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 ستخلص البحثم
  

فاعلية استراتيجية قائمة علي التعلم النشط في خفض االحتراق النفسي وتنمية مهارات : "عنوان البحث
  ".التفاعل اللفظي لمعلمي علم النفس بالمرحلة الثانوية

                                                              ======================================                        
  

هدف البحث الحالي إلي تعرف فاعلية إستراتيجية قائمة علي التعلم النشط في خفض االحتراق النفسي 
  .وتنمية مهارات التفاعل اللفظي لمعلمي علم النفس بالمرحلة الثانوية

  

ـ ) ٣٠(مـن   وتكونـت   المجموعة التجريبية،    ولتحقيق أهداف البحث قام الباحث باختيار       اًمعلم
) ٨(أقل خبـرة،  ) ٧(، اًمعلم) ١٥(ومعلمة من معلمي علم النفس بالمرحلة الثانوية بالوادي الجديد منهم       

أكثر خبره كانت نسبة االحتراق النفسي لـديهم        ) ٧(أقل خبرة، و  ) ٨(معلمة ،   ) ١٥(أكثر خبرة، وعدد    
ـ الباحث  استخدم  و،  ات التفاعل اللفظي  مرتفعه ولديهم انخفاض في مهار     شـبة  و الوصـفي ،     ينالمنهج

التجريبي، و قام بإعداد أدوات البحث وهي استبانة االحتراق النفسي، وقائمة مهارات التفاعل اللفظـي،               
  . ودليل المعلم

دریس      وقد أظهرت نتائج البحث ـ بعد استخدام المجموعة التجريبية   ي ت ر الجمعي ف إستراتیجیة التفكی

نفس   م ال  عالقة ارتباطيه سالبه بين متوسطي درجات المعلمين في استبانه االحتـراق   ـ  وجود عل
 فرق ذو داللـة إحـصائية فـي    ، وكذا وجود النفسي ودرجاتهم في بطاقة مهارات التفاعل اللفظي      

االحتراق النفسي بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعـدي لـصالح              
 كما أظهرت وجود فرق ذو داللة إحصائية في مهارات التفاعـل اللفظـي بـين                ،ىبيق البعد التط

وجود ومتوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدى،            
 تجـاه فـي ا  فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات الذكور واإلناث في االحتراق النفـسي              

خبرة، واألكثر خبرة في االحتراق     األقل   وجود فرق ذو داللة إحصائية بين المعلمين         ، وكذا الذكور
 المعلمين األقل خبره، ووجود فرق ذو داللة إحصائية بـين متوسـطي درجـات              في اتجاه النفسي  

 اإلناث،كما يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين        في اتجاه لفظي  لالذكور واإلناث في مهارات التفاعل ا     
 . المعلمين األكثر خبرهفي اتجاه األقل خبره واألكثر خبره في مهارات التفاعل اللفظي المعلمين
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Abstract  
The Effectiveness of an Active Learning-Based-Strategy in Decreasing 
Psychological Burning and Developing the Verbal Interaction Skills of 

Secondary Stage Teachers of Psychology. 
============================= 

The present study aims at knowing the effectiveness of an active learning-based-
strategy in decreasing psychological burning and developing the verbal 
interaction skills of secondary stage teachers of psychology. To achieve the 
objectives of the study, the researcher has formed the Experimental group to 
include 30 male and female teachers of psychology at the secondary stage in the 
New Valley. They were divided into two parts; the first part consisted of 15 
teachers; out of them, 7 had less experience and 8 had more experience. The 
other part consisted of 15 teachers also: 8 had less experience and 7 had more 
experience. The researcher found that these teachers had a great deal of 
psychological burning, and they suffered a decrease in verbal interacting skills.. 
The researcher used the descriptive approach and the semi-experimental 
approach. He also prepared research tools which included the psychological 
burning questionnaire, verbal interaction skills list, and the teacher's guide 

The study results showed that, after the experimental group used the 
collective thinking strategy in teaching psychology, there was a negative 
correlative relationship between the averages of the teachers' scores in the 
psychological burning questionnaire and their scores in the verbal interaction 
skills list. Results also indicated hat there was a statistically significant 
difference in psychological burning between the averages of the experimental 
group scores in the pre and post tests, on the side of the post test. Furthermore, 
there was a statistically significant difference in the verbal interaction skills 
between the averages of the experimental group scores in the pre and post tests, 
on the side of the post test. Results also showed that there was a statistically 
significant difference between the averages of the scores of the males and 
females in psychological burning on the side of the males. Also, there is a 
statistically significant difference between teachers who had less experience and 
those who had more experience in psychological burning, on the side of those 
who had less experience. Also there was a statistically significant difference 
between the averages of the scores of males and females in the verbal interaction 
skills, on the side of the females. There was also a statistically significant 
difference between teachers who had less experience and those who had more 
experience in verbal interaction skills, on the side of those who had more 
experience. 

  
 

  




