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Abstract: This study aims at measuring the level of psychological burnout and adaptation strategies of health practitioners 

during the COVID-19 pandemic in Al-Kamel Governorate. The study sample included 155 health practitioners in Al-Kamel 

Governorate. The Maslach psychological burnout scale was used as a study tool, which was developed by (Al-Sharif, 2020), 

as well as developing the adaptation strategies tool which consisted of 24 paragraphs divided into four dimensions: 

knowledge acquisition, problem solving, social support, and problem avoidance. The researcher adopted the descriptive 

(analytical) approach in the study. The findings of this study revealed that the psychological burnout of repetition resulted 

in the equivalent of (2.5) days per week, with a lower intensity than the average. The findings of the most common 

adaptation strategies used, revealed a statistically significant difference between the study sample of the level of 

psychological burnout (repetition) according to years of experience and specialization in the first, second and third 

dimensions. However, no significant differences were shown in terms of severity and the other dimensions. Also, no 

differences were detected in relation to gender. In addition, there are differences in health practitioners' adaptation 

strategies based on years of service, gender, and specialization. Moreover, in view of the Corona pandemic in Al-Kamel 

Governorate, there was no significant correlation between burnout levels and health practitioners' adaptation strategies. 

The researcher recommended that we should try to find preventive and treatment programs and conduct specialized 

courses for health practitioners to provide them with skills that enable them to overcome the difficulties in work. 
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االحتراق النفس ي واستراتيجيات التكيف لدى املمارسين الصحيين في ظل جائحة كورونا 

 بمحافظة الكامل

 عبد التواب فزاع السلمي

 اململكة العربية السعودية ||جامعة طيبة  ||كلية التربية 

 محمد عبد الرحمن يوسف

 األردن ||جامعة مؤتة  ||كلية العلوم التربوية 

قياس مستوى االحتراق النفس ي واستراتيجيات التكيف لدى املمارسين الصحيين في ظل جائحة إلى  هدفت هذه الدراسة املستخلص:

لالحتراق النفس ي  (Maslach) صحي. وقد تم استخدام مقياس ماسالش ( ممارس155) كورونا بمحافظة الكامل، وتكونت العينة من

( فقرة مقسمة على أربعة 24) (، وكذلك قام الباحث بتطوير أداة استراتيجيات التكيف وتكونت من2020) املستخدم من قبل الشريف
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 .التحليلي( في الدراسة) املنهج الوصفي اند الباحثوحل املشكالت والدعم االجتماعي وتجنب املشكالت، واعتم أبعاد هي: ُبعد البناء املعرفي

 
ً
وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى االحتراق النفس ي كان أقل من املتوسط، وأظهرت نتائج استراتيجيات التكيف األكثر استخداما

وجود تباين دال إلى  ت النتائجبالترتيب كانت في البناء املعرفي، ثم حل املشكالت ثم الدعم االجتماعي ثم تجنب املشكالت، كما اشار 

 بين عينة الدراسة ملستوى االحتراق النفس ي
ً
 لسنوات الخبرة والتخصص في البعد األول: البناء املعرفي، والبعد ) إحصائيا

ً
التكرار( تبعا

  الثاني: حل املشكالت، والبعد الثالث: الدعم االجتماعي وعدم وجود فروق من حيث الشدة في باق األبعاد، وكذلك
ً
عدم وجود فروق تبعا

 لسنوات الخدمة لصالح أكثر من 
ً
سنوات، والجنس لصالح اإلناث، والتخصص 10للجنس، ووجود فروق في استراتيجيات التكيف تبعا

لصالح فني وأخصائي غير طبيب، عدم وجود عالقة ارتباطية دالة بين مستوى االحتراق النفس ي واستراتيجيات التكيف لدى املمارسين 

العمل على إيجاد برامج وقائية وعالجية لتفادي االحتراق النفس ي ب الباحثانوقد أوص ي  .ن في ظل جائحة كورونا بمحافظة الكاملالصحيي

عند املمارسين الصحيين، القيام بدورات تخصصية للممارسين الصحيين الهدف منها إكسابهم املهارات التي تمكنهم من التغلب على 

 مارسين الصحيينصعوبات العمل في مهنة امل

 االحتراق النفس ي، استراتيجيات التكيف، املمارسين الصحيين، جائحة كورونا. الكلمات املفتاحية:

 .املقدمة -1

يعتبر الكثير من الباحثين واألخصائيين في علم النفس واإلدارة والسلوك التنظيمي بأن العصر الحالي هو عصر 

االختالف والتباين في األفكار إلى  لتغيرات والتطورات السريعة، إضافةاإلى  الضغوط واألزمات النفسية، وذلك نظرا

استنزاف إلى  واالتجاهات والقيم وسمات الشخصية، وتؤدي الضغوط الداخلية والخارجية التي يتعرض لها العامل

تبلد إلى  افةجسمي وانفعالي، وأهم مظاهره فقدان االهتمام بنفسه وبالوظيفة، وعالقته مع زمالئه واملشرف، باإلض

إلى  املشاعر ونقص الدافعية، وفقدان االبتكارية ونقص الشعور باإلنجاز مع ضغوط العمل، وهذا ما يؤدي بالعامل

 (.2018حاتم، ) زيادة احتمال وقوعه فريسة ملا يسمی باالحتراق النفس ي

االستنزاف إلى  دالعوائق األساسية لكل عملية تغيير وتنمية، ویعرض الفر  إحدىيعد االحتراق النفس ي 

أن عمال قطاع الخدمات إلى  الداخلي واالحساس باالنهيار وعدم القدرة على االنجاز، ویعود مفهوم االحتراق النفس ي

االجتماعية واإلنسانية هم األكثر عرضة لإلصابة باالحتراق النفس ي. ویعد االحتراق النفس ي من الظواهر النفسية التي 

ماتهم بمهنة املمارسين الصحيين، وذلك ألهمية الدور الذي يمثله املمارسين الصحيين في نالت اهتمام الباحثين واهتما

 (.2017باتشو، ) املستشفيات الصحية

إن طبيعة العمل والظروف التي ينجز بها العمل يمكن أن تكون لها انعكاسات سلبية على صحة العامل 

 إلى  تصلبوجه عام وعلى املمارسين الصحيين على وجه الخصوص، وقد 
ً
حد اإلنهاك واالستنزاف الذي يعد شعورا

 بدرجة عالية من اإلرهاق الذي يتعرض له املمارس الصحي نتيجة للضغوط الكثيرة التي يعايشها في عمله
ً
 عاما

 (. 2013نعيمه، )

البحث عن أهم السبل من أجل املحافظة على استقراره إلى  ويضطر املمارس الصحي ملواجهة تلك املواقف

 التعامل والتكيف معها وتخفيف آثارها وحلها، وتو 
ً
ازنه النفس ي والصحي، وإن املمارس الصحي يواجه الضغوط محاوال

فيستخدم من أجل ذلك استراتيجيات للتكيف كوسيلة لخفض حدة التوتر والقلق الذي يشعر به، بهدف معرفة 

 (.2017الدين، ) االحتراق النفس ي استراتيجيات التكيف التي يلجأ إليها املمارسين الصحيين في وضعيات

تعد استراتيجيات التكيف هي األساليب التي يتخذها الفرد ويمارسها للتعامل مع مواقف الحياة الضاغطة، 

والتي يستخدمها الفرد تجاه املواقف التي يتعرض لها، وتختلف هذه االستراتيجيات باختالف األشخاص، فيما 

 للفروق الفردية املوجودة بين األشخاص يستخدمه شخص تجاه موقف معين قد ال 
ً
أبو ) يستخدمه آخر، وذلك نظرا

 (.2016العيش، 
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ورونا املستجد
ُ
ُمنذ أن ظهر في الصين في ديسمبر  COVID-19 إذ يعيش العالم تحت وطأة ملفات فايروس ك

 باألزمة، ذلك ره بوصفبأس العالم م ثم انتشر في بقية دول العالم بشكل سريع وُمريع بعد ذلك. مما دفع 2019عام 

 على نمط حياتهم، وأثر على إلى 
ً
 طرأ قهرا

ً
تعرض كافة فئات املجتمعات لتغيير غير مسبوق في فترة زمنية قصيرة، تغيرا

 (.2020بلوافي،) أنظمة الرعاية الصحية في جميع دول العالم

الم، في ست قارات، ليصل دولة حول الع 180في أكثر من ” 19 -كوفيد ”وقد انتشر فيروس كورونا املستجد 

من  7الف إنسان كما في نهاية شهر  750مليون إنسان، وحصد أرواح ما يقارب 20العدد اإلجمالي للمصابين أكثر من 

، وهو تاريخ تسجيل أول إصابة بالفيروس في اململكة، والتي 2020مارس 20. لم تتأثر به السعودية حتی 2020العام 

 (. 2020عفانه، ) أثرها بالجائحةتلت إعالن العديد من الدول ت

، وبرزت ك
ً
املشكالت في الحیاة  إحدىوُيعد االحتراق النفس ي من االضطرابات النفسية التي ظهرت حديثا

وصف 
ُ
الیومیة لبعض األفراد، وهي عبارة عن اضطراب ينتج عن تعرض الفرد للضغوط النفسیة بصورة دائمة، وت

خصائِص النفسیة لإلنسان مع مختلف املتغيرات الحياتية بسبب عوامل بأنها تشخیص الضطرابات تتعلق بتكیف ال

شخصیة وتنظیمیة متداخلة، بحیث یشعر الفرد أنه غير قادر على التعامل مع أي ضغوط إضافية في الوقت الحالي، 

صحية وعلى الرغم من التطور الحاصل في املنظمة الصحية املقدمة للمرض ی، وشمل هذا التطور تقديم الخدمات ال

للممارسين الصحيين املصابين بفايروس كورونا األمر الذي يجعلهم أكثر عرضة للمشكالت النفسية والعضوية التي قد 

  (.2018، وآخرون )النصراوين تتسبب بارتفاع مستوى الضغط النفس ي لديهم

وتشمل الطرق  ويمكن التغلب على العوامل املسببة لالحتراق النفس ي من خالل تنمية استراتيجيات التكيف

املناسبة ملساعدة املمارسين الصحيين على احداث التغيرات الالزمة لخفض مستوى االحــــتراق النفس ي لدى املمارسين 

النواصرة، ) الصحــييـــــن في ظل جائـــحة كـــــورونا مثل مهارات حل املشكالت ومصادر املساندة االجتماعية املتوفرة

2020.) 

املمارسين الصحيين في هذه الفترة فايروس كورونا. ويحاول املمارس الصحي في ظل هذه أكبر تحدي يواجهه 

الظروف استخدام استراتيجيات تكيفه للحد من وطأة ما يعانيه من ضغوط في ظل أزمة كورونا إلعادة اتزانه النفس ي 

 والتكيف مع االحتراق النفس ي.

 :مشكلة الدراسة

استنزاف إلى  مزيد من الضغوط النفسية التي تؤديإلى  ن العاملينيتعرض املمارسين الصحيين كغيرهم م

طاقاتهم وجهودهم، املتمثلة في: طول ساعات العمل وطبيعة املرض ی الذين يتعاملون معهم وقلة الحوافز املادية التي 

 أن املم
ً
ارسين تتناسب مع الظروف في ظل جائحة كورونا زادت الضغوط أكثر من حيث نسبة املخاطرة، وخصوصا

 عن أهاليهم. والتي قد ينتج عنه آثار سلبية من 
ً
الصحيين أكثر عرضة للعدوى وأنهم يقضون ساعات عمل أطول بعيدا

م مع هذا الوضع والتخفيف من ؤ استراتيجيات التكيف للتال إلى  اللجوءإلى  الناحية النفسية األمر الذي يضطرهم

 (.2020الشريف، ) حدة هذه الضغوط

حتراق النفس ي على املمارسين الصحيين، ويتمثل ذلك في حدوث بعض الظواهر السلبية مثل: كما قد يؤثر اال 

اإلرهاق والشعور بالعجز والتعب وفقدان االهتمام بالعمل التي تسبب استنزاف طاقة ودافعية املمارسين الصحيين في 

 انون من االحتراق النفس ي.ظل أزمة فايروس كورونا، مما يزيد شعورهم باإلحباط والقلق ومن املمكن أن يع
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 ألهمية الدور الذي يقوم فيه املمارسين الصحيين اتجاه املصابين بفايروس كورونا، وأهمية االستقرار 
ً
ونظرا

النفس ي لهم، وتجنب األسباب املؤدية لالحتراق النفس ي قدر اإلمكان والتصدي لها عند حدوثها واستخدام 

 على أدائهم داخل املنظومة الصحية. استراتيجيات التكيف املناسبة لها، والذ
ً
 ي ينعكس ايجابا

 في السؤال الرئيس اآلتي:الدراسة  تتحدد مشكلةلذا 

عالقته باستراتيجيات التكيف لدى املمارسين الصحيين بمحافظة ما مستوى االحتراق النفس ي و ما 

 ؟الكامل في ظل جائحة كورونا

 األسئلة الفرعية التالية:وتنبثق منه 

 االحتراق النفس ي لدى املمارسين الصحيين في محافظة الكامل؟ما مستوى  -1

 لدى املمارسين الصحيين في ظل جائحة كورونا بمحافظة الكامل؟ -2
ً
 ما أكثر استراتيجيات التكيف استخداما

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االحتراق النفس ي لدى املمارسين الصحيين بمحافظة الكامل  -3

 لسنوات 
ً
 الخدمة، والجنس، والتخصص؟ تبعا

4-  
ً
هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في استراتيجيات التكيف لدى املمارسين الصحيين بمحافظة الكامل تبعا

 لسنوات الخدمة، والجنس، والتخصص؟ 

 أهداف الدراسة:

 تهدف الدراسة إلى التعرف على:

 ل.مستوى االحتراق النفس ي لدى املمارسين الصحيين بمحافظة الكام -1

 استراتيجيات التكيف لدى املمارسين الصحيين بمحافظة الكامل. -2

 لسنوات الخدمة،  -3
ً
الفروق في مستوى االحتراق النفس ي لدى املمارسين الصحيين بمحافظة الكامل تبعا

 والجنس، والتخصص.

 لسنوات الخدمة،  -4
ً
الفروق في استراتيجيات التكيف لدى املمارسين الصحيين بمحافظة الكامل تبعا

 لجنس، والتخصص.وا

 العالقة بين االحتراق النفس ي وأساليب التكيف لدى املمارسين الصحيين في محافظة الكامل. -5

 :أهمية الدراسة

 :األهمية النظرية 

زيادة وعي املمارسين الصحيين أنفسهم بمستوى االحتراق النفس ي لديهم واستراتيجيات التكيف التي يمتلكونها  -

 أعلى درجات تحقيقهم لذواتهم ورضاهم الشخص ي عنها.إلى  ر والوصول مما يدفعهم للسعي نحو التطوي

مستوى االحتراق النفس ي واستراتيجيات إلى  تسهم هذه الدراسة في توجيه نظر املسؤولين في وزارة الصحة -

التكيف لدى املمارسين الصحيين، وبالتالي وضع الخطط املناسبة للتعامل معهم مما يسهم في تطوير عمل 

 الصحي ملواجهة الضغوط وزيادة قدرتهم على التكيف مع هذ الجائحة.املمارس 

إجراء املزيد من البحوث املتصلة بهذا املوضوع وتناول متغيرات أخرى لم إلى  تستحث هذه الدراسة الباحثين -

 تتناولها هذه الدراسة.

راق النفس ي تزويد ميدان الدراسات والبحوث العربية والسعودية بدراسة حديثة حول درجات االحت -

 واستراتيجيات التكيف في ظل ظروف جائحة كورونا لدى فئة من فئات املجتمع وهي املمارسين الصحيين.
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 :األهمية التطبيقية 

 تساهم هذه الدراسة في تطوير برامج إرشادية خاصة باملمارسين الصحيين.  -

راتيجيات التكيف في ظل جائحة تكمن هذه الدراسة على النتائج املتوقعة حول مستوى االحتراق النفس ي واست -

 كورونا في كيفية تصميم البرامج اإلرشادية والعالجية املناسبة.

توفر الدراسة الحالية أدوات للكشف عن مستوى االحتراق النفس ي واستراتيجيات التكيف، مما يساعد الباحثين  -

 على القيام بدراسات تسهم في إثراء املعرفة العلمية.

 حدود البحث

 الحدود اآلتية: الدراسة على هذه قتصر ت

  :االحتراق النفس ي واستراتيجيات التكيف في ظل جائحة كوروناالحد املوضوعي. 

  :املمارسين الصحيين في املستشفى الحكومي ومراكز الرعاية األولية الصحية بمحافظة الكاملالحد البشري.  

 ة في محافظة الكامل باململكة العربية املستشفى الحكومي ومراكز الرعاية األولية الصحي :الحد املكاني

 السعودية.

 هــــ.1442تم تطبيق هذه الدراسة في الفصل الدراس ي الثاني من العام الجامعي  :الحد الزماني 

 مصطلحات الدراسة:

التعرض املستمر لضغوط عالية،  جةیحالة من اإلنهاك أو االستنزاف البدني واالنفعالي نت": االحتراق النفس ي -

االحتراق النفس ي في مجموعة من الظواهر السلبية منها: التعب واإلرهاق والشعور بالعجز، وفقدان ويتمثل 

االجتماعية والسلبية في  اتاالهتمام بالعمل والسخرية من اآلخرين، والكآبة والشك في قيمة الحياة، والعالق

 (.2019نجم، ) "مفهوم الذات

o ويعرف :
ً
فراد عينة الدراسة على مقياس االحتراق النفس ي الذي تم تطويره بالدرجة التي حصل عليها أ" إجرائيا

 ."لغايات تخص أهداف هذه الدراسة

تعرف استراتيجيات التكيف بأنها مجموعة من األساليب أو الطرق والنشاطات الدينامية  :التكيف استراتيجيات -

شكلة وتخفيف التوتر االنفعالي والسلوكية واملعرفية التي يستخدمها الفرد مواجهة املوقف الضاغط لحل امل

 (.2016أبو العيش، ) "املترتب عليها

o  عرفتو  
ً
بالدرجة التي حصل عليها أفراد عينة الدراسة على أساليب استراتيجيات التكيف وأداة الدراسة " :إجرائيا

 ."التي تم تطويرها لغايات تخص أهداف هذه الدراسة

األطباء البشريين وأطباء األسنان. والصيادلة  منهن الصحية كل من يرخص له بمزولة امل" :الصحيين املمارسين -

األخصائيين، والفنيين الصحيين في: األشعة والتمريض، والتخدير، واملختبر والصيدلية والبصريات والوبائيات 

ليزر، والتصوير الطبقي والعالج النووي وأجهزة ال وتركيبهاواألطراف الصناعية والعالج الطبيعي، ورعاية األسنان 

والعمليات واألخصائيين النفسيين واالجتماعيين وأخصائي التغذية، والصحة العامة والقبالة واإلسعاف، 

ومعالجة النطق والسمع، والتأهيل الحرفي والعالج الحرفي، والفيزياء الطبية وغير ذلك من املهن الصحية األخرى 

الربيعة، ) "ة والهيئة السعودية للتخصصات الصحيةالتي يتم االتفاق عليها بين وزيري الصحة والخدمة املدني

2017.) 
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o ويعرف :
ً
هو الشخص الذي يقوم بخدمات الرعاية الصحية الوقائية أو العالجية أو التأهيلية بطريقة " إجرائيا

منظمة لألفراد أو العائالت أو املجتمعات. والذي يعمل في املستشفى الحكومي ومراكز الرعاية األولية الصحية 

 ."ذي استجاب على أدوات الدراسة في محافظة الكاملوال

 .الدراسات السابقةاإلطار النظري و  -2

 
ا
 اإلطار النظري: -أوال

العملية التي يتم فيها استنزاف الطاقة املرتبطة بوظيفة ما ويؤدي إليها مشاعر إلى  يشير االحتراق النفس ي

الهيدروجيني السلبي وظاهرة شائعة في مهنيي الخدمة العجز والسخرية لدى الفرد. واالحتراق النفس ي هو الرقم 

فإنه يؤثر  ،مثل األطباء واملمرضات واملستشارون واألخصائيون االجتماعيون. وإذا استمر االحتراق النفس ي ،اإلنسانية

 على سبيل املثال يسبب اإلرهاق الواسع واضطرابات مثل القلق واالكتئاب، ،سلًبا على الصحة الجسدية والنفسية

ويقلل من دوافع العمل واإلنتاجية، وأن األشخاص الذين يقدمون خدمات الرعاية هم أكثر عرضة لتجربة االحتراق 

إلى  جنب. وصنف ماسالش العوامل املتعلقة باالحتراق النفس يإلى  النفس ي، مع زيادة الطلب على الرعاية جنًبا

لقة باالحتراق النفس ي استخدمت هذه العوامل التي شخصية وموقع العوامل املؤثرة. والعديد من الدراسات املتع

باختصار، وإذا استمر االحتراق النفس ي لفترة طويلة بين أولئك الذين يقدمون خدمات الرعاية،  Maslachحددها 

إلى  تدهور جودة الخدمات املقدمة ويؤديإلى  فقد يعانون من اإلرهاق وانخفاض في الدافع للعمل مما قد يؤدي

 (.Kim,Lee, 2021) جاه املرض ی لذلكسلوك مس يء ت

تعرف استراتيجيات التكيف بأنها تلك الجهود التي يبذلها الفرد للتغلب والسيطرة على األحداث، واملواقف 

الضاغطة، أو تحملها، أو خفضها، أو تقليلها سواء كانت هذه الجهود نفسية، أو سلوكية، أو انفعالية، وسواء كانت 

بصرف النظر إذا كانت و  ء كانت إقداميه أو إحجاميه، وسواء كانت فعالة أو غير فعالة،ايجابية أو سلبية، وسوا

نتائجها جيدة أم غير جيدة. كما يعرف كل من الزاروس وفولكمان: استراتيجيات التكيف بأنها تغيير مستمر في 

 برها الفرد تفوق قدراته وتعرفاملجهودات املعرفية والسلوكية، من أجل إدارة املطالب الداخلية والخارجية التي يعت

بأنها مصطلح يتضمن كل الجهود السلوكية واملعرفية التي يستخدمها األفراد شعوريا لتحقيق أو خفض تأثيرات )

 (.2018عاشور، ) املوقف الضاغط(

فيروسات الكورونا املعروفة والتي قد إلى  تلك الفيروس الذي ينتمی :Covied -19فيروس کورونا املستجد 

ب املرض لإلنسان والحيوان، والذي وصفته منظمة الصحة العاملية بالجائحة، والذي ظهر مؤخرا في مدينة تسب

، وتتجلى أعراضه املرضية في الحمی واإلرهاق والسعال الجاف واألالم، حيث ينتقل 2019يوهان الصينية في نهايات

من األنف أوالفهم عندما يسعل الشخص املصاب  اإلنسان عن طريق القطيرات الصغيرة التي تتناثر إلى  هذا الفيروس

به أو يعطس، كما يمكن أن ينتقل الفيروس لإلنسان مسببا له تلك الحالة املرضية من خالل القطيرات املتناثرة على 

  (.2020الفقي، ) األسطح املحيطة بالشخص

لصحية املباشرة للمريض املمارس الصحي هو من يقدم أو يشارك في تقديم الرعاية ا املمارسين الصحيين:

سواًء أكان ذلك في شكل خدمة تشخيصية أو عالجية أو تأهيلية ذات تأثير على الحالة الصحية ويشمل األطباء وأطباء 

األشعة والتمريض والتخدير واملختبر والصيدلية والبصريات ) األسنان والصيادلة واملمرضين والفنيين الصحيين في

ية والعالج الطبيعي ورعاية األسنان وتركيبها والتصوير الطبقي والعالج النووي وأجهزة والوبائيات واألطراف الصناع

الليزر والعمليات وغيرها(، ويشمل كذلك األخصائيين النفسيين واالجتماعيين، وأخصائي التغذية والصحة العامة، 
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والفيزياء الطبية وغير ذلك من املهن والقبالة واإلسعاف، ومعالجة النطق والسمع، والتأهيل الحرفي والعالج الحرفي، 

 (.2020الربيعة، )

 
ا
 الدراسات السابقة: -ثانيا

 دراسات تناولت االحتراق النفس ي: - أ

تحديد درجة االحتراق النفس ي لدى مرض ی السرطان ومعرفة إلى  (Vevoda,2016) دراسة فيفودا هدفت -

مرضات األورام في جمهورية التشيك. استخدم العالقة بين استراتيجيات املواجهة ومستوى االحتراق النفس ي في م

وأظهرت النتائج أنه في درجة مستوى  OSI-Rواالستبيان املوحد  MBI-GS واستبانات Maslach)) الباحث مقياس

االحتراق النفس ي بين املتوسط واملرتفع. أكدت األبحاث وجود العالقة بين استراتيجيات التأقلم ودرجة االحتراق 

ت السرطان. تم تأكيد وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين درجة االحتراق النفس ي واألربعة النفس ي لدى ممرضا

 التأقلم العقالني / املعرفي.و  الدعم االجتماعي، والترفيه، والعناية الشخصية -استراتيجيات املواجهة املرصودة 

 46 من فتكون  البحث مجتمع أما الطبیب عند النفس ی االحتراق مستوى  معرفةإلى  (2017باتشو، ) دراسة هدفت -

 مقیاس" :هي أداة على الدراسة هذه في أعتمد قسنطینة، الجامعى ویدرسون باملستشفي یعملون  مقیم طبیب

املقیمين،  االطباء لدى عالیة بدرجة انفعالي استنزاف التالية: یوجد النتائج وأظهرت ،"النفس ي لالحتراق ماسالش

 النتائج خالل املقیمين، فمن االطباء لدى عالی نقص املقیمين، وجد االطباء ندع عالیة بدرجة املشاعر تبلد یوجد

 .االحتراق النفس ي من عالیة درجة من یعاني املقیم الطبیب أن وجدنا دراستنا في إليها املتوصل

التعرف على مستوى االحتراق النفس ي لدى مهنة إلى  (GRIGORESCU,2018) دراسة جريجوريسكو هدفت -

ممرًضا يعملون في املستشفيات السريرية من خالل تطبيق مقياس  (1696) تم مسح ما مجموعةالتمريض، 

 ،كوبنهاغن لالحتراق النفس ي. وأظهرت النتائج بأن يكون مستوى االحتراق النفس ي للطاقم الطبي بدرجة عالية

 ويمكن اتخاذ تدابير وقائية أو تطبيق التدخل املبكر في كل موقف.

التعرف على مستوى االحتراق النفس ي واستخدم الباحث مقياس إلى  (Salo,2018) دراسة سالو هدفتو  -

كوبنهاغن لالحتراق النفس ي في ثالثة مجاالت: الشخصية والعمل واملريض، واتبعت هذه الدراسة تصميًما مقطعًيا 

االحتراق النفس ي بدرجة (. وتظهر النتائج أن املشاركين الذين لديهم مستوى 1348) في عينة من األطباء البرتغاليين

أهم توصيات الدراسة تقديم تفكير و  عالية، أظهروا أيًضا مستويات أعلى من أعراض االكتئاب والقلق والتوتر،

، ورضا أقل عن الحياة.
ً
 أكثر تكرارا

التعرف على مستويات االحتراق النفس ي بأبعاده املختلفة لدى عضوات هيئة إلى  (2020محمد، ) دراسة هدفتو  -

ية بين التدر  ِ
 
يس في كلية العلوم واآلداب برفحاء بجامعة الحدود الشمالية، والتعرف على داللة العالقة االرتباط

مستويات كل بعد من أبعاد االحتراق النفس ي لدى عضوات هيئة التدريس وحجم اإلرشاد األكاديمي، والتعرف 

ية ملستويات حجم اإلرشاد األكاديمي بمستويا ِ
ت أبعاد االحتراق النفس ي لدى عضوات هيئة على القدرة التنُبئ 

عضوة من عضوات هيئة التدريس. استخدمت الباحثة املنهج الوصفي  (57) التدريس. تألفت عينة البحث من

النتائج اآلتية: أن االحتراق النفس ي يسود بأبعاده املختلفة إلى  تم استخدام مقياس ماسالش وتوصل البحث

عضوات هيئة التدريس. وجود عالقة ارتباط طردية دالة بين مستويات بمستويات متوسطة ومرتفعة لدى 

 بمستويات األبعاد 
ً
ية دالة إحصائيا ِ

االحتراق النفس ي وأن للمستويات العليا لحجم اإلرشاد األكاديمي قدرة تنُبئ 

 املختلفة لالحتراق النفس ي.
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لدی ممارس ي العالقات العامة في  التعرف على مستوى االحتراق النفس يإلى  (2020املطيري، ) دراسة هدفت -

 املنظمات السعودية العامة والخاصة، والكشف عن حجم الضغوط املهنية واإلدارية التي يتعرضون لها، إضافة

رصد الفروق بين ممارس ي العالقات العامة باملنظمات السعودية في مستوى االحتراق النفس ي، وعن تأثير إلى 

وجهة العمل، واملؤهل العلمي" على مستوى هذا االحتراق لدهم، وطبقت متغيرات "سنوات الخبرة، والجنس، 

(، ويتكون هذا املقياس من ثالثة أبعاد Maslach) مقياس االحتراق النفس ي الذي وضعته كریستين ماسالش

 رئيسة، وهي: اإلجهاد االنفعالي، وتبلد اإلحساس بالعمل، واإلنجاز الشخص ي بالعمل، واستخدمت الدراسة املنهج

أن إلى  ( مفردة. وخلصت نتائج الدراسة100) املسحي الوصفي. وطبقت على عينة عشوائية منتظمة قوامها

مستوى االحتراق النفس ي لدی ممارس ي العالقات العامة بتلك املنظمات ما بين املتوسط، واملرتفع حسب األبعاد 

العامة والخاصة يتعرضون ملجموعة من الثالثة للمقياس. وأن ممارس ي العالقات العامة باملنظمات السعودية 

الضغوط اإلدارية التي تؤثر على عملهم، وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ممارس ي العالقات 

إلى  العامة كما وجد فروق ذات داللة إحصائية في بعدي: اإلجهاد االنفعالي، وتبلد اإلحساس في العمل، إضافة

 للضغوط  وجود فروق ذات داللة إحصائية
ً
بين ممارس ي العالقات العامة، واتضح أن املتزوجين أكثر تعرضا

 املهنية من قبل اإلدارة العليا مقارنة بغير املتزوجين.

قياس مستوى االحتراق النفس ي لدى اإلداريين واإلداريات إلى  (2020أبو راسين وأبو العينين،) دراسة هدفت -

لديهم ووضع توصيات تساعد في التغلب على العوامل املؤدية إليه.  بجامعة جدة ومعرفة مصادر االحتراق النفس ي

والعالقة بين االحتراق النفس ي وبعض املتغيرات الديموغرافية، وتم استخدام املنهج الوصفي التحليلي في 

 51الدراسة، واالستعانة باستبانة لقياس مستوى االحتراق النفس ي، وتم تطبيقها على عينة عشوائية طبقت على 

أن اإلداريين واإلداريات بجامعة جده يعانون من مستوى منخفض إلى  موظف وموظفة. وتوصلت نتائج الدراسة

 بين االحتراق النفس ي بأبعاده إلى  من االحتراق النفس ي وأشارت النتائج
ً
وجود عالقة ارتباطيه طردية دالة إحصائيا

ص ي( وبين محدودية صالحيات العمل وانعدام العالقات االنجاز الشخ -عدم االنسانية -االجهاد االنفعالي) الثالثة

 
ً
عدم وجود فروق ذات إلى  االجتماعية وضغط العمل وصراع القيم وقلة التعزيز اإليجابي، وأشارت النتائج أيضا

داللة إحصائية في استجابات أفراد الدراسة لدرجة االحتراق النفس ي بأبعاده الثالثة. وأوصت الدراسة بضرورة 

 ادر الضغوط للسيطرة.تحديد مص

 دراسات تناولت استراتيجيات التكيف: - ب

التعرف علي استراتيجيات التكيف مع املتطلبات األكاديمية إلى  (2017قادر وعريش ي، عبد ال) دراسة وهدفت -

( طالبا من طالب املرحلة ۷۳) وعالقتها بالتحصيل األكاديمي لدى طالب املرحلة الثانوية، وتكونت العينة من

ة بمنطقة جازان باململكة العربية السعودية، طبق عليهم مقياس التكيف مع املطالب األكاديمية من الثانوي

إعداد الباحثين، ومن نتائج البحث وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين الدرجة الكلية للتكيف مع 

عالقة دالة إحصائيا بين استراتيجية  املتطلبات األكاديمية والدرجة الكلية للتحصيل األكاديمي بينما لم توجد

 الهروب والتحصيل األكاديمي، وأن استراتيجيات التكيف تسهم في التنبؤ بدرجة التحصيل األكاديمي.

 األطباء لدى الضاغطة املواقف مع التكيف استراتيجيات أهم على التعرفإلى  (2017نصرالدين، ) دراسة وهدفت -

  (150) قصدية قوامها عينة اختبار تم البحث هذا من الغرض قيقولتح .االستعجاالت بمصلحة العاملين
ً
 من طبيبا

 الباحث اعتمد حيث لتلمسان، الجامعي يقومون باملناوبة بمصلحة االستعجاالت باملستشفى التخصصات مختلف

 طرف من واملقنن التكيف، ألنواع القياسات متعدد اختبار ( وهو1998) الندلر وباركر ciss الكوبينغ اختبار على
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االحتراق النفسي واستراتيجيات التكيف لدى الممارسين 

 الصحيين في ظل جائحة كورونا بمحافظة الكامل
 يوسف ،السلمي (125) 

 

 أطباء النتائج التالية: يلجأإلى  الجزائرية. وتوصلت الدراسة البيئة على بوهران Parker بمركز الباحثين من مجموعة

 عليه أسفرت ما حسب .النفس ي ملواجهة الضغط مختلفة تكيفية استراتيجيات استعمالإلى  االستعجاالت مصلحة

 أطباء طرف من التكيف إستراتيجيات استعمال حيث من إحصائيا ةدال فروق توجد وال cissالكوبينغ  اختبار نتائج

 .املهنية الخبرة االختصاص، الجنس، ملتغير وفقا االستعجاالت مصلحة

 التعرف على العالقة بين استراتيجيات التكيف وأبعاد الشخصيةإلى  (Rezapour,2020) دراسة ريزابور  هدفتو  -

( من طالب 293) لدراسة ارتباطية مقطعية. وعينتها مجموعهبين طالب التمريض املتدربين. ومنهج هذه ا

التمريض اإليرانيين، الذين كانوا راضين تم اختيار تدريبهم السريري في املستشفيات التابعة للجامعة في طهران 

 وأظهرت النتائج بأن استراتيجيات التكيف يمكن أن تتنبأ بشكل كبير بأبعاد باستخدام عينات عشوائية عنقودية.

الشخصية التي تركز على املشكلة بين طالب التمريض املتدربين وكذلك فإن استراتيجيات التكيف تلعب أدواًرا 

مهمة في توقع التدريب اإلكلينيكي في رضا طالب التمريض املتدربين وبالتالي فإن استراتيجيات التكيف، وأبعاد 

 الكتابي بين طالب التمريض املتدربين.الشخصية، هي مؤشرات جيدة للتنبؤ السريري الرضا عن العمل 

التعرف على استراتيجيات التكيف عند كبار السن. كان إلى  (Meléndez,2020) دراسة ميلينديز هدفت -

(. CAE) عاًما(. األدوات املستخدمة استبيان الستراتيجية التكيف 88إلى  60من ) من كبار السن (226) املشاركون 

 ،تنبأ بشكل إيجابي باالستراتيجيات التي تهدف إليها العاطفة: التركيز الذاتي السلبيوأظهرت النتائج أن العصابية ت

التجنب والدين. صفات االنفتاح على التجربة واللطف واملسؤولية استراتيجيات  ،التعبير العاطفي املفتوح

إعادة ) ، اللطفحل املشكالت() التكيف املتوقعة بشكل إيجابي موجه نحو املشكلة: االنفتاح على التجربة

اللطف واملسؤولية  ،القرار من املشاكل وإعادة التقييم اإليجابي(. أيضا) التقييم اإليجابي( واملسؤولية

استراتيجيات االنفعاالت املتوقعة بشكل سلبي: التعبير العاطفي املفتوح واالستهداف الذاتي السلبي. االنبساط لم 

بينما  ،أن العصابية هي سمة غير قادرة على التكيف أثناء الشيخوخةيتنبأ بأي استراتيجية للتكيف. وبالتالي ف

 االنفتاح على التجربة، واملوافقة، والضمير صفات تكيفية عند كبار السن.

 دراسات تناولت متغيري الدراسة: - ت

معلما من  157معرفة عالقة االحتراق النفس ي باستراتيجيات مواجهته لدىإلى  (2018معروف، ) دراسة هدفت -

علمي التعليم الثانوي، بمحافظة تلمسان بالغرب الجزائري، طبق عليهم مقياس االحتراق النفس ي ملاسالش، م

ومقياس استراتيجيات املواجهة الندلر وبارك، كشفت الدراسة على النتائج التالية: يعاني معلمو التعليم الثانوي 

يوجد ارتباطا داال إحصائيا عند مستوى الداللة ه  من االحتراق النفس ي بدرجة تتراوح بين املتوسط واملرتفع. وال 

إلى  بين مستوى االحتراق النفس ي واستراتيجيات مواجهته لدى معلمي التعليم الثانوي؛ ولكن تم التوصل 0.05> 

وجود عالقة ارتباطية عكسية بين بعد نقص الشعور باإلنجاز الشخص ي وحل املشكل كأحد أبعاد استراتيجيات 

وجود عالقة ارتباطية طردية دالة إحصائيا بين اإلجهاد االنفعالي كأحد أبعاد إلى  م التوصلالتعامل، كما ت

االحتراق النفس ي واالنفعال كأحد أبعاد استراتيجيات التعامل. ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

في  α<0.05عند مستوى الداللة في االحتراق النفس ي تعزى ملتغير الجنس. وال توجد فروق دالة إحصائيا 0.05

 استراتيجيات املواجهة لالحتراق النفس ي تعزى ملتغير الجنس.
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االحتراق النفسي واستراتيجيات التكيف لدى الممارسين 

 الصحيين في ظل جائحة كورونا بمحافظة الكامل
 يوسف ،السلمي (126) 

 

 أوجه التشابه بين هذه الدراسة والدراسات السابقة 

 اشتركت الدراسة الحالية مع غالبية الدراسات السابقة من حيث تناولها موضوع االحتراق النفس ي دراسة

 ( ودراسة جريجوريسكو2020أبو راسين وأبو العينين،) ( ودراسة2020محمد، ) ( ودراسة2020املطيري، )

(GRIGORESCU,2018دراسة سالو ) (Salo,2018ودراسة ) ( ،ودراسة فيفودا2017باتشو ) (Vevoda,2016) 

وتشابهت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في املنهج املتبع في الدراسة وهو املنهج الوصفي 

 (2020أبو راسين وأبو العينين،) ( ودراسة2020، محمد) كدراسة

واشتركت الدراسة مع بعض الدراسات السابقة في األداة املستخدمة في الدراسة وهي مقياس ماسالش 

 ( ودراسةVevoda,2016) ( ودراسة فيفودا2017باتشو، ) ( ودراسة2018معروف، ) لالحتراق النفس ي كدراسة

 (2020املطيري، )

تفيدين من الدراسة الحالية وهم املمارسين الصحيين فقد تشابهت هذه الدراسة مع بعض ومن ناحية املس

( ودراسة 2017باتشو، ) ودراسة (Salo,2018) ( ودراسة2017نصر الدين، ) الدراسات في هذا الجانب كدراسة

 ( GRIGORESCU,2018) جريجوريسكو

 أوجه االختالف بين هذه الدراسة والدراسات السابقة

أبو راسين وأبو ) هذه الدراسة مع الدراسات السابقة من ناحية العينة، بحيث نجد دراسة تاختلف

 ( اختار معلمي التعليم الثانوي ودراسة2018معروف، ) ختار اإلداريين واإلداريات بجامعة جده ودراسة (2020العينين،

( اختار ممارس ي 2020املطيري، ) ( اختار عضوات هيئة التدريس بجامعة الحدود الشمالية ودراسة2020محمد، )

 ( اختار طالب املرحلة الثانوية2017قادر وعريش ي، عبد ال) دراسةو  العالقات العامة في املنظمات السعودية

 ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة 

ت التكيف تتميز هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات بأنها ركزت على مستوى االحتراق النفس ي واستراتيجيا

قياس مستوى االحتراق النفس ي إلى  لدى املمارسين الصحيين في ظل جائحة كورونا، ألنه ال توجد دراسة تطرقت

مما يعني أن نتائج  -حسب علم الباحث -واستراتيجيات التكيف لدى املمارسين الصحيين في ظل جائحة كورونا

دة حول مستوى االحتراق النفس ي واستراتيجيات الدراسة قد تضيف للميدان التربوي والتعليمي معلومات جدي

 التكيف لدى املمارسين الصحيين في ظل جائحة كورونا.

  .وإجراءاتهاالدراسة  يةمنهج -3

 منهج الدراسة:

التحليلي( ملناسبته لطبيعة الدراسة. وذلك ) في الدراسة املنهج الوصفي الباحثانغرض الدراسة استخدم ل

س ي واستراتيجيات التكيف والعالقة بينهما لدى املمارسين الصحيين في محافظة الكامل. لقياس مستوى االحتراق النف

 لسنوات 
ً
ومعرفة الفروق بين متوسطات درجات أفراد العينة في مستوى االحتراق النفس ي واستراتيجيات التكيف تبعا

  الخدمة لدى املمارسين الصحيين في محافظة الكامل.
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االحتراق النفسي واستراتيجيات التكيف لدى الممارسين 

 الصحيين في ظل جائحة كورونا بمحافظة الكامل
 يوسف ،السلمي (127) 

 

 مجتمع الدراسة:

( 182) الدراسة األصلي من جميع املمارسين الصحيين بمحافظة الكامل والذين بلغ عددهم يتكون مجتمع

 م.2021حسب احصائيات فرع وزارة الصحة بمنطقة مكة املكرمة للعام 

 عينة الدراسة:

عينة الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة من املجتمع األصلي ويوزعون حسب املتغيرات  الباحثاناختار 

 ( بنسبة مئوية بلغت155) سنوات الخدمة، الجنس، التخصص(، حيث بلغ عددهم) ة للعينة واملتمثلة فيالشخصي

 للمتغيرات الشخصية. %( من مجتمع الدراسة.85.165)
ً
 والجداول التالية توضح توصيف عينة الدراسة تبعا

 للمتغيرات الشخصية1) جدول رقم
ا
 خصية، الجنس، التخصص(الخبرة الش) (: توزيع عينة الدراســــة تبعا

 النسبة املئوية التكرار الفئات م املتغيرات

 الخبرة الشخصية

 %23.900 37 سنوات 5أقل من  1

 %38.700 60 سنوات 10 – 5من  2

 %37.400 58 سنوات 10أكثر من  3

 %100.000 155 اإلجمالي 

 الجنس

 %58.100 90 ذكر 1

 %41.900 65 أنثی 2

 %100.000 155 اإلجمالي 

 التخصص

 %35.500 55 طبيب 1

 %20.600 32 فني وأخصائي غير طبيب 2

 %37.400 68 تمريض 3

 %100.000 155 اإلجمالي 

الخبرة الشخصية، ) يوضح الجدول التكرار والنسب املئوية لعينة الدراسة من حيث للمتغيرات الشخصية

سنوات  5ة بالترتيب في الذين لديهم خبرة أقل من الجنس، التخصص(، حيث أقل نسبة في املتغيرات الشخصي

%(، وفي تخصص فني وأخصائي غير 41,90) %(، وللجنس جاءت أقل نسبة في اإلناث بنسبة قدرها23,90) وقدرها

%(، 38,70) سنوات نسبة 10- 5%(، بينما بلغت أكبر خبرة في الذين بلغت خبرتهم من 20,60) طبيب بنسبة قدرها

 %(.37,40) %(، وللتخصص جاءت أكبر نسبة في التمريض بنسبة قدرها58,10) بنسبة بلغت وللجنس في الذكور 

 أدوات الدراسة:

الشريف، ) األولى مقياس ماسالش لالحتراق النفس ي املطور من قبل ماأداتين لدراسته الباحثاناستخدم 

 (، والثانية استبانة استراتيجيات التكيف2020

: مقياس ماسالش لالحتراق
ا
 Inventory Maslach Burnoutالنفس ي  أوال

باستخدام  الباحثانلقياس مستوى االحتراق النفس ي لدى املمارسين الصحيين في محافظة الكامل قام 

( والذي يتكون 2020الشريف، ) املطور من قبل (Inventory Maslach Burnout) مقياس ماسالش لالحتراق النفس ي

 هي:( فقره موزعة على ثالثة أبعاد ٢٢) من
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االحتراق النفسي واستراتيجيات التكيف لدى الممارسين 

 الصحيين في ظل جائحة كورونا بمحافظة الكامل
 يوسف ،السلمي (128) 

 

اإلجهاد االنفعالي: ويقيس مستوى اإلجهاد والتوتر االنفعالي الذي يشعر به الشخص نتيجة العمل مع فئة  -1

 ( فقرات. 9) معينة، أو في مجال معين ويتضمن عدد

( 5) تبلد املشاعر: ويقيس قله االهتمام والالمباالة نتيجة العمل مع فئة أو في مجال معين ويتضمن عدد -2

 فقرات.

ر باإلنجاز: ويقيس طريقة تقييم الفرد لنفسه ومستوى شعوره بالكفاءة والرضا عن عمله نقص الشعو  -3

( والجدول التالي يوضح توزيع أرقام العبارات 1) ( فقرات. انظر املقياس كامال في ملحق رقم8) ويتضمن عدد

 على تلك األبعاد.

 لى األبعاد(: توزيع أرقام فقرات مقياس ماسالش لالحتراق النفس ي ع2) جدول رقم

 أرقام الفقرات عدد الفقرات أبعاد املقياس م

 20، 16، 14، 13، 8، 6، 3، 2، 1 9 اإلجهاد االنفعالي 1

 22، 15، 11، 10، 5 5 تبلد املشاعر 2

 21، 19، 18، 17، 12، 9، 7، 4 8 نقص الشعور باإلنجاز 3

  22 اإلجمالي 

تالزمي من خالل ارتباطه بعدد من املحكات الخارجية وقد أظهرت الدراسات السابقة صدق هذا املقياس ال

أن هذا املقياس يتمتع بقدرة على إلى  (2020الشريف، ) وفي البيئة السعودية أشارت بعض الدراسات مثل دراسة

 الباحثانالصدق التمييزي بين فئات مختلفة من األفراد. وللتأكد من صدق وثبات املقياس في الدراسة الحالية قام 

 اب قيمتهما لجميع أبعاد املقياس الثالثة.باحتس

 صدق املقياس:  -1

 ما وضع لقياسه، تم إخضاعه إلجراء الصدق ) لتقدير ما إذا كانت أداة الدراسة
ً
املقياس( يقيس فعال

التحليل اإلحصائي لتأكيد صدقه في صورته الفعلية من خالل صدق البنائي أي  الباحثانالبنائي، لقد استخدم 

بمجموع بعدها ككل، وعالقة األبعاد باملقياس ككل، وذلك من خالل عينة استطالعية عشوائية  عالقة الفقرات

 ( ممارس صحي من مجتمع الدراسة وخارج عينة الدراسة، والجداول التالية توضح ذلك.25) عددها

 اق النفس ي(: الصدق البنائي لألبعاد والفقرات من حيث التكرار والشدة ملقياس ماسالش لالحتر 3) جدول رقم

 البعد الثالث: نقص الشعور باإلنجاز البعد األول: اإلجهاد االنفعالي

رقم 

 الفقرة

رقم  الشدة التكرار

 الفقرة

 الشدة التكرار

 الداللة االرتباط الداللة االرتباط الداللة االرتباط الداللة االرتباط

1 0.695 0.000** 0.790 0.000** 1 0.497 0.011* 0.423 0.035* 

2 0.570 0.003** 0.619 0.001** 2 0.870 0.000** 0.835 0.000** 

3 0.495 0.012* 0.618 0.001** 3 0.409 0.042* 0.531 0.006** 

4 0.547 0.005** 0.509 0.009** 4 0.905 0.000** 0.815 0.000** 

5 0.638 0.001** 0.561 0.004** 5 0.913 0.000** 0.928 0.000** 

6 0.739 0.000** 0.775 0.000** 6 0.792 0.000** 0.819 0.000** 

7 0.580 0.002** 0.597 0.002** 7 0.890 0.000** 0.906 0.000** 

8 0.671 0.000** 0.729 0.000** 8 0.894 0.000** 0.858 0.000** 

9 0.702 0.000** 0.717 0.000**      
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االحتراق النفسي واستراتيجيات التكيف لدى الممارسين 

 الصحيين في ظل جائحة كورونا بمحافظة الكامل
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 أبعاد مقياس ما سالش لالحتراق النفس ي البعد الثاني: تبلد املشاعر

رقم 

 الفقرة

 الشدة التكرار
 األبعاد

 الشدة التكرار

 الداللة االرتباط الداللة االرتباط الداللة االرتباط الداللة االرتباط

 **0.000 0.944 **0.000 0.941 األول  *0.028 0.440 **0.007 0.526 1

 **0.000 0.873 **0.000 0.892 الثاني **0.000 0.671 **0.000 0.645 2

 **0.000 0.959 *0.000 0.962 الثالث **0.006 0.534 *0.011 0.499 3

4 0.630 0.001** 0.653 0.000**      

5 0.758 0.000** 0.660 0.000**      

0.01) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ** ≥ 𝛼* ) 0.05) إحصائية عند مستوى الداللة ذات داللة ≥ 𝛼) 

يوضح الجدول وجود عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عالية بين إجمالي كل بعد وفقراته من حيث 

 بين مقياس ماسالش لالحتراق وأبعاده، مما يدل على صدق مقياس ماسالش لالحتراق وأبعاده 
ً
التكرار والشدة، وأيضا

 وفقراته.

 ثبات املقياس: -2

، وذلك من خالل Test Retestاملقياس( باستخدام طريقة إعادة االختبار) تم حساب ثبات أداة الدراسة

 من مجتمع الدراسة وخارج عينة الدراسة، والجداول توضح 25) عينة استطالعية عشوائية عددها
ً
 صحيا

ً
( ممارسا

 ذلك.

لحساب ثبات األبعاد والفقرات من حيث  Test Retest ( معامل االرتباط بطريقة إعادة االختبار4) جدول رقم

 التكرار والشدة ملقياس ماسالش لالحتراق النفس ي

 البعد الثالث: نقص الشعور باإلنجاز البعد األول: اإلجهاد االنفعالي

رقم 

 الفقرة

 الشدة التكرار

رقم 

 الفقرة

 الشدة التكرار

 القياس األول والثاني الثانيالقياس األول و  القياس األول والثاني القياس األول والثاني

معامل 

 االرتباط
 الداللة

معامل 

 االرتباط
 الداللة

معامل 

 االرتباط
 الداللة

معامل 

 االرتباط
 الداللة

1 0.915 0.000** 0.989 0.000** 1 0.975 0.000** 0.982 0.000** 

2 0.652 0.000** 0.848 0.000** 2 0.864 0.000** 0.915 0.000** 

3 0.968 0.000** 0.964 0.000** 3 0.833 0.000** 0.839 0.000** 

4 0.874 0.000** 0.897 0.000** 4 0.988 0.000** 0.976 0.000** 

5 0.901 0.000** 0.948 0.000** 5 0.896 0.000** 0.972 0.000** 

6 0.996 0.000** 0.970 0.000** 6 0.851 0.000** 0.971 0.000** 

7 0.851 0.000** 0.839 0.000** 7 0.969 0.000** 0.869 0.000** 

8 0.953 0.000** 0.936 0.000** 8 0.896 0.000** 0.770 0.000** 

9 0.991 0.000** 0.920 0.000**      

 أبعاد مقياس ماسالش لالحتراق النفس ي البعد الثاني: تبلد املشاعر

رقم 

 الفقرة

 الشدة التكرار

 األبعاد

 الشدة التكرار

 القياس األول والثاني القياس األول والثاني القياس األول والثاني القياس األول والثاني

معامل 

 االرتباط
 الداللة

معامل 

 االرتباط
 الداللة

معامل 

 تباطاالر 
 الداللة

معامل 

 االرتباط
 الداللة

 **0.000 0.962 **0.000 0.963 األول  **0.000 0.974 **0.000 0.924 1

 **0.000 0.788 **0.000 0.915 الثاني **0.000 0.970 **0.000 0.986 2
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 **0.000 0.967 **0.000 0.987 الثالث **0.000 0.881 **0.000 0.998 3

4 0.873 0.000** 0.840 0.000** 
إجمالي 

 املقياس
0.909 0.000** 0.902 0.000** 

5 0.956 0.000** 0.996 0.000**      

.𝟎) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ** 𝟎𝟏 ≥ 𝜶* ) 𝟎) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة. 𝟎𝟓 ≥ 𝜶) 

لقياسين األول والثاني ملقياس وجود عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عالية بين ا (5) يوضح الجدول 

ماسالش لالحتراق النفس ي وأبعاده، وكذلك كل بعد وفقراته من حيث التكرار والشدة، مما يدل على ثبات املقياس 

 واألبعاد والفقرات.

بتطبيقه على عينة  الباحثانمن صدق وثبات املقياس وأبعاده وفقراته، قام  الباحثانوبعد أن تأكد 

 الدراسة.

 :
ا
 استبانة استراتيجيات التكيفثانيا

بتطوير أداة في ضوء ما توافر له من معلومات مختلفة  الباحثانوملعرفة أكثر استراتيجيات التكيف قام 

عاشور، ) ودراسة (2013البسطامي، ) بالرجوع للدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة كما ورد في دراسة

 األطر النظرية الواردة حول املوضوع. ( عالوة على االعتماد على كثير من2018

ين: الجزء األول أوفي ضوء األدب التربوي تمت صياغة االستبانة في صورتها األولية حيث تكونت من جز 

سنوات الخبرة، الجنس، التخصص(. والجزء الثاني: مكون من أربعة ) ويشمل البيانات الشخصية عن عينة الدراسة

( فقرة وامللحق 27) املشكالت، والبعد االجتماعي، وبعد تجنب املشكالت، وتتألف من أبعاد هي: البناء املعرفي، وحل

 ( يوضح أداة استبانة استراتيجيات التكيف بصورتها األولية.2) رقم

جميع عينة الدراسة، وتكونت هذه إلى  وقد تألفت أداة الدراسة من استبانة استراتيجيات التكيف وجهت

 ين:أمن جز  األداة في صورتها النهائية

 سنوات الخبرة، الجنس، التخصص(.) : ويشمل البيانات الشخصية عن عينة الدراسةالجزء األول  -

: ويشتمل على أربعة أبعاد تحتوي فقرات تمثل استراتيجيات التكيف لدى املمارسين الصحيين الجزء الثاني -

 في محافظة الكامل، لإلجابة عن أسئلة الدراسة، وهي على النحو التالي: 

( 5) ( فقرات. البعد الثاني: بعد حل املشكالت ويحتوي على7) البعد األول: بعد البناء املعرفي ويحتوي على

( 7) ( فقرات. البعد الرابع: بعد تجنب املشكالت ويحتوي على5) فقرات. البعد الثالث: بعد االجتماعي ويحتوي على

 فقرات

 ( فقرة.24) لجزء الثاني لالستبانةوبذلك يكون إجمالي عدد عبارات األبعاد األربعة با

ولإلجابة على استجابات العينة على االستبانة أداة الدراسة الثانية، وحساب درجة استراتيجيات التكيف 

، والجدول التالي يوضح Likertلدى املمارسين الصحيين في محافظة الكامل، تم استخدام التدرج الخماس ي ليكرت 

 ذلك.

 تجابات وتقديرات أفراد العينة حسب مقياس ليكرتمستويات اس (5) جدول رقم

 درجة املوافقة املتوسط الحسابي القيمة الوزنية فئات درجات املوافقة

 
ً
 جدا

ً
  وأكثر 4.20من  5 كثيرا

ً
 عالية جدا

 
ً
 عالية 4.20أقل من إلى  3.40من  4 كثيرا

 متوسطة 3.40أقل من إلى  2.60من  3 بعض الش يء
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 درجة املوافقة املتوسط الحسابي القيمة الوزنية فئات درجات املوافقة

 
ً
 منخفضة 2.60أقل من إلى  1.80من  2 قليال

 
ً
 جدا

ً
  1.79أقل من إلى  1.00من  1 قليال

ً
 منخفضة جدا

 صدق أداة الدراسة: -1

 ما وضــــــــــعت لقياســه، تم إخضاع االســــــتبانة إلجراءات نوعين 
ً
لتقدير ما إذا كانت أداة الدراســــــــة تقيس فعال

  من الصدق، هما: الصدق الظاهري، والصدق البنائي.

في سبيل الحصول على تأكيد مناسبة صالحية أداة الدراسة وصدقها في  الباحثانمد تعا لصدق الظاهري:ا -أ 

عرض هذه األداة في صورتها األولية على مجموعة من املحكمين املتخصصين في إلى  قياس ما وضعت من أجله،

الستطالع ، اء هيئة التدريسمحكمين من أعض (12) مجاالت التربية وعلم النفس والبحث العلمي، وبلغ عددهم

آرائهم حول صدق هذه االستبانة من حيث أهميتها، ومدى وضوح عباراتها، ومناسبة كل عبارة لقياس ما وضعت 

ألجله، ومدى مالئمة كل عبارة للمحور الذي تنتمي إليه، وكذلك إضافة أو حذف أو إعادة صياغة ما يرونه من 

% من 75بصياغة االستبانة كما اتفق عليها  الباحثانن قام يحكمتوجيهات املفي ضوء و عبارات االستبانة،

 ( يوضح األداة بصورتها النهائية.3) املحكمين وبذلك تحقق الصدق الظاهري لألداة، ملحق رقم

 ( الفقرات التي تم تعديلها على ضوء آراء املحكمين6) جدول رقم

 الفقرة بعد التعديل م الفقرة قبل التعديل م

 5 عمل متعلقة بجائحة كورونا. أحضر ورش 5
أتعلم من تجارب وخبرات اآلخرين في التعامل مع جائحة 

 كورونا.

6 
أقوم باملشاركة في كتابة التقارير عن املصابين بفايروس 

 كورونا.
 أشارك في كتابة التقارير عن املصابين بفايروس كورونا. 6

 لجعل اإلجراءات االحترازية على ما ير  . 8
ا
 إلتباع اإلجراءات االحترازية 8 ام.أبذل جهدا

ا
 أبذل جهدا

10 

 13و

 أعمل على حل املشكلة بوقتها.

 وأحاول بكل ما أستطيع حل املشكلة التي تواجنهي.
12 

أعمل على حل املشكلة التي تواجنهي ذات العالقة 

 بجائحة كورونا.

11 
أفكر في أحداث الحياة السعيدة السابقة لإلفادة في 

 ملؤملة.أحداث الحياة ا
10 

أفكر في أحداث الحياة السعيدة السابقة لإلفادة في 

 أحداث الحياة املؤملة الناتجة عن فايروس كورونا.

 11 أقض ي وقت ممتع في ممارسة الهوايات لتخفيف التوتر. 12
قض ي وقت ممتع في ممارسة الهوايات لتخفيف التوتر 

 الناتج عن الضغوط الناتجة عن فايروس كورونا.

 أطلب مساعدة أصدقائي لتلبية حاجاتي. 14 تاج مساعدة أصدقائي لتلبية حاجاتي.أح 14

18 
األب، األم، ) أحد األفراد املقربين ملساعدتيإلى  ألجأ

 األخ...إلخ(
16 

األب، األم، األخ...إلخ( ) أحد األفراد املقربينإلى  ألجأ

 ملساعدتي في التخلص من الضغوط.

 أحاول التوقف عن التفكير بجائحة كورونا. 21 باملشكلة.أحاول التوقف عن التفكير  24

 ينتابني النعاس عندما أبدأ بالتفكير بجائحة كورونا. 22 ينتابني النعاس عندما يراودني الشعور بالتوتر. 25

26 
أحاول أن أبحث عن اهتمامات أخرى تبعدني عن 

 املواجهة املباشرة ألحداث الحياة الضاغطة.
23 

عن اهتمامات أخرى تبعدني عن  أحاول أن أبحث

 املواجهة املباشرة لألحداث الناتجة عن جائحة كورونا.

 أتجنب التفكير بمشاكل املصابين بفايروس كورونا. 24 أتجنب التفكير بمشكلة املصاب بفايروس كورونا. 27

 

 



  م2022 مارس ــ خامس عشرال العدد ــ سادسالالمجلد  ــالتربوية والنفسية مجلة العلوم  ــر األبحاث المجلة العربية للعلوم ونش

االحتراق النفسي واستراتيجيات التكيف لدى الممارسين 

 الصحيين في ظل جائحة كورونا بمحافظة الكامل
 يوسف ،السلمي (132) 

 

 صدق املحتوى:  -ب 

تها الفعلية من خالل صدق التحليل اإلحصائي لتأكيد صدق االستبانة في صور  الباحثانلقد استخدم 

( 25) املحتوى أي " عالقة الفقرات بمجموع محورها ككل "، وذلك من خالل عينة استطالعية عشوائية عددها

 ممارس صحي من مجتمع الدراسة وخارج عينة الدراسة، والجداول التالية توضح ذلك.

ن في ظل جائحة كورونا بمحافظة ( صدق املحتوى ألبعاد استبانة التكيف لدى املمارسين الصحيي7)جدول 

 الكامل

 البعد الثاني: حل املشكالت البعد األول: البناء املعرفي
البعد الثالث: الدعم 

 االجتماعي
 البعد الرابع: تجنب املشكالت

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط
 الداللة

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط
 الداللة

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط
 الداللة

رقم 

 لفقرةا

معامل 

 االرتباط
 الداللة

1 0.861 0.000** 1 0.857 0.000** 1 0.756 0.000** 1 0.594 0.002** 

2 0.851 0.000** 2 0.662 0.000** 2 0.796 0.000** 2 0.606 0.001** 

3 0.808 0.000** 3 0.851 0.000** 3 0.822 0.000** 3 0.653 0.000** 

4 0.651 0.000** 4 0.799 0.000** 4 0.715 0.000** 4 0.556 0.004** 

5 0.492 0.013* 5 0.783 0.000** 5 0.808 0.000** 5 0.521 0.008** 

6 0.618 0.001**       6 0.613 0.001** 

7 0.690 0.000**        0.759 0.000** 

.𝟎) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ** 𝟎𝟏 ≥ 𝜶)  𝟎) الداللة * ذات داللة إحصائية عند مستوى. 𝟎𝟓 ≥ 𝜶) 

يوضح الجدول وجود عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عالية بين إجمالي مجموع كل بعد وفقراته، مما 

 يدل على صدق األبعاد والفقرات

 تكيف املمارسين الصحيين في ظل جائحة كورونا بمحافظة الكامل( صدق االتساق الداخلي الستبانة 8)جدول 

 األبعاد م
معامل  االستبانة ككل األبعاد

 االرتباط
 الداللة

 انحراف متوسط انحراف متوسط

 4.621 26.760 البعد األول: البناء املعرفي 1

80.640 8.845 

0.747 0.000** 

 *0.018 0.469 2.609 21.160 البعد الثاني: حل املشكالت 2

 **0.000 0.715 3.904 14.920 البعد الثالث: الدعم االجتماعي 3

 **0.000 0.653 3.841 18.800 البعد الرابع: تجنب املشكالت 4

0.01) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ** ≥ 𝛼) 0.05) * ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ≥ 𝛼) 

 يوضح الجدول وجود عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عالية بين االستبانة ككل وأبعادها األربعة، مما

 يدل على صدق االتساق الداخلي لالستبانة وأبعادها.

 ثبات أداة الدراسة: -2

، وذلك من خالل عينة Test Retestتم حساب ثبات أداة الدراسة باستخدام بطريقة إعادة االختبار

 من مجتمع الدراسة وخارج عينة الدراسة، والجداول التالية توضح25) استطالعية عشوائية عددها
ً
 صحيا

ً
 ( ممارسا

 ذلك. 
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لحساب ثبات فقرات البعد األول البناء  Test Retest ( معامل االرتباط بطريقة إعادة االختبار9) جدول رقم

 املعرفي الستبانة التكيف لدى املمارسين الصحيين في ظل جائحة كورونا بمحافظة الكامل

 األبعاد م
معامل  25ن= القياس الثاني 25ن= القياس األول 

 االرتباط
 الداللة

 انحراف متوسط انحراف متوسط

 **0.000 0.976 4.611 26.600 4.821 26.760 البعد األول البناء املعرفي 1

 **0.000 0.754 2.844 19.440 2.609 20.1600 البعد الثاني حل املشكالت 2

 **0.000 0.862 3.652 15.560 3.904 14.920 البعد الثالث الدعم االجتماعي 3

 **0.000 0.901 3.839 19.360 3.841 18.800 تجنب املشكالت البعد الرابع 4

 **0.000 0.965 8.598 80.880 8.845 80.640 متوسط االستبانة ككل 

.𝟎) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ** 𝟎𝟏 ≥ 𝜶) * 𝟎) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة. 𝟎𝟓 ≥ 𝜶) 

داللة إحصائية عالية بين القياسين األول والثاني ملتوسط ابعاد  يوضح الجدول وجود عالقة ارتباطيه ذات

 الباحثاناالستبانة، ومتوسط إجمالي االستبانة ككل، مما يدل على ثبات االستبانة وأبعادها وفقراتها. وبعد أن تأكد 

 بتطبيقها على عينة الدراسة. الباحثانمن صدق وثبات االستبانة وأبعادها وفقراتها، قام 

 ات الدراسة:إجراء

 ه وقد قام بما يلي: 1442بتطبيق الدراسة في بداية الفصل الدراس ي الثاني للعام الدراس ي  الباحثانقام 

استخدام مقياس ماسالش لالحتراق النفس ي وعمل صدق وثبات للمقياس وتطبيقه على عينة استطالعية  -

 اسة.( ممارس صحي من مجتمع الدراسة وخارج عينة الدر 25) عشوائية عددها

 استبانة استراتيجيات التكيف( بعد الرجوع لألدبيات السابقة والدراسات السابقة.) تطوير أداة الدراسة -

 عرض األداة على املتخصصين بغرض تحكيمها. -

 حث.بالالحصول على خطاب تسهيل مهمة  -

 للدراسة.األساسية  ( ممارس صحي من خارج العينة25) اتوزيع أداة الدراسة على عينة استطالعية عدده -

 التحقق من صدق وثبا ت أداة الدراسة. -

 (.182) توزيع األداة على العينة املستهدفة للدراسة وعددهم -

- .
ً
 تم جمع استجابات العينة وبعد ذلك تم معالجتها إحصائيا

 استخراج النتائج ومناقشتها -

 األساليب اإلحصائية:

 Statistical Package For) علوم االجتماعيةتم معالجة بيانات الدراسة وفقا لبرنامج الحزم اإلحصائية لل

Social Sciencesوالذي يعبر عنه اختصارا ) (SPSS حيث استخدم ،)أساليب املعالجة اإلحصائية التالية: الباحثان 

 التكرارات والنسب املئوية لوصف توزيع عينة الدراسة، وتحديد استجابات أفراد عينة الدراسة. -

لتحديد معامل صدق املحتوى ألداة الدراسة، وإيجاد العالقة بين  Pearson Correlation معامل االرتباط -

 املتغيرات.

لتحديد معامل ثبات  Pearson Correlationباستخدام معامل االرتباط  Test Retestاختبار إعادة االختبار  -

 أداة الدراسة.
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 املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري. -

 ة الفروق بين متغيرين.إليجاد دالل T. Testاختبار " ت "  -

 إليجاد داللة الفروق بين أكثر من متغيرين. ANOVAاختبار تحليل التباين " ف"  -

 لتحديد اتجاه الفروق. Scheffe Testاختبار شيفه  -

 .نتائج الدراسة ومناقشتها -4

  ؟املمستوى االحتراق النفس ي لدى املمارسين الصحيين في محافظة الك ما: إجابة السؤال الفرعي األول 

 ( يوضح ذلك10) لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج متوسط التكرارات والشدة على أبعاد املقياس والجدول 

( مستوى االحتراق النفس ي بمقياس ماسالش من حيث التكرار والشدة لدى املمارسين الصحيين 10) جدول رقم

 في محافظة الكامل

 األبعاد م
 (7-1جة من متدر ) الشدة (6-1متدرج من ) التكرار

 ترتيب نسبة% انحراف متوسط ترتيب نسبة% انحراف متوسط

 1 %36.04 0.544 2.523 1 %39.82 0.536 2.389 اإلجهاد االنفعالي 1

 3 %32.64 0.556 2.285 3 %35.13 0.574 2.108 تبلد املشاعر 2

 2 %35.76 0.644 2.503 2 %39.55 0.661 2.373 نقص الشعور باإلنجاز 3

 االحتراق النفس ي متوسط

 ككل
 %32.24 0.434 2.257 يوم2.5 35.43% 0.449 2.126

أقل من 

 متوسط

( ترتيب أبعاد مستوى االحتراق النفس ي بمقياس ماسالش من حيث التكرار والشدة 10) يوضح الجدول رقم

( 2.126)حسابي بمتوسط لدى املمارسين الصحيين في محافظة الكامل، حيث جاء مستوى االحتراق النفس ي للتكرار 

 في األسبوع، ومن حيث الشدة جاء 2.5) %( أي ما يعادل35.43) ( ونسبة مئوية0.449) وانحراف معياري بلغ
ً
( يوما

%( أي بشدة أقل من املتوسط، وجاء 35.76) ( ونسبة مئوية0.4) ( وانحراف معياري بلغ2.257)بمتوسط حسابي 

 لثالث نقص الشعور باإلنجاز من حيث التكرار والشدة كالتالي:ترتيب الفقرات ملستوى االحتراق النفس ي للبعد ا

 ( ونسبة مئوية2.389)بمتوسط حسابي جاء في الترتيب األول البعد األول: اإلجهاد االنفعالي من حيث التكرار  -

%( 36.04) ( ونسبة مئوية2.523)بمتوسط حسابي ( يوم، ومن حيث الشدة جاء 2.79) %( أي ما يعادل39.82)

 ة أقل من املتوسط.أي بشد

( ونسبة 2.373)بمتوسط حسابي جاء في الترتيب الثاني البعد الثالث: نقص الشعور باإلنجاز من حيث التكرار  -

 ( ونسبة مئوية2.503)بمتوسط حسابي ( يوم، ومن حيث الشدة جاء 2.77) %( أي ما يعادل39.55) مئوية

 %( أي بشدة أقل من املتوسط.35.76)

%( 35.13) ( ونسبة مئوية2.108)بمتوسط حسابي لثالث واألخير البعد الثاني: تبلد املشاعر وجاء في الترتيب ا -

%( أي بشدة أقل من 32.64) ( ونسبة مئوية2.285)بمتوسط ( يوم، ومن حيث الشدة 2.46) أي ما يعادل

 املتوسط.

ات الحسابية ( تجيب على هذا السؤال من خالل املتوسط13، 12، 11، 10) والجداول التالية أرقام

 واالنحرافات املعيارية والنسبة املئوية والترتيب.
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مستوى االحتراق النفس ي بمقياس ماسالش للبعد األول اإلجهاد االنفعالي وفقراته من حيث  (11) جدول رقم

 التكرار والشدة لدى املمارسين الصحيين في محافظة الكامل

 الفقرات م
 (7-1من متدرجة ) الشدة (6-1متدرج من ) التكرار

 ترتيب نسبة% انحراف متوسط ترتيب نسبة% انحراف متوسط

1 
 من 

ا
أشعر بأنني مستنزف انفعاليا

 ممارستي للمهنة
2.516 1.345 41.93% 5 2.574 1.116 36.77% 5 

2 
أشعر أن طاقتي مستنفذة مع نهاية 

 اليوم
3.252 1.569 54.20% 1 3.258 1.309 46.54% 1 

3 

ستيقظ من أشعر بالقلق عندما ا

نومي وأعرف أن على مواجهة عمل 

 جديد

2.574 1.395 42.90% 3 2.613 1.398 37.33% 4 

4 
أشعر باإلرهاق بسبب ممارستي لهذه 

 املهنة
2.084 1.087 34.73% 6 2.239 1.146 31.99% 6 

5 
إن العمل بشكل مباشر مع الناس 

 نفسية شديدة
ا
 يسبب لي ضغوطا

1.839 1.029 30.65% 8 1.961 1.127 28.01% 9 

6 
حقيقة ال أهتم أو أكترث بما يحدث 

 مع املرض ى من مشكالت
1.742 0.932 29.03% 9 1.968 1.107 28.15% 8 

7 
أشعر بأن املرض ى يلومونني على 

 بعض املشاكل التي تواجههم
2.052 1.178 34.20% 7 2.187 1.200 31.24% 7 

8 
أتعامل بفاعلية عالية مع مشاكل 

 املرض ى
 3 %41.39 1.397 2.897 م 3 42.90% 1.455 2.574

9 
أشعر بالسعادة والراحة بعد العمل 

 مع املرض ى
2.865 1.831 47.75% 2 3.013 1.579 43.04% 2 

 %36.04 0.544 2.523 يوم2.79 %39.82 0.536 2.389 متوسط إجمالي البعد األول  
أقل من 

 متوسط

مقياس ماسالش للبعد األول اإلجهاد االنفعالي وفقراته ( مستوى االحتراق النفس ي ب11) يوضح الجدول رقم

من حيث التكرار والشدة لدى املمارسين الصحيين في محافظة الكامل، حيث جاءت نتائج مستوى االحتراق النفس ي 

 في األسبوع، ومن 2.79) %( أي ما يعادل39.82) ( ونسبة مئوية0.536) ( وانحراف بلغ2.389)بمتوسط للتكرار 
ً
( يوما

%( أي بشدة أقل من 36.82) ( ونسبة مئوية0.544) ( وانحراف معياري بلغ2.523)بمتوسط حسابي يث الشدة جاء ح

املتوسط، وجاءت ترتيب الفقرات ملستوى االحتراق النفس ي للبعد األول اإلجهاد االنفعالي من حيث التكرار والشدة 

 كالتالي:

على "أشعر أن طاقتي مستنفذة مع نهاية اليوم" من حيث جاء في الترتيب األول الفقرة الثانية والتي تنص  -

( يوم، ومن حيث الشدة جاء 4) %( أي ما يعادل54.20) ( ونسبة مئوية3.252)بمتوسط حسابي التكرار 

استنفاذ طاقة إلى  ذلك الباحثان%( أي بشدة متوسطة، ويعزو 46.54) ( ونسبة مئوية3.258)بمتوسط حسابي 

 اليوم.املمارس الصحي مع نهاية 

وجاء في الترتيب األخير الفقرة السادسة من حيث التكرار والتي تنص على "حقيقة ال أهتم أو أكترث بما يحدث  -

( يوم، ومن حيث 2) %( أي ما يعادل29.03) ( ونسبة مئوية1.742)بمتوسط حسابي مع املرض ی من مشكالت" 

 نفسية 
ً
الشدة جاءت الفقرة الخامسة والتي تنص على " إن العمل بشكل مباشر مع الناس يسبب لي ضغوطا
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عدم إلى  ذلك الباحثان%( أي بشدة ضعيفة، ويعزو 28.01) ( ونسبة مئوية1.961)بمتوسط حسابي شديدة " 

 مشكالت املرض ی. إلى  اهتمام املمارس الصحي

ستوى االحتراق النفس ي بمقياس ماسالش للبعد الثاني تبلد املشاعر وفقراته من حيث التكرار ( م12) جدول رقم

 والشدة لدى املمارسين الصحيين في محافظة الكامل

 الفقرات م
 (7-1متدرجة من ) الشدة (6-1متدرج من ) التكرار

 ترتيب نسبة% انحراف متوسط ترتيب نسبة% انحراف متوسط

1 
النفس ي من  أشعر باالستنزاف

 ممارستي لهذه املهنة
1.955 1.002 32.58% 3 2.065 1.097 29.50% 3 

2 
أشعر أنني أتعامل مع بعض املرض ى 

 وكأنهم أشياء ال بشر
1.574 0.993 26.23% 5 1.871 0.978 26.73% 5 

3 
أصبحت أكثر قسوة مع الناس بعد 

 التحاقي بهذه املهنة
1.671 0.919 27.85% 4 1.955 0.989 27.93% 4 

4 
أستطيع أن أفهم بسهولة مشاعر 

 املرض ى نحو األشياء
2.407 1.371 40.12% 2 2.523 1.291 36.04% 2 

5 

أتعامل مع املشاكل االنفعالية 

والعاطفية للمرض ى أثناء ممارستي 

 لهذه املهنة

2.936 1.650 48.93% 1 3.013 1.651 43.04% 1 

 %32.64 0.556 2.285 يوم2.46 %35.13 0.574 2.108 متوسط إجمالي البعد الثاني 
أقل من 

 متوسط

( مستوى االحتراق النفس ي بمقياس ماسالش للبعد الثاني تبلد املشاعر وفقراته من 12) يوضح الجدول رقم

حيث التكرار والشدة لدى املمارسين الصحيين في محافظة الكامل، حيث جاءت نتائج مستوى االحتراق النفس ي 

 في 2.46) %( أي ما يعادل35.13) ( ونسبة مئوية0.574) ( وانحراف معياري بلغ2.108)بي بمتوسط حساللتكرار 
ً
( يوما

%( أي 32.64) ( ونسبة مئوية0.556) ( وانحراف معياري بلغ2.285)بمتوسط حسابي األسبوع، ومن حيث الشدة جاء 

لثاني تبلد املشاعر من حيث التكرار بشدة أقل من املتوسط، وجاء ترتيب الفقرات ملستوى االحتراق النفس ي للبعد ا

 والشدة كالتالي:

جاء في الترتيب األول الفقرة الخامسة والتي تنص على "أتعامل مع املشاكل االنفعالية والعاطفية للمرض ی أثناء  -

( 3.4) %( أي ما يعادل48.93) ( ونسبة مئوية2.936)بمتوسط حسابي ممارستي لهذه املهنة" من حيث التكرار 

%( أي بشدة متوسطة، ويعزو 43.04) ( ونسبة مئوية3.013)بمتوسط حسابي ن حيث الشدة جاء يوم، وم

 كيفية تعامل املمارس الصحي مع املشكل االنفعالية والعاطفية للمرض ی.إلى  ذلك الباحثان

بعض  وجاء في الترتيب األخير الفقرة الثانية من حيث التكرار والشدة والتي تنص على "أشعر أنني أتعامل مع -

( يوم، ومن 1.8) %( أي ما يعادل26.23) ( ونسبة مئوية1.574)بمتوسط حسابي املرض ی وكأنهم أشياء ال بشر" 

إلى  ذلك الباحثان%( أي بشدة ضعيفة، ويعزو 26.73) ( ونسبة مئوية1.871)بمتوسط حسابي حيث الشدة 

 ضعف تعامل املمارس الصحي مع املرض ی.

 

 



  م2022 مارس ــ خامس عشرال العدد ــ سادسالالمجلد  ــالتربوية والنفسية مجلة العلوم  ــر األبحاث المجلة العربية للعلوم ونش

االحتراق النفسي واستراتيجيات التكيف لدى الممارسين 

 الصحيين في ظل جائحة كورونا بمحافظة الكامل
 يوسف ،السلمي (137) 

 

ق النفس ي بمقياس ماسالش للبعد الثالث نقص الشعور باإلنجاز وفقراته من ( مستوى االحترا13) جدول رقم

 حيث التكرار والشدة لدى املمارسين الصحيين في محافظة الكامل

 الفقرات م
 (7-1متدرجة من ) الشدة (6-1متدرج من ) التكرار

 ترتيب نسبة% انحراف متوسط ترتيب نسبة% انحراف متوسط

1 
طوال اليوم أن التعامل مع الناس 

 يسبب لي اإلجهاد والتعب
2.084 1.284 34.73% 6 2.194 1.082 31.34% 6 

2 
أشعر بأنني أعمل في هذه املهنة 

 بإجهاد كبير
2.445 1.344 40.75% 5 2.594 1.328 37.06% 5 

3 
أشعر وكأنني على حافة الهاوية من 

 ممارستي لهذه املهنة
1.703 1.014 28.38% 8 1.794 0.978 25.63% 8 

4 
أحس باالنزعاج والقلق ألن هذه 

 املهنة تزيد من قسوة عواطفي
1.755 1.015 29.25% 7 1.948 1.031 27.83% 7 

5 

 في حياة كثير 
ا
أشعر أنني اثر ايجابيا

من الناس من خالل ممارستي هذه 

 املهنة

2.800 1.452 46.67% 2 2.948 1.371 42.11% 2 

 4 %38.16 1.428 2.671 4 %43.02 1.498 2.581 أشعر بالحيوية والنشاط 6

7 
 
ا
أستطيع بكل سهولة أن أخلق جوا

 مع املرض ى
ا
 مريحا

ا
 نفسيا

2.632 1.652 43.87% 3 2.871 1.528 41.01% 3 

8 
لقد أنجزت أشياء كثيرة ذات قيمة 

 وأهمية في هذه املهنة
2.981 1.653 49.68% 1 3.007 1.634 42.96% 1 

 %35.76 0.644 2.503 يوم2.77 %39.55 0.661 2.373 متوسط إجمالي البعد الثالث 
أقل من 

 متوسط

( مستوى االحتراق النفس ي بمقياس ماسالش للبعد الثالث نقص الشعور باإلنجاز 13) يوضح الجدول رقم

وفقراته من حيث التكرار والشدة لدى املمارسين الصحيين في محافظة الكامل، حيث جاء مستوى االحتراق النفس ي 

 في 2.77) %( أي ما يعادل39.55) ( ونسبة مئوية0.661) ( وانحراف معياري بلغ2.373)بمتوسط حسابي ار للتكر 
ً
( يوما

 ( ونسبة مئوية0.644) ( وانحراف معياري بلغ2.503)بمتوسط حسابي األسبوع، ومن حيث الشدة جاءت النتائج 

الحتراق النفس ي للبعد الثالث نقص الشعور %( أي بشدة أقل من املتوسط، وجاء ترتيب الفقرات ملستوى ا35.76)

 باإلنجاز من حيث التكرار والشدة كالتالي:

جاء في الترتيب األول الفقرة الثامنة والتي تنص على "لقد أنجزت أشياء كثيرة ذات قيمة وأهمية في هذه املهنة"  -

( يوم، ومن حيث 3.48) %( أي ما يعادل49.68) ( ونسبة مئوية2.981)بمتوسط حسابي من حيث التكرار 

 الباحثان%( أي بشدة قريبة من املتوسطة، ويعزو 42.96) ( ونسبة مئوية3.007)بمتوسط حسابي الشدة جاء 

 قدرة املمارس الصحي على اإلنجاز.إلى  ذلك

وجاء في الترتيب األخير الفقرة الثالثة من حيث التكرار والتي تنص على "أشعر وكأنني على حافة الهاوية من  -

( يوم، ومن حيث 2) %( أي ما يعادل28.38) ( ونسبة مئوية1.703)بمتوسط حسابي ي لهذه املهنة" ممارست

عدم إلى  ذلك الباحثان%( أي بشدة ضعيفة، ويعزو 25.63) ( ونسبة مئوية1.794)بمتوسط حسابي الشدة 

 إملام املمارس الصحي باملهنة.

 من يعانون  ظل جائحة كورونا بمحافظة الكاملأن املمارسين الصحيين في إلى  نتائج هذه الدراسة تشير

 (، ودراسة املطيري 2020) الشريف دراسة مع النتيجة هذه واتفقت النفس ي االحتراق من "أقل من املتوسط" مستوى 
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فيها  النفس ي االحتراق مستوى  حيث كان Cebrino (2020)( ودراسة 2017) ( بينما اختلفت مع دراسة باتشو2020)

 عالي.

  إجابة السؤ 
ا
ال الفرعي الثاني: والذي ينص على: ما أكثر استراتيجيات التكيف مع االحتراق النفس ي استخداما

، 17، 16، 15، 14) والجداول التالية أرقاملدى املمارسين الصحيين في ظل جائحة كورونا بمحافظة الكامل؟ 

 ية والنسبة املئوية والترتيب.( تجيب على هذا السؤال من خالل املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيار 18

( التكرارات واملتوسطات واالنحرافات املعيارية الستراتيجيات التكيف لدى املمارسين الصحيين في 14) جدول رقم

 ظل جائحة كورونا بمحافظة الكامل

 م األبعاد متوسط انحراف نسبة% ترتيب درجة التكيف

 1 ء املعرفيالبعد األول: البنا 3.384 0.646 %79.68 1 متوسطة

 2 البعد الثاني: حل املشكالت 3.196 0.829 %63.92 2 متوسطة

 3 البعد الثالث: الدعم االجتماعي 2.914 0.775 %58.28 3 متوسطة

 4 البعد الرابع: تجنب املشكالت 2.642 0.658 %52.84 4 متوسطة

 3.030 0.425 %60.60  متوسطة
متوسط إجمالي استبانة استراتيجيات 

 التكيف
 

  (14) يوضح الجدول رقم
ً
ترتيب أبعاد استبانة استراتيجيات التكيف مع االحتراق النفس ي األكثر استخداما

لدى املمارسين الصحيين في ظل جائحة كورونا بمحافظة الكامل، حيث جاءت نتائج متوسط إجمالي درجة أبعاد 

%( أي بدرجة تكيف 60.60)( ونسبة 0.425) ( وانحراف3.030)بمتوسط حسابي استبانة استراتيجيات التكيف 

 متوسطة.

 لدى املمارسين 
ً
وجاء ترتيب أبعاد استبانة استراتيجيات التكيف مع االحتراق النفس ي األكثر استخداما

 الصحيين في ظل جائحة كورونا بمحافظة الكامل كالتالي:

%( أي بدرجة تكيف 79.68)( ونسبة 2.384)بمتوسط جاء في الترتيب األول البعد األول: البناء املعرفي  -

 متوسطة.

 %( أي بدرجة متوسطة.63.92)( ونسبة 3.196)بمتوسط البعد الثاني: حل املشكالت  اجاء ثاني -

 %( أي بدرجة متوسطة.58.84)( ونسبة 2.914)بمتوسط البعد الثالث: الدعم االجتماعي  اوجاء ثالث -

 %( أي بدرجة تكيف متوسطة.52.84)نسبة ( و 2.642)بمتوسط البعد الرابع: تجنب املشكالت  ارابعوجاء  -

( التكرارات واملتوسطات واالنحرافات املعيارية الستراتيجيات التكيف على بعد البناء املعرفي لدى 15) جدول رقم

 املمارسين الصحيين في ظل جائحة كورونا بمحافظة الكامل

 ترتيب نسبة % انحراف متوسط الفقرات رقـم

 2 %73.68 1.155 3.684 ير الصحية املتعلقة بجائحة كورونا.أتابع الدراسات والتقار  1

2 
أبحث عن بعض اإلرشادات والنصائح الطبية التي لها عالقة 

 بجائحة كورونا.
3.839 1.176 76.78% 1 

3 
أناقش املتخصصين حول كيفية التعامل مع املصاب بفايروس 

 كورونا.
3.587 1.226 71.74% 3 

 5 %67.88 1.197 3.394بالتعامل مع املصاب بفايروس  خاصة أشارك في برامج تدريبية 4
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 ترتيب نسبة % انحراف متوسط الفقرات رقـم

 كورونا.

 4 %68.00 1.267 3.400 أتعلم من تجارب وخبرات اآلخرين في التعامل مع جائحة كورونا 5

 7 %53.16 1.379 2.658 أشارك في كتابة التقارير عن املصابين بفايروس كورونا 6

7 
حة كورونا في وسائل أحرص على متابعة البرامج الخاصة بجائ

 اإلعالم املختلفة
3.129 1.221 62.58 6 

 3.384 متوسط إجمالي البعد االول 

 0.646 االنحراف املعياري 

 %79.680 النسبة املئوية %

( التكرارات واملتوسطات واالنحرافات املعيارية الستجابات عينة الدراسة للبعد 15) يوضح الجدول رقم

ستبانة التكيف لدى املمارسين الصحيين في ظل جائحة كورونا بمحافظة الكامل، حيث جاءت األول البناء املعرفي با

 ( وانحراف معياري قدره3,384) نتائج متوسط إجمالي درجة استراتيجيات التكيف للبعد األول بمتوسط حسابي بلغ

  ل ما يأتي:%(أي بدرجة تكيف متوسطة. ويتضح من تحليل الجدو 79,680) ( ونسبة مئوية بلغت0,646)

( والتي تنص على "أبحث عن بعض اإلرشادات والنصائح الطبية 2) ومن حيث الترتيب جاءت الفقرة رقم

%(، 76,78) ( ونسبة مئوية بلغت3,839)بمتوسط حسابي في الترتيب األول للبعد  التي لها عالقة بجائحة كورونا"

( والتي تنص على "أشارك في كتابة 6) جاءت الفقرة رقمقدرة املمارس الصحي على البحث، و إلى  ذلك يعزو الباحثانو 

 ( ونسبة مئوية بلغت2,658)بمتوسط حسابي التقارير عن املصابين بفايروس كورونا" في الترتيب األخير للبعد 

 معرفة املمارس الصحي على معلومات عن فايروس كورونا.إلى  ذلك يعزو الباحثان%(، و 53,16)

الستراتيجيات التكيف للبعد الثاني حل املشكالت  واملتوسطات واالنحرافات املعيارية( التكرارات 16) جدول رقم

 لدى املمارسين الصحيين في ظل جائحة كورونا بمحافظة الكامل

 ترتيب النسبة % انحراف متوسط الفقرات رقـم

 إلتباع اإلجراءات االحترازية. 1
ً
 1 %68.26 1.418 3.413 أبذل جهدا

 2 %66.46 1.381 3.323 .كار السلبية املتعلقة باملصابين بجائحة كوروناأتغلب على األف 2

3 
أفكر في أحداث الحياة السعيدة السابقة لإلفادة في أحداث 

 الحياة املؤملة الناتجة عن فايروس كورونا.
3.136 1.349 62.72% 4 

4 
أقض ي وقت ممتع في ممارسة الهوايات لتخفيف التوتر الناتج 

 اتجة عن فايروس كورونا.عن الضغوط الن
2.955 1.355 59.10% 5 

5 
أعمل على حل املشكلة التي تواجنهي ذات العالقة بجائحة 

 كورونا.
3.155 1.239 63.10% 3 

 3.196 متوسط إجمالي البعد الثاني

 0.829 االنحراف املعياري 

 %63.920 النسبة املئوية %

االنحرافات املعيارية الستجابات عينة الدراسة للبعد ( التكرارات واملتوسطات و 16) يوضح الجدول رقم

الثاني حل املشكالت باستبانة التكيف لدى املمارسين الصحيين في ظل جائحة كورونا بمحافظة الكامل، حيث جاءت 
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 ( وانحراف معياري قدره3,196) نتائج متوسط إجمالي درجة استراتيجيات التكيف للبعد الثاني بمتوسط حسابي بلغ

  %(أي بدرجة تكيف متوسطة. ويتضح من تحليل الجدول ما يأتي:63,920) ( ونسبة مئوية بلغت0,829)

 إلتباع اإلجراءات االحترازية" في 2) ومن حيث الترتيب جاءت الفقرة رقم
ً
( والتي تنص على "أبذل جهدا

اتباع املمارس إلى  ذلك حثانيعزو البا%(، و 68,26) ( ونسبة مئوية بلغت3,413)بمتوسط حسابي الترتيب األول للبعد 

( والتي تنص على "أقض ي وقت ممتع في 4) الصحي لإلجراءات االحترازية الخاصة بفايروس كورونا، وجاءت الفقرة رقم

بمتوسط ممارسة الهوايات لتخفيف التوتر الناتج عن الضغوط الناتجة عن فايروس كورونا" في الترتيب األخير للبعد 

 استثمار أوقات الفراغ.إلى  ذلك يعزو الباحثان%(، و 59,10) وية بلغت( ونسبة مئ2,955)حسابي 

الستراتيجيات التكيف للبعد الثالث الدعم  ( التكرارات واملتوسطات واالنحرافات املعيارية17) جدول رقم

 االجتماعي باستبانة التكيف لدى املمارسين الصحيين في ظل جائحة كورونا بمحافظة الكامل

 ترتيب سبة %ن انحراف توسطم الفقرات رقـم

 2 %59.36 1.219 2.968 أطلب مساعدة أصدقائي لتلبية حاجاتي 1

 1 %60.64 1.256 3.032 .أتحدث مع أصدقائي حول املشاكل التي تواجنهي 2

3 
أناقش املتخصصين حول كيفية التعامل مع املصاب بفايروس 

 كورونا.
2.942 1.383 58.84% 3 

4 
األب، األم، األخ...إلخ( ملساعدتي في ) د املقربينأحد األفراإلى  ألجأ

 التخلص من الضغوط.
2.781 1.359 55.62% 5 

5 
أدرك أهمية االستعانة باألصدقاء واملقربين في مساعدتي على 

 مواجهة أحداث كورونا
2.845 1.349 56.90% 4 

 2.914 متوسط إجمالي البعد الثالث

 0.775 االنحراف املعياري 

 %58.280 ئوية %النسبة امل

( التكرارات واملتوسطات واالنحرافات املعيارية الستجابات عينة الدراسة للبعد 17) يوضح الجدول رقم

الثالث الدعم االجتماعي باستبانة التكيف لدى املمارسين الصحيين في ظل جائحة كورونا بمحافظة الكامل، حيث 

( وانحراف 2,914) للبعد الثالث بمتوسط حسابي بلغ جاءت نتائج متوسط إجمالي درجة استراتيجيات التكيف

  %(أي بدرجة تكيف متوسطة. ويتضح من تحليل الجدول ما يأتي:58,280) ( ونسبة مئوية بلغت0,775) معياري قدره

( والتي تنص على "أتحدث مع أصدقائي حول املشاكل التي تواجنهي" 2) ومن حيث الترتيب جاءت الفقرة رقم

قدرة إلى  ذلك يعزو الباحثان%(، و 60,64) ( ونسبة مئوية بلغت3,032)بمتوسط حسابي ل للبعد في الترتيب األو 

األب، ) أحد األفراد املقربينإلى  ( والتي تنص على "ألجأ4) املمارس الصحي بالتحدث مع األصدقاء، وجاءت الفقرة رقم

( ونسبة مئوية 2,781)بمتوسط حسابي ر للبعد األم، األخ...إلخ( ملساعدتي في التخلص من الضغوط" في الترتيب األخي

 تخلص املمارس الصحي من الضغوط.إلى  ذلك يعزو الباحثان%(، و 55,62) بلغت

الستراتيجيات التكيف للبعد الرابع تجنب  ( التكرارات واملتوسطات واالنحرافات املعيارية18) جدول رقم

 حافظة الكاملاملشكالت لدى املمارسين الصحيين في ظل جائحة كورونا بم

 ترتيب النسبة % انحراف متوسط الفقرات رقـم

 2 %54.20 1.343 2.710 أتجنب البرامج التلفزيونية املتخصصة بجائحة كورونا 1



  م2022 مارس ــ خامس عشرال العدد ــ سادسالالمجلد  ــالتربوية والنفسية مجلة العلوم  ــر األبحاث المجلة العربية للعلوم ونش

االحتراق النفسي واستراتيجيات التكيف لدى الممارسين 

 الصحيين في ظل جائحة كورونا بمحافظة الكامل
 يوسف ،السلمي (141) 

 

 ترتيب النسبة % انحراف متوسط الفقرات رقـم

 لم يحدث. 2
ً
 3 %53.94 1.379 2.697 أتعامل مع األحداث السيئة كأن شيئا

 4 %53.54 1.516 2.677 أشعر بعدم الرغبة في االستقرار في مكان العمل. 3

 1 %54.32 1.308 2.716 أحاول التوقف عن التفكير بجائحة كورونا. 4

 7 %48.38 1.357 2.419 ينتابني النعاس عندما أبدأ بالتفكير بجائحة كورونا. 5

6 
أحاول أن أبحث عن اهتمامات أخرى تبعدني عن املواجهة 

 املباشرة لألحداث الناتجة عن جائحة كورونا
2.639 1.348 52.78% 5 

 6 %52.64 1.428 2.632 أتجنب التفكير بمشاكل املصابين بفايروس كورونا. 7

 2.642 متوسط إجمالي البعد الرابع

 0.658 االنحراف املعياري 

 %52.840 النسبة املئوية %

الستجابات عينة الدراسة للبعد  ( التكرارات واملتوسطات واالنحرافات املعيارية18) يوضح الجدول رقم

باستبانة التكيف لدى املمارسين الصحيين في ظل جائحة كورونا بمحافظة الكامل، حيث  بع تجنب املشكالتالرا

( وانحراف معياري 2,642) جاءت نتائج متوسط إجمالي درجة استراتيجيات التكيف للبعد الرابع بمتوسط حسابي بلغ

  ويتضح من تحليل الجدول ما يأتي:%(أي بدرجة تكيف متوسطة. 52,840) ( ونسبة مئوية بلغت0,658) قدره

" في أحاول التوقف عن التفكير بجائحة كورونا( والتي تنص على "4) ومن حيث الترتيب جاءت الفقرة رقم

عدم التفكير إلى  ذلك يعزو الباحثان%(، و 54,32) ( ونسبة مئوية بلغت2,716)بمتوسط حسابي الترتيب األول للبعد 

" في ينتابني النعاس عندما أبدأ بالتفكير بجائحة كورونا( والتي تنص على "5) رة رقمباألشياء السلبية، وجاءت الفق

كثرة التفكير بجائحة إلى  ذلك يعزو الباحثان%(، و 48,38) ( ونسبة بلغت2,419)بمتوسط حسابي الترتيب األخير للبعد 

 كورونا.

 لدى املمارسين الصحيين في  النفس ي االحتراق أكثر استراتيجيات التكيف مع أن النتائج أظهرت كما
ً
استخداما

( ودراسة 2020) بدرجة تكيف متوسطة واتفقت هذه النتيجة مع دراسة املطيري  ظل جائحة كورونا بمحافظة الكامل

 (.2020) ( بينما اختلفت مع دراسة الشريف2018) معروف

 حتراق النفس ي لدى هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في مستوى اال ": إجابة السؤال الفرعي الثالث

 لسنوات الخدمة، والجنس، والتخصص؟ 
ا
 والجداول التالية أرقاماملمارسين الصحيين بمحافظة الكامل تبعا

( تجيب على هذا السؤال من خالل تحليل التباين األحادي واختبار شيفي 27، 26، 25، 24، 21، 20، 19)

 لسنوات الخبرة والتخصص من حيث ال
ً
( تجيب على هذا 23، 22) تكرار، وجداول رقميلتحديد االتجاه تبعا

 للجنس من حيث التكرار.
ً
 السؤال من خالل اختبار "ت" تبعا

بين عينة الدراسة من املمارسين الصحيين  One Way ANOVA( نتائج تحليل التباين األحادي 19) جدول رقم

 ) بمحافظة الكامل ملستوى االحتراق النفس ي
ا
 لسنوات الخدمة التكرار( بمقياس ماسالش تبعا

 م
املقياس 

 وأبعاده
 املصدر

درجات 

 الحرية

مجموع 

 املربعات

متوسط 

 املربعات

قيمة 

 "ف"
 الداللة

الداللة 

 اإلحصائية 

1 
البعد األول: 

اإلجهاد 

 0.485 0.971 2 بين املجموعات
 غير دالة 0.185 1.706

 0.284 43.236 152 داخل املجموعات
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االحتراق النفسي واستراتيجيات التكيف لدى الممارسين 

 الصحيين في ظل جائحة كورونا بمحافظة الكامل
 يوسف ،السلمي (142) 

 

 م
املقياس 

 وأبعاده
 املصدر

درجات 

 الحرية

مجموع 

 املربعات

متوسط 

 املربعات

قيمة 

 "ف"
 الداللة

الداللة 

 اإلحصائية 

  44.207 154 املجموع االنفعالي

2 
البعد الثاني: 

 تبلد املشاعر

 1.294 2.588 2 بين املجموعات

 0.317 48.151 152 داخل املجموعات دالة *0.019 4.085

  50.739 154 املجموع

3 

البعد الثالث: 

نقص الشعور 

 باإلنجاز

 1.082 2.164 2 بين املجموعات

 0.430 65.319 152 داخل املجموعات غير دالة 0.084 2.518

  67.483 154 املجموع

 

متوسط إجمالي 

مستوى 

االحتراق 

 النفس ي

 0.632 1.263 2 بين املجموعات

 غير دالة 0.155 1.933
 0.327 49.738 152 داخل املجموعات

  51.002 154 املجموع

.𝟎) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ** 𝟎𝟏 ≥ 𝜶) 𝟎) لة إحصائية عند مستوى الداللة* ذات دال. 𝟎𝟓 ≥ 𝜶) 

 بين عينة الدراسة من املمارسين الصحيين بمحافظة الكامل 
ً
يوضح الجدول وجود تباين دال إحصائيا

 لسنوات الخدمة متمثلة في البعد الثاني: تبلد املشاعر، ) ملستوى االحتراق النفس ي
ً
التكرار( بمقياس ماسالش تبعا

 لتوضيح تلك الفروق. Scheffeاختبار شيفه  الباحثانفروق الدالة استخدمت وإليجاد اتجاه تلك ال

 في باقي األبعاد ومتوسط إجمالي مستوى االحتراق النفس ي، مما يدل على 
ً
وعدم وجود تباين دال إحصائيا

 اتفاق العينة على هذه النتائج.

 لعدد سنوات الخبرة الش20) جدول 
ا
خصية لتحديد اتجاه الداللة باستخدام ( داللة الفروق بين املجموعات تبعا

 التكرار( بمقياس ماسالش) للبعد الثاني: تبلد املشاعر ملستوى االحتراق النفس ي Scheffe Testاختبار شيفه 

  10 – 5من   5أقل من  املتوسط  العدد املجموعات
 10أكثر من 

 سنوات

 0.035- 0.243 - 2.189 37 سنوات 5أقل من 

 *0.277- -  1.947 60 سنوات 10 – 5من 

 -   2.224 58 سنوات 10أكثر من 

0.01) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ** ≥ 𝛼) * 0.05) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ≥ 𝛼) 

 لعدد سنوات الخبرة الشخصية لتحديد اتجاه 
ً
يوضح الجدول اتجاه فروق الداللة بين املجموعات تبعا

التكرار( بمقياس ) للبعد الثاني: تبلد املشاعر ملستوى االحتراق النفس ي Scheffe Testتبار شيفه الداللة باستخدام اخ

 للترتيب التالي:
ً
 ماسالش، حيث جاءت الداللة لصالح املجموعات تبعا

( 0,277-) ( بلغت0.05) سنوات بقيمة دالة عند مستوى  10سنوات وأكثر من  10 – 5بين سنوات الخبرة من  -

 سنوات. 10ات الخبرة ألكثر من ولصالح سنو 

 وال توجد داللة في باقي املجموعات -

 5سنوات، ثم من  5سنوات، ثم أقل من  10أي أن ترتيب سنوات الخبرة الشخصية جاءت لصالح أكثر من 

 طول سنوات الخبرة. إلى  ذلك الباحثانسنوات، ويعزو  10 –
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االحتراق النفسي واستراتيجيات التكيف لدى الممارسين 

 الصحيين في ظل جائحة كورونا بمحافظة الكامل
 يوسف ،السلمي (143) 

 

بين عينة الدراسة من املمارسين الصحيين  One Way ANOVA( نتائج تحليل التباين األحادي 21) جدول رقم

 لسنوات الخدمة) بمحافظة الكامل ملستوى االحتراق النفس ي
ا
 الشدة( بمقياس ماسالش تبعا

 م
املقياس 

 وأبعاده
 املصدر

درجات 

 الحرية

مجموع 

 املربعات

متوسط 

 املربعات

قيمة 

 "ف"
 الداللة

الداللة 

 0.05اإلحصائية 

1 

البعد األول: 

اإلجهاد 

 النفعاليا

 0.138 0.276 2 بين املجموعات

 0.298 45.279 152 داخل املجموعات غير دالة 0.630 0.463

  45.555 154 املجموع

2 
البعد الثاني: 

 تبلد املشاعر

 0.581 1.163 2 بين املجموعات

 0.306 46.513 152 داخل املجموعات غير دالة 0.153 1.900

  47.676 154 املجموع

3 

الثالث: نقص 

الشعور 

 باإلنجاز

 0.091 0.182 2 بين املجموعات

 0.419 63.723 152 داخل املجموعات غير دالة 0.805 0.217

  63.905 154 املجموع

متوسط إجمالي 

مستوى االحتراق 

 النفس ي

 0.150 0.301 2 بين املجموعات

 0.189 28.683 152 داخل املجموعات غير دالة 0.797 0.797

  28.984 154 املجموع

0.01) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ** ≥ 𝛼) * 0.05) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ≥ 𝛼) 

 بين عينة الدراسة من املمارسين الصحيين بمحافظة الكامل 
ً
يوضح الجدول عدم وجود تباين دال إحصائيا

 لسنوات الخدمة، مما يدل على اتفاق العينة على هذه ) يملستوى االحتراق النفس 
ً
الشدة( بمقياس ما سالش تبعا

 النتائج.

بين استجابات عينة الدراسة من املمارسين الصحيين  T-Testنتائج داللة فروق اختبار " ت "  (22) جدول رقم

 لل) بمحافظة الكامل ملستوى االحتراق النفس ي
ا
 جنسالتكرار( بمقياس ماسالش تبعا

 أبعاد قياس ماسالش م
قيمة  65إناث = 90ذكورن =

 "ت"
 الداللة

 انحراف متوسط انحراف متوسط

 0,229 1.207- 0.476 2.449 0.574 2.344 األول: اإلجهاد االنفعالي 1

 0,349 0.940- 0.466 2.157 0.641 2.073 الثاني: تبلد املشاعر 2

 0,644 0.463- 0.516 2.400 0.752 2.353 الثالث: نقص الشعور باإلنجاز 3

 **0,294 0.994- 0.350 2.168 0.508 2.095 التكرار() إجمالي االحتراق النفس ي 

0.01) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ** ≥ 𝛼) 0.05) * ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ≥ 𝛼) 

ت عينة الدراسة من املمارسين الصحيين يوضح الجدول عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابا

 للجنس، في جميع أبعاد املقياس، ) بمحافظة الكامل ملستوى االحتراق النفس ي
ً
التكرار( بمقياس ماسالش تبعا

اتفاق العينة على تلك النتائج، ويعزو إلى  ومتوسط إجمالي مستوى االحتراق النفس ي من حيث التكرار، مما يشير 

 تعامل املمارسين الصحين أثناء جائحة كورونا. قدرةإلى  ذلك الباحثان
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االحتراق النفسي واستراتيجيات التكيف لدى الممارسين 

 الصحيين في ظل جائحة كورونا بمحافظة الكامل
 يوسف ،السلمي (144) 

 

بين استجابات عينة الدراسة من املمارسين الصحيين  T-Testنتائج داللة فروق اختبار " ت "  (23) جدول رقم

 للجنس) بمحافظة الكامل ملستوى االحتراق النفس ي
ا
 الشدة( بمقياس ماسالش تبعا

 أبعاد قياس ما سالش م
ة قيم 65= ثإنا 90ذكور =

 "ت"
 الداللة

 انحراف متوسط انحراف متوسط

 0,756 0.311- 0.432 2.539 0.614 2.512 البعد األول: اإلجهاد االنفعالي 1

 0,135 1.502- 0.449 2.360 0.619 2.231 البعد الثاني: تبلد املشاعر 2

 0,127 1.533- 0.540 2.596 0.705 2.436 البعد الثالث: نقص الشعور باإلنجاز 3

 0,178 1.354- 0.336 2.239 0.491 2.219 التكرار() إجمالي االحتراق النفس ي 

0.01) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ** ≥ 𝛼) * 0.05) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ≥ 𝛼) 

صحيين يوضح الجدول عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة من املمارسين ال

 للجنس، في جميع أبعاد املقياس، ) بمحافظة الكامل ملستوى االحتراق النفس ي
ً
الشدة( بمقياس ما سالش تبعا

اتفاق العينة على تلك النتائج، ويعزو إلى  ومتوسط إجمالي مستوى االحتراق النفس ي من حيث الشدة، مما يشير 

 حة كورونا.قدرة تعامل املمارسين الصحين أثناء جائإلى  ذلك الباحثان

بين عينة الدراسة من املمارسين الصحيين  One Way ANOVA( نتائج تحليل التباين األحادي 24) جدول رقم

 للتخصص) بمحافظة الكامل ملستوى االحتراق النفس ي
ا
 التكرار( بمقياس ماسالش تبعا

 املصدر املقياس وأبعاده م
درجات 

 الحرية

مجموع 

 املربعات

متوسط 

 املربعات

قيمة 

 "ف"
 الداللة

الداللة 

 0.05اإلحصائية 

1 
البعد األول: 

 اإلجهاد االنفعالي

 1.272 2.544 2 بين املجموعات

 0.274 41.663 152 داخل املجموعات دالة *0.011 4.641

  44.207 154 املجموع

2 
البعد الثاني: 

 تبلد املشاعر

 0.871 1.742 2 بين املجموعات

 0.322 48.997 152 داخل املجموعات غير دالة 0.070 2.702

  50.739 154 املجموع

3 

البعد الثالث: 

نقص الشعور 

 باإلنجاز

 1.810 3.620 2 بين املجموعات

 0.420 63.864 152 داخل املجموعات دالة *0.015 4.308

  67.483 154 املجموع

 

متوسط إجمالي 

مستوى االحتراق 

 النفس ي

 1.081 2.162 2 وعاتبين املجم

 0.190 28.840 152 داخل املجموعات دالة **0.004 5.698

  31.002 154 املجموع

0.01) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ** ≥ 𝛼) 0.05) * ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ≥ 𝛼) 

 بين عينة الدراسة من 
ً
املمارسين الصحيين بمحافظة الكامل يوضح الجدول وجود تباين دال إحصائيا

 للتخصص متمثلة في البعد األول: اإلجهاد االنفعالي والبعد ) ملستوى االحتراق النفس ي
ً
التكرار( بمقياس ما سالش تبعا

الثالث: نقص الشعور باإلنجاز ومتوسط إجمالي مستوى االحتراق النفس ي، وإليجاد اتجاه تلك الفروق الدالة استخدم 

 لتوضيح تلك الفروق. Scheffeختبار شيفه ا الباحثان

 في البعد الثاني: تبلد املشاعر، مما يدل على اتفاق العينة على هذه النتائج.
ً
 وعدم وجود تباين دال إحصائيا
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االحتراق النفسي واستراتيجيات التكيف لدى الممارسين 

 الصحيين في ظل جائحة كورونا بمحافظة الكامل
 يوسف ،السلمي (145) 

 

 للتخصص لتحديد اتجاه الداللة باستخدام اختبار شيفه 25) جدول 
ا
( داللة الفروق بين املجموعات تبعا

Scheffe Test  التكرار( بمقياس ماسالش) : اإلجهاد االنفعالي ملستوى االحتراق النفس يللبعد األول 

 تمريض فني وأخصائي غير طبيب طبيب املتوسط  العدد املجموعات

 *0.246- *0.303- - 2.218 55 طبيب

 0.057- -  2.521 32 فني وأخصائي غير طبيب

 -   2.464 68 تمريض

0.01) ةذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل ** ≥ 𝛼) 0.05) * ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ≥ 𝛼) 

 لعدد سنوات الخبرة الشخصية لتحديد اتجاه 
ً
يوضح الجدول اتجاه فروق الداللة بين املجموعات تبعا

اس التكرار( بمقي) للبعد الثاني: تبلد املشاعر ملستوى االحتراق النفس ي Scheffe Testالداللة باستخدام اختبار شيفه 

 للترتيب التالي:
ً
 ماسالش، حيث جاءت الداللة لصالح املجموعات تبعا

( 0,303-) ( بلغت0.05) بين الطبيب وفني وأخصائي غير طبيب توجد داللة إحصائية بقيمة دالة عند مستوى  -

 ولصالح فني وأخصائي غير طبيب.

( ولصالح 0,246-) ( بلغت0.05) بين الطبيب وفني والتمريض توجد داللة إحصائية بقيمة دالة عند مستوى  -

 التمريض

 وال توجد داللة في باقي املجموعات. -

 الباحثانأي أن ترتيب التخصص جاءت لصالح فني وأخصائي غير طبيب، ثم التمريض، ثم الطبيب، ويعزو 

 كثرة وممارسة التعامل مع املصابين بجائحة كورونا.إلى  ذلك

 26) جدول 
ا
للتخصص لتحديد اتجاه الداللة باستخدام اختبار شيفه  ( داللة الفروق بين املجموعات تبعا

Scheffe Test التكرار( بمقياس ماسالش) للبعد الثالث: نقص الشعور باإلنجاز ملستوى االحتراق النفس ي 

 تمريض فني وأخصائي غير طبيب طبيب املتوسط الحسابي العدد املجموعات

 0.233- *0.407- - 2.186 55 طبيب

 0.175 -  2.594 32 طبيب فني وأخصائي غير 

 -   2.419 68 تمريض

0.01) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ** ≥ 𝛼) 0.05) * ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ≥ 𝛼) 

 لعدد سنوات الخبرة الشخصية لتحديد اتجاه 
ً
يوضح الجدول اتجاه فروق الداللة بين املجموعات تبعا

التكرار( بمقياس ) للبعد الثاني: تبلد املشاعر ملستوى االحتراق النفس ي Scheffe Testشيفه الداللة باستخدام اختبار 

 للترتيب التالي:
ً
 ما سالش، حيث جاءت الداللة لصالح املجموعات تبعا

( 0,407-) ( بلغت0.05) بين الطبيب وفني وأخصائي غير طبيب توجد داللة إحصائية بقيمة دالة عند مستوى  -

 خصائي غير طبيب.ولصالح فني وأ

 وال توجد داللة في باقي املجموعات. -

 الباحثانأي أن ترتيب التخصص جاءت لصالح فني وأخصائي غير طبيب، ثم التمريض، ثم الطبيب، ويعزو 

 خبراتهم وقدراتهم للتعامل مع املصابين.إلى  ذلك
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االحتراق النفسي واستراتيجيات التكيف لدى الممارسين 

 الصحيين في ظل جائحة كورونا بمحافظة الكامل
 يوسف ،السلمي (146) 

 

 للتخصص لتحديد اتجاه الداللة27) جدول 
ا
باستخدام اختبار شيفه  ( داللة الفروق بين املجموعات تبعا

Scheffe Test التكرار( بمقياس ما سالش) ملتوسط إجمالي مستوى االحتراق النفس ي 

 تمريض فني وأخصائي غير طبيب طبيب املتوسط الحسابي العدد املجموعات

 0.189 **0.310- - 1.979 55 طبيب

 0.121 -  2.289 32 فني وأخصائي غير طبيب

 -   2.168 68 تمريض

0.01) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ** ≥ 𝛼) * 0.05) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ≥ 𝛼) 

 لعدد سنوات الخبرة الشخصية لتحديد اتجاه 
ً
يوضح الجدول اتجاه فروق الداللة بين املجموعات تبعا

التكرار( بمقياس ) توى االحتراق النفس يللبعد الثاني: تبلد املشاعر ملس Scheffe Testالداللة باستخدام اختبار شيفه 

 للترتيب التالي:
ً
 ما سالش، حيث جاءت الداللة لصالح املجموعات تبعا

( 0,310-) ( بلغت0.01) بين الطبيب وفني وأخصائي غير طبيب توجد داللة إحصائية بقيمة دالة عند مستوى  -

 ولصالح فني وأخصائي غير طبيب.

 . وال توجد داللة في باقي املجموعات -

 الباحثانأي أن ترتيب التخصص جاءت لصالح فني وأخصائي غير طبيب، ثم التمريض، ثم الطبيب، ويعزو 

 كثرة املمارسة والتعامل مع املصابين. إلى  ذلك

بين عينة الدراسة من املمارسين الصحيين  One Way ANOVA( نتائج تحليل التباين األحادي 28) جدول رقم

 للتخصص) حتراق النفس يبمحافظة الكامل ملستوى اال 
ا
 الشدة( بمقياس ما سالش تبعا

 املصدر املقياس وأبعاده م
درجات 

 الحرية

مجموع 

 املربعات

متوسط 

 املربعات

قيمة 

 "ف"
 الداللة

الداللة 

 0.05اإلحصائية 

1 
البعد األول: 

 اإلجهاد االنفعالي

 1.272 2.544 2 بين املجموعات

 0.274 41.663 152 داخل املجموعات دالة *0.011 4.641

  44.207 154 املجموع

2 
البعد الثاني: تبلد 

 املشاعر

 0.871 1.742 2 بين املجموعات

 0.322 48.997 152 داخل املجموعات غير دالة 0.070 2.702

  50.739 154 املجموع

3 

البعد الثالث: 

نقص الشعور 

 باإلنجاز

 1.810 3.620 2 بين املجموعات

 0.420 63.864 152 داخل املجموعات دالة *0.015 4.308

  67.483 154 املجموع

 

متوسط إجمالي 

مستوى االحتراق 

 النفس ي

 1.081 2.162 2 بين املجموعات

 0.190 28.840 152 داخل املجموعات دالة **0.004 5.698

  31.002 154 املجموع

.𝟎) توى الداللةذات داللة إحصائية عند مس ** 𝟎𝟏 ≥ 𝜶) 𝟎) * ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة. 𝟎𝟓 ≥ 𝜶) 

 بين عينة الدراسة من املمارسين الصحيين بمحافظة الكامل 
ً
يوضح الجدول وجود تباين دال إحصائيا

 للتخصص متمثلة في البعد األول: اإلجهاد ا) ملستوى االحتراق النفس ي
ً
النفعالي والبعد الشدة( بمقياس ما سالش تبعا

الثالث: نقص الشعور باإلنجاز ومتوسط إجمالي مستوى االحتراق النفس ي، وإليجاد اتجاه تلك الفروق الدالة استخدم 

 لتوضيح تلك الفروق. Scheffeاختبار شيفه  الباحثان

 في البعد الثاني: تبلد املشاعر، مما يدل على اتفاق العينة على
ً
 هذه النتائج. وعدم وجود تباين دال إحصائيا
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االحتراق النفسي واستراتيجيات التكيف لدى الممارسين 

 الصحيين في ظل جائحة كورونا بمحافظة الكامل
 يوسف ،السلمي (147) 

 

 للتخصص لتحديد اتجاه الداللة باستخدام اختبار شيفه 29) جدول 
ا
( داللة الفروق بين املجموعات تبعا

Scheffe Test الشدة( بمقياس ما سالش) للبعد األول: اإلجهاد االنفعالي ملستوى االحتراق النفس ي 

 ريضتم فني وأخصائي غير طبيب طبيب املتوسط الحسابي العدد املجموعات

 0.174- *0.343- - 2.424 55 طبيب

 0.169 -  2.660 32 فني وأخصائي غير طبيب

 -   2.539 68 تمريض

0.01) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ** ≥ 𝛼) 0.05) * ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ≥ 𝛼) 

 لعدد سنوات 
ً
الخبرة الشخصية لتحديد اتجاه يوضح الجدول اتجاه فروق الداللة بين املجموعات تبعا

الشدة( بمقياس ) للبعد الثاني: تبلد املشاعر ملستوى االحتراق النفس ي Scheffe Testالداللة باستخدام اختبار شيفه 

 للترتيب التالي:
ً
 ما سالش، حيث جاءت الداللة لصالح املجموعات تبعا

( 0,343-) ( بلغت0.05) دالة عند مستوى  بين الطبيب وفني وأخصائي غير طبيب توجد داللة إحصائية بقيمة -

 ولصالح فني وأخصائي غير طبيب.

أي أن ترتيب التخصص جاءت لصالح فني وأخصائي غير طبيب، ثم  وال توجد داللة في باقي املجموعات. -

 إتقان جهودهم ومهاراتهم.إلى  ذلك الباحثانالتمريض، ثم الطبيب، ويعزو 

 للتخصص لتحديد اتجاه الداللة باستخدام اختبار شيفه ( داللة الفروق بين املجموع30) جدول 
ا
ات تبعا

Scheffe Test الشدة( بمقياس ما سالش) للبعد الثالث: نقص الشعور باإلنجاز ملستوى االحتراق النفس ي 

 تمريض فني وأخصائي غير طبيب طبيب املتوسط الحسابي العدد املجموعات

 0.168- *0.372- - 2.352 55 طبيب

 0.206 -  2.727 32 ائي غير طبيبفني وأخص

 -   2.520 68 تمريض

0.01) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ** ≥ 𝛼) 0.05) * ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ≥ 𝛼) 

 لعدد سنوات الخبرة الشخصية لتحديد اتجاه 
ً
يوضح الجدول اتجاه فروق الداللة بين املجموعات تبعا

الشدة( بمقياس ) للبعد الثاني: تبلد املشاعر ملستوى االحتراق النفس ي Scheffe Testاختبار شيفه الداللة باستخدام 

 للترتيب التالي:
ً
 ما سالش، حيث جاءت الداللة لصالح املجموعات تبعا

( 0,372-) ( بلغت0.05) بين الطبيب وفني وأخصائي غير طبيب توجد داللة إحصائية بقيمة دالة عند مستوى  -

 ني وأخصائي غير طبيب.ولصالح ف

أي أن ترتيب التخصص جاءت لصالح فني وأخصائي غير طبيب، ثم  .وال توجد داللة في باقي املجموعات -

 شعورهم باإلنجاز.إلى  ذلك الباحثانالتمريض، ثم الطبيب، ويعزو 

 للتخصص لتحديد اتجاه الداللة باستخدام اختبار 31) جدول 
ا
شيفه  ( داللة الفروق بين املجموعات تبعا

Scheffe Test الشدة( بمقياس ما سالش) ملتوسط إجمالي مستوى االحتراق النفس ي 

 تمريض فني وأخصائي غير طبيب طبيب املتوسط الحسابي العدد املجموعات

 0.135- *0.285- - 2.139 55 طبيب

 0.149 -  2.423 32 فني وأخصائي غير طبيب

 -   2.274 68 تمريض
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االحتراق النفسي واستراتيجيات التكيف لدى الممارسين 

 الصحيين في ظل جائحة كورونا بمحافظة الكامل
 يوسف ،السلمي (148) 

 

.𝟎) عند مستوى الداللةذات داللة إحصائية  ** 𝟎𝟏 ≥ 𝜶) 𝟎) * ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة. 𝟎𝟓 ≥ 𝜶) 

 لعدد سنوات الخبرة الشخصية لتحديد اتجاه 
ً
يوضح الجدول اتجاه فروق الداللة بين املجموعات تبعا

الشدة( بمقياس ) النفس ي للبعد الثاني: تبلد املشاعر ملستوى االحتراق Scheffe Testالداللة باستخدام اختبار شيفه 

 للترتيب التالي:
ً
 ما سالش، حيث جاءت الداللة لصالح املجموعات تبعا

( 0,285-) ( بلغت0.05) بين الطبيب وفني وأخصائي غير طبيب توجد داللة إحصائية بقيمة دالة عند مستوى  -

 ولصالح فني وأخصائي غير طبيب.

التخصص جاءت لصالح فني وأخصائي غير طبيب، ثم أي أن ترتيب  وال توجد داللة في باقي املجموعات. -

 التعبير عن مشاعرهم. إلى  ذلك الباحثانالتمريض، ثم الطبيب، ويعزو 

 بين عينة الدراسة من املمارسين الصحيين بمحافظة الكامل إلى  النتائج وأشارت
ً
وجود تباين دال إحصائيا

 لسنوات الخبرة) ملستوى االحتراق النفس ي
ُ
والتخصص في البعد األول والثاني والثالث وعدم وجود فروق  التكرار( تبعا

 للجنس واتفقت هذه النتيجة مع دراسة املطيري 
ً
( 2020) من حيث الشدة وباق األبعاد وكذلك عدم وجود فروق تبعا

 (.2020) ( بينما اختلفت مع دراسة الشريف2018) ودراسة معروف

 ل هناك فروق ذات داللة إحصائية في استراتيجيات إجابة السؤال الفرعي الرابع: والذي ينص على: ه

 لسنوات الخدمة، والجنس، والتخصص
ا
؟ والجداول التكيف لدى املمارسين الصحيين بمحافظة الكامل تبعا

( تجيب على هذا السؤال من خالل تحليل التباين األحادي واختبار شيفي 37، 36، 35، 33، 32) التالية أرقام

 ل
ً
( تجيب على هذا السؤال من 34) سنوات الخبرة والتخصص من حيث الشدة، وجدول رقملتحديد االتجاه تبعا

 للجنس من حيث الشدة.
ً
 خالل اختبار "ت" تبعا

بين عينة الدراسة من املمارسين الصحيين  One Way ANOVA( نتائج تحليل التباين األحادي 32) جدول رقم

 لسنوات
ا
 الخدمة بمحافظة الكامل الستراتيجيات التكيف تبعا

 املصدر أبعاد االستبانة م
درجات 

 الحرية

مجموع 

 املربعات

متوسط 

 املربعات

قيمة 

 "ف"
 الداللة

الداللة 

 0.05اإلحصائية 

1 
البعد األول: البناء 

 املعرفي

 1.997 3.995 2 بين املجموعات

 0.396 60.192 152 داخل املجموعات دالة **0.008 5.044

  64.186 154 املجموع

2 
البعد الثاني: حل 

 املشكالت

 1.052 2.105 2 بين املجموعات

 0.683 103.773 152 داخل املجموعات غير دالة 0.217 1.541

  105.878 154 املجموع

3 
البعد الثالث: 

 الدعم االجتماعي

 0.107 0.214 2 بين املجموعات

 0.607 92.268 152 داخل املجموعات غير دالة 0.839 0.176

  92.482 154 املجموع

4 
البعد الرابع: 

 تجنب املشكالت

 0.108 0.216 2 بين املجموعات

 0.437 66.452 152 داخل املجموعات غير دالة 0.781 0.247

  66.668 154 املجموع

متوسط إجمالي أبعاد 

 استراتيجيات التكيف

 0.184 0.369 2 بين املجموعات

 0.180 27.434 152 داخل املجموعات غير دالة 0.362 1.022

  27.803 154 املجموع

.𝟎) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ** 𝟎𝟏 ≥ 𝜶) 𝟎) * ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة. 𝟎𝟓 ≥ 𝜶) 
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االحتراق النفسي واستراتيجيات التكيف لدى الممارسين 

 الصحيين في ظل جائحة كورونا بمحافظة الكامل
 يوسف ،السلمي (149) 

 

 بين عينة الدراسة من املمارسين الصحيين بمحا
ً
فظة الكامل يوضح الجدول وجود تباين دال إحصائيا

 لسنوات الخدمة
ً
متمثلة في البعد األول: البناء املعرفي، وإليجاد اتجاه تلك الفروق الدالة  الستراتيجيات التكيف تبعا

 في باقي األبعاد  Scheffeاختبار شيفه  الباحثاناستخدم 
ً
لتوضيح تلك الفروق. وعدم وجود تباين دال إحصائيا

 تكيف "االستبانة ككل"، مما يدل على اتفاقهم على هذه النتائج.ومتوسط إجمالي أبعاد استراتيجيات ال

 لعدد سنوات الخبرة الشخصية لتحديد اتجاه الداللة باستخدام 33) جدول 
ا
( داللة الفروق بين املجموعات تبعا

 للبعد األول: البناء املعرفي Scheffe Testاختبار شيفه 

  10 – 5من   5أقل من  املتوسط الحسابي العدد املجموعات
 10أكثر من 

 سنوات

 *0.401- 1.46- - 3.178 37 سنوات 5أقل من 

 0.255 -  3.324 60 سنوات 10 – 5من 

 -   3.579 58 سنوات 10أكثر من 

0.01) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ** ≥ 𝛼) 0.05) * ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ≥ 𝛼) 

 لعدد سنوات الخبرة الشخصية لتحديد اتجاه يوضح الجدول اتجاه فروق الد
ً
اللة بين املجموعات تبعا

 للترتيب التالي: Scheffe Testالداللة باستخدام اختبار شيفه 
ً
 للبعد األول: البناء املعرفي، حيث جاءت الداللة تبعا

( 0,401-) ت( بلغ0.05) سنوات بقيمة دالة عند مستوى  10سنوات وأكثر من  10 – 5بين سنوات الخبرة من  -

 سنوات.  10ولصالح أكثر من 

سنوات،  10أي أن ترتيب سنوات الخبرة الشخصية جاءت لصالح أكثر من  وال توجد داللة في باقي املجموعات -

 كثرة مزاولتهم للعمل.إلى  ذلك الباحثانسنوات، ويعزو  5سنوات، ثم في األخير أقل من  10 – 5ثم من 

بين استجابات عينة الدراسة من املمارسين الصحيين  T-Testاختبار " ت " نتائج داللة فروق  (34) جدول رقم

 للجنس
ا
 بمحافظة الكامل الستراتيجيات التكيف تبعا

 أبعاد قياس ما سالش م
قيمة  65إناث ن = 90ذكور ن =

 "ت"
 الداللة

 انحراف متوسط انحراف متوسط

 **0,004 2.891- 0.559 3.552 0.679 3.264 البعد األول: البناء املعرفي 1

 0,946 0.068 0.799 3.191 0.855 3.200 البعد الثاني: حل املشكالت 2

 0,866 0.163 0.688 2.902 0.836 2.922 البعد الثالث: الدعم االجتماعي 3

 0.876 0.156- 0.484 2.651 0.762 2.635 البعد الرابع: تجنب املشكالت 4

 
متوسط إجمالي استبانة استراتيجيات 

 التكيف
2.996 0.506 3.078 0.272 -1.304 0,194 

0.01) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ** ≥ 𝛼) 0.05) * ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ≥ 𝛼) 

يوضح الجدول وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة من املمارسين الصحيين 

 للجنس، في البعد األول: البناء املعرفي، ولصالح اإلناث، ويعزو  بمحافظة الكامل الستراتيجيات
ً
 الباحثانالتكيف تبعا

وعدم وجود داللة إحصائية في باقي األبعاد ومتوسط إجمالي استبانة  معرفتهم باستراتيجيات التكيف.إلى  ذلك

  قدرتهم على التكيف.إلى  ذلك ثانالباحاتفاق العينة على تلك النتائج، ويعزو إلى  استراتيجيات التكيف، مما يشير 
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االحتراق النفسي واستراتيجيات التكيف لدى الممارسين 

 الصحيين في ظل جائحة كورونا بمحافظة الكامل
 يوسف ،السلمي (150) 

 

بين عينة الدراسة من املمارسين الصحيين  One Way ANOVA( نتائج تحليل التباين األحادي 35) جدول رقم

 للتخصص
ا
 بمحافظة الكامل الستراتيجيات التكيف تبعا

 املصدر أبعاد االستبانة م
درجات 

 الحرية

مجموع 

 املربعات

متوسط 

 املربعات

قيمة 

 "ف"
 لةالدال

الداللة 

 0.05اإلحصائية 

1 
البعد األول: 

 البناء املعرفي

 1.671 3.342 2 بين املجموعات

 0.400 60.844 152 داخل املجموعات دالة *0.017 4.175

  64.186 154 املجموع

2 
البعد الثاني: 

 حل املشكالت

 1.963 3.927 2 بين املجموعات

 0.671 101.951 152 جموعاتداخل امل غير دالة 0.057 2.927

  105.878 154 املجموع

3 

البعد الثالث: 

الدعم 

 االجتماعي

 0.851 1.702 2 بين املجموعات

 0.597 90.780 152 داخل املجموعات غير دالة 0.244 1.425

  92.482 154 املجموع

4 
البعد الرابع: 

 تجنب املشكالت

 1.357 2.714 2 بين املجموعات

 0.421 63.954 152 داخل املجموعات دالة *0.042 3.225

  66.668 154 املجموع

 

متوسط إجمالي 

أبعاد 

استراتيجيات 

 التكيف

 0.030 0.059 2 بين املجموعات

 غير دالة 0.850 0.163
 0.183 27.744 152 داخل املجموعات

  27.803 154 املجموع

.𝟎) ائية عند مستوى الداللةذات داللة إحص ** 𝟎𝟏 ≥ 𝜶) * 𝟎) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة. 𝟎𝟓 ≥ 𝜶) 

 بين عينة الدراسة من املمارسين الصحيين بمحافظة الكامل 
ً
يوضح الجدول وجود تباين دال إحصائيا

 للتخصص
ً
لرابع: تجنب املشكالت، وإليجاد متمثلة في البعد األول: البناء املعرفي، والبعد ا الستراتيجيات التكيف تبعا

وعدم وجود تباين دال  لتوضيح تلك الفروق. Scheffeاختبار شيفه  الباحثاناتجاه تلك الفروق الدالة استخدم 

 في باقي األبعاد ومتوسط إجمالي أبعاد استراتيجيات التكيف "االستبانة ككل"، مما يدل على اتفاقهم على 
ً
إحصائيا

 النتائج.

 للتخصص لتحديد اتجاه الداللة باستخدام اختبار شيفه ( دال36) جدول 
ا
لة الفروق بين املجموعات تبعا

Scheffe Test للبعد األول: البناء املعرفي 

 تمريض فني وأخصائي غير طبيب طبيب املتوسط الحسابي العدد املجموعات

 *0.332- 0.188- - 3.200 55 طبيب

 0.143- -  3.388 32 فني وأخصائي غير طبيب

 -   3.532 68 تمريض

0.01) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ** ≥ 𝛼) * 0.05) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ≥ 𝛼) 

 للتخصص لتحديد اتجاه الداللة باستخدام اختبار 
ً
يوضح الجدول اتجاه فروق الداللة بين املجموعات تبعا

 للترتيب التالي:للبعد األول: البناء املع Scheffe Testشيفه 
ً
 رفي، حيث جاءت الداللة لصالح املجموعات تبعا

 ( ولصالح التمريض0,332-) ( بلغت0.05) بين الطبيب والتمريض توجد داللة إحصائية بقيمة دالة عند مستوى  -
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وال توجد داللة في باقي املجموعات. أي أن ترتيب التخصص جاءت لصالح التمريض، ثم فني وأخصائي غير  -

 معرفتهم بحاجات املرض ی.إلى  ذلك الباحثانالطبيب، ويعزو  طبيب، ثم

 للتخصص لتحديد اتجاه الداللة باستخدام اختبار شيفه 37) جدول 
ا
( داللة الفروق بين املجموعات تبعا

Scheffe Test للبعد الرابع: تجنب املشكالت 

 تمريض فني وأخصائي غير طبيب طبيب املتوسط  العدد املجموعات

 *0.295 0.217 - 2.816 55 طبيب

 0.077 -  2.598 32 فني وأخصائي غير طبيب

 -   2.521 68 تمريض

0.01) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ** ≥ 𝛼) * 0.05) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ≥ 𝛼) 

 للتخصص لتحديد اتجاه الداللة 
ً
باستخدام اختبار يوضح الجدول اتجاه فروق الداللة بين املجموعات تبعا

 للترتيب التالي: Scheffe Testشيفه 
ً
 للبعد الرابع: تجنب املشكالت، حيث جاءت الداللة لصالح املجموعات تبعا

( ولصالح 0,295) ( بلغت0.05) بين الطبيب والتمريض توجد داللة إحصائية بقيمة دالة عند مستوى  -

 الطبيب

ب التخصص جاءت لصالح الطبيب، ثم فني وأخصائي غير وال توجد داللة في باقي املجموعات. أي أن ترتي -

 خبرته بالتخصص.إلى  ذلك الباحثانطبيب، ثم التمريض، ويعزو 

  أظهرت كما
ً
النتائج وجود فروق في استراتيجيات التكيف لدى املمارسين الصحيين بمحافظة الكامل تبعا

( بينما اختلفت مع دراسة 2017) بو العيشلسنوات الخدمة، والجنس، والتخصص واتفقت هذه النتيجة مع دراسة أ

 (.2018) ودراسة معروف (2017) نصرالدين

 ملخص نتائج الدراسة:

 .نتائج مستوى االحتراق النفس ي لدى املمارسين الصحيين في محافظة الكامل 

 مئوية ( ونسبة2.389)بمتوسط حسابي جاء في الترتيب األول البعد األول: اإلجهاد االنفعالي من حيث التكرار  -

%( 36.04) ( ونسبة مئوية2.523)بمتوسط حسابي ( يوم، ومن حيث الشدة جاء 2.79) %( أي ما يعادل39.82)

 أي بشدة أقل من املتوسط.

( ونسبة 2.373)بمتوسط حسابي جاء في الترتيب الثاني البعد الثالث: نقص الشعور باإلنجاز من حيث التكرار  -

 ( ونسبة مئوية2.503)بمتوسط حسابي يوم، ومن حيث الشدة جاء ( 2.77) %( أي ما يعادل39.55) مئوية

 %( أي بشدة أقل من املتوسط.35.76)

%( 35.13) ( ونسبة مئوية2.108)بمتوسط حسابي وجاء في الترتيب الثالث واألخير البعد الثاني: تبلد املشاعر  -

%( أي بشدة أقل 32.64) وية( ونسبة مئ2.285)بمتوسط حسابي ( يوم، ومن حيث الشدة 2.46) أي ما يعادل

 من املتوسط.

  لدى املمارسين الصحيين في ظل جائحة كورونا 
ً
نتائج أكثر استراتيجيات التكيف مع االحتراق النفس ي استخداما

 بمحافظة الكامل.

%( أي بدرجة 79.68) ( ونسبة مئوية2.384)بمتوسط حسابي جاء في الترتيب األول البعد األول: البناء املعرفي  -

 ف متوسطة.تكي
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%( أي 63.92) ( ونسبة مئوية3.196)بمتوسط حسابي جاء في الترتيب الثاني البعد الثاني: حل املشكالت  -

 بدرجة تكيف متوسطة.

%( أي 58.84) ( ونسبة مئوية2.914)بمتوسط حسابي وجاء في الترتيب الثالث البعد الثالث: الدعم االجتماعي  -

 بدرجة تكيف متوسطة.

%( 52.84) ( ونسبة مئوية2.642)بمتوسط حسابي لرابع واألخير البعد الرابع: تجنب املشكالت وجاء في الترتيب ا -

 أي بدرجة تكيف متوسطة.

  نتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االحتراق النفس ي لدى املمارسين الصحيين بمحافظة الكامل

 لسنوات الخدمة، والجنس، والتخصص
ً
 تبعا

 بين عينة الدراسة من املمارسين الصحيين بمحافظة الكامل نتائج سنوات الخدم -
ً
ة: وجود تباين دال إحصائيا

 لسنوات الخدمة متمثلة في البعد الثاني: تبلد ) ملستوى االحتراق النفس ي
ً
التكرار( بمقياس ما سالش تبعا

 – 5وات، ثم من سن 5سنوات، ثم أقل من  10املشاعر، وجاء ترتيب سنوات الخبرة الشخصية لصالح أكثر من 

 في باقي األبعاد ومتوسط إجمالي مستوى االحتراق النفس ي. 10
ً
 سنوات، وعدم وجود تباين دال إحصائيا

 بين عينة الدراسة من املمارسين الصحيين بمحافظة الكامل ملستوى االحتراق  -
ً
وعدم وجود تباين دال إحصائيا

 لسنوات الخدمة، ) النفس ي
ً
 اتفاق العينة على تلك النتائج.إلى  مما يشير الشدة( بمقياس ما سالش تبعا

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة من املمارسين الصحيين  نتائج الجنس: -

 للجنس، في جميع 
ً
بمحافظة الكامل ملستوى االحتراق النفس ي من حيث التكرار والشدة بمقياس ما سالش تبعا

اتفاق العينة على إلى  الي مستوى االحتراق النفس ي من حيث التكرار، مما يشير أبعاد املقياس، ومتوسط إجم

 تلك النتائج.

 بين عينة الدراسة من املمارسين الصحيين بمحافظة الكامل  نتائج التخصص: -
ً
وجود تباين دال إحصائيا

 للتخصص متمثلة في البعد األ ) ملستوى االحتراق النفس ي
ً
ول: اإلجهاد االنفعالي التكرار( بمقياس ما سالش تبعا

والبعد الثالث: نقص الشعور باإلنجاز ومتوسط إجمالي مستوى االحتراق النفس ي، وجاء ترتيب التخصص 

 في باقي األبعاد 
ً
لصالح فني وأخصائي غير طبيب، ثم التمريض، ثم الطبيب، وعدم وجود تباين دال إحصائيا

 ومتوسط إجمالي مستوى االحتراق النفس ي.

 بين عينة الدراسة من املمارسين الصحيين بمحافظة الكامل ملستوى االحتراق عدم وجود تو -
ً
باين دال إحصائيا

 للتخصص، مما يشير ) النفس ي
ً
 اتفاق العينة على تلك النتائج.إلى  الشدة( بمقياس ما سالش تبعا

 نتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في استراتيجيات التكيف لدى املمارسين الصحيين بمحا 
ً
فظة الكامل تبعا

 لسنوات الخدمة، والجنس، والتخصص

 بين عينة الدراسة من املمارسين الصحيين بمحافظة الكامل  نتائج سنوات الخدمة: -
ً
وجود تباين دال إحصائيا

 لسنوات الخدمة متمثلة في البعد األول: البناء املعرفي، وجاء ترتيب سنوات الخبرة 
ً
الستراتيجيات التكيف تبعا

سنوات، وعدم وجود تباين دال  10 – 5سنوات، ثم من  5سنوات، ثم أقل من  10لصالح أكثر من الشخصية 

 في باقي األبعاد ومتوسط إجمالي مستوى االحتراق النفس ي.
ً
 إحصائيا

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة من املمارسين الصحيين  نتائج الجنس: -

 للجنس، في البعد األول: البناء املعرفي، ولصالح اإلناث، وعدم  جيات التكيفبمحافظة الكامل الستراتي
ً
تبعا
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اتفاق إلى  وجود داللة إحصائية في باقي األبعاد ومتوسط إجمالي استبانة استراتيجيات التكيف، مما يشير 

 العينة على تلك النتائج.

 بين عينة الدراسة من ا نتائج التخصص: -
ً
ملمارسين الصحيين بمحافظة الكامل وجود تباين دال إحصائيا

 للتخصص متمثلة في البعد األول: البناء املعرفي، والبعد الرابع: تجنب املشكالت، 
ً
الستراتيجيات التكيف تبعا

وجاء ترتيب التخصص لصالح فني وأخصائي غير طبيب، ثم التمريض، ثم الطبيب، وعدم وجود تباين دال 

 في باقي األبعاد ومتوسط إ
ً
جمالي أبعاد استراتيجيات التكيف "االستبانة ككل"، مما يدل على اتفاقهم إحصائيا

 على هذه النتائج.

 واملقترحات. التوصيات

العمل على إيجاد آليات وطرق تساعد على انتقاء املمارسين الصحيين الذين يتقدمون ملهنة املمارسين الصحيين،  -

هنة املمارسين الصحيين لتفادي إصابتهم باالحتراق بحيث يكونون قادرين على التعامل اإليجابي مع ضغوط م

 النفس ي.

ضرورة تحضير املمارسين الصحيين من أجل التعامل مع االحتراق النفس ي، وتدريبهم على تقنيات التعامل  -

 والتكيف مع مواقف االحتراق النفس ي.

 الصحيين.العمل على إيجاد برامج وقائية وعالجية لتفادي االحتراق النفس ي عند املمارسين  -

القيام بدورات تخصصية للممارسين الصحيين الهدف منها إكسابهم املها رات التي تمكنهم من التغلب على  -

 صعوبات العمل في مهنة املمارسين الصحيين.

 لفت انتباه املسئولين في وزارة الصحة لتفعيل دور استراتيجيات التكيف مع املمارسين الصحيين. -

 عن االحتراق النفس ي واستراتيجيات التكيف مع املمارسين الصحيين.إجراء املزيد من الدراسات  -

 املراجعقائمة 

 
ا
 :العربيةباملراجع  -أوال

(. استراتيجيات التكيف مع الضغوط النفسية وعالقتها ببعض املتغيرات. املجلة 2016) أبو العيش، هيا سليمان -

 العربية لضمان جودة التعليم الجامعي. جامعة حائل. السعودية

(. االحتراق النفس ي لدى اإلداريين واإلداريات بجامعة 2020) أبو راسين، ريم حمود؛ أبو العينين، نجوى يونس -

 جده. مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية والقانونية. جامعة جده. اململكة العربية السعودية

 مهدي أم البواقي. الجزائر (. االحتراق النفس ي عند الطبيب املقيم. جامعة العربي بن2017) باتشو، صالح -

(. مستوى إدارة استراتيجيات التكيف للضغوط لدى آباء األطفال ذوي 2013) البسطامي، سالم راض ي أنيس -

 االحتياجات الخاصة وأمهاتهم في محافظة نابلس. رسالة ماجستير. جامعة النجاح الوطنية. فلسطين

اسة ميدانية باملؤسسة االستشفائية العمومية يوسف (. االحتراق النفس ي لدى األطباء در 2018) حاتم، سماتي -

 . الجزائر33في العلوم اإلنسانية واالجتماعية. العدد الباحثاندمرجي. مجلة 

(. مستوى االحتراق النفس ي لدى معلمات صعوبات التعلم مقارنة بمعلمات 2020) الشريف، ناهل محمد بابكر -

 السعوديةالصفوف العامة بمكة املكرمة. جامعة أم القرى. 
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(. استراتيجيات التكيف كمتغير وسيط بين قلق البطالة والتوجه نحو املستقبل 2018) عاشور، أحمد يوسف -

 لدى عينة من الخرجين في محافظات غزة. رسالة ماجستير. جامعة األقص ی. غزة

طلبات (. استراتيجيات التكيف مع املت2017) حميد؛ عريش ي، خولة عبدة أحمدعبد القادر، فتحي عبد ال -

 األكاديمية وعالقتها بالتحصيل األكاديمي لدى طالب املرحلة الثانوية. دار املنظومة. جامعة جازان. السعودية

( على القطاع املصرفي السعودي. املجلة العاملية 19كوفيد) (. أثر جائحة كورونا2020) عفانه، محمد كمال كامل -

 لالقتصاد املصرفي. السعودية

(. الدافعية لالستماع للموسيقى والتنظيم الوجداني وتأثيرهما في الشعور بالوحدة 2020) رحيمعبد العلى، غادة  -

. 77النفسية في أثناء جائحة كورونا لدى طالب كلية التربية النوعية جامعة القاهرة. املجلة التربوية. العدد

 القاهرة

قل عدوى فيروس كورونا املستجد. (. املسؤولية القانونية الناشئة عن ن2020) محمد، ماجدة قدري أبراهيم -

 جامعة امللك خالد. السعودية 

(. مستويات االحتراق النفس ي وعالقتها بمستويات حجم االرشاد االكاديمي لدى 2020) محمد، نوال حامد -

 عضوات التدريس. املجلة الدولية للدراسات التربوية. الحدود الشمالية. السعودية

(. االحتراق النفس ي لدى ممارس ي العالقات العامة. دار املجلة العربية 2020) رحمن بن ناميعبد الاملطيري،  -

 لالعالم واالتصال. السعودية

(. االحتراق النفس ي واستراتيجيات مواجهته لدى معلمي التعليم الثانوي. مجلة كلية 2018) معروف، محمد -

 لجزائر. جامعة بابل. ا39التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية. العدد

(. مستوى القلق النفس ي في ظل جائحة كورونا 2020) موس ی، منتصر كمال الدين محمد؛ كجور، آدم بشير آدم -

 . السعودية3. العدد48وسط سكان محافظة اإلحساء. مجلة الخليج العربي. املجلد

فس ي. (. استراتيجيات تكيف أطباء مصلحة االستعجاالت في وضعيات الضغط الن2017) نصرالدين، عريس -

 جامعة أبي بكر بلقايد. األردن

(. مستوى 2018) النصراوين، معين سلمان؛ خزاعلة، أحمد خالد؛ التاج، هيام موس ی؛ الشقران، رامي إبراهيم -

الوعي الذاتي لدى أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وعالقته باالحتراق النفس ي. كلية العلوم التربوية 

 يةوالنفسية. جامعة عمان العرب

(. مستوى استراتيجيات التكيف للضغوط النفسية لدى أسر 2020) قادرعبد الالنواصرة، فيصل عيس ی  -

 .األطفال املعاقين. مجلة األستاذ للعلوم اإلنسانية

 
ا
 :يةباإلنجليز املراجع  -ثانيا
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