.94 6.31 10.08 6.04 23.23 6.30
 أدبي 318 16.33 6.17 7.91 5.91 25.50 6.42

 المجموع 588 17.53 6.36 8.90 6.07 24.46 6.46
 المجموع علمي 446 18.83 6.53 10.06 6.31 23.31 6.70
 أدبي 434 16.42 6.22 7.77 6.02 25.25 6.57
 المجموع 880 17.64 6.48 8.93 6.27 24.27 6.70

 المجموع ذكور علمي 343 17.69 6.43 9.53 6.51 25.02 6.90
 أدبي 327 14.83 6.21 7.40 6.15 25.84 6.61
 المجموع 670 16.30 6.48 8.49 6.42 25.42 6.77
 اناث علمي 428 20.07 6.31 11.66 6.58 22.29 6.61

 أدبي 602 16.05 6.53 8.67 6.13 25.02 6.55
 المجموع 1030 17.72 6.73 9.91 6.49 23.89 6.71
 المجموع علمي 771 19.01 6.47 10.71 6.63 23.50 6.87
 أدبي 929 15.62 6.44 8.22 6.17 25.31 6.58

 المجموع 1700 17.16 6.67 9.3547 6.50 24.49 6.77
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  مبصر والكويت فى ضوء اجلنسية والنوع والتخصص الدراسىاالحرتاق النفسى لدى طالب اجلامعة 

 (7)جدول 
 لتفاعل متغيرات الجنسية، النوع والتخصص الدراسي  (2×2×2)تحليل التباين 

 1700 =على أبعاد االحتراق ن 
أبعاد 
 مصادر التباين االحتراق

درجات  مجموع المربعات
 الحرية

متوسط 
 قيمة ف المربعات

الداللة 
 اإلحصائية

 069. 3.307 131.900 1 131.900 لجنسيةا االنهاك
 000. 31.013 1236.920 1 1236.920 النوع

 000. 112.877 4501.962 1 4501.962 التخصص 
 000. 32.057 1278.563 1 1278.563 النوع ×الجنسية 

 ×الجنسية 
 000. 12.238 488.079 1 488.079 التخصص 

 ×النوع 
 002. 9.686 386.309 1 386.309 التخصص 

النوع  ×الجنسية 
 031. 4.681 186.699 1 186.699 التخصص ×

   39.884 1692 67483.103 الخطأ
    1700 576570.000 المجموع الكلي 

تبلد 
 المشاعر

 000. 14.681 570.188 1 570.188 الجنسية
 000. 39.792 1545.462 1 1545.462 النوع

 000. 78.009 3029.737 1 3029.737 التخصص 
 000. 29.369 1140.649 1 1140.649 النوع ×الجنسية 

 ×الجنسية 
 التخصص 

61.441 1 61.441 1.582 .209 

 ×النوع 
 029. 4.749 184.459 1 184.459 التخصص 

النوع  ×الجنسية 
 003. 8.626 335.027 1 335.027 التخصص  ×

   38.838 1692 65714.615 الخطأ
    1700 220599.000 المجموع الكلي 

 210. 1.574 67.985 1 67.985 الجنسية الكفاءة
 000. 29.759 1285.258 1 1285.258 النوع

 000. 27.645 1193.982 1 1193.982 التخصص 
 000. 42.761 1846.810 1 1846.810 النوع ×الجنسية 

 858. 032. 1.393 1 1.393 ×الجنسية 
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 التخصص 
 ×النوع 

 التخصص 
620.297 1 620.297 14.362 .000 

 النوع  ×الجنسية 
 034. 4.517 195.095 1 195.095 التخصص  ×

   43.189 1692 73076.054 الخطأ
    1700 1098138.000 المجموع الكلي 

 

   :ما يلي (7(أظهرت النتائج الموضحة في جدول    
على البعد الثاني  (كويتي /مصري )وجود أثر دال إحصائيًا لمتغير الجنسية  : الجنسية  .0

وهي   14.681فقط، حيث بلغت قيمة ف   (تبلد المشاعر)من أبعاد االحتراق النفسي 
، وللكشف عن اتجاه الفروق بين الطالب المصريين  0.01دالة إحصائيًا عند مستوي 

والكويتيين تم حساب المتوسطات الحسابية بين المجموعتين فأظهرت النتائج أن 
 =شعورا بتبلد المشاعر حيث حصلوا على متوسط أعلى م الطالب المصريين أكثر

من ناحية أخري لم تسفر النتائج عن  .8.93 =مقارنة بالطالب الكويتيين م     9.80
 1.574، 3.307وجود فروق بينهما في بعدى االنهاك والكفاءة حيث بلغت قيمة ف 

اختبار ت أسفر  جدير بالذكر أن .للبعدين على التوالي وهي قيم غير دالة احصائيا
عن وجود فروق بين الطالب المصريين والكويتيين في بعد االنهاك اال أن هذا الفرق لم 

ألن التفاعل بين المتغيرات أثر على حجم تأثير متغير   MANOVAيظهر في اختبار 
الجنسية في الفروق كما أن هذا قد يعني أن حجم الفرق لم يكن قويا في اختبار ت مما 

وللتحقق من ذلك تم  .عف عند دخوله في معادلة مع متغيرات أخري جعل أثره يض
مرة ثانية مع عدم أخذ التفاعل في االعتبار   MANOVAاجراء تحليل التباين المتعدد 

(Main Effect)  فأسفر عن فروق دالة بين الطالب المصريين والكويتيين في بعد
مما يوكد أن عدم  002.وهي دالة عند مستوى  9.472االنهاك حيث بلغت قيمة ف 

يرجع  (Full Interaction)ظهور فروق في نموذج تحليل التباين القائم على التفاعل 
 .الى طبيعة التفاعل بين المتغيرات المستقلة وأثر ذلك على المتغيرات التابعة

على أبعاد االحتراق  (إناث /ذكور )وجود أثر دال إحصائيًا لمتغير النوع  : النوع .2
، 39.792، 31.013حيث بلغت قيم ف   (الكفاءة -تبلد المشاعر -هاكالنفسي االن
،  0.01لألبعاد الثالثة على التوالي، وجميعها دالة إحصائيًا عند مستوي  29.759



 

 

)   32) 
2152 ، أغسطس2ج، 15جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

  مبصر والكويت فى ضوء اجلنسية والنوع والتخصص الدراسىاالحرتاق النفسى لدى طالب اجلامعة 

وللكشف عن اتجاه الفروق بين الذكور واالناث  تم حساب المتوسطات الحسابية بين 
المجموعتين فأظهرت النتائج أن االناث أكثر شعورا باالحتراق النفسي بجميع أبعاده 
حيث حصلن على متوسط أعلى على البعدين األول والثاني ومتوسط أقل على البعد 

، 8.49،  16.30 =م  )مقارنة بالذكور   (23.89، 9.91،  17.72 =م  )الثالث 
 .وذلك على جميع أبعاد االحتراق على التوالي (25.42

 /علمي)وجود أثر دال إحصائيًا لمتغير التخصص الدراسي  :التخصص الدراسي  .3
حيث بلغت قيم  (الكفاءة -تبلد المشاعر -االنهاك)علي أبعاد االحتراق النفسي  (أدبى
لألبعاد الثالثة على التوالي، وجميعها دالة  78.009،27.645، 112.877ف 

إحصائيًا عند مستوي، وللكشف عن اتجاه الفروق بين طالب العلمي واألدبي  تم 
حساب المتوسطات الحسابية بين المجموعتين فأظهرت النتائج أن طالب العلمي أكثر 

دين شعورا باالحتراق النفسي بجميع أبعاده حيث حصلوا على متوسط أعلى على البع
 (23.50، 10.71، 19.01 =م  (األول والثاني ومتوسط أقل على البعد الثالث

وذلك على جميع أبعاد  (24.49، 8.22، 15.62 =م  )مقارنة بطالب األدبي 
  .االحتراق على التوالي

 مصري )وجود أثر دال إحصائيًا لتفاعل متغيري الجنسية  :تفاعل الجنسية مع النوع .4
 -تبلد المشاعر  -االنهاك)على أبعاد االحتراق النفسي  (اناث/ذكور  )والنوع  (كويتي
لألبعاد الثالثة على  42.761، 29.369، 32.057حيث بلغت قيم ف  (الكفاءة

، وللكشف عن اتجاه الفروق بين  0.01التوالي، وجميعها دالة إحصائيًا عند مستوي 
البات المصريات  المجموعات تم حساب المتوسطات الحسابية  والتي أوضحت أن الط

 =م)، وأكثر شعورا بتبلد المشاعر (17.98 =م )أكثر شعورًا  باإلنهاك النفسي
  .وذلك مقارنة بباقي المجموعات  (23.13 =م )وأقل شعورا بالكفاءة  (11.25

وجود أثر دال إحصائيًا لتفاعل متغيري الجنسية  تفاعل الجنسية مع التخصص الدراسي .5
على البعد األول من أبعاد (أدبي/علمي )الدراسيوالتخصص  (كويتي /مصري )

، وهي دالة إحصائيًا عند 12.238حيث بلغت قيمة ف  (االنهاك)االحتراق النفسي
، وللكشف عن اتجاه الفروق بين المجموعات تم حساب المتوسطات 0.01مستوي 

الحسابية والتي أوضحت أن الطلبة المصرين من ذوي التخصص العلمي أكثر شعورًا 
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من ناحية أخري لم  .وذلك مقارنة بباقي المجموعات (19.27 =م)إلنهاك النفسيبا
، 1.582تسفر النتائج عن وجود فروق في بعدى االنهاك والكفاءة حيث بلغت قيمة ف 

 .، للبعدين على التوالي وهي قيم غير دالة احصائيا032.
متغيري وجود أثر دال إحصائيًا لتفاعل : تفاعل النوع مع التخصص الدراسي .6

على أبعاد االحتراق  (أدبى/علمي )والتخصص الدراسي (إناث /ذكور)النوع
،  9.686،4.749حيث بلغت قيم ف  (الكفاءة -تبلد المشاعر -االنهاك)النفسي

،  0.05،  لألبعاد الثالثة على التوالي، وجميعها دالة إحصائيًا عند مستوي 14.362
حساب المتوسطات الحسابية والتي  وللكشف عن اتجاه الفروق بين المجموعات تم

 (20.07 =م )أوضحت أن طالبات التخصص العلمي  أكثر شعورًا  باإلنهاك النفسي
وذلك  (22.29 =م)وأقل شعورا بالكفاءة  (11.66 =م)وأكثر شعورا بتبلد المشاعر

  .مقارنة بباقي المجموعات
صائيًا لتفاعل وجود أثر دال إح :تفاعل الجنسية مع النوع مع التخصص الدراسي .7

علمي )والتخصص الدراسي (اناث/ذكور )والنوع  (كويتي /مصري )متغيرات الجنسية 
حيث بلغت قيم  )الكفاءة -تبلد المشاعر -االنهاك)على أبعاد االحتراق النفسي  (أدبى/

، لألبعاد الثالثة على التوالي، وجميعها دالة إحصائيًا 4.517،  8.626،  4.681ف 
، وللكشف عن اتجاه الفروق بين المجموعات تم حساب المتوسطات 0.05عند مستوي 

الحسابية  والتي أوضحت أن الطالبات المصريات ذات التخصص العلمي  أكثر شعورًا  
وأقل  (14.36 =م)، وأكثر شعورا بتبلد المشاعر (22.00 =م )باإلنهاك النفسي 

  .توذلك مقارنة بباقي المجموعا  (20.68 =م)شعورا بالكفاءة 
تشير هذه النتائج اجماال إلي رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل حيث تبين        

وجود عدد من النتائج المترتبة على تفاعل متغيرات الجنسية والنوع والتخصص الدراسي على 
وكانت أهم هذه النتائج هي أن االناث المصريات بصفة عامة  .أبعاد االحتراق النفسي

لتخصص العلمي بصفة خاصة هم من أكثر الفئات معاناة من االحتراق واالناث ذات ا
 كويتي/مصري )كما يتضح من النتائج أيضا وجود تأثير للتفاعل بين الجنسية  .النفسي
على أبعاد االحتراق لدى طالب  (علمي /أدبي)والتخصص الدراسي  (إناث /ذكور)والنوع

ويمكن أن  .كثر شعورا باالحتراقحيث كانت طالبات التخصص العلمي هن األ .الجامعة
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تعزى هذه النتيجة إلى طبيعة االناث أوال وطبيعة التخصص الدراسي العلمي ثانيا وللظروف 
فلعل  .التعليمية في السياق المصري التي قد تختلف نسبيا عن مثيالتها في المجتمع الكويتي

الدراسة في ضعف قدرة االناث على مواجهة الضغوط باإلضافة إلى أعباء وضغوط 
ومما يدعم ذلك ما  .التخصصات العلمية هو الذي ضاعف من احساسهن باالحتراق النفسي

من أن الضغوط األكاديمية لها تأثير مباشر على   (Li et al., 2009)أشارت إليه دراسة 
 .االحتراق

يرجع وتوضح هذه النتيجة أيضًا أن االناث أكثر شعورا باالحتراق من الذكور ولعل ذلك      
إلى طبيعة االناث حيث أنهن أكثر عرضة للتأثر بالضغوط بصفة عامة مما قد يترتب عليه 

من أن االناث  (Turner, et al., 1995)يؤكد ذلك ما أشار اليه  .شعور باالحتراق النفسي
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج  .أكثر عرضة للتأثر السلبى من أحداث الحياة الضاغطة

-Salmela-Aro et al., 2008; Salmela،  2011ط قائد، واخرون، عبدالباس)دراسات
Aro & Kuntto, 2010) والتي أشارت إلى أن االناث أكثر شعورا باالحتراق من الذكور. 

ولعل هذا األمر يسترعى اهتمام المسؤولين عن تعليم االناث حيث ينبغي توجيه وارشاد 
الحياة الجامعية وذلك تجنبا لمشكالت  الطالبات بهدف مساعدتهن على مواجهة الضغوط في

أكبر مثل االحتراق وما قد يترتب عليه من مشكالت نفسية مثل االكتئاب أو دراسية مثل 
 .العزوف عن الدراسة واالتجاهات السلبية نحو الدراسة

من ناحية أخرى تشير نتائج الدراسة إلى أن طالب التخصصات العلمية أكثر شعورا        
لعل ذلك يرجع إلى طبيعة الدراسة بهذا التخصصات وما تطلبه من مجهود باالحتراق و 

ولعل ما يفسر هذه  .مضاعف سواء في حضور المحاضرات والمعامل أو في المذاكرة
طالب )النتيجة أيضا هو شعور الطالب بعد جدوى الدراسة خاصة وأن معظم هؤالء الطالب 

حظ االلتحاق بكليات الطب أو الهندسة  ممن فاتهم (التربية شعب علمية وطالبات العلوم
وقد يتولد عن هذا شعور الطالب بالسلبية نحو  .كرغبة عامة عند معظم طالب الثانوية

الدراسة وشعوره بالتعب واالنهاك من متطلبات هذه الدراسة، فضال عن أنه قد يشعر بعدم 
  .الكفاءة ونقص القدرة على االنجاز

والتي أوضحت أن طالبات  (1997)نتائج دراسة زينب شقيروتتفق هذه النتيجة مع       
إال أنها تختلف مع نتائج دراسة  .العلمي أكثر شعورا باالحتراق من طالبات األدبي
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(Salmela-Aro & Kuntto, 2010)  والتي أوضحت أن طالب التخصصات األدبية كن
الفات الثقافية حيث ويمكن تفسير هذا االختالف في ضوء االخت .األكثر شعورا باالحتراق

والتي أجريت في بيئة عربية  (1997)دعمت نتائج الدراسة الحالية نتائج دراسة زينب شقير
مشابهة لمجتمع الدراسة الحالية، إال أنها اختلفت مع نتائج الدراسة األخرى التي أجريت في 

العربية  ولعل ذلك يرجع إلى ضغوط الدراسة في الكليات العلمية في البيئة .مجتمع غربي
 .األمر الذي قد ال يكون موجودا في البيئات األجنبية

 :خامتة
انتهت الدراسة الى مجموعة من النتائج التى كشفت عن وجود فروق في أبعاد       

االحتراق وفقا للجنسية وللنوع والتخصص الدراسي حيث كان الطالب الكويتيين أكثر معاناة 
من ناحية  .ريين أكثر معاناة من تبلد المشاعرمن االنهاك، في حين كان الطالب المص

كما أوضحت النتائج أيضا أن االناث بصفة عامة    .أخري لم توجد فروق بينهما في الكفاءة
كانوا أكثر شعورا باالحتراق النفسي من الطالب الذكور، كما أن طالب التخصصات العلمية 

  .ألدبيةكانوا أكثر شعورا باالحتراق مقارنة بطالب التخصصات ا
وربما يرجع ارتفاع مستوي االحتراق لدي طالب الجامعة إلى قلق االختبار، األمر 
الذي يتطلب من المسؤولين العمل على تخفيف مستويات القلق من خالل تزويد الفترة البينية 

واألهم من ذلك  .بين االختبارات بحيث يمتحن الطالب مادتين في األسبوع على سبيل المثال
 Assessmentإعادة النظر في مفهوم التقويم وتبنى سياسة التقويم باعتباره وسيلة للتعلم 

for learning بدال من كونه فقط وسيلة لقياس أثر التعلمassessment of learning  ،
وهذا يقتضي بطبيعة الحال االعتماد بشكل أكبر على األعمال الصفية في التقويم أكثر من 

 .ختبارات النهائيةاال
وربما يرجع األمر إلى طبيعة الضغوط الدراسية التي يتعرض لها الطالب، ومن ثم 
يوصي الباحثان بضرورة تعليم طالب الجامعة عموما وطالب الشعب العلمية والطالبات 
خصوصا استراتيجيات فعالة في التعامل مع الضغوط، حيث أن تعلم مثل هذه االستراتيجيات 

وكذلك توصى الدراسة بضرورة تبصير العاملين  .يخفض مستويات االحتراق لديهميمكن أن 
بالجامعات وأعضاء هيئة التدريس بالعوامل المختلفة التى قد تكون سببا فى شعور الطالب 

 .باالحتراق من أجل العمل على تجنبها وتشجيع الطالب على االهتمام بدراستهم
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ول االحتراق النفسى وال سيما الدراسات التى ويوصى الباحثان بمزيد من الدراسات ح
تهتم بالنتائج المترتبة على االحتراق، فعل سبيل المثال دراسة مستوى الرضا عن الدراسة 

وكذلك يوصى  .والجوانب الصحية يمكن أن يكون لها العديد من الفوائد التربوية والنفسية
لتى يمكن ان تكون بمثابة منبئات الباحثان بضرورة دراسة المتغيرات النفسية والتربوية ا

لالحتراق حتى يتسنى لمتخذى القرار تالشى األمور التى تؤدى الى االحتراق والعمل على 
 .تحقيق التوافق الدراسي والنفسي لطالب الجامعة
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Abstract: 

     This study investigated differences in burnout according to 

nationality, gender, academic specialization among a sample of 

university students in Egypt (N= 820) and Kuwait (N= 880). The 

study utilized MBI-SS prepared by Schaufeli, et al., 2002b and 

translated into Arabic by Elsayed Hassanein, 2012. The findings 

revealed that there were significant differences on exhaustion in favor 

of Kuwaiti students, and in depersonalization in favor of Egyptian 

students. However, there were no significant differences between both 

of them on efficacy. In addition, the findings revealed that there were 

significant differences on all dimensions of burnout according to 

gender and academic specialization in favor of female scientific 

students. Furthermore, there was a significant effect of the interaction 

between nationality, gender and academic specialization on all 

burnout dimensions where the Egyptian female scientific students 

scored higher on all burnout dimensions. The findings were discussed 

in the light of the theoretical framework and the previous studies. 

Further suggestions for future research were presented. 

 

 


