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 المستخلص:

هدفت الدراسة الحالية إلى تحديد مستوي االحتراق النفسي لدي طالبات الدراسات  

الحتراق العليا المتزوجات، ومعرفة طبيعة العالقة بين المعتقدات ما وراء المعرفية وا

النفسي، وكذلك إمكانية التنبؤ باالحتراق النفسي من خالل درجات المعتقدات ما وراء 

المعرفية لدي طالبات الدراسات العليا المتزوجات، وتكونت أدوات الدراسة من 

 Wells & Cartwright-Hattonمقياس المعتقدات ما وراء المعرفية إعداد: 

 & Maslachتراق النفسي من إعداد ترجمة الباحثة، ومقياس االح (2004)

Jackson, (1981) ( طالبة 94(، وتكونت عينة الدراسة من )2000وتقنين: البتال )

من طالبات الدراسات العليا المتزوجات بجامعة الملك خالد، وأشارت النتائج إلى 

كما وجدت ، ارتفاع مستوي االحتراق النفسي لدي طالبات الدراسات العليا المتزوجات

قة ارتباطية دالة إحاائيا  بين كال من الثقة المعرفية والمعتقدات ايإيجابية والوعي عال

عالقة ارتباطية دالة نحو القلق وبين ايإنجاز الشخاي، كذلك وجدت  الذاتي المعرفي

الحاجة إلى السيطرة لمعتقدات السلبية حول عدم السيطرة على األفكار وإحاائيا  بين ا

لتنبؤ باالحتراق جهاد االنفعالي والتبلد ايإحساسي، كذلك أمكن وبين ايإعلى األفكار 

النفسي من خالل درجات المعتقدات ما وراء المعرفية لدي طالبات الدراسات العليا 

 .المتزوجات

 المعتقدات ما وراء المعرفية، االحتراق النفسي.الكلمات المفتاحية: 
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Abstract: 

The current study aimed to determine the level of 

psychological burnout among Postgraduate female student 

married, Knowledge of the nature of the relationship between 

Metacognitive beliefs and psychological burnout, As well as 

predictability of psychological burnout through degrees of 

Metacognitive beliefs in Postgraduate female student married in 

King Khalid University. The tools of the study were based on the 

Metacognitive beliefs Scale (Walsh and Cartwright-Hatton, 

2004) and the P psychological burnout Scale by Maslach & 

Jackson (1981) translated into Arabic by Batal (2000), The study 

sample consisted of (94) Postgraduate female student married in 

King Khalid University, The results indicated the high level of 

psychological burnout among Postgraduate female student 

married, There was also a statistically significant correlation 

between Cognitive confidence, Positive beliefs, Cognitive self-

consciousness towards personal accomplishment, There was also 

a statistically significant correlation between Uncontrollability 

and danger and Need to control thoughts with emotional 

exhaustion, depersonalisation, It was also possible to predict 

psychological burnout through the knowledge degrees of 

Metacognitive Beliefs of Postgraduate female student married in 

King Khalid University. 

Keywords: Metacognitive Beliefs - psychological burnout. 

 

 مقدمة:
إن دخول الطالبات الحياة الجامعية وخوضهن تجربتها يعني تعرضهن إلى 

الكثير من التحديات، حيث تحمل الطالبات الكثير من الهموم والمشاكل والعقبات التي 

تقف دون تحقيقهن ألمنياتهن وطموحاتهن، التي ال تقتار على البيئة الجامعية فقط، 

ي الطالبات المتزوجات، وعلى الرغم من وإنما تمتد إلى البيئة األسرية، خاصة لد

تغلب العديد من الطالبات على هذه العقبات والمشكالت، إال أن هناك مجموعة آخري 
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من الطالبات يفشلن في حل مشكالتهن، فهناك اختالف بين الطالبات في طريقة 

 تفكيرهن ومعتقداتهن المعرفية وما وراء المعرفية تجاه هذه المشكالت.

ألبحاث مؤخرا  إلى دراسة المخططات المعرفية ودورها علم النفس وقد اتجهت ا

، وتشير (Wells, 2009)المرضي، وأصبح ما وراء المعرفة محورا  لهذه الدراسات 

ما وراء المعرفة إلى المعرفة أو المعتقدات الثابتة حول النظام المعرفي الخاص 

التنظيم والوعي بالحالة  بالمجموعة، ومعرفة العوامل التي تؤثر على عمل النظام؛

، كما تشير ما (Wells, 1995)الراهنة لإلدراك، وتقييم أهمية الفكر والذكريات 

وراء المعرفة إلى العوامل المعرفية الداخلية التي تتحكم في التفكير وتراقبه وتقيمه. 

ويمكن تقسيمها إلى معرفة ما وراء التفكير )على سبيل المثال، "يجب أن أشعر بالقلق 

من أجل التكيف"(، والتجارب )مثل الشعور بالمعرفة(، واالستراتيجيات )على سبيل 

 ، (Wells, 2016)المثال، طرق التحكم في األفكار وحماية المعتقدات( 

ويشير نموذج المعتقدات ما وراء المعرفية في المشكالت النفسية إلى أن الخلل الناجم 

بية المتكررة التي ياعب السيطرة عليها، عن التفكير السلبي يرجع إلى األفكار السل

فضال عن زيادة االهتمام والتركيز الذاتي. وتتكون هذه المتالزمة ايإدراكية 

Cognitive Attentional Syndrome (CAS)  من ايإجهاد، والقلق، ومراقبة

التهديد والمشاركة في استراتيجيات التكيف غير المفيدة )مثل تجنب اآلخرين، وقمع 

وسوء استخدام المواد(. ويقوم نموذج المتالزمة ايإدراكية على افتراضية  الفكر،

ارتباط المعرفة الكامنة عن ايإدراك )أي المعتقدات وراء المعرفية(، بدال  من 

 .(Bright, 2018)المخططات المعرفية 

ولقد ارتبطت المعتقدات ما وراء المعرفة بمجموعة متنوعة من المشكالت النفسية بما 

 ,Wells & Papageorgiouلك أعراض الوسواس القهري والقلق المرضي )في ذ

وتوجهت (، وغيرها Papageorgiou & Wells, 2003(، واالكتئاب )1998

ووفقا لما في البيئة الجامعية البحوث مؤخرا نحو دراسة المعتقدات ما وراء المعرفية 

كثير من التحديات، كما أن سبق تجد الباحثة أن البيئة الجامعية تفرض على الطالبات ال

البيئة األسرية تمثل عامل إضافي يضع المزيد من األعباء والمتطلبات على الطالبات 

المزيد، كما أن دخول الطالبة مرحلة الدراسات العليا يفرض عليها المزيد من 

المتطلبات، وهذا قد ينتج عنه تعرض الطالبة لالحتراق النفسي، كما المعتقدات ما 

عرفية ترتبط بالعديد من المتغيرات النفسية ايإيجابية والسلبية، وتفسر طريقة وراء الم

حدوثها، ومن هنا فإن الدراسة الحالية تسعي إلى الكشف عن طبيعة العالقة بين 

المتغيرات الثالث، كذلك معرفة الدور الوسيط الذي يمكن أن تؤديه المعتقدات ما 

 لية األكاديمية واالحتراق األكاديمي.وراء في المعرفية في العالقة بين الكما
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 مشكلة الدراسة:
تعانى الطالبات المعلمات في كليات التربية من دراسة العديد من المقررات 

التربوية واألكاديمية، يقدمها مجموعة متنوعة من األساتذة حيث هم علماء فى مادتهم، 

ويمتلكون حرفية عالية فى تخاااتهم واستراتيجيات تدريس متنوعة، ويضاف إلى 

أو التدريب الميدانى ، كما أن الحياة األسرية ذلك خروج الطالبات إلى التربية العملية 

للطالبات تضع عليهن المزيد من العبء النفسي، ويثقل كاهلها بالمزيد من المطالب 

وعبيد،  1997وأداء العديد من األدوار، وهذا ما أكدت عليه الدراسات )شقير، 

(. وقد ينتج عن كل ذلك أن Cohen, Kessler, & Gordon, 1995؛ 2010

من االنهاء النفسي، يمكن أن يترتب عليها انخفاض في  الطالبات إلى حالة تتعرض

 (.Balogun et al., 1996المستوي االكاديمي فيابحن عرضة لالحتراق النفسي)

٪ من الطالب يعانون من متالزمة االحتراق النفسي، حيث  79.9وتم تشخيص نسبة 

مل الشخاية والمرتبطة ٪ منهم من االحتراق المرتبط بالعوا60٪ و 56.8عانى 

٪ عانوا من االحتراق المرتبط 28.9٪ و 38.2بالعمل على التوالي ، في حين أن 

، كما أن الدراسات أشارت إلى أن (Atlam, 2018)بالتدريس والمهام الجامعية 

االناث أعلي بكثير في التعرض لالحتراق النفسي والضغوط بالمقارنة مع الذكور 

(Aniţei, Chraif,  & Ioniţă, 2015). 

وتؤدي معتقدات الطالبات في هذه الحالة دورا  هاما في تشكيل األفكار التي 

تربتبط بتفسير المواقف التي يتعرضن لها، وتحديد مستواي طموحاتهن مما يترتب 

عليه زيادة او خفض في مستوي االحتراق النفسي لديهن، لذلك تتبلور مشكلة الدراسة 

لعالقة بين المعتقدات ما وراء المعرفية واالحتراق النفسي الحالية من خالل تناولها ل

لدي طالبات الجامعة المتزوجات، فهناك ندرة في الدراسات التي تناولت المعتقدات ما 

لدي طالبات الجامعة المتزوجات، كما أنه ال  –في حدود علم الباحثة  -وراء المعرفية 

سبق، فإن الدراسة الحالية تتجه نحو  توجد دراسات تناولت هذه العالقة، وبناء علي ما

دراسة العالقة بين المعتقدات ما وراء المعرفية واالحتراق الفنسي لدي طالبات 

 الجامعة المتزوجات.

 :وفي ضوء ما سبق يمكن بلورة مشكلة الدراسة الحالية في األسئلة التالية

 المتزوجات؟ما مستوى االحتراق النفسي لدي طالبات الدراسات العليا  .1

الفرعية واالحتراق  هما طبيعة العالقة بين المعتقدات ما وراء المعرفية بأبعاد .2

 النفسي لدي طالبات الدراسات العليا المتزوجات؟

 هل يمكن التنبؤ باالحتراق النفسي من خالل درجة المعتقدات ما وراء المعرفية؟ .3

 أهداف الدراسة:
 البات الدراسات العليا المتزوجات.مستوي االحتراق النفسي لدي طالتعرف على  -1
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التعرف على طبيعة العالقة بين المعتقدات ما وراء المعرفية بأبعاد الفرعية  -2

 واالحتراق النفسي لدي طالبات الدراسات العليا المتزوجات.

 التنبؤ باالحتراق النفسي من خالل درجة المعتقدات ما وراء المعرفية  -3

 أهمية الدارسة:

 الحالية أهميتها من خالل:تستمد الدراسة 

تقديم إطار نظري عن متغيري الدراسة، وهما: المعتقدات ما وراء المعرفية  -1

واالحتراق النفسي االنفعاالت، بما يثري التراث العربي حول هذين المفهومين، ويزيد 

 من عمق فهمنا لهما، وأهميتهما، ونواتجهما في المجال األكاديمي.

ن الدراسة بمرحلتها العمرية التي تنتمي إلى الطالبات أهمية العينة المستهدفة م -2

 المتزوجات في مرحلة الدارسات العليا بضغوطها وانفعاالتها.

توضيح المعتقدات ما وراء المعرفية التي تعلب دورا في زيادة مستوي االحتراق  -3

 النفسي لدي طالبات الدراسات العليا المتزوجات.

رامج تدريبية للوقاية وخفض مستوي المعتقدات توجيه اهتمام الباحثين نحو بناء ب -4

 ما وراء المعرفية السلبية لدي طالبات الدراسات العليا المتزوجات.

 مصطلحات الدارسة:
 :Metacognitive Beliefsالمعتقدات ما وراء المعرفية 

المعتقدات الثابتة حول المعرفة والتنظيم والوعي بالحالة الراهنة لإلدراك التي تظهر 

تقييم الطالبات ألفكارهن وحالتهن االنفعالية، وتقاس إجرائيا بمجموع الدرجات التي 

 تحال عليها الطالبة على مقياس المعتقدات ما وراء المعرفية المستخدم في الدراسة. 

 :psychological Burnout االحتراق النفسي
، وتدني ايإنجاز الشخاي العالقاتحالة انفعالية من ايإنهاك، والشعور بالسلبية في 

تحدث في البيئة األكاديمية استجابة  لعوامل ضاغطة، تظهر في عدم قدرة الطالب 

والباحثين على التعامل مع كثرة المتطلبات الجامعية، وتؤثر على طاقتهم وقواهم 

اس إجرائيا بمجموع الدرجات التي تحال عليها الطالبة على مقياس ومواردهم، وتق

 االحتراق النفسي المستخدم في الدراسة.

 حدود الدراسة:
طالبات الدراسات العليا المتزوجات جامعة الملك خالد بمدينة  الحدود البشرية: -1

 أبها.

 جامعة الملك خالد بمدينة أبها. الحدود المكانية: -2

-هـ 1438والعام الدراسي  1437/1438العام الدراسي : الحدود الزمنية -3

 هـ.1439
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 :اإلطــار النظري 

إن دخول الطالبات الحياة الجامعية وخوضهن تجربتها يعني تعرضهن إلى الكثير  

من التحديات، حيث تحمل الطالبات الكثير من الهموم والمشاكل والعقبات التي تقف 

التي ال تقتار على البيئة الجامعية فقط، وإنما دون تحقيقهن ألمنياتهن وطموحاتهن، 

تمتد إلى البيئة األسرية، خاصة لدي الطالبات المتزوجات، وعلى الرغم من تغلب 

العديد من الطالبات على هذه العقبات والمشكالت، إال أن هناك مجموعة آخري من 

تفكيرهن  الطالبات يفشلن في حل مشكالتهن، فهناك اختالف بين الطالبات في طريقة

 ومعتقداتهن المعرفية وما وراء المعرفية تجاه هذه المشكالت.

وقد اتجهت األبحاث مؤخرا  إلى دراسة المخططات المعرفية ودورها علم النفس  -1

، وتشير (Wells, 2009)المرضي، وأصبح ما وراء المعرفة محورا  لهذه الدراسات 

حول النظام المعرفي الخاص  ما وراء المعرفة إلى المعرفة أو المعتقدات الثابتة

بالمجموعة، ومعرفة العوامل التي تؤثر على عمل النظام؛ التنظيم والوعي بالحالة 

، كما تشير ما (Wells, 1995)الراهنة لإلدراك، وتقييم أهمية الفكر والذكريات 

وراء المعرفة إلى العوامل المعرفية الداخلية التي تتحكم في التفكير وتراقبه وتقيمه. 

يمكن تقسيمها إلى معرفة ما وراء التفكير )على سبيل المثال، "يجب أن أشعر بالقلق و

من أجل التكيف"(، والتجارب )مثل الشعور بالمعرفة(، واالستراتيجيات )على سبيل 

 ، (Wells, 2016)المثال، طرق التحكم في األفكار وحماية المعتقدات( 

اسع فئتين للمعتقدات التي تعتبر تحدد المعتقدات ما وراء المعرفة على نطاق و -2

أساسية للمحافظة على االختالل النفسي، المعتقدات ما وراء المعرفة ايإيجابية 

والسلبية: وتشير المعتقدات ما وراء المعرفية ايإيجابية إلى المعلومات التي يحملها 

ومثل  األفراد حول استراتيجيات المواجهة التي تؤثر على ايإدراك والحاالت الداخلية،

هذه المعتقدات مثل ركيزة أساسية في استبعاد أساليب المواجهة الالتوافقية، كما تشير 

المعتقدات ما وراء المعرفية السلبية إلى المعتقدات المتعلقة بعدم السيطرة المرتبطة 

بمعنى وعواقب االنخراط في شكل معين من أشكال التأقلم والمشاعر واألفكار 

 ,Fernie, Spada, Nikčević, Georgiou, & Moneta)المتداخلة ذات الالة 

2009). 

يشير نموذج المعتقدات ما وراء المعرفية في المشكالت النفسية إلى أن الخلل  -3

الناجم عن التفكير السلبي يرجع إلى األفكار السلبية المتكررة التي ياعب السيطرة 

ه المتالزمة ايإدراكية عليها، فضال عن زيادة االهتمام والتركيز الذاتي. وتتكون هذ

Cognitive Attentional Syndrome (CAS)  من ايإجهاد، والقلق، ومراقبة

التهديد والمشاركة في استراتيجيات التكيف غير المفيدة )مثل تجنب اآلخرين، وقمع 

الفكر، وسوء استخدام المواد(. ويقوم نموذج المتالزمة ايإدراكية على افتراضية 
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منة عن ايإدراك )أي المعتقدات وراء المعرفية(، بدال  من ارتباط المعرفة الكا

 .(Bright, 2018)المخططات المعرفية 

ارتبطت المعتقدات ما وراء المعرفة بمجموعة متنوعة من المشكالت النفسية بما   -4

 ,Wells & Papageorgiouفي ذلك أعراض الوسواس القهري والقلق المرضي )

(، واضطراب ما بعد Papageorgiou & Wells, 2003(، واالكتئاب )1998

 ,Spada, Nikčević(، وقلق االختبار )Roussis & Wells, 2006الادمة )

Moneta, & Ireson, 2006( واالعتماد على التدخين ،)Spada, Nikčević, 

Moneta, & Wells, 2007 والتلكؤ االكاديمي ،)(Fernie & Spada, 2008) 

 ,Cooperتفسر وتسيطر على المعرفة والسلوك معا  )فالمعتقدات ما وراء المعرفية 

Todd, & Wells, 2009, p. 52).  فهي تفسر النسبة األكبر للمشكالت

شائعة لدي الشباب (، كما أنها Fisher & Wells, 2010واالضطرابات النفسية )

يتعرضون إلى مواقف وأحداث تؤدي إلى الشعور بحالة نفسية ضاغطة، الذين 

 . (Cotter, Yung, Carney, and Drake, 2017) للخطرويابحون عرضة 

ومن جهة أخري أشارت الدراسات إلى االحتراق النفسي يرتبط بالتعرض إلى 

الضغوط األكاديمية لدي الطلبة، كما أن درجة االحتراق النفسي لدي الطالبات تتوقف 

قدات ما وراء على عدد من العوامل أهما العوامل األكاديمية واألسرية، كما أن المعت

)Cazan ,المعرفية واالحتراق النفسي يؤثر بشكل مباشر في األداء األكاديمي للطلبة 

)2015, Rahmati; 2015 كما أن المرحلة الدراسة للطلبات تمثل عامل أخر قد ،

 (2014يزيد من حدة المشكلة )خايفان، 

الطالبات الكثير من ووفقا لما سبق تجد الباحثة أن البيئة الجامعية تفرض على   

التحديات، كما أن البيئة األسرية تمثل عامل إضافي يضع المزيد من األعباء 

والمتطلبات على الطالبات المزيد، كما أن دخول الطالبة مرحلة الدراسات العليا 

يفرض عليها المزيد من المتطلبات، وهذا قد ينتج عنه تعرض الطالبة لالحتراق 

ما وراء المعرفية ترتبط بالعديد من المتغيرات النفسية النفسي، كما المعتقدات 

ايإيجابية والسلبية، وتفسر طريقة حدوثها، ومن هنا فإن الدراسة الحالية تسعي إلى 

الكشف عن طبيعة العالقة بين المتغيرات الثالث، كذلك معرفة الدور الوسيط الذي 

ة بين الكمالية األكاديمية يمكن أن تؤديه المعتقدات ما وراء في المعرفية في العالق

 واالحتراق األكاديمي.

 الدراسات السابقة :

في البيئة وتوجهت البحوث مؤخرا نحو دراسة المعتقدات ما وراء المعرفية  

 Tajrishi, Mohammadkhani, & Jadidiالجامعية، حيث هدفت دراسة 

إلى فحص العالقة بين المعتقدات ما وراء المعرفة والمشاعر السلبية لدي  (2011)

طالبا  وطالبة، وتكونت أدوات  300طالب الجامعات. وتكونت عينة الدراسة من 
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 & Wells؛ MCQ-30الدراسة من مقياس المعتقدات ما وراء المعرفية )

Cartwright-Hatton( ومقياس القلق واالكتئاب في المستشفيات )HADS ،

Zigmond & Snaith وأشارت النتائج إلى أن أربعة أبعاد والدرجات ايإجمالية .)

من المعتقدات ما وراء المعرفية )معتقدات إيجابية حول القلق، والمعتقدات السلبية 

أن عدم السيطرة والخطر، والثقة المعرفية والحاجة إلى السيطرة على حول القلق بش

وكبير مع المشاعر السلبية )القلق واالكتئاب(. بعبارة الفكر( ارتبطت بشكل إيجابي 

أخرى ، أظهر األفراد الذين حالوا على أعلى الدرجات في مقياس المعتقدات ما 

 وراء المعرفة المزيد من المشاعر السلبية مقارنة باألفراد ذوي الدرجات األدنى.

مالية (  إلى معرفة مدى انتشار كل من احت2012كما هدفت دراسة جادو ) 

االنتحار والمعتقدات ما وراء المعرفية لدى عينة من طالب الجامعة، ومعرفة 

االرتباط بين احتمالية االنتحار واألفكار ما وراء المعرفية ودراسة الفروق بين الذكور 

وايإناث في كل من احتمالية االنتحار واألفكار ما وراء المعرفية، ومعرفة إمكانية 

تحار وأبعادها الفرعية من خالل األفكار ما وراء المعرفية التنبؤ باحتمالية االن

وأبعادها الفرعية، ثم دراسة فعالية العالج ما وراء المعرفي في خفض احتمالية 

طالبا   188االنتحار وتعديل المعتقدات ما وراء المعرفية، وتكونت عينة الدراسة من 

لي للخدمة االجتماعية من ايإناث ( من طالب المعهد العا 93من الذكور،  95) 

بأسوان، استخدم معهم مقياس احتمالية االنتحار لعبد الرقيب البحيري ومقياس ما 

وراء المعرفة لويلز ) تعريب الباحث ( والبرنامج العالجي من إعداد الباحث الحالي، 

وتوصلت الدراسة إلى أن المعتقدات ما وراء المعرفية وأبعادها الفرعية تنتشر بنسب 

ومرتفعة، وتنتشر احتمالية االنتحار بنسب متوسطة وأقل من المتوسطة، كما  متوسطة

وجدت عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحاائيا  بين احتمالية االنتحار والمعتقدات ما 

وراء المعرفية، ووجدت فروق دالة إحاائيا  بين الذكور وايإناث لاالح ايإناث في 

ما وراء المعرفية، وتوصلت الدراسة إلى أنه كل من احتمالية االنتحار والمعتقدات 

من الممكن التنبؤ باحتمالية االنتحار وأبعادها الفرعية من خالل المعتقدات ما وراء 

المعرفية وأبعادها الفرعية، كما توصلت الدراسة إلى فعالية العالج ما وراء المعرفي 

 ة.في خفض احتمالية االنتحار وتعديل المعتقدات ما وراء المعرفي

(  إلى التعرف على العالقة بين أبعاد 2013في حين هدفت دراسة موسى ) 

المعتقدات المعرفية، وأبعاد ما وراء المعرفة والتحكم الداخلي، ودراسة الفروق بين 

وانحراف  24.44طالبا  وطالبة )بمتوسط  572الذكور وايإناث. تكونت العينة من 

 476( و5.42وانحراف معياري  25.57ذكور )بمتوسط  96( منهم 4.77معياري 

طالبا  وطالبة في  246( ومنهم 5.61وانحراف معياري  24.04إناث )بمتوسط 

طالبا   326( و1.21وانحراف معياري  20.31المرحلة الجامعية األولى )بمتوسط 



 2020( أكتوبر 15العدد )    - الرابعاجمللد                           اجمللة العربية لآلداب والدراسات االنسانية

 

 

207 
3 

( 5.18وانحراف معياري  27.35وطالبة في مرحلة الدراسات العليا )بمتوسط 

وانحراف معياري  26.71من الشعب العلمية )بمتوسط  طالبا  وطالبة 227ومنهم 

وانحراف معياري  22.68طالبا  وطالبة من الشعب األدبية )بمتوسط  345( و6.52

(. تم تطبيق مقياس المعتقدات المعرفية ومقياس ما وراء المعرفة والتحكم 4.21

بين بعض الداخلي. وأسفرت النتائج عن وجود عالقات ارتباطية ذات داللة إحاائية 

أبعاد المعتقدات المعرفية، وبعض أبعاد ما وراء المعرفة والتحكم الداخلي لدى طالب 

المرحلة الجامعية األولى وطالب مرحلة الدراسات العليا، ووجدت فروق ذات داللة 

( بين الذكور وايإناث وبين طالب المرحلة 0.05 -0.01إحاائية عند مستوى )

الدراسات العليا وطالب الشعب العلمية، وطالب  الجامعية األولى، وطالب مرحلة

الشعب األدبية في بعض أبعاد المعتقدات المعرفية وأبعاد ما وراء المعرفة والتحكم 

 الداخلي.

إلى فحص العالقة بين المعتقدات ما وراء  Aghdar )2016(كما هدفت دراسة  

عينة الدراسة من المعرفية وبين استجابة المواجهة والميل إلى المخدرات وتكونت 

طالبا  وطالبة من طالب الجامعة، وتكونت األدوات المستخدمة في هذه الدراسة  300

( والميل إلى استخدام األدوية MCQمن استبيان المعتقدات ما وراء المعرفة )

(APS وأظهرت النتائج وجود عالقة عكسية بين المعتقدات ما وراء المعرفية .)

لطالب. وبعبارة أخرى ، من خالل زيادة كمية المعتقدات والميل إلى المخدرات بين ا

 وراء المعرفية ، سيتم تخفيض الميل إلى العقاقير بين طالب الجامعة.

( إلي تعرف مدي االختالف في قلق االمتحان 2016كما توجهت دراسة محمود ) 

اتهن ما لطالبات المرحلة الجامعية باختالف استراتيجيتهن في التنظيم االنفعالي ومعتقد

وراء المعرفية، وكذلك الكشف عن إمكانية التنبؤ بقلق االمتحان من خالل كل من 

استراتيجيات الطالبات في التنظيم االنفعالي ومعتقداتهن ما وراء المعرفية، كما أشار 

الباحث بضرورة االهتمام بدراسة ظاهرة قلق االمتحان لدي الطالب في المراحل 

ها من تأثير مباشر وسلبي على أداء الطالب وتحايلهم، مما التعليمية المختلفة لما ل

سعي لتدريب الطالب على توظيف استراتيجيات التنظيم االنفعالي الفعالة عند مواجهة 

مواقف االختبار مما يسهم في تقليل قلق االمتحان لديهم، فضال عن ضرورة االهتمام 

ومعرفة دورها في قلق  بدراسة المعتقدات ما وراء المعرفية عن القلق للطالب

 .االمتحان مما يسهم في عالج هذه الظاهرة المنتشرة في المؤسسات التعليمية

إلى التنبؤ  Dehghani &, Mousavi, Keyvani )2016(كذلك هدفت دراسة  

بقلق االختبار المبني على المعتقدات ما وراء المعرفية وطرق التعلم بين الطالب، 

طالبا  وطالبة، تم تطبيق استبيان المعتقدات ما وراء  351وتكونت عينة الدراسة من 

( وقلق االختبار عليهم، وأشارت النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة MCQالمعرفة )

تقدات ما وراء المعرفية وقلق االختبار ، وهي عالقة ذات داللة إحاائية بين المع
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سلبية بين التعلم العميق وأساليب التعلم وقلق االختباروكشفت نتائج اختبار االنحدار 

ا أن المعتقدات وراء المعرفية وطرق التعلم البسيطة يمكن أن تتنبأ بشكل إيجابي  أيض 

فروق ذات داللة إحاائية بين المعتقدات  وتحدّد القلق عند الطالب. وقد لوحظ وجود

ما وراء المعرفية بين ايإناث والذكور، حيث الطالبات درجة واهتمام أكبر تجاه 

 المعتقدات ما وراء المعرفية من الذكور.

ورضا الطالب عن الحياة األكاديمية ومستويات القلق واالكتئاب تعتمد بشكل كبير  

وب. ومستويات الرضا لها تأثير مباشر على على تاوراتهم لخاائص األداء المطل

)Curral, & Chambel ,أداء، وهذا يؤدي إلى شعور الطالب بحالة من االحتراق 

البحوث والدراسات في السنوات األخيرة نحو دراسة مفهوم . وقد اتجهت 2005(

االحتراق النفسي علي االفراد المهنين الذين يعملون في وظائف معينة، والرياضيين 

 & ,Burki, 2015; Gustafsson, Lundkvist, Podlog)ألطباء وا

Lundqvist, 2016; Michailidis & Banks, 2016; Rosenberg & Pace, 

مجال الخدمات ايإنسانية والمعلمين . كما توجهت البحوث والدراسات نحو (2006

والممرضات واالخاائين النفسيين، وعلى الرغم من إجراء العديد من الدراسات 

حول االحتراق النفسي علي العاملين بالجامعة، إال أنه ال يعرف الكثير عن االحتراق 

 (Dodd &, Jacobs ,2003(النفسي بين طالب الجامعات بشكل عام 

 وMaslach ت عن ظاهرة االحتراق النفسي كما تذكر ماسالشوترجع إلى الكتابا 

أثناء دراسة االنفعال الناتج عن االستثارة االنفعالية  1984، عام  Jackson جاكسون

األفراد مع هذه االستثارة، غير أن مفهوم االحتراق النفسي لم   وفي كيفية تعامل

وآخرون،  Easlburg برجيستعمل في السياق المتعارف عليه اآلن كما جاء عن إيسل

وهذا من طرف المحلل النفساني هيربرت  1974إالّ سنة  1994

الذي أطلق هذا الماطلح ليدل على حالة   Hirbert Freudenbergerفرويدنبرجر

 (.2010من االستنزاف البدني واالنفعالي الناتجين عن حالة العامل )فتيحة، 

ويتألف االحتراق النفسي كمتالزمة من ثالثة أبعاد هي: ايإنهاك النفسي ويشير إلى 

المطالب والضغوطات التي تجعل االفراد  يشعرون بايإرهاق وعدم القدرة على  

إنجاز االعمال بالشكل المطلوب على المستوى النفسي، والبعد الثاني ويشير إلى تبلد 

تجاه االخرين حيث يطور الفرد مواقف سلبية المشاعر ويشير إلى الشعور السلبي 

وتشاؤمية يمكن أن تخلق وجهة نظر قاسية لآلخرين، ويدرك من خاللها أنهم 

يستحقون ذلك، والبعد الثالث ويشير إلى نفص الشعور بايإنجاز الشخاي والميل إلى 

 ,Maslach, & Leiter)رؤية الذات بشكل سلبي وعدم الرضا عن ايإنجازات 

1997). 
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ناك العديد من طالب الجامعة يسعون للحاول على االرشاد النفسي يعانون من وه

االحتراق النفسي أو العديد من العواقب اللبية له. وبالتالي ، فإن تحديد العوامل التي 

تؤثر على االحتراق النفسي أمر مهم من أجل تحسين نماذج العالج والوقاية الحتراق 

 (Dodd &, Jacobs ,2003(الطالب 

وقد توجهت بعض البحوث والدراسات نحو دراسة االحتراق النفسي في البيئة  

( إلى العالقة بين الضغوط النفسية 1997الجامعية، حيث هدفت دراسة شقير )

طالبة  300واالحتراق النفسي لدي طالبات الجامعة، وتكونت عينة الدراسة من 

الضغوط النفسية ومقياس بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، وتم استخدام مقياس 

االحتراق النفسي، وأشارت النتائج إلى وجود عالقة بين الضغوط النفسية وبين 

الطالبات نوع ايإقامة )المقيمات بالسكن الداخلي للجامعة والسكن الخارجي( ونوع 

الدراسة بالكليات والتفاعل بينهما علي الضغوط النفسية واالحتراق النفسي، وكذلك 

 ية.الضغوط االسر

إلى بحث العالقة بين  Strunk &, Rand, Chang) ,2000(كما هدفت دراسة  

التفاؤل وخطر ايإحتراق الوظيفي لدي طلبة الجامعة العاملين. وتكونت عينة الدراسة 

طالبا  وطالبة. وأظهرت النتائج أن التفاؤل والقلق ارتباطا بشكل دال  225من 

احاائيا  مع خطر حدوث احتراق في العمل. وعالوة على ذلك ، أشارت النتائج 

إلى أن التفاؤل ال يزال مؤشرا قويا على خطر حدوث احتراق في التحليلية للمسار 

 العمل ، بغض النظر عن التعرض للضغوط.

(  إلى هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على 2012وهدفت دراسة باوية  ) 

مستوى االحتراق النفسي لدى الطلبة الجامعيين في كلية العلوم االجتماعية بجامعة 

 –مع األخذ بعين أالعتبار المتغيرات التالية : الجنس ) ذكور ’ قاصدي مرباح بورقلة 

 –علوم التربية ( نمط ايإقامة ) الداخلي  –إناث( التخاص الدراسي ) علم النفس 

الخارجي ( وأثر هذه المتغيرات على االحتراق النفسي. و استخدمت الباحثة لجمع 

حيث طبق على ’ لهذا الغرض مقياس االحتراق النفسي المامم ’ بيانات هذه الدراسة

طلبة السنة الرابعة كالسيكي بقسم علم النفس وعلوم التربية بكلية العلوم االجتماعية 

وتم االعتماد ’ ( طالب وطالبة تم اختيارهم بطريقة عشوائية 170على عينة قوامها )

في المعالجة ايإحاائية للبيانات على التكرارات والنسب المئوية و المتوسطات 

ومنه توصلت الدراسة إلى النتائج التالية : ’سابية و قيمة "ت" لداللة الفروق الح

مستوى االحتراق النفسي لدي الطالب الجامعي مرتفع. ال توجد فروق دالة إحاائيا 

بين متوسطات الطلبة الجامعيين تبعا لمتغير الجنس ) ذكور إناث(. ال توجد فروق 

امعيين تبعا لمتغير نمط ايإقامة )الداخليين دالة إحاائيا بين متوسطات الطلبة الج

الخارجيين( ال توجد فروق دالة إحاائيا بين متوسطات الطلبة الجامعيين تبعا لمتغير 
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التخاص ) علم النفس علوم التربية(. وقد تم مناقشة هذه النتائج باالعتماد على بعض 

 الدراسات السابقة وختمت ببعض المقترحات.

( إلى دراسة االحتراق النفسي 2014دراسة خايفان )ومن جهة أخري هدفت  

لدى طالب وطالبات الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز. وقد استخدمت 

الباحثة المنهج المقارن للمقارنة بين درجة االحتراق النفسي بناء على بعض 

لحالة المتغيرات وهي: المرحلة الدراسية، نوع البرنامج، الوضع الوظيفي للطالب، ا

االجتماعية، المعدل الدراسي والجنس. واستخدمت الباحثة مقياس االحتراق النفسي 

( طالب وطالبة بمرحلة 76م(. وقد تكونت عينة الدراسة من )2002)زينب شقير، 

توجد فروق ذات داللة إحاائية في t\.1الدراسات العليا.وأسفرت النتائج عن ما يلي:

الدراسات العليا تبعا للمرحلة الدراسية )الماجستير درجة االحتراق النفسي بين طالب 

توجد فروق ذات داللة إحاائية في درجة االحتراق النفسي بين t\.2والدكتوراه(.

توجد فروق ذات داللة t\.3طالب الماجستير تبعا لنوع البرنامج )العام والخاص(.

للجنس )الطالب إحاائية في درجة االحتراق النفسي بين طالب الدراسات العليا تبعا 

ال توجد فروق ذات داللة إحاائية في درجة االحتراق النفسي t\.4والطالبات(.

لطالب الدراسات العليا تبعا للوضع الوظيفي للطالب )الموظفين وغير 

ال توجد فروق ذات داللة إحاائية في درجة االحتراق النفسي بين t\.5الموظفين(.

ال t\.6جتماعية )المتزوجين وغير المتزوجين(.طالب الدراسات العليا تبعا للحالة اال

توجد فروق ذات داللة إحاائية في درجة االحتراق النفسي بين طالب الدراسات 

 .العليا تبعا للمعدل الدراسي )المعدل المرتفع والمعدل المنخفض(

إلى  تسليط الضوء على العالقة بين االندماج  Cazan )2015(كما هدفت دراسة  

الحتراق النفسي واألداء األكاديمي بين طالب الجامعة. وتكونت عينة االكاديمي وا

طالب ا وطالبة في المرحلة الجامعية، وتكونت أدوات الدراسة من  202الدراسة من 

،  Maslach Burnout Inventory-Studentقائمة ماسالش لالحتراق النفسي 

وأشارت النتائج  إلى وجود  ومقياس االندماج االكاديمي، ومقياس الدافعية نحو التعلم،

معامالت ارتباط سلبية بين االحتراق واالندماج االكاديميكما وجدت ارتباطات ذات 

 داللة إحاائية بين الدافعية نحو التعلم واالندماج االكاديمي واالحتراق النفسي.

إلى البحث عن العالقة بين االحتراق  Rahmati (2015)في حين هدفت دراسة  

طالبا  وطالبة،  120األكاديمي لدى طالب الجامعات وفعالية الذات، وتكونت عينة من 

وتكونت أدوات الدراسة من مقياس االحتراق االكاديمي ومقياس فعالية الذات ، 

وأظهرت النتائج وجود عالقات سلبية بين فعالية الذات ومتغيرات ايإاالحتراق 

كاديمي ومكوناته )ايإنهاك األكاديمي، وعدم الالمباالة األكاديمية، وعدم الكفاءة األ

 األكاديمية(.
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( إلى التعرف على حجم ضغوط الدراسة، 2017واتجهت دراسة حجازي ومحمد )

ومستوي االحتراق النفسي الذي تعاني منه الطالبة المتزوجة بجامعة األميرة نورة 

 85ح ميداني لعينة من منسوبات الجامعة بلغ عددها بنت عبد الرحمن من خالل مس

طالبة، حيت اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وأشارت النتائج أن 

االحتراق النفسي لدي الطالبات المتزوجات جاء في المستوي المتوسط، كذلك وجود 

حين تقارب في متوسطات االحتراق النفسي تبعا لمتغيرات سنوات الزواج، في 

 وجدت فروق تبعا لمتغير عدد سنوات الدراسة

( إلى تسليط الضوء على إحدى 2017كما هدفت دراسة مجيدر والفريحات ) 

المشكالت النفسية السوسيولوجية التي يعاني منها الطالب الجزائري أال وهي الظاهرة 

لنفسي االحتراق النفسي. والذي يعتبر حالة من التعب وايإرهاق وايإجهاد البدني وا

والعقلي يال إليه الطالب بسب تعرضه المستمر لمواقف ضاغطة في حياته 

الدراسية، األسرية واالجتماعية مما يؤثر سلبا على توافقه النفسي واالجتماعي 

وقد حاول الباحث قياسه من خالل ثالث أبعاد رئيسية تمثلت في: n\ .والدراسي

ولقد استخدم  عور بايإنجاز الشخاي،االجهاد االنفعالي. تبلد المشاعر ونقص في الش

الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي من أجل الكشف عن حقيقة االحتراق النفسي 

لدى الطالب الجزائري، أسبابه، أعراضه وطرق التخفيف منه. كما اعتمد في جمع 

بند ثم تقسيمه إل ثالث محاور حسب أبعاد  20البيانات على تاميم استبيان مكون من 

طالب بكلية الطب بجامعة  30حتراق النفسي. ثم تطبيقه على عينة مكونة من اال

ثم اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة باستعمال طريقة  -تيزي وزو -مولود معمري 

فيشر. كما تم االعتماد في المعالجة ايإحاائية على التكرارات والنسب المئوية 

يعاني  جزائري من احتراق نفسي،ويعاني الطالب ال :وتوصلت الدراسة إلى ما يلي

ويعاني  %68.57الطالب الجزائري من استنزاف انفعالي حيث بلغ معدل نسب 

ويعاني الطالب  %56.55الطالب الجزائري من تبلد المشاعر حيث بلغ معدل النسب 

  %57.68الجزائري من نقص في الشعور بايإنجاز الشخاي حيث بلغ معدل النسب 

( إلى التعرف على مستوى االحتراق النّفسي لدى عيّنة 2017وهدفت دراسة لمين )

من العامالت المتزوجات بمؤّسسات الّاحة العموميّة بوالية عنابة، والتعرف على 

الفروق في مستوى االحتراق النفسي تبعا  الختالف بعض المتغيّرات الدّيمغرافية 

أهداف الدّراسة استخدم )الّسن، نوع األسرة، طبيعة العمل، سنوات العمل(، ولتحقيق 

الباحث المنهج الوصفي، ومقياس ماسالش لالحتراق الّنفسي تم تكّييفه على البيئة 

الجزائريّة وعيّنة الدّراسة، وتّم التأكد من خاائاه السيكومترية )الّادق، والثّبات(، 

عاملة متزوجة، وبعد عمليّة التحليل ايإحاائي  280وتكّونت عّينة الدّراسة من 

ت نتائج الدّراسة بوجود مستوى منخفض من االحتراق النفسي لدى العامالت توصل
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المتزوجات، كما ال توجد فروق ذات داللة إحاائيّة في مستويات االحتراق النّفسي 

 تُعزى للمتغيرات الدّيمغرافية )الّسن، نوع األسرة، طبيعة العمل، سنوات العمل(.

إلى أن  Ashouri, Vakili, Bensaeid, and Nouei (2009)أشارت دراسة  وقد

 فمنالمعتقدات ما وراء المعرفية هي عوامل فعالة في الاحة العامة للطالب أيضا، 

الممكن أن تتحسن صحة الطالب النفسية من خالل تغيير المعتقدات ما وراء ايإدراك 

ة، حيث التي تعزز أساليب التفكير غير المالئم والسلبية أو المعتقدات السلبية العام

عدم  -أظهر الطالب الذين لديهم درجة مرتفعة على مقياس ما وراء المعرفي 

 -السيطرة، والمعتقدات ايإيجابية، والثقة المعرفية والحاجة إلى السيطرة على األفكار 

مستوي سيئ من الحالة الاحية العامة، في حين لم توجد عالقة مع أبعاد الوعي 

 Palmier-Claus, Dunn, Morrison, andسة الذاتي المعرفي، كما أشارت درا

Lewis (2011)  لسيطرة على أفكارهم لإلي أن األفراد الذين لديهم مزيدا من التركيز

تمثل المعتقدات ما كانوا أكثر قابلية لتغيير تقدير ذواتهم أثناء الظروف الضاغطة، كما 

يادة التفاعل وراء المعرفية مؤشرا  لوعي الفرد بالضغوطات الطفيفة عن طريق ز

 الوجداني، وتسبب تحوالت خفية في تقييم استحقاق الذات. 

يتضح من الدراسات السابقة أن المعتقدات ما وراء المعرفية تؤدي دورا هامة لدي  

طلبة الجامعة ببعديها ايإيجابي والسلبي، فهي ترتبط ببعض المشكالت التي يتعرض 

الطريقة التي يتعامل تحار وقلق االختبار وله الطلبة كاالكتئاب والقلق واحتمالية االن

 ,Tajrishi؛ 2016محمود،  (؛2012جادو، ) فيها الطلبة مع المواقف الضاغطة

Mohammadkhani, & Jadidi, 2011). 

 مصطلحات الدراسة :

وعي الطالبة المتزوجة بالضغوطات التي تمر بها المعتقدات ما وراء المعرفية :  -1

االفكار السلبية ،ووعيها بذاتها وقدرتها على معرفه ،و مستوى السيطرة على 

 امكاناتها وهو ايضا طريقة نظرتها لواقعها ومشاكلها وتفكيرها .

: هو حالة من االستنزاف االنفعالي واالستنفاذ البدني بسبب ما  االحتراق النفسي -2

تتعرض له الطالبة المتزوجة من ضغوط ، إضافة إلى عدم قدرتها على الوفاء 

لبات مهنتها ، وهو يعتبر نتاج االفكار لسلبية )المعتقدات ما وراء المعرفية ( ويتم بمتط

 قياسه من خالل البحث .

 فروض الدراسة:
يوجد مستوي مرتفع من االحتراق النفسي لدي طالبات الدراسات العليا  -1

 المتزوجات.

ة بأبعاد توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحاائية بين المعتقدات ما وراء المعرفي -2

 الفرعية واالحتراق النفسي لدي طالبات الدراسات العليا المتزوجات.
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 يمكن التنبؤ باالحتراق النفسي من خالل درجة المعتقدات ما وراء المعرفية -3

 إجراءات الدراسة:
 منهج الدراسة -1

لطبيعة الدراسة الحالية في  لمالءمتهاستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي نظرا 

فحص المعتقدات ما وراء المعرفية واالحتراق النفسي لدي طالبات الجامعة 

 المتزوجات

( طالبة من طالبات جامعة الملك 170تكونت عينة الدراسة من )عينة الدراسة:  -2
 خالد تم تقسيمهم إلى:

س بجامعة ( طالبة من طالبات البكالوريو150تكونت من )العينة االستطالعية:  - أ

 الملك خالد للتحقق من الكفاءة السيكومترية ألدوات الدراسة.

( 72( طالبة، بمرحلة الدراسات العليا )94تكونت من )العينة األساسية:  - ب

 ( دكتوراه. 18ماجستير و)

 أدوات الدراسة: -3
 مقياس االحتراق النفسي: .أ 

قبل  من وضعه تم الذي النفسي، لالحتراق ماسالش مقياس الباحثة استخدمت      

النفسي، وقد  االحتراق لقياس (Maslach & Jackson, 1981)وجاكسون  ماسالش

تم عمل عدة أشكال للمقياس مالئم للتطبيق على العاملين بالمهن التي تقدم الخدمات 

ايإنسانية، ونسخة معنية بالتعليم، واألخيرة معنية باالحتراق الوظيفي، وتم االعتماد 

( وتم تقنينها على 2000على النسخة العربية التي أعدها البتال )في الدراسة الحالية 

 9البيئة السعودية. ويتكون المقياس من ثالث أبعاد فرعية )ايإجهاد االنفعالي )

وتتراوح  .فقرات( 8فقرات(، نقص الشعور بايإنجاز ) 5) فقرات(، تبلد الشعور

 (.6-1درجات االستجابات من )

الثبات من خالل ثبات ألفا كرونباخ بعد تطبيقه على العينة  وقامت الباحثة بحساب      

(، وهي قيمة عالية من الثبات 0.81(، وكانت قيمتها )170االستطالعية )ن= 

للمقياس، كما استخدمت الباحثة طريقة إعادة التطبيق للتحقق من الثبات وكانت قيمة 

ة دال عند مستوي ( وهي قيم0.51معامل االرتباط بين التطبيق األول والثاني )

(0.01 ) 

االتساق الداخلي كما قامت الباحثة بحساب صدق المقياس باستخدام صدق       

من عبارات المقياس والدرجة  عبارةمعامالت االرتباط بين كل  للمقياس من خالل

(، 0.01(، وهي جميعا قيم دالة عند )0.71: 0.52الكلية، وقد تراوحت القيم بين )

الت االرتباط بين كل بعد والمجموع الكلي للمقياس وكانت قيمها كما تم حساب معام

( على التوالي لألبعاد الثالثة، وهي قيم دالة عند مستوي 0.061، 0.066، 0.049)

(0.01.) 
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 مقياس المعتقدات ما وراء المعرفية:  .ب 

 Wells andهولتون  -قامت الباحثة باالعتماد علي مقياس والي وكاترايت     

Cartwright-Hatton (2004) عبارة، موزعة على خمسة  30، وهو مكون من

الوعي فقرات(،   6) المعتقدات ايإيجابية حول القلقفقرات(،  6أبعاد: الثقة المعرفية )

فقرات(، المعتقدات السلبية حول عدم السيطرة على األفكار  6) الذاتي المعرفي

فقرات(، كما أن  6) الحاجة إلى السيطرة على األفكارفقرات(،  6والمخاطر )

-غير موافق قليال  -استجابة المفحوصين تتم في أربعة مستويات )غير موافق بشدة

موافق بشدة(، وقامت الباحث بترجمة المقياس وعرض الترجمة  -موافق قليال  

والنسخة األجنبية على أعضاء من هيئة التدريس المتخااين في اللغة ايإنجليزية، 

ية، واللغة العربية، وتم تعديل بعض البنود وفقا  لذلك ثم تم وعلم النفس والاحة النفس

 إعادة ترجمتها مرة أخرى إلى اللغة ايإنجليزية من قبل متخااي اللغة ايإنجليزية.

بعد تطبيقه على العينة  وقامت الباحثة بحساب الثبات من خالل ثبات ألفا كرونباخ      

(، وهي قيمة عالية من الثبات 0.79(، وكانت قيمتها )170االستطالعية )ن= 

للمقياس، كما استخدمت الباحثة طريقة إعادة التطبيق للتحقق من الثبات وكانت قيمة 

( وهي قيمة دال عند مستوي 0.67معامل االرتباط بين التطبيق األول والثاني )

(0.01 ) 

االتساق الداخلي قامت الباحثة بحساب صدق المقياس باستخدام صدق  كما      

من عبارات المقياس والدرجة  عبارةمعامالت االرتباط بين كل  للمقياس من خالل

(، 0.01(، وهي جميعا قيم دالة عند )0.84: 0.49الكلية، وقد تراوحت القيم بين )

الكلي للمقياس وكانت قيمها كما تم حساب معامالت االرتباط بين كل بعد والمجموع 

( على التوالي لألبعاد، وهي قيم دالة عند 0.45، 0.071، 0.50، 0.52، 0.48)

 (.0.01مستوي )

 رابعاً: إجراءات الدراسة:

 تم تنفيذ الدراسة الحالية عن طريق:

 جمع المادة العلمية واالطالع على الدراسات السابقة. -

جاهزيتها ووضوحها وتوفرها بإعداد مالئمه إعداد أدوات الدراسة والتأكد من  -

 لعدد العينة.

 اختيار عينه الدراسة األساسية. -

 تطبيق األدوات على العينة األساسية. -

 إدخال البيانات ومعالجتها إحاائيا وتحليل البيانات واستخراج النتائج ومناقشتها. -

 كتابه التوصيات والمقترحات. -
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 مة في معالجة البياناتخامساً: األساليب اإلحصائية المستخد

 التكرارات واالنحرافات المعيارية -

 لعينة واحدة t testاختبار  -

 معامل ارتباط بيرسون  -

 تحليل االنحدار  -

 نتائج الدراسة
ينص الفرض األول علي " يوجد مستوي مرتفع من االحتراق النفسي لدي طالبات 

 الدراسات العليا المتزوجات".

والختبار صحة هذا الفرض، قامت الباحثة بتحديد درجة تمثل حد ا للكفاية ليكون       

ا لمستوى االحتراق النفسي لدي طالبات الدراسات العليا المتزوجات بجامعة  معيار 

الملك خالد، وذلك على كل بعد من أبعاد المقياس الثالثة والمجموع الكلي، على النحو 

 التالي:

، 0عبارات، درجة االختيارات أمام كل عبارة ) 9ات البعد األول = عدد عبار       

، تم تقسيمهم إلى ثالث 54-0(، فالدرجات المتوقعة تتراوح من 6، 5، 4، 3، 2، 1

( كما يظهر 18= 54/3(، وطول الفئة )54=0-54فئات تم حسابها بتحديد المدى )

 (1في جدول )

 النفسي( توزيع فئات مستويات االحتراق 1جدول )

 المستوي
ايإجهاد 

 االنفعالي

التبلد 

 ايإحساسي

ايإنجاز 

 الشخاي
 المجموع الكلي

 44-0 16-0 10-0 18-0 منخفض

 88-44 32-16 20-10 36-18 متوسط

 132-88 48-32 30-20 54-36 مرتفع

عن طريق حزمة   One Sample t-testوباستخدام اختبار "ت" لعينة واحدة        

، قامت الباحثة بالتعرف على مدى بلوغ المستوى SPSS.23البرامج ايإحاائية 

 (.2المرتفع لالحتراق النفسي لدى أفراد عينة الدراسة كما ويوضح جدول )
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(: نتائج اختبار "ت" لعينة واحدة للفروق بين درجة المتوسط التجريبي وحد 2جدول )

 (150الكفاية )ن=

 األبعاد
المتوسط 

 التجريبي

االنحراف 

 المعياري

المستوي 

 المرتفع
T test 

مستوى 

 الداللة

مستوى 

 البعد

ايإجهاد 

 االنفعالي
 مرتفع 0,01 21.29 36 3.46 43.60

 مرتفع 0,01 24.17 20 2.34 25.84 التبلد ايإحساسي

ايإنجاز 

 الشخاي
 مرتفع 0,01 17.68 32 2.67 35.05

 مرتفع 0,01 30.60 88 5.22 104.50 الدرجة الكلية

( وجود فروق دالة إحاائي ا عند مستوى 1يتضح من النتائج الواردة في جدول ) 

( بين المتوسط التجريبي والمتوسط الفرضي لدرجات طالبات الدراسات العليا 0,01)

المتزوجات على درجة االحتراق النفسي وأبعاده الفرعية، وهذا يعني ارتفاع مستوى 

 االحتراق النفسي وأبعاده الفرعية طالبات الدراسات العليا المتزوجات.

( التي أشارت إلى 2017حجازي ومحمد )وتتفق نتائج الدراسة مع نتائج دراسة  

باوية وجود مستوي مرتفع من االحتراق النفسي لدي طالبات الجامعة، ودراسة 

النفسي لدي طلبة  ( التي أشارت إلي وجود مستوي مرتفع من االحتراق2012)

الجامعة ذكور وإناث. ويمكن أن يرجع ارتفاع مستوي االحتراق النفسي لدي الطالبات 

خاصة في بعد ايإجهاد االنفعالي والتبلد ايإحساسي إلى ما يقع على عاتق الطالبة من 

ضغوط وأعباء دراسـية، كما أن هناك أعباء أسرية واجتماعية إضافية تدفع الطالبة 

ها والتغلب عليها، كما أن الطالبات أكثر رغبه في تحقيق ذاتهن وإثبات نحو مواجهت

 جدارتهن بالمجتمع، وهذا ما يظهر في ارتفاع مستوي ايإنجاز الشخاي لديهن

 نتائج الفرض الثاني

ينص الفرض الثاني علي " توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحاائية بين  

فرعية واالحتراق النفسي لدي طالبات الدراسات المعتقدات ما وراء المعرفية بأبعاد ال

 العليا المتزوجات ".

والختبار صحة هذا الفرض، قامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط بين درجة  

المعتقدات ما وراء المعرفية بأبعادها الفرعية ودرجة االحتراق النفسي لدي طالبات 

 ليالدراسات العليا المتزوجات وذلك على النحو التا
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(: معامالت االرتباط بين بين المعتقدات ما وراء المعرفية واالحتراق 3جدول )

 النفسي لدي طالبات الدراسات العليا المتزوجات

 األبعاد
ايإجهاد 

 االنفعالي

التبلد 

 ايإحساسي

ايإنجاز 

 الشخاي

المجموع الكلي 

 لالحتراق النفسي

 *0.34 **0.41 0.18 0.21 الثقة المعرفية

 0.21 **0.38 0.14 0.09 المعتقدات ايإيجابية حول القلق

 0.22 **0.31 0.04 0.11 الوعي الذاتي المعرفي

المعتقدات السلبية حول عدم 

 السيطرة على األفكار والمخاطر
0.43** 0.45** 0.06 0.47** 

 **0.39 0.07 **0.44 **0.33 الحاجة إلى السيطرة على األفكار

للمعتقدات ما وراء المجموع الكلي 

 المعرفية
0.40** 0.55** 0.18 0.51** 

( وجود ارتباط بين بعض أبعاد المعتقدات ما وراء 3يتضح من جدول )       

المعرفية واالحتراق النفسي لدي طالبات الجامعة، حيث ارتبطت الثقة المعرفية مع 

ايإنجاز الشخاي فقط، ويمكن أن يرجع ذلك إلى أنه كلما ارتفعت الثقة المعرفية لدي 

انعكس ذلك علي زيادة رغبتهن في ايإنجاز الطالبات حول ذواتهن وإمكانياتهن كلما 

 ,Stankov, Lee, Luoالشخاي وتحقيق ذواتهن، وكذا ما أكدت عليه نتائج دراسة 

& Hogan, (2012)  من أن اعتقاد الفرد بقدرته على النجاح والتفوق تزيد من

 الدافعية نحو المزيد تحقيق ايإنجاز 

ط بين المعتقدات ايإيجابية نحو القلق كما أشارت النتائج كذلك إلى وجود ارتبا      

وايإنجاز الشخاي، ويمكن أن يرجع ذلك إلى أنه كلما ارتفع مستوي األفكار 

ايإيجابية لدي الطالبات تجاه القلق كلما أدي ذلك إلى دفعهن نحو بذل المزيد من الجهد 

وايإنجاز الشخاي، فتعرض الطالبات للمواقف الضاغطة في حياتهن يدخلهن في 

ة من القلق، لكنهن يستطعن توجيه حالة القلق بشكل إيجابي يمكنهن من التغلب حال

 ,Al Atassiعلى الاعاب وبذل المزيد من النشاط، وهذا ما أشارت له نتائج دراسة 

Shapiro, Rao, Dean, & Salama, (In Press)  إلى أن ارتفاع القلق بشكل

وزيادة مستوي الشعور غير سوي يؤدي إلى انخفاض مستوي ايإنجاز الشخاي 

 بايإرهاق وايإحباط

 الوعي الذاتي المعرفيومن جهة أخري فقد أشارت النتائج إلى وجود ارتباط بين       

وايإنجاز الشخاي، ويمكن أن يرجع ذلك إلى أن وعي الطالبات بأنفسهن وحالتهن 

اد االنفعالية وما يتعرضن له من ضغوط وصراع في األدوار ما بين الجامعة وإعد

رسالة ودورها داخل األسرة يمكنهن من تحقيق ايإنجاز والتغلب على الاعاب، في 

حين يؤدي غياب هذا الوعي إلى دخولهن في حالة من ايإجهاد والتلد في الحساس، 

 Ugur, Constantinescu, & Stevens (2015)وتتفق النتائج الحالية مع دراسة 
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رد بذاته في جميع الجوانب يؤدي بشكل التي أشارت إلى أن ارتفاع مستوي وعي الف 

 مباشر إلى زيادة ايإنجاز والنمو الشخاي.

كما أشارت النتائج كذلك إلى وجود عالقة ارتباطية بين المعتقدات السلبية حول       

عدم السيطرة على األفكار والمخاطر وبين ايإجهاد االنفعالي والتبلد ايإحساسي، 

الطالبات القدرة على السيطرة على أفكارهن وتغلبهن ويمكن أن يرجع ذلك إلى أن فقد 

على المخاطر والعقبات التي تعترض طريق تحقيقهن ألنفسهن يؤدي إلى دخولهن في 

حالة من ايإجهاد االنفعالي والشعور بالتبلد في المشاعر، وهذا النتائج تتفق مع نتائج 

ضطربة التي أشارت إلى األفكار الم Onwumere et al. (2017)دراسة 

 والمرضية ترتبط بشكل دال بشعور األفراد بايإجهاد االنفعالي والتبلد ايإحساسي

الحاجة إلى السيطرة كما أشارت النتائج كذلك إلى وجود عالقة ارتباطية بين       

وبين ايإجهاد االنفعالي والتبلد ايإحساسي، ويمكن أن يرجع ذلك إلى  على األفكار

شعور الطالبات بأن لديهن نقص في قدرتهن على السيطرة على أفكارهن يجعلهن 

يستسلمن إلى الضغوط والاراعات التي يتعرضن لها ويؤدي في النهاية إلى الشعور 

 ، وهذا مما قامت به دراسة باالحتراق النفسي سواء ايإجهاد أو التبلد في ايإحساس

Moen, Wells, (2016)  لخفض االحتراق النفسي والذي يظهر في بعدي ايإجهاد

االنفعالي والتبلد ايإحساسي من خالل تدريب األفراد علي السيطرة علي األفكار 

 واليقظة العقلية 

 نتائج الفرض الثالث

من خالل درجة  ينص الفرض الثالث علي " يمكن التنبؤ باالحتراق النفسي 

 المعتقدات ما وراء المعرفية لدي طالبات الدراسات العليا المتزوجات ".

والختبار صحة هذا الفرض، قامت الباحثة بحساب تحليل االنحدار لمتغير  

 (4المعتقدات ما وراء المعرفية على االحتراق النفسي كما يوضح جدول )

قدات ما وراء المعرفية على االحتراق (: تحليل التباين النحدار متغير المعت4جدول )

 النفسي
مادر 

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 ر الداللة ف

معامل 

 2التحديد ر

 599.966 1 599.966 االنحدار

 17.811 92 1638.587 البواقي 0.27 **0.52 0.01 33.686

   93 2238.553 المجموع

للمعتقدات ما وراء  0.01( وجود تأثير دال عند مستوى 4يتضح من جدول ) 

المعرفية على االحتراق النفسي، مما يعنى قوة المعتقدات ما وراء المعرفية كمتغير 

مستقل في تفسير التباين الكلى لالحتراق النفسي كمتغير تابع، حيث بلغت قيمة معامل 

، مما يعد مؤشرا  على 0.27= 2ل التحديد ر، كما بلغت قيمة معام0.52االرتباط ر= 
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% من التباين الكلى لالحتراق النفسي لدى 27تفسير المعتقدات ما وراء المعرفية لــــ 

( يوضح تحليل االنحدار لمتغير المعتقدات ما وراء المعرفية 13الطالبات، والجدول )

 على االحتراق النفسي

المعتقدات ما وراء المعرفية على االحتراق ( تحليل االنحدار لمتغير متغير 5جدول )

 النفسي

مادر 

 التباين

معامل 

 االنحدار

الخطأ 

 المعياري

معامل 

 بيتا
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة

 2.741 98.29 الثابت

0.23 

35.86 

أساليب  0.01

 الهوية
0.65 .028 2.31 

( يمكن صياغة معادلة االنحدار التي تعين على التنبؤ بدرجات 5ومن جدول ) 

 االحتراق النفسي من درجات المعتقدات ما وراء المعرفية في الاورة التالية 

 98.29 –)درجة المعتقدات ما وراء المعرفية(  0.65االحتراق النفسي =  

بية تسيطر علي الطالبات ولعل ذلك يعزى إلى أن هناك بعض المعتقدات السل      

المتزوجات وتؤدي إلى جعلهن يقعن تحت مستوي مرتفع من الضغوط ينتج عنه 

التخلي عن المثابرة في التعلم أو يقل اهتمامهن بحياتهن الشخاية، وذلك يتضح في 

أن الطالبات المتزوجات يستغرقن وقت طويل في إنهاء الرسالة الجامعية، وفي 

زوجات لديهن مستوي إيجابي من المعتقدات يتمكن من التغلب المقابل يوجد طالبات مت

علي المشكالت التي تواجههن في الدراسة والعمل والحياة الشخاية، ويمكن أن 

تتداخل عوامل أخري تمكن الطالبات المتزوجات من التغلب علي الاعوبات التي 

واألبناء  تواجهن في الدراسة والعمل والحياة األسرية مثل دعم األسرة والزوج

والاديقات، وبايإضافة إلى العوامل االجتماعية تؤدي العوامل االقتاادية دورا في 

=  2زيادة الاعوبات أو الحد منها، ولعل ذلك ما يظهر في أن معامل التحديد ر

، فذلك يشير إلى وجود عوامل أخري بجانب المعتقدات تؤدي دور هام في 0.27

 فسيالزيادة أو الحد من االحتراق الن

 مقترحات وتوصيات الدراسة:
في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة الحالية يمكن وضع بعض المقترحات 

 والتوصيات التالية:

االهتمام بالخدمات المجتمعية لحل مشاكل الطالبات المتزوجات، وبخاصة في  -

 الجامعة.

 المعرفية.عمل دراسة مقارنة بين المراحل الدراسية في المعتقدات ما وراء  -
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دراسة بعض المتغيرات األخرى التي يمكن أن تفسر االحتراق النفسي لدي  -

 الطالبات المتزوجات.

في ضوء المعتقدات ما وراء  عمل برامج إرشادية لعالج االحتراق النفسي -

 المعرفية.
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