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االحتراق الىفسٌ المصاحة اللتهاب القولون العصثٌ حذج فاعليح تروامج إرشادً لخفض 

 لذى عيىح مه طالب الجامعح

 

 إعذاد                                                                                              

 ماجذ أحمذ علي مرعي  أ/  

 ممخص الدراسة
 اراورػػوف الرصهػػدب ارفءػػدحب اراف ػػ  االحصػػراؽ حػػدة رخفػػضإرػػا ا صاءػػدى فػػدي  درناػػ  رراػػدف  إر ػػدد  هػػد ت اردرا ػػ  

 طػػػ ب فػػػف ارعءػػػر  اراورػػػوف رفرضػػػ  اراف ػػػ  ارراػػػدى داادفاػػػدت أهػػػـ، وارصعػػػرؼ رنػػػا ارجدفعػػػ  طػػػ ب فػػػف رااػػػ  رػػػدي ارعءػػر 
 ارفوضػػوع صفهػػـ واخصرػػدر اإلكناااكاػػ  وارفادرنػػ  ار ػػاكوفصرا  االخصرػػدرات راهػػد صك ػػؼ كفػػد اراف ػػ  االحصػػراؽ اعػػداوف ارػػذاف ارجدفعػػ 

(T.A.T.) ( طدرب فف ط ب اركناػدت ارعفناػ  رجدفعػ  ارفاءػورة ففػف اعػداوف فػف االحصػراؽ 33وقد صكوات راا  اردرا   فف )
اراف ػػ  وصػػـ ص خاءػػهـ رنػػا أاهػػـ فرضػػا ارصهػػدب اراورػػوف ارعءػػر . صػػـ ا ػػصخداـ فااػػدس االحصػػراؽ اراف ػػ  فػػف إرػػداد ارردحػػث، 

، وا ػصخدفت اردرا ػ  (T.A.T) ارفوضػوع صفهػـ واخصردر ،اإلكناااكا  رن ارفادصطراؽ و وصطراؽ ررادف  إر دد  فف إرداد ارردحث، 
 ارااػدس درجػدت فصو ػط  رػاف إحءػداااد دارػ   ػروؽ دو وجػارفاه   ػر  ارصجرارػ  وارفػاه  اإلكناااكػ ، وقػد أظهػرت اصػدا  اردرا ػ  

،  كفػد ارفاءػورة جدفعػ  ط ب فف ارعءر  اراوروف فرض  فف راا  رد  اراف   االحصراؽ فاادس رن  اررعد  واراادس ارارن 
 رػػد  اراف ػػ  االحصػػراؽ فااػػدس رنػػ  ارصصرعػػ  وارااػػدس اررعػػد  ارااػػدس درجػػدت فصو ػػط  رػػاف إحءػػداااد دارػػ   ػػروؽأظهػػرت وجػػود 

، ففػػد اؤكػػد رنػػا  درناػػ  اررراػػدف  اإلر ػػدد   ػػ  خفػػض حػػدة ارفاءػػورة جدفعػػ  طػػ ب فػػف ارعءػػر  اراورػػوف فرضػػ  فػػف رااػػ 
كفػػد جػػدىت اصػػدا  اردرا ػػ  رااػػ  اردرا ػػ  وا ػػصفرار أرػػر اررراػػدف   ػػ  خفػػض  ػػدة االحصػػراؽ اراف ػػ  رػػداهـ،  االحصػػراؽ اراف ػػ  رػػدي

،  فافد اصعنؽ رءورة األاد، افءح اررادى ارداادف  رػف رنحدر  فحؿ اردرا   اإلكناااكا رصفاط ارنردـ رف اررادى ارداادف  اإلكناااكا  
كفػد أف ر قػ   .صعطاؿ    اررادى اراف    درذات صعدا  فف صرراصػدت أودارػ و عدوااا ، ضعؼ األاد  ندا  ف درر ارخوؼ وارانؽ وار

هو اراهد فناا  ردألحزاف وارغرر ، وقد صوءنت اردرا   إرا صوءادت فاهد: إصدح  ارفرءػ  أفػدـ ردرعدرـ ارخدرج  فضطرر   ارذات 
فراكػز اإلر ػدد اراف ػ   ػ  ارجدفعػدت وذرػؾ رف ػدردصهـ رنػا ارط ب ر  صفددة فػف اررػراف  اإلر ػددا  رنػا أف اػصـ صطرااهػد  ػ  

ارصعدفػؿ فػا ارضػغوط اردرا ػ  حصػا ال اءػنوا إرػا درجػ  االحصػراؽ اراف ػ ، ارصعػدوف رػاف ارجدفعػدت ووزارة ارءػح  رصافاػذ اررػراف  
ا ػصراصاجادت ارصعدفػؿ اإلر ددا  رخفض حدة االحصراؽ اراف   ارفءدحب الرصهػدب اراورػوف ارعءػر  رػدي ارطػ ب وصػدرارهـ رنػا 

 فا ارف ك ت ارص  قد صواجههـ.

 الكممات المفتاحية:
 ارط ب. -ارصهدب اراوروف ارعءر  -االحصراؽ اراف   -ررادف  إر دد 
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Effectiveness of a Guiding Program for Reducing Psychological 

Burnout Associated with Inflammation of Irritable Bowel Syndrome 

among University Students 
 

Researcher: Maged Ahmed Ali Marey 

 

Abstract 

The study aimed to investigate the effectiveness of a guiding program to reduce the 

severity of psychological burnout associated with irritable bowel syndrome in a sample of 

university students, and to identify the most important dynamics of the psychological structure of 

Irritable Bowel Syndrome (IBS) patients of university students who suffer from psychological 

burnout as revealed by psychometric tests, clinical interview and Thematic Appreciation Test 

(TAT). The sample of the study consisted of (30) male students of practical colleges at Mansoura 

University who suffer from psychological burnout and were diagnosed as patients with Irritable 

Bowel Syndrome. The psychological burnout scale prepared by the researcher was used, a 

guiding program prepared by the researcher was applied, the clinical interview was applied, and 

the Thematic Appreciation Test (TAT). The study used the semi-experimental approach and the 

clinical approach, and the results of the study showed statistically significant differences between 

the averages of the pre-measurement and post-measurement scores on the psychological burnout 

scale of a sample of Irritable Bowel Syndrome from Mansoura University students, and it also 

showed that there are statistically significant differences between the mean scores of the post-

measurement and the tracer measurement on the burnout scale of a sample of Irritable Bowel 

Syndrome patients from Mansoura University students, which confirms the effectiveness of the 

guiding program in reducing the intensity of psychological burnout among the study sample and 

the continuing effect of the program in reducing the intensity of their psychological burnout. The 

results of the clinical study also came to uncover the dynamic structure of the case under clinical 

study. With regard to the image of the ego, the dynamic structure reveals the weakness of the 

ego, it has feelings of fear, anxiety, aggression, and disruption in the psychological construction, 

the subject suffers from Oedipus fixations. Likewise, the relationship of the self with the outside 

world is turbulent, as he sees it as full of sorrows and estrangement, and the study reached 

recommendations, including: Providing students with the opportunity to benefit from guiding 

programs to be applied in psychological guiding centers in universities in order to help them deal 

with study pressures so that they do not reach the degree of psychological burnout, cooperation 

between universities and the Ministry of Health to implement guiding programs to reduce the 

psychological burnout associated with Irritable Bowel Syndrome among students and train them 

on strategies to deal with the problems that they may face.  

Keywords:  
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 مقدمة الدراسة:
)إااػػد اعػػاش  ػػ  رءػػر ارضػػغوط اراف ػػا ( هكػػذا وءػػؼ كراػػر فػػف اررػػدحراف وارعنفػػدى رءػػراد ارحػػدر ، 

 ارضغوط    ارفجدالتصنؾ كرد   رغـ أف ارضغوط اراف ا  ظدهرة قداف  قدـ اإلا دف ذاص  إال أا  فا ازدادد رو 
 (.6ص، 2312اد اف، حفد  ) .(1)فد ا فا ردالحصراؽ اراف   ورظهارفخصنف  ورنا كؿ األءعدة أدي إرا 

ورو صصرعاد االحصراؽ اراف   روجداده اأص  كفرحن  فصأخرة فػف ارفراحػؿ ارصػ  صواجػ  ارفػرد اصاجػ  ارصعػرض 
رنضغوط اراف ا ،  واى أكدات هذه ارضغوط أ را  أو اجصفدرا  أو فهااػ  أو درا ػا ، إال أف أوؿ ظهػور رهػذا 

فػػف ااهاػػدر صحػػت وطػػأة ارضػػغوط وارصػػوصرات ارصػػ  صفػػوؽ  ارفءػػطنح كػػدف  ػػ  فاػػداف ارعفػػؿ وفػػد قػػد اعدااػػ  ارفػػرد
 .(2)احصفدر ، وارذ  قد اؤد  ر  إرا اإلءدر  ردرضغوط اراف ا  وفاهد    اهدا  ارفطدؼ إرا االحصراؽ اراف ػ 

 (.15، ص2339)ررد اراددر  رج، 
 ( أف االحصػػراؽ اراف ػػ  اػػأص  رنػػا  ػػكؿ زفنػػ  فػػف األرػػراض رعضػػهد2332وقػػد ذكػػر ) ػػدفر رضػػواف، 

%( رفدة ال صاؿ رف  ص  أ هر، ورعضػهد غاػر اػور  53راا   فرؿ ااخفدض  داد رنا دط ارفعصدد رحوار  )
) ػػػدفر  .(3)فاهػػػد ااـ ارعضػػػ ت واضػػػطراردت اراػػػـو وارص ػػػاجدت ارفعواػػػ  واراورػػػوف ارعءػػػر  وأرػػػراض أخػػػري

 (.357-356، ص2332رضواف، 
 ػػػػا  وارءػػػػراردت ارحادصاػػػػ ، إذ أاهػػػػـ ف طنرػػػػ  ارجدفعػػػػدت را ػػػػوا  ػػػػ  فاػػػػأي رػػػػف ارضػػػػغوط ارافحاػػػػث إو 

اصعرضوف إرا صغارات افداا  اف ا ، وج دا  واجصفدرا  ااص  راهد فطدرب وحدجدت ص صدرا إ ردراد، كفد أف 
رهـ طفوحدت ص صدر  ارصحااؽ، ورغرػدت  ػ  اال ػصا را  وارصفػرد ص ػصحؽ االحصػراـ  ػااهـ اعػداوف فػف االحصػراؽ 

 (.2أ، ص 2316)ررد ارفصدح ارخواج ،  .(4)اراف  
وراػػدىا رنػػا فػػد  ػػرؽ صرنػػورت  كػػرة اردرا ػػ  ارحدراػػ  حػػوؿ  درناػػ  رراػػدف  إر ػػدد  رخفػػض حػػدة االحصػػراؽ 

 اراف   ارفءدحب الرصهدب اراوروف ارعءر  ردي راا  فف ط ب ارجدفع .
 مشكمة الدراسة:

اراف ػا  ارصػ  فػف  ػأاهد أف صػؤدي إرػا  اصعرض ارطنر  ارجدفعاوف إرا فجفور  فف ارفؤررات وارضػغوط
االحصراؽ اراف   وارذ  اؤرر  نراد    اف اصهـ، كفد اؤدي رهـ إرا اإلءدر  ررعض االضطراردت اراف ج فا ، 
ف أ ضػػؿ ارطػػرؽ رنصعدفػػؿ فػػا االحصػػراؽ اراف ػػ  هػػو فحدورػػ  ك ػػف   رفػػد اػػاعكس رنػػا صحءػػانهـ األكػػدداف ، واط

وحاػػث إف كراػػر فػػف    وفاعػػ  قرػػؿ حدورػػ  أو رنػػا األقػػؿ خفػػض حدصػػ . واصخػػدذ ارخطػػوات ار زفػػ  رنوقداػػ  فاػػ
 كوي ارط ب صصرنور    ءعور  ارصو اؽ رػاف اردرا ػ  وواجرػدصهـ االجصفدراػ  واأل ػرا  وارفهااػ ، كفػد اعػداوف 
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فف ف درر ارضاؽ وارصوصر اراف  ، ردإلضد   إرا رعض االضطراردت ارج فا  كدرءداع وأرـ ارفعدة وارصهدب 
روف ارعءر  و رر  خفادف ارانب وارصػ  قػد صصطنػب  ػ  رعػض األحاػدف ارصػردد رنػا رعػض األطرػدى رناظػر اراو 

    كواهـ، واظراا ألهفا  اررراف  اإلر ددا  وارص  صعصرر فف أهـ إ صراصاجادت اروقدا  حاث صرصكز رنا صزواد 
دراػػ   ػػ  اإل ػػهدـ  ػػ  فعدرجػػ  ف ػػكن  ارفػػرد ردرفهػػدرات وارصػػدراب ور ػػا كفػػدىة ارػػذات، فػػف هاػػد صػػأص  اردرا ػػ  ارح

هدفػ  وهػ  صءػػفاـ رراػدف  إر ػػدد  رخفػض حػػدة االحصػراؽ اراف ػ  ارفءػػدحب الرصهػدب اراورػػوف ارعءػر  رػػدي 
 ط ب ارجدفع  واروقوؼ رنا فدي  درناص .

 وعميو يمكن صياغة مشكمة الدراسة في التساؤل الرئيسي اآلتي:

حتراق النفسي المصاحب اللتياب القولون العصببي ما مدى فاعمية برنامج إرشادي لخفض حدة اال -
 لدى عينة من طالب الجامعة؟

 ويتفرع من ىذا التساؤل عدة تساؤالت عمى الوجو اآلتي:
هؿ صوجػد  ػروؽ رػاف فصو ػط  درجػدت ارااػدس ارارنػ  وارااػدس اررعػد  رنػا فااػدس االحصػراؽ اراف ػ   -1

 ردي راا  فف فرض  اراوروف ارعءر  فف ط ب ارجدفع ؟ 

هؿ صوجد  روؽ راف فصو ط  درجدت اراادس اررعػد  وارااػدس ارصصرعػ  رنػا فااػدس االحصػراؽ اراف ػ   -2
 ردي راا  فف فرض  اراوروف ارعءر  فف ط ب ارجدفع ؟

فػػػد هػػػ  أهػػػـ داادفاػػػدت ارراػػػدى اراف ػػػ  رفرضػػػ  اراورػػػوف ارعءػػػر  فػػػف طػػػ ب ارجدفعػػػ  ارػػػذاف اعػػػداوف  -3
ات ار ػػػػاكوفصرا  وارفادرنػػػػ  اإلكناااكاػػػػ  واخصرػػػػدر صفهػػػػـ االحصػػػػراؽ اراف ػػػػ  كفػػػػد صك ػػػػؼ راهػػػػد االخصرػػػػدر 

 (؟(T.A.Tارفوضوع 
 أىداف الدراسة:

تيدف الدراسة الحالية إلى التعرف عمى مدى فاعمية برنامج إرشبادي لخفبض حبدة االحتبراق النفسبي 
 المصاحب اللتياب القولون العصبي لدى عينة من طالب الجامعة وذلك من خالل اآلتي:

 أهـ األرراض ارفءدحر  رفرض  اراوروف ارعءر  ردي راا  فف ط ب ارجدفع .ارصعرؼ رنا  -1

ارصعػػػرؼ رنػػػا ارصغاػػػرات اراف ج ػػػفا  ارفءػػػدحر  رفرضػػػ  اراورػػػوف ارعءػػػر  رػػػدي رااػػػ  فػػػف طػػػ ب   -2
 ارجدفع .

ارصعػػرؼ رنػػا ارفػػرؽ رػػاف ارااػػدس ارارنػػ  واررعػػد  رػػدرجدت طػػ ب ارجدفعػػ  ارػػذاف اعػػداوف فػػف اراورػػوف  -3
 ررادف  اإلر دد .ارعءر  رنا ار
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 ارصعرؼ رنا ارفرؽ راف اراادس اررعد  وارصصرع  ردرجدت ط ب ارذاف اعداوف فف اراوروف ارعءر . -4

فعر ػػػ  أهػػػـ داادفاػػػدت ارراػػػدى اراف ػػػ  رفرضػػػ  اراورػػػوف ارعءػػػر  فػػػف طػػػ ب ارجدفعػػػ  ارػػػذاف اعػػػداوف  -5
اااكاػػػػ  واخصرػػػػدر صفهػػػػـ االحصػػػػراؽ اراف ػػػػ  كفػػػػد صك ػػػػؼ راهػػػػد االخصرػػػػدرات ار ػػػػاكوفصرا  وارفادرنػػػػ  اإلكن

 .(T.A.T)ارفوضوع 
 أىمية الدراسة:

 وىنا تتمثل أىمية الدراسة في جانبييا النظري والتطبيقي كاآلتي:
 األىمية النظرية:

طػػ ب ارجدفعػػ  رءػػف  ردفػػ     اعػػدا  فاػػ اػػدرة اردرا ػػدت ارصػػ  صادورػػت ففهػػـو االحصػػراؽ اراف ػػ  ارػػذ  -1
 وط ب اركنادت ارعفنا  رءف  خدء .

 .ارعءر  اردرا دت ارص  صادورت اررراف  اإلر ددا  ارص  صخفؼ فف حدة أرراض ارصهدب اراوروفادرة   -2

ادرة اردرا ػدت ارصػ  صادورػت رػراف  إر ػددا  ص ػدرد رنػا ارصاناػؿ فػف حػدة االحصػراؽ اراف ػ  ارفءػدحب  -3
 رد  ط ب ارجدفع . ارعءر  راوردت ارصهدب اراوروف

إفداد ارفكصردت ارعنفا  رفزاد فف ارففدهاـ وارفعر   ارعنفا  حوؿ اررراف  اإلر ددا  واالحصراؽ اراف ػ    -4
 واراوروف ارعءر .

 األىمية التطبيقية:
ف ػػػػدردة ارفهصفػػػػاف ردرفجػػػػدالت اراف ػػػػا  رءػػػػف  ردفػػػػ  وفجػػػػدالت رنػػػػـ ارػػػػافس اإلكناااكػػػػ  وارعاػػػػدد    -1

حػدة االحصػراؽ اراف ػ  ارفءػدحب الرصهػدب اراورػوف  واإلر دد  رءف  خدء  رررادف  إر دد  رخفػض
 ارعءر  ردي ط ب ارجدفع .

صزواد ارط ب ارجدفعااف فػف اركناػدت ارعفناػ  ررراػدف  إر ػدد  رخفػض اورػدت االحصػراؽ اراف ػ  ارصػ   -2
 صحدث رهـ خ ؿ  صرة ارجدفع .

فف ارفعنوفدت رصءحاح صزواد ارفهصفاف ردرفجدؿ اراف   وارفوضوردت ارفعر ا     رنـ ارافس رفزاد  -3
 األ كدر ارفؤدا  ر حصراؽ اراف   ورخدء  ردي ط ب ارجدفع  فف اركنادت ارعفنا .
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 فروض الدراسة:
 يفترض الباحث الفروض التالية لمدراسة الحالية:

صوجد  روؽ دار  إحءداااد راف فصو ط  درجدت اراادس ارارن  واراادس اررعػد  رنػا فااػدس االحصػراؽ  -1
 راا  فف فرض  اراوروف ارعءر  فف ط ب ارجدفع .اراف   رد  

صوجػػػد  ػػػػروؽ دارػػػػ  إحءػػػداااد رػػػػاف فصو ػػػػط  درجػػػدت ارااػػػػدس اررعػػػػد  وارااػػػدس ارصصرعػػػػ  رنػػػػا فااػػػػدس  -2
 االحصراؽ اراف   رد  راا  فف فرض  اراوروف ارعءر  فف ط ب ارجدفع .

، افكف ارك ؼ (T.A.T)ارفوضوع رد صخداـ ارفادااس ار اكوفصرا  وارفادرن  اإلكناااكا  واخصردر صفهـ  -3
رػػف داادفاػػدت ارراػػدى اراف ػػ  رفرضػػ  اراورػػوف ارعءػػر  فػػف طػػ ب ارجدفعػػ  ارػػذاف اعػػداوف االحصػػراؽ 

 اراف  .
 مجتمع وعينة الدراسة:

 مجتمع الدراسة: ( أ)

اصكػػػوف فجصفػػػا اردرا ػػػ  فػػػف طػػػ ب اركناػػػدت ارعفناػػػ  فػػػف جدفعػػػ  ارفاءػػػورة ارػػػذاف اعػػػداوف فػػػف ارصهػػػدب 
 اراوروف ارعءر  وصـ ص خاص إءدرصهـ رذرؾ ارفرض 

 عينة الدراسة: ( ب)

( طدرػب جػدفع  فػف اركناػدت ارعفناػ  فػف جدفعػ  ارفاءػورة ارػذاف 33صصكوف راا  اردرا ػ  فػف ر رػوف )
ارعءػر  ارفصػردداف رنػا ارعاػددات ارخدرجاػ  رف ص ػف  ارطنرػ  رجدفعػ  ارفاءػورة،  اعداوف فػف ارصهػدب اراورػوف

 (  ا .22-17وارذاف صـ ص خاءهـ فف قرؿ ارطراب ارفعدر ، واصراوح ارفدي ارعفر  فف )
 منيج الدراسة: 

ا ػصخدـ ارردحػث ارفػاه   ػػر  ارصجرارػ  واإلكناااكػ   ػػ  صادورػ  رف ػكن  اردرا ػ ، حاػػث إاػ  هػو ارف اػػـ  -
 رندرا  .

 أدوات الدراسة:
 ررادف  إر دد  فف إرداد ارردحث. -1

 فاادس االحصراؽ اراف   فف إرداد ارردحث. -2

 ارفادرن  اإلكناااكا .  -3
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 .(T.A.T)اخصردر صفهـ ارفوضوع  -4
 حدود الدراسة: 

 تحددت حدود الدراسة الحالية كما يمي:
صصفرػػؿ  ػػ  ارفصػػرة ارزفااػػ  ارصػػ  صػػـ خ رهػػد صطراػػؽ هػػذه اردرا ػػ ، وهػػ   خػػ ؿ ارعػػدـ  الحببدود الزمنيببة: -1

 .2323/2321اردرا  
( طدرػب فػف طػ ب جدفعػ  ارفاءػورة فػف اركناػدت 33صحددت    راا  فكوا  فف ) الحدود البشرية: -2

ارعفناػػػػ  ففػػػػف اعػػػػداوف فػػػػف االحصػػػػراؽ اراف ػػػػ  وصػػػػـ ص خاءػػػػهـ رنػػػػا أاهػػػػـ فرضػػػػا ردرصهػػػػدب اراورػػػػوف 
 ارعءر .

 وصصفرؿ    اركنادت ارعفنا  رجدفع  ارفاءورة.  الحدود المكانية: -3

 :اإلطار النظري لمدراسة
 المحور األول: اإلرشاد النفسي:

 ارػػذ  األفػػف إطػػدر  ػػ  رنف صر ػػد ارػػذات ررااػػ  اال ػػصرخدى  اهػػد احػػدث رفناػػ " رأاػػ :( Rogers) اعر ػػ 
 ,Rogers, 1970) .(5)"جداػدة ذات  ػ  ارف ػصرعدة ارخرػرات إدراؾ  اهػد اػصـ ارصػ ، و ارفر ػد فػا ارع قػ  صػو ره

pp. 14-39). 
 ارصػ  ارخػدفدت" رأاػ : American psychiatrie Association األفراكاػ  ارػافس رنػـ رارطػ  وصعر  

جراىاتو  فاده و  فرددئ ا صخدـ ارذ ، اإلر دد  ارافس رنـ أخءدا  اادفهد  رإلا دف ارفعدؿ ار نوؾ رص اار اط
 أرفدرػ  رففدر ػ  األخءػدا  ااػوـ ارخػدفدت رهػذه أدااػ   ػ ، و كنهػد حادصػ  افصػداد رنػا افػوه رفناػدت خ ؿ فف
 إرػا ارخػدفدت هػذه وصهػدؼ، ارافػو فاظػور إطػدر  ػ ، ارصوا ػؽو  رنافػو اإلاجدراػ  ارجوااػب رنػا واضح صأكاد فا

 ارحاػػػدة رفطدرػػػب ارصوا ػػػؽ صح ػػػافو  االجصفدراػػػ و  ار خءػػػا  ارفهػػػدرات صغااػػػر أو اكص ػػػدب رنػػػا األ ػػػراد ف ػػػدردة
 (.47 ص، 2335،  حر  عردف) .(6)"ارارارات اصخدذو  ارف ك ت حؿ قدرات فف رداد اكص دب، و ارفصغارة
 النفسي: اإلرشاد أىمية

 وفرنهػد ارفػرد رػدي ارحدجػدت أهػـ فػف اراف ػ  اإلر ػدد إرػا ارحدجػ  أف إرػا( 2332، حدفد زهػراف) ا ار
 ارصػ  افػو فراحؿ خ ؿ حرج   صراتو  رددا  رف ك ت افر  رد  كؿ، اإلاجدزو  ارحبو  األفف إرا ارحدج  فرؿ

 (.257 ص، 2332، حدفد زهراف) .(7)اإلر دد إرا رحدج  صجعن 
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 بشبننيا القبرار اتخباذ عبن يعجبزو  بمشبكالت يواجبو الفبرد دبد أن إلبى( 4991، الزغببي أحمبد) ويشير
 : المشكالت ىذه أىمو  النفسي اإلرشاد خدمات طمب في يسعى ما عادة فإنو
 .فصدح  ردااؿ راف االخصادر    ءعور  ارفرد اجد حاث – هدـ قرار اصخدذ    ارعجز -1
 إراهػد وءػؿ ارصػ  ردرفرحنػ  ارخدء  ارافو فصطنردت رعض فواجه     اراجدح رنا ردرفادرة اررا  ردـ -2

 .ار اخوخ و  ارفراها  فرحنص     خدء و  ارفرد
األفػراض و  االقصءػددا  ارف ػدكؿ فرػدؿ جداػد فػف صوا ػؽ إرػددة ارفػرد فػف صصطنب ارص  ارففدجا  ارفواقؼ -3

 (.27 ص، 1994، ارزغر  أحفد) .(8)ارفرد صءاب ارص 
 المحور الثاني: االحتراق النفسي: 

( رنػػا 1974) Freudenberger صعػػود اررػػداادت ارفركػػرة رفءػػطنح االحصػػراؽ اراف ػػ  إرػػا  رواػػداررجر
فػػدي فػػد ازاػػد رػػف ررػػا قػػرف فػػف خػػ ؿ درا ػػدص  رػػف اال ػػصجدر  رنضػػغوط ارصػػ  اصعػػرض رهػػد ارف ػػصغنوف راطػػدع 
ارخدفدت حاػث رر ػ  رأاػ  "حدرػ  فػف اال ػصازاؼ اررػدا  واالافعػدر  وارعانػ  ارادصجػ  رػف ارصعػرض طواػؿ األفػد 

 .(Sharma, 2007, p. 24) .(9)رضغوط فوقفا  ذات صوقعدت ردرا 
 فيوم االحتراق النفسي:م

هػػػو حدرػػػ  فػػػف اإلاهػػػدؾ ارج ػػػد  واالافعػػػدر  رنػػػا أاػػػ   (Maslach, Schaufeli, Leiter)ورر ػػػ  
، و اػػػداف األفػػػؿ، وصطػػػور ففهػػػـو ذات  ػػػنر  ارجػػػدويواإلدراكػػػ  صظهػػػر رنػػػا  ػػػكؿ إراػػػدى  ػػػداد و ػػػعور رعػػػدـ 

 .(Maslach, et al, 2001, p.397) .(13)"واصجدهدت  نرا  احو ارعفؿ وارحادة وارادس
واظهػػػر  ػػػ  ءػػػورة رػػػدة  األرعػػػددفص زفػػػ  فصعػػػددة "أف االحصػػػراؽ اراف ػػػ  ررػػػدرة رػػػف  "Cattell"واػػػري 

أرراض حددة فف اال صازاؼ االافعدر  وار عور ردا   رءػورة كراػرة، وف ػدرر رػدـ ارفدرناػ ، ورػدـ اركفػدىة، 
 .(Cattell, 2009, p.16) .(11)"وااخفدض اردا عا  و نوكادت واصجدهدت غار فاد ر 

 فرػ ارففحػوص رناهػد احءػؿ ارصػ  اركناػ  "اردرجػ  :بننبو إجرائًيبا الباحبث عبن االحتبراق النفسبي ويعبر
 ".اردرا      ارف صخدـ اراف   االحصراؽ فاادس رنا إجدرص 

 أبعاد االحتراق النفسي:
 وحددت ماسالش في مقياسيا لالحتراق النفسي ثالث أبعاد )مكونات( لالحتراق ىي: 

 .Emotional Exhaustionاال صازاؼ االافعدر   -
 .Depersonalizationاضطراب ار عور ارذاص   -
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Personal Accomplishmentاالاجدز ار خء  -
(12) .(Koeske, Koeske, 1989, p.50). 

 ( إلى أن االحتراق النفسي يتكون من األبعاد اآلتية:3002وأشار )سامر سممان، 
فرد رطدقدص  اررداا  واراف ا  و اداا  رحاواص  وا ػدط  ارػذاف كػدف اصفصػا هو ا صازاؼ ار اإلجياد البدني: -أ 

 رهفد    ارفدض .

هو حدر  ارفهاااف ارذاف صصورد رداهـ فواقؼ  نرا  صجده ارعف ى رحاث اصعػدفنوف فعهػـ  تبمد المشاعر: -ب 
 كأاهـ أ ادى ردوف قاف  إا داا .

 هو ا ار إرا صاااـ ارفها  راف   رطراا   ػنرا  ألاػ  غاػر قػددر رنػا ارااػدـ  نقص الشعور باإلنجاز: -ج 
 (45، ص 2333) دفر  نفدف،  .(13)رواجردص  ردرف صو  ارفطنوب

 في ضوء ما سبق نستخمص ما يمي: 
 االحصراؽ اراف   احدث رنا ف صو   ردي. -1

 اردوا ا وارصوقعدت.أا  رردرة رف خررة اف ا   نرا  داخنا  صصضفف ارف درر واالصجدهدت و  -2

 اعرر رف صغارات  نرا  أو غار ف اف     ارصعدفؿ فا ااخراف. -3

 اعرر رف ا صجدردت  نرا  احو ارذات وففهوفهد. -4
 أسباب االحتراق النفسي: 

 صنف بعض الباحثين األسباب إلى داخمية وخارجية: 
رػػػؿ فصطنرػػػدت ارػػػذات وافكػػػف أف صرصكػػػز هػػػذه األ ػػػردب  ػػػ  فعظفهػػػد رنػػػا ارفػػػرد ف األسبببباب الداخميبببة: -1

اركرارة، ف دكؿ    وضا حدود )ال ا صطاا ارفرد أف ااػوؿ ال، صعدفنػ  فػا األفػراض ارفزفاػ ، اإلارػدر 
 " حب ارغار "، اإلصادف وارصفدا     ارعفؿ، ارحدج  اركرارة رنصحكـ    اف  .

وصحفؿ    ارغدرب هذه األ ردب اررااا  أو ارفحاط  فرػؿ زاػددة ارعفػؿ ارففػروض،  األسباب الخارجية: -2
ارضوضػػدى، اإلزردجػػدت ارفهااػػ ،  ػػدة ارضػػغط رنػػا ارعدفػػؿ. رػػبى ارعدانػػ  وارفاػػزؿ، ف ػػدكؿ رداناػػ  

 (.24 -23، ص2338)جفع  او ؼ،  .(14)وفهاا ، أفراض ورارا ، فءداب قدرا ، حوادث
 مراحل االحتراق النفسي: 

االحتراق النفسي ال يحدث دفعة واحدة، ولكنو يمر بعدد مبن المراحبل، حتبى يصبل الفبرد إلبى ذروة  إن
 المعاناة من االحتراق النفسي، وتتمثل ىذه المراحل في اآلتي:
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و اهػد اكػوف ف ػصو  اررضػد فرصفعاػد، وركػف إذا حػدث رػدـ اص ػدؽ  :Involvementمرحمة االسبترراق  -1
 ارواقا اردأ ف صو  اررضد    االاخفدض. راف فد هو فصوقا وفد احدث   

هذه ارفرحن  صافو ررطى، وااخفض  اهد ف صو  اررضد وفف رـ ااخفض  :Stagnationمرحمة التبمد  -2
ف ػػصو  األداى، وا ػػعر ارفػػرد رػػدرص ؿ ارءػػح  ارردااػػ ، وااصاػػؿ اهصفدفػػ  إرػػا فظػػدهر أخػػري  ػػ  ارحاػػدة 

، ص 2311)زااػػب ررػػد ارحفاػػد،  .(15)قػػدت  راغػػ كدرهوااػػدت واالصءػػدالت االجصفدراػػ  وذرػػؾ ر ػػغؿ أو 
593.) 

و اهػػد اػػدرؾ ارفػػرد فػػد حػػدث، وارػػدأ  ػػ  االا ػػحدب اراف ػػ ، فػػا  :Detachmentمرحمببة االنفصببال  -3
 (.23، ص 2338)اواؿ ارزهراا ،  .(16)ارصفدع ف صو  اإلجهدد اراف   وااخفدض    ارءح  اراف ا 

وه  أقء  فرحن      ن ػن  االحصػراؽ اراف ػ  و اهػد صػزداد األرػراض  :Junctureالمرحمة الحرجة  -4
اررداا ، واراف ا  وارفعر ا  وار نوكا ،  وىاا وخطراا، واءؿ ارفرد إرا فرحنػ  االافجػدر وافكػر  ػ  صػرؾ 

 (.12، ص 1998)إافدف زاداف،  .(17)ارعفؿ
 النظريات المفسرة لالحتراق النفسي:

ف كداػت رػـ صصعػرض فرد ػرة رػذرؾ، ركػف  هادؾ ر ث اظرادت حدورػت صف ػار رفناػ  االحصػراؽ اراف ػ ، واط
 هذه اراظرادت قدفت رنا فجفور  فرددئ اراهد ذات ر ق  رعفنا  االحصراؽ اراف  ، وهذه اراظرادت: 

 Behavioral Theoryالنظرية السموكية:  -4

خػػرج اهػػدا  رنظػػروؼ ارراااػػ  ارفحاطػػ ، ورناػػ  افكػػف حاػػث صصعدفػػؿ هػػذه اراظراػػ  فػػا ار ػػنوؾ رنػػا أاػػ  ف
ارصارػػػؤ ردر ػػػنوؾ اراهػػػدا  رإلا ػػػدف، إذا فػػػد ا ػػػصطعاد ارػػػصحكـ رػػػدرظروؼ ارراااػػػ ، واؤكػػػد  ػػػكاار رنػػػا هػػػذا ارػػػرأ  
ردرصفدده أف ارعادا  رراا  ار خص و نوك   ػصؤد  إرػا أف صعصاػ  حدرػ  ارفػرد ارداخناػ  راف ػهد ور ػكؿ صناػدا ، 

اظراػػ  حاااػػ  ارف ػػدرر، واإلدراؾ واألحد ػػاس، وارعفناػػدت ارعاناػػ  ارداخناػػ  رنفػػرد، رػػؿ صعصػػرؼ ورػػـ صغفػػؿ هػػذه ار
)رفػدؼ ردرحػػدج، .(18)روجودهػد وهػ  ارصػ  صضػػرط ار ػنوؾ وصػصحكـ رػ  وصصػػأرر  ػ  اروقػت اف ػ  رػػدرظروؼ ارراااػ 

 (.275، ص 2313
 Cognitive theoryالنظرية المعرفية:  -3

ؾ اإلا دا  ال اصحدد رفوقػؼ فرد ػر احػدث  اػ  ار ػنوؾ، وأف ارفعر ػ  وصاوـ هذه اراظرا  رنا أف ار نو 
ردفؿ اصو ط ارفوقؼ وار نوؾ، حاث إف اإلا دف افكر    فوقؼ أو وضػا فعػاف، وصكػوف ا ػصجدرص  رنفواقػؼ 
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دراكػػ  رهػػذا ارفوقػػؼ أ  أف اال ػػصجدر  ال صكػػوف رفواػػ  صنادااػػ  ) ػػدفر  ػػنفدف،  .(19)فعصفػػدة رنػػا درجػػ   هفػػ  واط
 (.16، ص 2333
 Psychoanalytic Theoryنظرية التحميل النفسي:  -2

حاث صؤكد هذه اراظرا  أف ار نوؾ ااص  رف حصفا  اف ا  وال احدث ردرءد   أو ر ػكؿ ر ػواا ، وهػو 
خدضػػػا أل ػػػردب طراعاػػػ  وقػػػواااف فحػػػددة واعصاػػػد "  رواػػػد " أف أ ػػػردراد فحػػػددة كدفاػػػ  وراى ارظػػػواهر ار ػػػنوكا  

 –األاد  –ف ارات طراعا  رهذه ار نوكادت،  حدوؿ صف ار ار نوؾ ا صادداا إرا )ارهو ارر اط ، والرد فف وجود ص
األاد األرنا( حاث صاود ازوات ارهو رن نوؾ ارفصهور    حػاف ا ػب ار ػنوؾ ارفاطاػ  رعفناػدت األاػد وار ػنوؾ 

 (.17، ص 2333) دفر  نفدف،  .(23)األخ ق  رألاد األرنا
أ د ػػػااد  ػػػ  صكػػػواف االضػػػطراردت اراف ػػػا  رن خءػػػا  ارصػػػ  صكواػػػت  ػػػ  وصنعػػػب ارخرػػػرات ارفكروصػػػ  دوراا 

ارفرحنػػػ  األورػػػ  فػػػف حاػػػدة ارفػػػرد، أ  أف ار ػػػفدت اراف ػػػا  ارفضػػػطرر  صصكػػػوف فػػػف ارصردطهػػػد رػػػذكرادت فؤرفػػػ  
وءػػدفدت فركػػرة ص ػػكؿ  ػػ  فجفنهػػد ف ػػصارنااد فءػػػدراا رن ػػنوؾ اإلا ػػدا  ارفضػػطرب فػػف قراػػؿ صرنػػد ارف ػػػدرر 

 .(Kaplan, Sadock, 1996, p.103) .(21)واالحصراؽ اراف   وار عور ردإلحردط
 مقاومة االحتراق النفسي: استراتيجيات 

ا صراصاجا  ارعفؿ ارفرد ر: وصصـ ردرصعدفؿ إاجدرااد فػا فءػدر ارصػوصر وصعصرػر ا ػصراصاجا   عدرػ  وص ػصحؽ  -1
 أف اصعدفؿ رهد األ راد.

ا صراصاجا  صعصفد رنا ا صعفدؿ و داؿ فخفف ، حاث اصعنـ ارفرد أف اصارؿ فءدر ارصوصر، وركا  اخفؼ  -2
 األرر االافعدر  رنصوصر ارذ  احدث وهذه اال صراصاجا  صاا ـ إرا  ااف: 

ا صعفدؿ و داؿ رانا  حاث ااـو ارفرد رصغاار ااطردر  رػف ارفوقػؼ وارظػروؼ، كػأف اػصعنـ اراظػر إرػا  - أ
 إلاجدر  رنفوقؼ.ارجداب ا

، 2333)ررػػده ار ػػعر ،  .(22)ا ػػصعفدؿ و ػػداؿ ج ػػفا  فرػػؿ اال ػػصرخدى، وففدر ػػ  رنصفػػدراف اررادضػػا  - ب
 (.11ص 

 :(IBS)المحور الثالث: القولون العصبي 
هػػػو ررػػػدرة رػػػف ارصهػػػدب وظافػػػ  ال افكػػػف اكص ػػػد   فػػػف خػػػ ؿ أ  فػػػرض رضػػػو  أو ج ػػػد  وال اعاػػػ  

هذا االضطراب ارػوظاف  ال اظهػر  ػ   حػوص ارػدـ أو األ ػع  ار ػااا   وجوده خنؿ    صركار  اراوروف و رب
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واػػصـ ص خاءػػ  ا ػػصادداا إرػػا فجفورػػ  فػػف األرػػراض وغدرراػػد اصطنػػب  حوءػػدت أخػػري فكنفػػ  ال ػػصرادى إفكدااػػ  
 (.53، ص2333)فحفد ار اارات،  نوي ررد اهلل،  .(23)وجود أفراض أخري

(Sanchez – Cuen et. al., 2017, p. 265)واػري 
أف ارصهػدب اراورػوف ارعءػر  و ااػد رفعػداار  (24)

 ."روفد هو " اضطراب وظاف  ارصرط رأرـ    اررطف أو ردـ ارراح  فا صغارات    ارعددات ارهضفا 
 أعراض القولون العصبي:
 ( أعراض التياب القولون العصبي إلى أربع أنواع رئيسية: 3042دسم )مورياتي، 

صكػػػوف حركػػػ  اراورػػػوف  ػػػراع  صػػػد ا ارطعػػػدـ ر ػػػرر  وصفاػػػا فػػػف افصءػػػدص )اإل ػػػهدؿ ارفصكػػػرر(  عاػػػدفد  -1
 ار وااؿ ر كؿ جاد ففد ا رب اإل هدؿ.

)اإلف ػػدؾ ارفػػزفف( وصكػػوف  اػػ  ارحركػػ  رطااػػ  صػػؤد  إرػػا افصءػػدص كفاػػ  كراػػرة فػػف ار ػػوااؿ وردرصػػدر   -2
 احدث اإلف دؾ.

 إف دؾ فزفف.)ارفخصنط( حاث اكوف االضطراب    اررراز صدرة إ هدؿ فصكرر، وصدرة  -3

آخػػػر األاػػػواع غاػػػر  ػػػداا إذ ا ػػػكو ارفػػػراض فػػػف أرػػػـ  ػػػ  ارػػػرطف فػػػا كرػػػرة ارغػػػدزات وركاػػػ  ال اعػػػدا   -4
 (.15، ص2313. )فورادص ، (25)اضطراب    اإلخراج

 تشخيص التياب القولون العصبي: 
ويببتم تشبببخيص اإلصببابة بالتيببباب القولببون العصببببي عببن طريبببق اسببتخدام األطبببباء معببايير محبببددة 

 لمساعدتيم في التشخيص منيا ما يمي: 
 . MANINGوفعداار فداااغ  ROMEفعداار روفد  

 معايير مانينغ: - أ

در هادؾ فحدور  فركرة قدـ رهد طراب اػدر  فػداااغ فػف أجػؿ صحداػد ارصهػدب اراورػوف ارعءػر ، وقػد أءػ
 الاح  ردألرراض ارفرصرط  رهذه ارفص زف ، وه  صصضفف  ص   فدت راا  : 

 أرـ    اررطف اخفف  ارصغوط )حرك  اراوروف(. -1

 رراز رخو ارا ا  أرـ    اررطف. -2

 صغوط أكرر صوصراا ارا ا  أرـ    اررطف. -3

 وجود فددة فخدطا     اررراز. -4

 (.14، ص 2313)فورادص ،  .(26)اإلح دس رعدـ إكفدؿ ارصغوط    اراوروف -5
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 معايير روما: - ب

فاػػذ  صػػرة قرارػػ  دوف  راػػؽ رػػدرف  فصخءػػص رػػأفراض ارجهػػدز ارهضػػف  ارفزاػػد فػػف األرػػراض، وأطنػػؽ 
رناهػػد ا ػػـ فعػػداار روفػػد، وأوءػػت هػػذه ارفعػػداار أف اػػصـ ص ػػخاص اإلءػػدر  ردرصهػػدب اراورػػوف ارعءػػر  راػػدفد 

أ ػػػروراد خػػػ ؿ االراػػػا ر ػػػر  ػػػهراا  12ال صاػػػؿ رػػػف ا ػػػعر ارفػػػرد رحػػػدوث اضػػػطراب أو أرػػػـ  ػػػ  ارػػػرطف رفػػػدة 
 ارفدضا ، واظهر االضطراب أو األرـ ارااف فف هذه ار فدت: 

 ازوؿ األرـ رعد ارصغوط. -1

 اصرا ؽ األرـ فا حدوث    صواصر ارصغوط. -2

 (.633، ص1994)ارفو ور  ارطرا ،  .(27)اصرا ؽ األرـ فا صغار    اوع وفظهر اررراز -3
 لمقولون العصبي:النظريات المفسرة 

و اد ررعض ارصف ارات ارصحناناػ  اراف ػا   ػاف ارصهػدب اراورػوف ارػدأ غدرراػد أراػدى نظرية التحميل النفسي:  -1
ارصدراب رنا رفنا  اإلخراج كاصاج  رنصوقا اروارد  ارزااد ردرا ر  رنصحكـ    األفعدى وارطفؿ ا ػصجاب 

ب رنػػػا اروارػػداف ذوي ارػػصحكـ ارزااػػد أو احػػػو رهػػذا ارصػػدراب اراد ػػ  فػػف خػػػ ؿ رغرصػػ   ػػ  صوقاػػا ارعاػػد
اررػػدااؿ اروارداػػ ، وركػػف ألاهػػـ أكرػػر قػػوة  ػػاف رػػدواف ارطفػػؿ اصجػػ  احػػو األفعػػدى وارصهػػدب اراورػػوف أراػػدى 
فرحن  اررنوغ فف ارففكف أف افرؿ اكوص ال صدخدؿ ارغضب ارذ  صطػور  ػ  فرحنػ  ارطفورػ  ور ػكؿ 

 .(28)حااػػػػؽ ارصزافػػػػدت ار ػػػػخص وأداى ارفهػػػػدـ ارخدءػػػػ أكرػػػر  هفػػػػد  ااهػػػػد صعكػػػػس إحردطػػػػد رنرغرػػػػ   ػػػػ  ص
(Costin.F.& Dragons. J. G., 1989, p.201). 

وآخراف أف ارصهدب اراوروف ارعءر  فرصرط رخنؿ    اردواار ارعءرا  وارص  صءػؿ فػد  (Toner)اري  -2
 رػػاف األفعػػدى وارػػدفدغ، رػػذرؾ قػػد ا ػػعر رعػػض اراػػدس رعػػبى ارضػػغوط اراف ػػا  واالحصػػراؽ اراف ػػ   ػػ 
أفعداهـ ردال فف ارانب، رنا اررغـ فف أف ارانػب أقػرب إرػا ارػدفدغ، ركػف راػدفد ا ػعر ارػدفدغ رحدرػ  
اإلرهدؽ  اا  ا صدر  ارخ اد ارفصخءء  وارص  ص ف  ردرخ اد اررداا  وارفوجودة    رطدا  األفعدى، 

ا األفعػػػدى هػػػذه ارخ اػػػد صحصػػػوي رنػػػا فػػػددة اره ػػػصدفاف وصعفػػػؿ رنػػػا صا ػػػاط األرءػػػدب ارف ػػػاطرة رنػػػ
 .(29)وردرصػػدر  صػػؤدي إرػػا صانػػص ارعضػػ ت، فػػف هاػػد صحػػدث ارص ػػاجدت وارػػذهدب ارفصكػػرر إرػػا ارحفػػدـ

(Nichols, 2001, p.49). 
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جراءاتيا  :منيج الدراسة وا 
 أواًل: منيج الدراسة:

ا صخدـ ارردحث    هذه اردرا   ارفاه   ر  ارصجرار  رنك ؼ رنا ارفروؽ ذات اردالر  اإلحءداا  راف 
فصو طدت درجدت صطراؽ ارااد اف ارارن  واررعد  رفاادس االحصراؽ اراف   ردي فرض  اراوروف ارعءر  فف 

االحصراؽ اراف ػ  حدة فض ط ب جدفع  ارفاءورة، وذرؾ رنوقوؼ رنا فد   درنا  ارررادف  اإلر دد     خ
ارفءدحب الرصهدب اراوروف ارعءر  رد  افس ارعاا ، كفد ا صخدـ ارردحث ارفاه  اإلكناااك  الخصرػدر ءػح  
 ػػرض اردرا ػػ  اإلكناااكاػػ ، وذرػػؾ رنك ػػؼ رػػف داادفاػػدت ارراػػدى اراف ػػ  رفرضػػ  اراورػػوف ارعءػػر  فػػف طػػ ب 

 ارجدفع .
 ثانًيا: عينة الدراسة: 

( طدرػػب جػػدفع  فػػف اركناػػدت ارعفناػػ  فػػف جدفعػػ  ارفاءػػورة ارػػذاف 33ا ػػ  فػػف ر رػػاف)صصكػػوف رااػػ  اردر 
اعداوف فػف ارصهػدب اراورػوف ارعءػر  ارفصػردداف رنػا ارعاػددات ارخدرجاػ  رف ص ػفا ارطنرػ  رجدفعػ  ارفاءػورة، 

 ا . وارذاف صـ ص خاءهـ فف قرؿ ارطراب ارفعدر ، رنا أف ص صخدـ هذه ارفجفور  كفجفور  ضدرط  وصجرار
 ثالثًا: األدوات المستخدمة في الدراسة:

 تم استخدام نوعين من األدوات طبًقا لمنيج الدراسة:
 األدوات السيكومترية. -4

 فاادس االحصراؽ اراف   )إرداد ارردحث(.  - أ

 ارررادف  اإلر دد  )إرداد ارردحث(.  - ب

 

 األدوات اإلكمينيكية. -3

 ا صفدرة صدراخ ارحدر . - أ

 . Thematic Apperception Testاخصردر صفهـ ارفوضوع  - ب
 وصف المقياس:

قدـ ارردحث رارداد فاادس االحصراؽ اراف   وذرؾ اظراا راػدرة ارفاػدااس ارصػ  صاػاس االحصػراؽ اراف ػ  فػا 
ذات ارعااػػ  )طػػ ب ارجدفعػػ ( حصػػا اصفد ػػ  ارفااػػدس فػػا طراعػػ  اردرا ػػ  ارحدراػػ ، وحصػػا اػػصفكف ارردحػػث فػػف 
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( ررػدرة، واصضػفف رنػا ر رػ  33حػدود اردرا ػ . وقػد صضػفف ارفااػدس ) ارصحاؽ فف ءح  ارفروض    ضوى
 ا صجدردت )اعـ، أحادااد، ال(. 

 تصحيح المقياس:
( 1، 2، 3اػػػصـ صءػػػحاح ارفااػػػدس و ااػػػد ر  ػػػصجدردت ارر رػػػ  )اعػػػـ، أحادااػػػد، ال( وارصػػػ  صاػػػدر ردرػػػدرجدت )

ح أرنا درجػ  رنففحػوص رنػا فااػدس االحصػراؽ وارص  صادرؿ اال صجدردت ارر ر  ار درا  ردرصرصاب، ورذرؾ صءر
(، وارصػ  ص ػػار إرػا أرنػػا ف ػصو  االحصػػراؽ اراف ػ  وصكػػوف أقػؿ درجػػ  رنففحػوص رنػػا افػػس 93اراف ػ  هػػ  )
 ( وارص  ص ار إرا أقؿ ف صو  ر حصراؽ اراف   رنا افس ارفاادس. 33ارفاادس ه  )

 صدق المحكمين: - أ
( فػف 13ارػذ  صػـ صءػفاف   ػ  ءػورص  األوراػ  رنػا )وقد صـ ارصوءؿ إرا  رف طراػؽ رػرض ارفااػدس 

أ دصذة رنـ ارافس، وذرؾ رنحكـ رنا فضػفوف ررػدرات ارفااػدس وصفرانهػد رفػد ااا ػ  )فااػدس االحصػراؽ اراف ػ  
 رط ب ارجدفع ( واص دؽ رردرات ارفاادس ككؿ. 

 (4جدول )
 المحكمينأردام مقياس االحتراق النفسي والنسبة المئوية الدالة عمى صدق 

النسبة المئوية الدالة عمى  ردم العبارة
النسبة المئوية الدالة عمى  ردم العبارة صدق المحكمين

النسبة المئوية الدالة عمى  ردم العبارة صدق المحكمين
 صدق المحكمين

4 400% 44 5,78% 34 400% 
3 400% 43 400% 33 400% 
2 5,78% 42 400% 32 400% 
1 400% 41 400% 31 5,78% 
8 400% 48 5,78% 38 400% 
6 400% 46 400% 36 400% 
, 5,78% 4, 400% 3, 5,78% 
5 5,78% 45 400% 35 5,78% 
9 400% 49 400% 39 400% 
40 400% 30 400% 20 400% 

 الصدق التالزمي )المحك(: - ب
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الخصرػدر فااػدس (، كفحػؾ 2316إرداد/ ررد ارفصدح ارخواجػ  )ا صخدـ ارردحث فاادس االحصراؽ اراف   
( طدرب فف خدرج راا  اردرا   أ درت 33االحصراؽ اراف   ارذ  أرده ارردحث، ورعد صطراؽ ارفااد اف رنا )
( وهػو فػد اػدؿ رنػا صفصػا ارفااػدس 3031اراصدا  إرا أف فعدف ت االرصردط راف ارفااد اف دار  راد ارف ػصوي )

 ردرج  فرصفع  فف ارءدؽ.
 

 حساب ثبات المقياس:  -4

 كرونباخ: ألفا بمعادلة ثبات المقياس حساب -أ 

رطرااػػ  أرفػػد كروارػػدخ حاػػث صاػػـو هػػذه ارطرااػػ  رنػػا ح ػػدب  اراف ػػ  االحصػػراؽ صػػـ ح ػػدب ررػػدت فااػػدس
صرداف ففردات ارفاادس، وارص  اصـ فف خ رهد رادف فدي ارصردط ففردات ارفاادس ررعضهد اررعض، وارصردط كؿ 

 ف خ ؿ ارفعددر  ارصدرا :ففردة فا اردرج  اركنا  رنفاادس وذرؾ ف

( = αفعدفؿ ) 
ى

ى

ع

عهج

ك

ق
















1
1

2

2

  

كعارفاادسحاث ف: ردد راود 
 ارفاادس    ارط ب: ارصرداف اركنا ردرجدت 2

قعفجػ 
 .ارفاادس  ارة فف  اراترنا  ارط ب: فجفوع صرداف درجدت 2

 بالجدول التالي:وجاءت النتائج كما ىي موضحة 
 ( 1جدول )
 ولممقياس ككل النفسي االحتراق معامالت الثبات ألفا ألبعاد مقياس

 معامل الثبات ألفا عدد المفردات النفسي االحتراق أبعاد مقياس

 3.936 6 والبدني النفسي اإلنياك
 3.634 7 اإلنجاز وضعف الكفاءة انخفاض

 3.939 7 النفسية الضروط
 3.621 4 الطالب يدركيا كما المساندة مستوي انخفاض

 3.851 6 اجتماعية سالبة اتجاىات
 3.895 33 الدرجة الكمية لممقياس
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اراف ػػ  جػػدىت  ػػ  ارفػػدي  االحصػػراؽ فااػػدس أف فعػػدف ت ارررػػدت ألرعػػدد مببن الجببدول السببابق يتضببح:
، ففػد اػدؿ رنػا 3.895ككؿ جػدى فعدفػؿ ارررػدت = (، وه  قاـ رردت فارور ، ورنفاادس 3.936 – 3.621)

 ف اف  ارفاادس ألغراض اررحث. 
 بطريقة التجزئة النصفية: حساب ثبات المقياس -ب 

رطرااػػ  ارصجزاػػ  اراءػػفا ، رػػف طراػػؽ صجزاػػ  ارفااػػدس إرػػ   اراف ػػ  االحصػػراؽ صػػـ ح ػػدب ررػػدت فااػػدس 
فعدفػؿ االرصرػدط رػاف اءػف  ارفااػدس، وفػف رػـ اءفاف ارعردرات ارزوجاػ  فادرػؿ ارعرػدرات ارفرداػ ، وصػـ ح ػدب 

 ح دب اررردت، وجدىت اراصدا  كفد ه  فوضح  ردرجدوؿ ارصدر :
 ( 8جدول )
 التجزئة النصفية نفسي عن طريقمعامل الثبات لمقياس االحتراق ال

 النفسي االحتراق مقياس
 معامل الثبات  معامل االرتباط بين نصفي المقياس

0.,29 0.58 

، ففػػد اػػدؿ رنػػا 3.85اراف ػػ  =  االحصػػراؽ أف فعػػدف ت ارررػػدت رفااػدس الجببدول السببابق يتضببح:مببن 
 ف اف  ارفاادس ألغراض اررحث. 

 األدوات اإلكمينيكية: - أ
 :استمارة تاريخ الحالة -1

( رجفػػا فعطاػػدت صػػدراخ ارحدرػػ  كأ ػػنوب رنفادرنػػ  ار خءػػا  ارفاااػػ  1968وقػػد أرػػدهد ءػػ ح فخافػػر )
هػذه ارطرااػ  ارفاهجاػ  فػف وضػوح، وارصػ  صهػدؼ إرػا ارصعػرؼ رنػا صػدراخ حاػدة ارفػراض وذرؾ رفد صخصص رػ  

 –فكػدف اإلقدفػ   –ارعفؿ  – اوات ارصعناـ  –ارطفور   –وارص  صصكوف فف أحد  ر ر فوضوع وه : )األ رة 
االضػطراردت  –األحػ ـ  –االصجػده فػف األ ػرة  –ارعػددات وارف ػدرب  –ارحاؿ ارجا ػ   –ارحوادث واألفراض 

 اراف ا (.
  Thematic Apperception Testاختبار تفيم الموضوع  -3

( واعػػػد هػػػذا االخصرػػػدر  ػػػ  فادفػػػ  1935وقػػػد أرػػػد اخصرػػػدر صفهػػػـ ارفوضػػػوع كػػػ  فػػػف فػػػوار  وفورجػػػدف )
االخصرػػػدرات اإل ػػػادطا  رن خءػػػا ، إذ ا ػػػصخدـ رنػػػا اطػػػدؽ وا ػػػا  ػػػ  فجػػػدؿ ارعاػػػددات اراف ػػػا  و ػػػ  درا ػػػ  

صخدـ رفحص داادفادت ار خءا  كفد صعرر رف اف هد    ارع قدت االجصفدرا  و   إدراكهد ار خءا ، إذ ا 
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وصف ػػارهد، وا ػػدرد  ػػ  ارك ػػؼ رػػف ارػػدوا ا واالافعػػدالت وأاػػواع ارءػػراع رػػد  ارففحػػوص ورخدءػػ  ارازارػػدت 
 ارفكروص  ارص  ال ارغب    ارك ؼ راهد أو ارص  ال اكوف وارااد  عورااد رهد. 

 اإلرشادي:البرنامج 

  الفئة المستفيدة من البرنامج:

 ا   23 -18اطرؽ ارررادف  رنا راا  فف ط ب جدفع  ارفاءورة فف ارذكور    ارفا  ارعفرا  فف 
وارذاف صػـ ص ػخاص حػدرصهـ رنػا أاهػـ اعػداوف فػف ارصهػدب اراورػوف ارعءػر  ح ػب ص ػخاص ف ص ػفا ارطنرػ  

 ارجدفع ، واعداوف احصراؽ اف   ح ب اصدا  فاادس االحصراؽ اراف   ارفطرؽ رناهـ فف قرؿ ارردحث.
 أىداف البرنامج: 

اراف ػ  ارفءػدحب الرصهػدب اراورػوف  اهػدؼ اررراػدف  ارحػدر  رنػا خفػض حػدة االحصػراؽ اليدف العام: -أ 
 ارعءر  رد  راا  فف ط ب ارجدفع .

 األىداف النوعية:   -ب 

صػػدراب أ ػػراد ارفجفورػػ  رنػػا فهػػدرات وا ػػصراصاجادت فادوفػػ  ارضػػغوط اردرا ػػا  وحفػػظ ارػػذات ارصػػ  فػػف  -1
 دورهػػد خفػػض حػػدة االحصػػراؽ اراف ػػ  ارفءػػدحب الرصهػػدب اراورػػوف ارعءػػر  رػػداهـ ففػػد اجعنهػػـ قػػددراف

 رنا فواجه  ارف ك ت ارص  اصعرضوف رهد أرادى درا صهـ أو    حادصهـ ارخدرجا .

صػػػدراب ارفجفورػػػ  رنػػػا ارصكاػػػؼ فػػػا ارءػػػعدب وفحدورػػػ  فواجهصهػػػد ر ػػػكؿ إاجػػػدر ، وصحواػػػؿ األ كػػػدر  -2
 ار نرا  إرا إاجدرا . 

 األىداف اإلجرائية:  -ج 
  رط.  صافا  ارجداب االجصفدر     ارفجفور  وصارؿ ااخر ردوف قاد أو -1

 صعناـ أ راد ارفجفور  أهفا  ارءرر وارصحكـ    ارافس راد ار عور ردرغضب أو االحصراؽ اراف  .  -2

 أف ادرؾ أ راد ارفجفور  أهفا  اراظرة اإلاجدرا  رنحادة ووجود فعا  أ ضؿ رنحادة ردرصفكار اإلاجدر . -3

 أح فهـ.  أف ا عر أ راد ارفجفور  ردألفؿ    ارف صارؿ وأف ا عوا جدهداف رصحااؽ -4

 صدراب أ راد ارفجفور  رنا أ نوب حؿ ارف ك ت وفواجه  األزفدت وارصغنب رناهد ر كؿ  ناـ.  -5

 أف اصعنـ أ راد ارفجفور  ارصفدؤؿ وار عددة واراجدح، وأف ادركوا أاهد فف ءفدت األ خدص ارءدفداف.  -6

 
 



  ILAعضو الجوعية الدولية للوعرفة        الجوعية الوصرية للقراءة والوعرفة                          

 

434 

 

 الفنيات المستخدمة في البرنامج: 

ا صعدف ارردحث    إرػداد اررراػدف  اإلر ػدد  ردرطرااػ  ارصكدفناػ  وهػو اظػدـ فص ػؽ وفصفدرػؿ اضػـ رػدد 
فف ارفاادت واأل دراب اإلر ددا  رحاث اصـ دف  هذه األ دراب ر كؿ صكدفن  رصحااؽ أ ضؿ اراصدا ، ورهذا  اد 

فػف طػػرؽ اإلر ػدد اراف ػػ  وارع جػػ  ا ػصعدف ارردحػػث رفجفورػ  فػػف ارفااػدت االاصادااػػ  ارصػ  صاصفػػ  إرػا ارعداػػد 
 وه : 
وارصػػػ  صهػػػدؼ إرػػػا صغااػػػر اصجدهػػػدت أ ػػػراد ارفجفورػػػ  فػػػف خػػػ ؿ ارفادق ػػػ   فنيبببة المنادشبببة الجماعيبببة: -1

 واإلقادع. 

 وارص  فف خ رهد ااـو ارردحث رعرض ارفعنوفدت رهدؼ صعناـ أ راد ارفجفور .  فنية المحاضرة: -2

وارص  فف خ رهد اصـ صررات ارفعنوفػدت وارفكص ػردت ارصػ  أاجزهػد ارفعػدر  خػ ؿ  فنية الواجب المنزلي: -3
  صرة صطراؽ ارررادف . 

جفور  حصا ارار أذهداهـ حاث ااوـ ارردحث رطرح رعض األ ان  رنا أ راد ارف فنية العصف الذىني: -4
 اجدز أهداؼ ارررادف . خر، رـ اال صفدع جاداا إرا إجدردصهـ وا صخداـ اإلجدر     صاااف  إلفف وقت ا

 رفجفور  رنا حؿ ف ك صهـ رأاف هـ.حاث اعفؿ ارردحث رنا صدراب أ راد ا فنية حل المشكالت: -5

وارص  فف خ رهد اوضح ارردحػث فعاػ  فعػاف قػد اءػعب إاءػدر  ر ػكؿ فرد ػر  فنية القصة الرمزية: -6
 إرا أ راد ارفجفور . 

اد ارفجفورػػ  رنػػا صغااػػر اافعػػدالصهـ ار ػػدرر  إرػػا وارصػػ  فػػف خ رهػػد ا ػػدرد ارردحػػث أ ػػر  فنيببة التخيببل: -7
 فوجر  كصخاؿ اراجدح فر .

فرػؿ ارردرواػدت وأدوات ارر ػـ رنػصخنص فػف ارف ػدرر  األدواتكد صخداـ رعض  فنية التفريغ االنفعالي: -8
 ار نرا . 

صراؽ وارص  رف طرااهد ا درد ارردحث أ راد ارفجفور  وادررهـ رنا صخفاؼ حدة االح فنية االسترخاء: -9
 اراف   أرادى ارفوقؼ ارضدغط أو أرادى ارصفدع حدة آالـ ارصهدب اراوروف ارعءر . 

 نتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتها

 وفيما يمي يعرض الباحث نتائج الدراسة الميدانية التي تجيب عن فروض الدراسة:        
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والقيبباس البعببدي دالببة إحصببائًيا بببين متوسببطي درجببات القيبباس القبمببي  فببروق توجببد"الفببرض األول  (4
 جامعبببة طبببالب مبببن العصببببي القولبببون عمبببي مقيببباس االحتبببراق النفسبببي لبببدي عينبببة مبببن مرضبببي

 ".المنصورة
رػػاف  ارفػػروؽ دالرػػ  رصحداػػد ارفرصرطػػ  رنفجفورػػدت"  ت"  اخصرػػدر ارردحػػث ا ػػصخدـ والخصرػػدر هػػذا ارفػػرض

 اراورػوف رااػ  فػف فرضػ  رػد  اراف ػ  االحصراؽ فاادس رن  اررعد  واراادس ارارن  اراادس درجدت فصو ط 
 ارفاءورة، واصضح ذرؾ فف خ ؿ ارجدوؿ ارصدر : جدفع  ط ب فف ارعءر 

 (6) جدول
 مقياس عمي البعدي والقياس القبمي القياس درجات متوسطي بين لمفروق اإلحصائية وداللتيا " ت " ديمة

 المنصورة جامعة طالب من العصبي القولون لدي عينة مرضي النفسي االحتراق

 االحتراق مقياس أبعاد
 النفسي

طالب جامعة المنصورة دبل 
 (20تطبيق البرنامج )ن=

طالب جامعة المنصورة بعد 
ديمة  (20تطبيق البرنامج )ن=

 )ت(
درجات 
 الحرية

مستوى 
 اتجاه الفروق الداللة

 ع م ع م

 النفسي اإلنياك
 3.31 29 21.856 1.317 13 1.337 15.73 والبدني

لصالح 
التطبيق 
 البعدي

انخفاض الكفاءة 
 3.31 29 31.184 1.358 13.87 1.351 18.97 وضعف اإلنجاز

 3.31 29 26.41 1.155 13.9 1.341 18.17 الضروط الدراسية
انخفاض مستوي 

المشاركة كما يدركيا 
 الطالب

9.83 1.177 6.33 3.928 14.872 29 3.31 

اتجاىات سالبة 
 3.31 29 15.46 1.343 13.43 1.729 16.33 اجتماعية وأسرية

 3.31 29 44.714 3.53 48.23 3.952 79.33 الدرجة الكمية لممقياس

 من الجدول السابق يتضح أنو:
 فااػػدس رنػػ  اررعػػد  وارااػػدس ارارنػػ  ارااػػدس درجػػدت صوجػػد  ػػروؽ ذات دالرػػ  إحءػػداا  رػػاف فصو ػػط 

ارفاءػػورة رءػػدرح ارصطراػػؽ اررعػػد   جدفعػػ  طػػ ب فػػف ارعءػػر  اراورػػوف رااػػ  فرضػػ  رػػد  اراف ػػ  االحصػػراؽ
حاػػػث جػػػدىت قػػػاـ "ت" ص ػػػدو   ،(15.32 -40.12 -6.02 -40.9 -,40.5 -40)المتوسبببط األدبببل=
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(، وهػػػ  قػػػاـ ذات دالرػػػ  إحءػػػداا  راػػػد 44.714 -15.46 -14.872 -26.41 -31.184 -21.856)
 .3.31ف صو  دالر  

 القيباس درجبات متوسبطي ببين إحصبائًيا دالبة فبروق توجبد" ومن ثم نقببل الفبرض البذي يبنص عمبى:
 طبالب مبن العصببي القولبون مرضبي لبدي عينبة مبن النفسبي االحتراق مقياس عمي البعدي والقياس القبمي
 ".المنصورة جامعة
 التتبعي والقياس البعدي القياس درجات متوسطي بين إحصائًيا دالة فروق توجد" الفرض الثاني (3

 جامعة طالب من العصبي القولون عينة من مرضي لدي النفسي االحتراق مقياس عمي
 ".المنصورة

رػاف  ارفػروؽ دالرػ  رصحداػد ارفرصرطػ  رنفجفورػدت"  ت"  اخصرػدر ارردحػث ا ػصخدفت والخصردر هذا ارفرض
 اراوروف راا  فف فرض  رد  اراف   االحصراؽ فاادس ارصصرع  رن  واراادس اررعد  اراادس درجدت فصو ط 
 ارفاءورة، واصضح ذرؾ فف خ ؿ ارجدوؿ ارصدر : جدفع  ط ب فف ارعءر 

 (,) جدول

 عمي التتبعي والقياس البعدي القياس درجات متوسطي بين لمفروق اإلحصائية وداللتيا " ت " ديمة
 المنصورة جامعة طالب من العصبي القولون عينة من مرضي لدي النفسي االحتراق مقياس

 االحتراق مقياس أبعاد
 النفسي

 جامعة طالب
 تطبيق بعد المنصورة
 (20=ن) البرنامج

طالب جامعة 
المنصورة بعد تطبيق 
البرنامج بفترة 

 (20)ن=

ديمة 
 )ت(

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

اتجاه 
 الفروق

 ع م ع م
 3.31 29 3.458 1.357 9.43 1.317 13 والبدني النفسي اإلنياك

لصالح 
التطبيق 
 التتبعي

الكفاءة وضعف انخفاض 
 اإلنجاز

13.87 1.358 13.37 1.586 3.342 29 3.31 

 3.31 29 5.135 3.898 13.23 1.155 13.9 الضروط الدراسية
انخفاض مستوي المشاركة 

 كما يدركيا الطالب
6.33 3.928 5.37 1.258 3.994 29 3.31 

 3.31 29 2.757 1.392 9.83 1.34 13.43اتجاىات سالبة اجتماعية 
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 االحتراق مقياس أبعاد
 النفسي

 جامعة طالب
 تطبيق بعد المنصورة
 (20=ن) البرنامج

طالب جامعة 
المنصورة بعد تطبيق 
البرنامج بفترة 

 (20)ن=

ديمة 
 )ت(

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

اتجاه 
 الفروق

 وأسرية
 3.31 29 7.594 4.378 44.93 3.53 48.23 الدرجة الكمية لممقياس

 من الجدول السابق يتضح أنو:
 فااػػدس رنػػ  ارصصرعػػ  وارااػػدس اررعػػد  درجػػدت ارااػػدس صوجػػد  ػػروؽ ذات دالرػػ  إحءػػداا  رػػاف فصو ػػط 

رءدرح ارصطراؽ ارصصرع   ارفاءورة جدفع  ط ب فف ارعءر  اراوروف فرض  رد  راا  فف اراف   االحصراؽ
حاػث جػدىت قػاـ "ت" ص ػدو   ،(11.92 -9.52 -,8.0 -40.32 -,40.2 -9.12)المتوسط األدل=

(، وهػػ  قػػػاـ ذات دالرػػػ  إحءػػداا  راػػػد ف ػػػصو  2.757-7.594 -3.994 -5.135 -3.342 -3.458)
 .3.31دالر  

 البعببدي القيبباس درجببات متوسببطي بببين إحصببائًيا دالببة فببروق توجببد" الثبباني ومببن ثببم نقبببل الفببرض
 جامعبة طبالب مبن العصببي القولبون مرضبي لدي عينة من النفسي االحتراق مقياس عمي التتبعي والقياس
 ." المنصورة
باستخدام المقاييس السيكومترية والمقابمة اإلكمينيكية واختببار )الفرض اإلكمينيكي(: الثالث الفرض  (2

، يمكن الكشبف عبن ديناميبات البنباء النفسبي لمرضبي القولبون العصببي (T.A.T)تفيم الموضوع 
 من طالب الجامعة الذين يعانون االحتراق النفسي. 

رصفػػاط  (T.A.T)صضػػد رت اصػػدا  كػػؿ فػػف درا ػػ  ارحدرػػ  وارفادرنػػ  اإلكناااكاػػ  واخصرػػدر صفهػػـ ارفوضػػوع 
فءػح ارراػدى ارػداادف  رػف ضػعؼ األاػد  نداػ  ارنردـ رػف ارراػدى ارػداادف  رنفػراض،  فافػد اصعنػؽ رءػورة األاػد، ا

ػػد رػػف صعطاػػؿ  ػػ  ارراػػدى اراف ػػ   درػػذات  ف ػػدرر ارخػػوؼ وارانػػؽ وارعدواااػػ ، كفػػد افءػػح ارراػػدى ارػػداادف  أاضا
صعػػدا  فػػف صرراصػػدت أودارػػ  ورػػد  ارفػػراض أفػػراض ذكوراػػ  حاػػث ااػػوـ رػػدور األب صجػػده أخصػػ  ارءػػغري، كفػػد 

ذات ردرعػػػدرـ ارخػػػدرج   اجػػػد أاهػػػد فضػػػطرر   هػػػو اراهػػػد فنااػػػ  رػػػدألحزاف افءػػػح ارراػػػدى ارػػػداادف  رػػػف ر قػػػ  ارػػػ
 وارغرر . 
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 التوصيات:
 في ضوء ما توصمت إليو الدراسة يوصي الباحث بما يمي:

إصدح  ارفرء  أفدـ ارطػ ب ر  ػصفددة فػف اررػراف  اإلر ػددا  رنػا أف اػصـ صطرااهػد  ػ  فراكػز اإلر ػدد  -1
ـ رنا ارصعدفؿ فػا ارضػغوط اردرا ػ  حصػا ال اءػنوا إرػا درجػ  اراف      ارجدفعدت وذرؾ رف دردصه

 االحصراؽ اراف  .

ارصعػػػػػدوف رػػػػػاف ارجدفعػػػػػدت ووزارة ارءػػػػػح  رصافاػػػػػذ اررػػػػػراف  اإلر ػػػػػددا  رخفػػػػػض حػػػػػدة االحصػػػػػراؽ اراف ػػػػػ   -2
ارفءدحب الرصهدب اراوروف ارعءر  ردي ارط ب وصدرارهـ رنا ا صراصاجادت ارصعدفؿ فػا ارف ػك ت 

 ـ.ارص  قد صواجهه

أف اكػػػوف ضػػػفف ارفاػػػػررات ارصػػػ  صػػػػدرس  ػػػ  اركناػػػػدت ارعفناػػػ  فػػػػددة ص ػػػفا رػػػػادارة ارضػػػغوط اراف ػػػػا   -3
 واالحصراؽ اراف  .

 الحواشي:
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 دائمة المراجع

 أوالا: ارفراجا ارعررا :
 ،فجدالصػػػػ  اصجدهدصػػػػ  اظرادصػػػػ  اراف ػػػػ  اإلر ػػػػدد(. 4991) الزغبببببي محمببببد أحمببببد -4

 .اليمنية الحكمة دار: صنعاء

 النفسببي اإلرشبباد مببن كببل فاعميببة مببدى(. 4995) زيببدان مصببطفي محمببد إيمببان -3
 مبببن عينبببة لبببدى النفسبببي االحتبببراق حبببدة تخفيبببف فبببي الموجبببو وغيبببر الموجبببو

 .القاىرة جامعة التربوية، والبحوث الدراسات معيد ،دكصوراه ر در  المعمومات،

 الدراسببات تطببوير مركببز: القبباىرة ،ارضػػغوط إدارة(. 3005) يوسببف سببيد جمعببة -2
 .اليندسية والبحوث العميا

 ،اراف ػ  واإلر ػدد اراف ػا  ارءػح     درا دت(. 3003) زىران السالم عبد حامد -1
 .الكتب عالم: القاىرة

 النطبق اضبطرابات معالجي لدى النفسي االحتراق(. 3043) ياسين محمد حمدي -8
 .يونيو(، 92 ،90) العدد(، 38) س، ارافس رنـ فجن ، والكالم

 اضببطرابات معببالجي لببدى النفسببي االحتببراق(. 3044) الحميببد عبببد سببيد زينببب -6
 .يوليو ،(2) العدد(، 40) المجمد ،رررا  درا دت فجن  المرة،

 .المسيرة دار: عمان، اراف ا  ارءح (. 3003) رضوان جميل سامر -,

 وعالدتببو النفسببي االحتببراق مسببتوى(. 3002) سببممان سببعيد الكببريم عبببد سببامر -5
 مببديريات فببي الحكوميببة المببدارس فببي التربببويين المرشببدين لببدى الضبببط بمركببز
 .فمسطين القدس، جامعة ،فدج صار ر در  الرربية، الضفة شمال محافظة

 لبدى البذات مفيبوم لتحسبين برنبامج فاعميبة(. 3008) شبعبان سبيد محمد سحر -9
 جامعة لمطفولة، الدراسات معيد ،دكصوراه ر در  األطراف، مبتوري المراىقين عينة
 .شمس عين

 خفببض فببي جمعببي إرشببادي برنببامج فاعميببة(. 3046) الخواجببة الفتبباح عبببد -40
 الببدبموم معممببي مببن عينببة لببدي النفسببي والضببرط النفسببي االحتببراق مسببتوي
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 ،(3) المجمببد ،واررحػػث رندرا ػػ  ارػػدور  ارفعهػد فجنػػ  دببابوس، السببمطان بجامعببة
 .مارس ،(2) العدد

 مكتببببة: القببباىرة، واإلدار  ارءػػػادر  ارػػػافس رنػػػـ(. 3009) فبببرج القبببادر عببببد -44
 .المصرية األنجمو

 العببرب الطببالب عنببد النفسببي االحتببراق(. 3002) الشببعبي حسببن سببيف عبببده -43
 ر ػػدر  مؤتببة، جامعببة فببي والجببنس األكبباديمي بالتخصببص وعالدتببو الوافببدين
 .األردن مؤتة، جامعة العميا، الدراسات عمادة كمية ،فدج صار

 عمبى وآثباره النفسبي االحتبراق مسبتويات(. 3042) بالحاج أحمد محمد عفاف -42
 عبين جامعبة ،ارصررا     ارعنف  اررحث فجن  األساسي، التعميم مرحمة معممات
 (.4) الجزء(، 41) العدد شمس،

 أمببان ىببال: ترجمببة. )ارعءػػر  اراورػػوف فص زفػػ (. 3042) موريبباتى. ج كيببران -41
 .المؤلف دار. الرياض(. الدين

 الببنفس الخصببائص(. 3002) اهلل عبببد سببموى الشببقيرات، الببرحمن عبببد محمببد -48
 ارصررواػػػػ  ارعنػػػػوـ فجنػػػػ  العصبببببي، القولببببون تيببببيج متالزمببببة لمرضببببي عصبببببية
 .ديسمبر(، 1) العدد(، 1) المجمد البحرين، جامعة ،واراف ا 

 وأمبراض وفسبيولوجيا وتشبريح اليضبمي الجيباز(. 4991) الطبية الموسوعة -46
 - اليضببمي بالجيبباز الممحقببة األعضبباء – والسببفمي العمببوي اليضببمي الجيبباز
 .لممطبوعات الشردية الشركة: القاىرة الرابع، المجمد ومصادره، الرذاء مكونات

 وعالدتببو النفسببي االحتببراق(. 3005) الزىرانببي أحمببد بببن عثمببان بنببت نببوال -,4
 ر ػدر  الخاصبة، االحتياجبات ذوى مبع العبامالت لبدى الشخصبية سمات ببعض

 .المكرمة مكة القرى، أم جامعة التربية، كمية ،فدج صار

 رداااد: ارفراجا األجارا :
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 عمبم مجمبة، والكبالم النطبق اضطرابات معالجي لدى النفسي االحتراق(. 3043) ياسين محمد حمدي(4)
 .6ص ،يونيو(، 92 ،90) العدد(، 38) س، النفس

 ،(. عمبببم البببنفس الصبببناعي واإلداري، القببباىرة: مكتببببة األنجمبببو المصبببرية3009القبببادر فبببرج ) عببببد(3)
 .48ص

 .,28-286ص ،المسيرة دار: عمان، النفسية الصحة(. 3003) رضوان جميل سامر(2)
(. فاعمية برنامج إرشبادي جمعبي فبي خفبض مسبتوي االحتبراق النفسبي 3046عبد الفتاح الخواجة )(1)

والضببرط النفسببي لببدي عينببة مببن معممببي الببدبموم بجامعببة السببمطان دببابوس، مجمببة المعيببد الببدولي 
 .3ص مارس،(، 2(، العدد )3لمدراسة والبحث، المجمد )

(
5
)Rogers, C. (1970). Encounter group first published in the U.S.A, pp. 14-39. 

(. فاعميببة برنببامج لتحسببين مفيببوم الببذات لببدى عينببة المببراىقين 3008سببحر محمببد سببيد شببعبان )(6)
 .,1 ص ،مبتوري األطراف، رسالة دكتوراه، معيد الدراسات لمطفولة، جامعة عين شمس

واإلرشبباد النفسببي، القبباىرة: عببالم (. دراسببات فببي الصببحة النفسببية 3003حامببد عبببد السببالم زىببران )(,)
 .,38 ص، الكتب

 الحكمببة دار: صببنعاء مجاالتببو، اتجاىاتببو نظرياتببو النفسببي اإلرشبباد(. 4991) الزغبببي محمببد أحمببد(5)
 .,3 ص، اليمنية

(
9
)Sharma, R. R. (2007). Indian model of executive burnout. Vikalpa, 32 (2), p. 

24. 

(
10

)Maslach, C., Schaufcli, W. & Leiter, M. (2001). "Job burnout" in Fiskc, S.T., 

Schacter, D.L. and Zahn- wayler, C. (Eds), Annual Review of psychology, 

Annual Reviews, Palo Alto, 52, p.397. 
(
11

)Cattell, A. (2009). Learning from Burnout: Developing Sustainable Leaders 

and Avoiding Career Derailment, Industrial and Commercial Training, Vol. 

41, No. 4, p.16. 

(
12

)Koeske, G. F., & Koeske, R. D. (1989). Construct validity of the Maslach 

Burnout Inventory: A critical review and reconceptualization. The Journal of 

Applied Behavioral Science, 25(2), p.50. 

(. مسبتوى االحتبراق النفسبي وعالدتبو بمركبز الضببط لبدى 3002سبامر عببد الكبريم سبعيد سبممان )(42)
المرشببدين التربببويين فببي المببدارس الحكوميببة فببي مببديريات محافظببة شببمال الضببفة الرربيببة، رسببالة 

 .18 ص ،ماجستير، جامعة القدس، فمسطين
إدارة الضبببروط، القببباىرة: مركبببز تطبببوير الدراسبببات العميبببا والبحبببوث (. 3005جمعبببة سبببيد يوسبببف )(41)

 .31 -32ص ،اليندسية
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(. االحتبراق النفسبي لبدى معبالجي اضبطرابات المربة، مجمبة دراسبات 3044زينب سيد عبد الحميبد )(48)
 .892 ص ،(، يوليو2(، العدد )40عربية، المجمد )

راق النفسبي وعالدتبو بببعض سبمات الشخصبية (. االحتب3005نوال بنت عثمان بن أحمد الزىراني )(46)
لدى العامالت مع ذوى االحتياجات الخاصة، رسبالة ماجسبتير، كميبة التربيبة، جامعبة أم القبرى، مكبة 

 .32 ص ،المكرمة

(. مدى فاعمية كل من اإلرشاد النفسي الموجبو وغيبر الموجبو 4995إيمان محمد مصطفي زيدان )(,4)
ى عينببة مببن المعمومببات، رسببالة دكتببوراه، معيببد الدراسببات فببي تخفيببف حببدة االحتببراق النفسببي لببد

 .43 ص ،والبحوث التربوية، جامعة القاىرة

(. ف ػػصوادت االحصػػراؽ اراف ػػ  وآرػػدره رنػػا فعنفػػدت فرحنػػ  ارصعنػػاـ 2313رفػػدؼ فحفػػد أحفػػد ردرحػػدج )(18)
 .275 ص ،(1(، ارجزى )14راف  فس، ارعدد ) األ د  ، فجن  اررحث ارعنف     ارصررا ، جدفع 

 .46 ص (، مرجع سبق ذكره،3002سامر عبد الكريم سعيد سممان )(49)

 .,4 ص مرجع سبق ذكره، (،3002(سامر عبد الكريم سعيد سممان )30)

(
21

)Kaplan, HI. and Sadock B.J., (1996). Pocket handbook clinical psychiatry, 

2nd edition, Wailliams and Wilkins, Baltimore, p.103. 

(. االحتبببراق النفسبببي عنبببد الطبببالب العبببرب الوافبببدين وعالدتبببو 3002عببببده سبببيف حسبببن الشبببعبي )(33)
بالتخصببص األكبباديمي والجببنس فببي جامعببة مؤتببة، رسببالة ماجسببتير، كميببة عمببادة الدراسببات العميببا، 

 .44 ص ،جامعة مؤتة، األردن
بية لمرضبببي (. الخصبببائص البببنفس عصببب3002محمبببد عببببد البببرحمن الشبببقيرات، سبببموى عببببد اهلل )(32)

(، 1متالزمببة تيببيج القولببون العصبببي، مجمببة العمببوم التربويببة والنفسببية، جامعببة البحببرين، المجمببد )
 .80ص ،(، ديسمبر1العدد )

(
24

)Sanchez-Cuen, J. A., Irineo-Cabrales, A. B., Bernal-Magana, G., & de Jesus 

Peraza-Garay, F. (2017). Health-related quality of life in adults with irritable 

bowel syndrome in a Mexican specialist hospital. A cross-sectional study. 

Revista Espanola de Enfermadades Digestivas (REED), 109, (4), p. 265. 

 (. متالزمة القولون العصبي. )ترجمة: ىبال أمبان البدين(. الريباض. دار3042كيران ج. مورياتى )(38)
 .48 ص ،المؤلف

 .41 ص ،مرجع سبق ذكره(. 3042كيران ج. مورياتى )(36)
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(. الجيبباز اليضببمي وتشببريح وفسببيولوجيا وأمببراض الجيبباز اليضببمي 4991الموسببوعة الطبيببة )(,3)
مكونبات الربذاء ومصبادره، المجمبد الراببع،  -األعضاء الممحقة بالجياز اليضمي  –العموي والسفمي 

 .622ص ،القاىرة: الشركة الشردية لممطبوعات
(
28

)Costin, F.& Dragons, J.G (1989), "Abnormal Psychology" pattern, Issues, 

interventions" New York, p.201. 

(
29

)Nichols, M. (2001). A disorder comes out of the closet. Maclean's, 114(6), 

p.49. 


