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  ملخص
لدى  والعالقة بينهما هدفت الدراسة التعرف إلى مستوى االحتراق النفسي والرضا الوظيفي

ومعرفة مدى اختالف مستوى االحتراق النفسي والرضا الوظيفي، لدى . معلمي غرف المصادر
تكونت . رةأفراد عينة الدراسة باختالف متغيرات الجنس، والمؤهل العملي، وعدد سنوات الخب

يقومون بتدريس  الطلبة ذوي صعوبات التعلم في غرف  معلمًا ومعلمًة) ١٢١(عينة الدراسة من 
تمت معالجة البيانات إحصائيًا عن طريق حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات  .المصادر

، )ANOVA(، وتحليل التباين الثالثي (MANOVA)المعيارية، وتحليل التباين المتعدد 
توصلت الدراسة إلى أن مستوى االحتراق . (Person Correlation)امل ارتباط بيرسون ومع

النفسي والرضا الوظيفي لدى معلمي غرف المصادر آان بدرجة متوسطة، وأظهرت نتائج 
الدراسة أن المعلمين من حملة الماجستير لديهم مستوى احتراق نفسي أعلى من المعلمين حملة 

لمين من حملة البكالوريوس لديهم درجة رضا وظيفي أعلى من المعلمين البكالوريوس، وأن المع
إضافة إلى وجود عالقة عكسية دالة إحصائيًا بين االحتراق النفسي والرضا . حملة الماجستير

وقد نوقشت النتائج في ضوء األدب النظري والدراسات السابقة، وقدمت التوصيات . الوظيفي
  .المناسبة

  .معلمي غرف المصادراالحتراق النفسي، الرضا الوظيفي،  :الكلمات المفتاحية
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Abstract 
This study aimed at identifying the level of Burnout and Job 

Satisfaction and their relationship Among Resource Rooms Teachers, 
and to investigate whether it would differ according to the variables of: 
Gender, academic level, and years of experience. The sample of the study 
consisted of (121) meal and female Resource Rooms teachers. The data 
were handled statistically by calculated the arithmetic mean, standard 
deviation, MANOVA, ANOVA, and Person Correlation. The results 
revealed that the level of Burn-out and Job Satisfaction among Resource 
Rooms Teachers was moderate. The study results also showed that 
teachers who have master's degree have higher level of Burnout than 
teachers who have bachelor's degree, and teachers who have bachelor's 
degree have higher level of job satisfaction than teachers who have 
master's degree. In addition to that, the study results showed a 
statistically significant inverse relationship between burnout and job 
satisfaction. The results were discussed in light of previous studies, and a 
number of recommendations were suggested. 

Keywords: Burnout, Job Satisfaction, Resource Rooms Teachers. 
  

  خلفية الدراسة
وائل عقد أ، حيث ظهر في عد مفهوم االحتراق النفسي من المفاهيم الحديثة نسبيًاُي

 للتعبير عن (Frudenberger) جردنبيرفروالسبعينيات من القرن العشرين، وقد استخدمه 
مد لضغوط العمل لدى العاملين الناتجة عن التعرض طويل األاالستجابات الجسمية واالنفعالية 

التي تقدم الخدمات بالذات المهن وكون توقعات العاملين فيها عالية وغير واقعية، تالمهن التي في 
. (Richard, Marion & Marich, 2006)والتربية والشرطة،  اإلنسانية آالصحة، واإلعالم،

الذين يواجهون معوقات تحول  المهنيينن االحتراق النفسي يصيب أ (Maslach) ماسالك ترىو
العمل  تأديةحساس بالقصور والعجز عن ، فيسبب لهم اإلمهم بمهامهم المهنية آاملةون قياد

ن أما يترتب على هذا الوضع حدوث ضغط نفسي يلزم المهني ب ًاببالمستوى المطلوب منهم، وغال
النوع من التكيف بتدني مستوى الدافعية ، ويتميز هذا حساسه بالعجزإ، لكي يقلل من يتكيف معه
  ).١٩٨٩، والكيالني وعلياندواني (م الرضا، وبالعالقة الجافة التي تربطه بعمالئه والشعور بعد

ي بأنه مجموعة أعراض تتمثل في االحتراق النفس  (Maslach, 2003)وتعرف ماسالك
خصية، واإلحساس بعدم جهاد العصبي واستنفاذ الطاقة االنفعالية والتجرد من النواحي الشاإل

، والتي يمكن أن تحدث لدى األشخاص الذين يؤدون نوعًا جال المهنينجاز في المالرضا عن اإل
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االحتراق ) ٢٠٠٠(بينما تعرف الحايك . من األعمال التي تقتضي التعامل المباشر مع الناس
النفسي بأنه حالة من االضطراب والتوتر، وعدم الرضى الوظيفي، تصيب العاملين في المجال 

سلوك التربوي التعليمي بخاصة، ناتجة عن الضغوط النفسية اإلنساني، واالجتماعي بعامة، وال
الشديدة التي يتعرض لها الفرد بسبب أعباء العمل تؤدي به إلى استنزاف طاقاته وجهوده مما 

  .تنحدر به إلى مستوى غير مقبول من األداء

أن االحتراق النفسي عبارة عن ظاهرة نفسية، يتعرض لها ) ٢٠٠٠(ويرى البدوي 
نتيجة عدم قدرتهم على التكيف مع ضغوط العمل، مما يؤدي إلى شعورهم بعدم القدرة  المهنيون،

. على حل المشكالت، وبالتالي فقدان االهتمام بالعمل، والشعور بالتوتر النفسي أثناء أدائه
ويعرف الباحثون االحتراق النفسي على أنه حالة نفسية تصيب األفراد باإلرهاق والتعب، ناجمة 

إضافية، يشعر معها الفرد أنه غير قادر على تحملها، وينعكس ذلك على األفراد عن أعباء 
  .العاملين، والمتعاملين معهم، وعلى مستوى الخدمات المقدمة لهم

المرحلة األولى وهي مرحلة وجود : وتمر عملية االحتراق النفسي بثالث مراحل، هي
الالزمة لتنفيذه من قبل الفرد القائم  ضغط ناجم عن عدم التوازن بين متطلبات العمل والقدرات

المرحلة الثانية وهي نتيجة للمرحلة األولى، والتي هي رد الفعل االنفعالي لحالة عدم . بهذا العمل
التوازن، حيث يشعر الفرد بالقلق والتعب، واإلجهاد الناجم عن الضغط الذي تولده متطلبات 

الميل لمعاملة : د وسلوآه، مثلي اتجاهات الفرالمرحلة الثالثة وهي مجموعة التغيرات ف. العمل
، وانشغاله عنهم باالتجاه نحو إشباع حاجاته الشخصية، شخاص المتعامل معهم بطريقة آليةاأل

  ).٢٠٠٥الخرابشة وعربيات، (مما ينجم عنه التقليل من االلتزام الذاتي بالمسؤولية الوظيفية 

: االجتماعيةلى صحتهم الجسمية والنفسية وعلى المعلمين وع سلبًااالحتراق النفسي يؤثر و
رض والتوتر وارتفاع ضغط مفمن الناحية الجسمية يزيد االحتراق النفسي من شعور المعلم بال

  واألنفلونزااضطرابات النوم والشعور بالغثيان، والظهر والصداع المستمر،  وآالمالدم 
ى تدني مفهوم الذات والشعور بالبؤس لإالناحية النفسية ويؤدي من  .المتكررة والتهاب المفاصل

والتعاسة، وانخفاض الثقة بالنفس وفقدان الذاآرة والشعور بالحزن والعجز واالآتئاب واالستياء 
ولويات الشخصية األ وإهمالوحدة الطبع والغضب وفقدان روح الدعابة،  واإلحباط

)Schonfeld, 2001( . لى تدهور العالقات إعية الناحية االجتماآما يؤدي االحتراق النفسي من
، آما يؤثر في عالقاته لوحده ن يبقى منعزًالأاالجتماعية مع زمالئه والطالب، ويفضل المعلم 

  .)Cano García, Padilla Muñoz & Carrasco Ortiz, 2005(العائلية 

لى وعدم القدرة عبداع والخيال، ذ يعاني من انعدام اإلإ ،داء المعلم في المدرسةأ يتأثرآما 
ه ، وانعدام الرغبة لديغير آفوء بأنهتقييم المشاآل وحلولها، وعدم الرضا الوظيفي، وشعوره 

، مما يضعف قدرة ، وترآه لمهنته مبكرًاااللتزامشعوره بعدم الرغبة في لى المدرسة وإللحضور 
ه الذي يدرس بالموضوعم اقص االهتمنالفرد على التعامل بشكل مالئم مع التغيرات السريعة، و

، ويضعف لديه الحماس للتدريس، جعل المدرسة بيئة محفزة لهمو وعجزه في مناقشة الطالب،
عاجزون عن مساعدة طالبهم،  بأنهممعلمون الذين يعانون من االحتراق عادة ما يشعرون الف
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قل أ بأنهم نيشعرووأهدافهم، عن تحقيق  نوولديهم مواقف سلبية تجاه طالبهم وزمالئهم، ويعجز
  ).Colangelo, 2004(جو تدريس مالئم  بإيجاد التزامًا

فتكرار غياب المعلم عن  ،على العملية التربوية آاملة ثار االحتراق النفسي سلبًاآوتنعكس 
حساس بالقيمة االجتماعية عدم اإلو، والتقاعد المبكر ، وترآه للمهنةلبالعم، وقلة التزامه المدرسة

داء المدرسة ونتائج أوهذا ينعكس على  األداء،ر في تدهوإلى ما يؤدي  غالبًا، لمهنة التعليم
 كون يالذي لى الحاجة لمعلمين بدالء، وإيقود ، ن هذا التغيير والتقلبإالطالب، وبالتالي ف

 على المجتمع آكل تأثيرهالذي ينعكس مر داء الطالب، األأمما يؤثر في على حساب النوعية 
(davis, 2003; Yan & Jian-xin, 2007) .في بيئة  لى االحتراق النفسي آداء معٍدإر وينظ

 ,Maslach(وآفاءته في العمل لى انخفاض طاقة الفرد إذ يؤدي إالسيئ؛  تأثيرهالعمل وله 
2003.(  

ويرتبط االحتراق النفسي بشكل سلبي مع األداء والرضا الوظيفي ونوعية الحياة والصحة 
، حيث تؤثر الحالة النفسية للمعلم في حالة يجابي مع الشعور باإلرهاقإالنفسية، آما يرتبط بشكل 

الطالب النفسية، فالمعلم عندما يكون أآثر عصبية، ويتصف بالالمباالة يكون الطالب أقل 
  ).Garner & Knight, 2007( تفاعًال، وأقل دافعية للتعلم

 ، وعبرواالمهنأما مفهوم الرضا الوظيفي فقد حظي باهتمام العديد من الباحثين في مختلف 
حيث إنهم لم يتفقوا على تعريف محدد له، ويعود السبب في عدم  ،عن هذا المفهوم بعدة تعريفات

وجود تعريف محدد إلى االختالفات في الظروف والبيئة المحيطة والمتطلبات المرتبطة بالمهن 
وهكذا فقد تطور مفهوم الرضا الوظيفي من آونه شعورًا يحمله الفرد نحو عمله إلى . المختلفة

   .(Blandford, 2000)مفهوم مرآب يحدد مكونات الرضا الوظيفي وجوانبه المتعددة 

قد أطلق العلماء مصطلحات مختلفة لمشاعر اإلنسان نحو عمله، ومن هذه المصطلحات و
وقد ورد العديد من التعريفات . والرضا الوظيفي ،واالتجاه النفسي نحو العمل ،الروح المعنوية

الذي ينظر إليه على أنه تعبير  (Sari, 2004)، ومنها تعريف ساري لمفهوم الرضا الوظيفي
العاملين عن مشاعرهم نحو أعمالهم، بحيث تعتمد هذه المشاعر على مدى إدراك الفرد لما تحققه 
له مهنته من حاجات ورغبات وما تقدمه من منافع مادية ومعنوية، آما أن الرضا عن المهنة 

  .بذات الفرد، وعناصر تتعلق ببيئة العمليتكون من عناصر شخصية تتعلق 

الرضا الوظيفي بأنه شعور الفرد النفسي  (Blandford, 2000)وعرف بالندفورد 
بالرضا نتيجة إلشباع الحاجات والرغبات من متطلبات العمل، ويرى أن هذا الشعور يمكن 

مية، وتحقيق درجة من تحقيقه من خالل االحتفاظ بعالقة إيجابية مع األفراد داخل المؤسسة التعلي
أن الرضا ) ١٩٩٥(آما يرى العديلي  .النمو المني والرغبة في متابعة العمل في مجال التعليم

الوظيفي هو الشعور النفسي باالرتياح واالقتناع بسبب إشباع الحاجات والرغبات والتوقعات من 
  .العمل نفسه وبيئة العمل والوالء واالنتماء للعمل

ريفات السابقة يمكن تعريف الرضا الوظيفي بأنه الشعور باألمن ومن خالل عرض التع
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واالستقرار الوظيفي والراحة النفسية في العمل، بسبب إشباع الحاجات والرغبات، مما ينعكس 
  .الفرد بشكل إيجابي في االنتماء والوالء للوظيفة وللمؤسسة التي يعمل فيها

التي ينصب اهتمامها بالدرجة ة اإلنسانية من المؤسسات الخدمي وُتعد المؤسسات التعليمية
ويقع على عاتقها إعداد األفراد وتزويدهم بالمعارف والخبرات ، األولى على العنصر البشري
لذلك يواجه العاملون في مثل هذه المؤسسات ضغوط العمل  ؛وتطوير قدراتهم وإمكانياتهم

س سلبًا في درجة الرضا الوظيفي المتزايد نظرًا لحجم األعباء والمتطلبات، األمر الذي ينعك
   .(Michenbaum, 1991)لديهم 

الرضا الوظيفي للمعلم مسألة مهمة له ولمجتمعه، وهو من العوامل المؤثرة في  مدى و
آفاءته في العمل، فجودة إنتاج المعلم، وإخالصه، وقيامه بواجباته والتزاماته المهنية نحو 

فالمعلم من  ).١٩٩٤عليمات، (ضاه عن عمله مجتمعة وطالبه وزمالئه تتوقف على مدى ر
آثر الرآائز األساسية في العملية التربوية، ويمارس مهنة اجتماعية آثيرة المطالب، وهي من أ

من ضغوط العمل، الذي يؤثر بدوره في درجة الرضا الوظيفي  المهن التي ترتبط بمستوى عاٍل
  .(Blandford, 2000)لديه 

 وآوالنجيلو، Yalcin, 2007)(، ويلجن )Jason, 2007(ويشير آل من جاسون 
(Colangelo, 2004)  الى أن المعلمين يتعرضون لخبرات ومواقف سلبية متنوعة ترتبط

بعملية التدريس، وتنعكس على اتجاهاتهم، وعواطفهم نحو الطالب والعمل، وتؤثر في قدراتهم 
المساندة من المحيطين، نقص الدعم و: على اإلنجاز وتسبب لهم االحتراق النفسي، ومنها

مكانات نقص اإلوازدحام القاعات الصفية بالطلبة، واإلدارة المعوقة وعدم وضوح دور المعلم، و
عمال المتوقع منه ز بعض المهام التدريسية، وحجم األنجاإلالمادية المتاحة للمعلم في المدرسة 

ه وتحفيز الطالب للتعلم، وجعل دراية روتينية، وأعمال ورقيإعمال أنجاز إنجازها اذ يتوقع منه إ
 البيئة المدرسية محببة للطالب، ومراعاة الفروق الفردية بين الطالب وتطوير معرفة المعلم

في مجال تخصصه وأساليب التدريس، والمناخ الصفي وعدم المشارآة في اتخاذ  وخبراته
ط وقلة ى التنفيذ فقو تخص العملية التربوية، واقتصار دوره علأالقرارت التربوية التي تخصه 
ويؤآد فريدمان . حساس بالسيطرة على متطلبات بيئة العملالحوافز المادية، وعدم اإل

(Friedman, 2000) في حدوث االحتراق  على أن سلوآات الطالب المتكررة تلعب دورًا
ة النفسي لدى المعلمين مثل عدم احترام المعلم، وعدم االنتباه للمعلم في أثناء التدريس، وقل

) الالمباالة(حساس بالمسؤولية األآاديمي وعدم اإلالدافعية وبذل الجهد، وتدني التحصيل 
  .واالنتهاآات اللفظية

وبالنظر إلى العاملين في غرف المصادر فمما ال شك فيه أن هؤالء المعلمين يعانون من 
بة العاديين، إال الظروف والمشكالت واألعباء التي يعاني منها زمالؤهم الذين يتعاملون مع الطل
تعاملون ي الذينأنهم في الوقت نفسه يعانون من مشكالت إضافية تفرضها عليهم طبيعة األفراد 

، فالعمل مع ذوي صعوبات التعلم يخلق اإلحباط والتوتر لدى العاملين؛ ألنهم ال يتعاملون معهم
نمطًا من مع حاالت جماعية وإنما حاالت فردية، حيث ُيعد آل شخص حالة خاصة تتطلب 
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صعوبات التعلم  إضافة إلى ذلك يعاني ذوو). ٢٠٠١، الفرح(الخدمة، والتعليم، والتدريب المساند 
من انخفاض القدرات العقلية واالجتماعية وتباين مشكالتهم واحتياجاتهم وميولهم، إذ يتوقع من 

مع هذه الفئة استخدام التدريس الفردي ووسائل وأجهزة مساعدة بما يتناسب غرف المصادر معلم 
وإذا ما أخذنا بعين االعتبار نظرة ). ٢٠٠٤؛ الخطيب، ٢٠٠١؛ الفرح، ٢٠٠١يحيى وحامد، (

المجتمع إلى مهنة التعليم بشكل عام وإلى العاملين في مجال التربية الخاصة، حيث ال زالت 
طبيعي العديد من المجتمعات العربية ينظرون إلى ذوي االحتياجات الخاصة نظرة سلبية، فمن ال

أن نجد المعلمين في هذا المجال يعانون من مشاعر اإلحباط والتوتر والضغط النفسي واالحتراق 
  .النفسي وما ينجم عنه من عدم الرضا الوظيفي عن هذه المهنة

غرف المصادر في رعاية الطلبة ذوي صعوبات  ألهمية الدور الذي يقوم به معلمو ونظرًا
الصفية،  الغرفةي لهم، والذي ينعكس إيجابًا على أدائهم داخل التعلم، وأهمية االستقرار النفس

لدى والعالقة بينهما جاءت هذه الدراسة لتبحث في مستوى االحتراق النفسي والرضا الوظيفي 
معلمي غرف المصادر في المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم في األردن تبعًا 

  .مي، والخبرة التدريسيةالجنس، والمؤهل العل: لمتغيرات
  

  الدراسات السابقة
تعرف مستويات االحتراق النفسي لدى ) ٢٠١٠(سة الظفري والقريوتي ااستهدفت در

معلمات التالميذ ذوي صعوبات التعلم بسلطنة ُعمان، ومدى اختالف هذه المستويات بناء على 
إلى الكشف عن العالقة  ةباإلضاف. ة االجتماعية للمعلماتلالتخصص، والمؤهل الدراسي، والحا

بين االحتراق النفسي وآل من الخبرة التدريسية، والدورات التدريبية للمعلمات، والمستويات 
معلمة من معلمات الحلقة األولى ) ٢٠٠(من  الدراسة تكونت عينة. االقتصادية لطالب المدرسة

توى منخفض من إلى وجود مس الدراسة أشارت نتائج. من التعليم األساسي بسلطنة ُعمان
وأن مستويات االحتراق النفسي اختلفت باختالف التخصص  .االحتراق النفسي لدى عينة الدراسة

لصالح حملة البكالوريوس مقارنة بحملة (والمؤهل الدراسي ) لصالح التخصصات العلمية(
آما دلت  ، بينما لم توجد فروق دالة إحصائيًا تعزى للحالة االجتماعية للمعلمة،)الدبلوم العالي

النتائج على أن جميع أبعاد االحتراق لدى المعلمات ترتفع آلما انخفض المستوى االقتصادي 
لطالب المدرسة، بينما لم توجد عالقة لمعظم أبعاد االحتراق بالخبرة التدريسية والدورات 

  .التدريبية

ة ذوي لى تحديد درجة االحتراق النفسي لدى معلمي الطلبإ) ٢٠١٠(وهدفت دراسة عواد 
ثر بعض المتغيرات المتعلقة بهم على ألى معرفة إاالحتياجات الخاصة في الصفوف العادية، و

شارت نتائج الدراسة أ. معلمًا ومعلمًة) ٢٣٠(تكونت عينة الدراسة من . درجة االحتراق النفسي
ا إلى أن درجة االحتراق لدى معلمي الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة آانت بدرجة متوسطة، آم

. الجنس والمؤهل العلمي والتخصص: ظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق تعزى لكل منأ
حصائيًا تبعًا لمتغيرات سنوات الخبرة والدورات إق دالة وظهرت النتائج وجود فرأبينما 

  .التدريبية
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هدفت دراسة  (Platisdou & Agaliotis, 2008)اليوستيس غبالتسيدو وأ وأجرى
معلمًا ومعلمة من ) ١٢٧(لدى عينة من  والرضا الوظيفي االحتراق النفسيمستويات الكشف عن 

وقد توصل الباحثان إلى وجود مستويات . معلمي التربية الخاصة في المرحلة االبتدائية باليونان
وجود درجة عالية منخفضة من االحتراق لدى عينة الدراسة في األبعاد الثالثة لمقياس ماسالك، 

آما أشارت النتائج إلى وجود عالقة سلبية ودالة إحصائيًا بين مستويات  ،من الرضا الوظيفي
االحتراق ومستويات الرضا الوظيفي، في حين أظهرت الدراسة عدم وجود عالقة دالة إحصائيًا 
بين درجة االحتراق والخبرة التدريسية، وعدم وجود فروق دالة إحصائيًا في مستويات االحتراق 

  .الحالة االجتماعية والعمرو تعزى لمتغير الجنس

لى معرفة درجة الرضا الوظيفي لدى معلمي إ) ٢٠٠٨(هدفت دراسة الزيودي والزغول و
يرات الجنس، والقطاع، والمؤهل ذا آانت تختلف باختالف متغإالتربية الخاصة، وتحديد ما 

الدراسة  تكونت عينة. باألردنآاديمي في المدارس الخاصة والحكومية في محافظة العاصمة األ
ن درجة الرضا أ الدراسة ظهرت نتائجأ). ناثإ ٩٦ذآور و ٧١(معلمًا ومعلمًة ) ١٦٧(من 

لى وجود فروق ذات داللة إالنتائج آذلك  وأشارتفراد العينة آانت متوسطة، أالوظيفي لدى 
ووجود فروق ذات داللة  ،اإلناثحصائية في درجة الرضا تعزى لمتغير الجنس لصالح إ
في حين لم تظهر النتائج  ،لمتغير المؤهل العلمي لصالح حملة درجة الماجستير حصائية تعزىإ

  .في درجة الرضا الوظيفي تعزى لتفاعل متغيرات الجنس، والقطاع، والمؤهل العلمي ًافروق

االحتراق النفسي لدى عينة من معلمي التربية الخاصة، بلغ ) ٢٠٠٧(ودرس الزيودي 
ظهرت نتائج الدراسة وجود احتراق نفسي لدى المعلمين معلمًا ومعلمة، وأ) ١١٥(عددها 

سي لدى المعلمين والمعلمات بدرجة متوسطة، آما أظهرت النتائج ارتفاع مستوى االحتراق النف
أظهرت النتائج ، حيث مقارنة بالمعلمات، في حين أظهرت النتائج عدم وجود أثر لمتغير الخبرة

 .يتعرضون لمستوى أعلى من االحتراق النفسي أن المعلمين ذوي مستويات الخبرة القليلة

االحتراق على مستوى دراسة هدفت إلى التعرف ) ٢٠٠٦(أجرى القريوتي والخطيب 
النفسي لدى عينة من معلمي الطلبة العاديين وذوي االحتياجات الخاصة باألردن، باختالف فئة 

تملت عينة الدراسة على اش. الطالب وجنس المعلم ودخله الشهري وحالته االجتماعية وتخصصه
أشارت نتائج الدراسة وقد . من اإلناث) ٣١٨(من الذآور و) ١٢٩(معلمًا ومعلمة منهم ) ٤٤٧(

إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في درجة االحتراق النفسي تعزى لجنس المعلم أو حالته 
مستوى الدخل  ة إحصائية تعزى إلىفي حين أظهرت النتائج وجود فروق ذات دالل. االجتماعية

ذات  ًالصالح ذوي الدخل المنخفض والمتوسط مقارنة بذوي الدخل المرتفع، آما أن هناك فروق
سالمية الدراسات اإل لمتغير تخصص المعلم لصالح المتخصصين في مجال تعزى داللة إحصائية

اللة ذات د ًاآما أن هناك فروق. واللغات والبرمجة مقارنة بغيرهم من ذوي التخصصات األخرى
حيث أظهرت النتائج ) عادي أو من ذوي االحتياجات الخاصة(إحصائية لمتغير فئة الطالب 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة االحتراق النفسي لصالح معلمي الطلبة المعاقين 
بصريًا والموهوبين مقارنة بمعلمي الطالب العاديين، لصالح معلمي الطلبة المعاقين بصريًا 

معلمي الطالب المعاقين سمعيًا، وحرآيًا وذوي اإلعاقات المتعددة، ولصالح معلمي مقارنة ب
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الطلبة المعاقين سمعيًا مقارنة بمعلمي الطلبة المعاقين عقليًا، ولصالح معلمي الطلبة الموهوبين 
  .مقارنة بمعلمي الطلبة ذوي اإلعاقات المتنوعة

مستوى االحتراق النفسي لدى  بدراسة للتعرف على) ٢٠٠٥(وعربيات  قام الخرابشةو
تكونت عينة الدراسة من . المعلمين العاملين مع الطلبة ذوي صعوبات التعلم في غرف المصادر

معلمين أشارت نتائج الدراسة إلى وجود االحتراق النفسي لدى ال. معلمًا ومعلمة باألردن) ١٦٦(
درجة عالية على بعد نقص جهاد االنفعالي، وتبلد المشاعر، وببدرجة متوسطة على بعدي اإل

ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث على . نجازإلالشعور با
آما أظهرت الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا على جميع أبعاد . بعد نقص الشعور باإلنجاز

  .فأآثرلصالح ذوي سنوات الخبرة من خمس سنوات قياس تعزى لمتغير سنوات الخبرة، الم

للكشف عن مستوى االحتراق النفسي والرضا دراسة  (Sari, 2004)أجرى ساري و
ترآيا، في الوظيفي لدى معلمي ومشرفي التربية الخاصة في عينة من مدارس التربية الخاصة 

ولتحقيق هدف الدراسة ، معلمي ومشرفي التربية الخاصة من )٢٩٥(اشتملت عينة الدراسة على 
وقد أشارت النتائج إلى . واستبانة الرضا الوظيفي ماسالك لالحتراق النفسيستخدام مقياس تم ا

وجود مستويات متوسطة من االحتراق النفسي في بعدي تبلد الشعور ونقص الشعور باإلنجاز، 
االنفعالي ونقص الشعور باإلنجاز جهاد ى فروق دالة إحصائيًا في بعدي اإلآما توصل الباحث إل
بينما آانت درجة الرضا  آانت الفروق في بعد تبلد الشعور لصالح اإلناث،لصالح الذآور، بينما 

د فروق دالة إحصائيًا في بعدي آما توصلت النتائج إلى وجو .الوظيفي لإلناث أآثر من الذآور
جهاد االنفعالي وتبلد الشعور لصالح المعلمين األآثر خبرة تدريسية، بينما آانت الفروق في اإل

، بينما آانت درجة الرضا الوظيفي جاز لصالح المعلمين األقل خبرة تدريسيةنقص الشعور باإلن
  .أعلى لصالح المعلمين األقل خبرة تدريسية

لى الكشف عن مستويات االحتراق النفسي لدى إ) ٢٠٠٣(هدفت دراسة الجمالي وحسن و
ان، وأثر آل ثناء الخدمة في سلطنة عمأمعلمي ذوي االحتياجات الخاصة واحتياجاتهم التدريبية 

من متغيرات الجنس والجنسية والخبرة والمؤهل العلمي ونوع إعاقة الطلبة الذين يعملون معهم 
وقد . معلمًا و معلمًة) ١٣٣(تكونت عينة الدراسة من . في مستويات االحتراق النفسي للمعلم

تدلة، ذوي االحتياجات الخاصة يعانون من احتراق نفسي بدرجة مع أظهرت النتائج أن معلمي
بعاد أحصائية تعزى لمتغيري الجنس والخبرة التدريسية في إوعدم وجود فروق ذات داللة 

مقياس االحتراق النفسي الثالثة، آما أن المعلمين العمانيين أآثر تعرضًا من غير العمانيين 
إضافة إلى أن المعلمين غير . نجازي تبلد المشاعر وتدني الشعور باإللالحتراق في بعد

عاقات المختلفة للكبار أآثر صة والمعلمين الذين يعملون مع اإلصين في التربية الخاالمتخص
  .تعرضًا لالحتراق في بعد االجهاد االنفعالي

دراسة هدفت إلى بحث ظاهرة االحتراق النفسي  (Bataineh, 2002) وأجرى البطاينة
معلمًا ) ٥٤(ة من تكونت عينة الدراس. لدى معلمي ومعلمات غرف المصادر في شمال األردن

آشفت نتائج الدراسة بأن معلمي ومعلمات غرف المصادر في ). معلمًا ٢٠معلمة، و ٣٤( ومعلمة
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األردن يعانون من مستويات متوسطة من االحتراق النفسي، آما أظهرت الدراسة وجود فروق 
 . ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس والعمر

لى التعرف على مصادر االحتراق النفسي لدى إ) ٢٠٠١(هدفت دراسة يحيى وحامد بينما 
لى إذا آانت هناك فروق في هذه المصادر تعزى إمعلمي المعوقين عقليا في اليمن، وفيما 

تكونت عينة . عاقة الطلبةإمتغيرات جنس المعلم، ومؤهله العلمي، وسنوات خبرته، ودرجة 
رة لقياس مصادر االحتراق النفسي، داة مطوأاستخدمت في الدراسة . معلمًا) ٤٢(الدراسة من 
ظروف العمل، وخصائص الطلبة، والخصائص الشخصية للمعلم، : بعاد هيأربعة أوقد شملت 
ن مصادر االحتراق النفسي لدى معلمي الطلبة ألى إنتائج الدراسة  وأشارت. و الزمالء واإلدارة

ما لم يظهر مستوى يمكن خصائص الطلبة وظروف العمل، بين: المعوقين عقليًا في اليمن آانت
. الزمالءواإلدارة ولالحتراق النفسي على بعدي الخصائص الشخصية للمعلم،  ًااعتباره مصدر

لى إنه ال توجد فروق في مصادر االحتراق النفسي تعزى أ إلى شارت نتائج الدراسةأآما 
ق في مصادر متغيرات الجنس، والمؤهل العملي للمعلم، وسنوات خبرة المعلم، بينما وجدت فرو

عاقة الطلبة؛ حيث ازدادت مصادر االحتراق النفسي إالنفسي تعزى الى متغير درجة  االحتراق
ذلك على آل من بعد ظروف العمل، و عاقة العقلية الشديدة،لدى معلمي الطلبة ذوي اإل

لى إولم تظهر فروق في مصادر االحتراق النفسي تعزى . والزمالء واإلدارةوخصائص الطلبة، 
  .عاقة الطلبة بالنسبة لبعد الخصائص الشخصية للمعلمإير درجة متغ

المعلمات العامالت في لى تعرف مدى الرضا الوظيفي عند إ) ١٩٩٤(هدفت دراسة يحيى و
استبانة  ألبعادعاقة العقلية في مدينة عمان على الدرجة الكلية والدرجات الفرعية مراآز اإل

يفي بينهن، التي تعزى لمتغير الحالة االجتماعية، الرضا الوظيفي، والفروق في الرضا الوظ
معلمة من ) ١٠٠(تكونت عينة الدراسة من . والعمر، ومستوى التعليم وعدد سنوات الخبرة
العقلية في مدينة عمان، واستخدم للدراسة  باإلعاقةالمعلمات العامالت في مراآز التربية الخاصة 

من عينة الدراسة قد أظهرت % ٤٩لى أن إدراسة أشارت نتائج ال. عداد الباحثةإاستبانة من 
لى عدم إحادي ن األشارت نتائج تحليل التبايأرضاهن الوظيفي في العمل مع المعوقين عقليًا، آما 

حصائية في مستوى الرضا الوظيفي تعزى لمتغير الحالة االجتماعية، أو إوجود فروق ذات داللة 
ستوى التعليمي على الدرجة الكلية والدرجات الفرعية متغير الممتغير الخبرة او متغير العمر او 

حصائية في الرضا الوظيفي على بعدي إوجدت فروق ذات داللة  بينماالستبانة الرضا الوظيفي، 
  .الدخل والحوافز، ومتغير المستوى التعليمي

من الدراسات القليلة التي حاولت ُتعد يالحظ من خالل العرض السابق أن الدراسة الحالية 
لدى معلمي غرف  والعالقة بينهما التعرف إلى مستوى االحتراق النفسي والرضا الوظيفي

المصادر الذين يعملون مع الطلبة ذوي صعوبات التعلم في األردن، حيث آانت أول دراسة في 
األردن تجمع بين متغيري االحتراق النفسي والرضا الوظيفي لدى فئة جديدة من معلمي غرف 

تطوير أداة لقياس الرضا الوظيفي لدى معلمي بم الباحثون من خالل الدراسة آما قا .المصادر
غرف المصادر، لذا ُتعد هذه األداة من أوائل المحاوالت التي وضعت لقياس مستوى الرضا 

ت دراسة أثر حاولالدراسة هذه إضافة إلى أن  .الوظيفي لدى معلمي غرف المصادر في األردن
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توى الرضا الوظيفي لدى معلمي غرف المصادر، وهو أمر لم متغير المؤهل العملي في مس
  .تتطرق له الدراسات السابقة

  
  مشكلة الدراسة وأسئلتها

ُتعد مهنة التعليم من المهن ذات الطابع اإلنساني، لذلك فإن هذه المهنة ال تخلو من المعوقات 
آثر الفئات تعرضًا ولعل المعلم من أ. والضغوط التي تحول دون قيام المعلم بدوره المطلوب

للضغوط واالحتراق النفسي نظرًا للدور الذي يسنده له المجتمع، وتوقعاته منه في تحقيق 
األهداف التربوية، وإيصال الرسالة بكل أمانة وإتقان، آونه الرآيزة األساسية في العملية 

عات، فلم يقلل في جميع المجتمعات، وبالرغم من التطور والتغير الذي حدث في المجتم التعليمية
  .ذلك من دوره الكبير

آونهم يتعاملون مع فئة من لمؤثرات لدى معلمي غرف المصادر؛ وتزيد هذه الضغوط وا
الطلبة متباينة في قدراتها وصعوباتها، فقد تجد بعض التالميذ يعانون من مشكالت محددة في 

وال تقف . الحسابمجال القراءة، في حين البعض اآلخر يعاني من مشكالت في الكتابة أو 
المسألة عند هذا الحد من المشكالت، بل نجد أيضًا بعض جوانب الضعف لدى هؤالء التالميذ 
تتمثل في عمليات اإلدراك البصري والسمعي، وعمليات التمييز السمعي والبصري، آما يعاني 

  .بعض الطلبة من مشكالت قصر فترة االنتباه، والتشتت السريع في مواقف التعلم

تصميم خطط عالجية متعددة لمواجهة أن يقوم بهذه المشكالت تحتاج من المعلم وآل 
مشكالت آل طالب، وهذا األمر يتطلب منه بذل جهود مضاعفة مقارنة بغيره من معلمي الطلبة 
العاديين، مما يؤدي إلى زيادة التحديات التي تواجهه، حيث يترتب عليه مسؤوليات مضاعفة 

عداد والتحضير، أو تجهيز وتصميم الوسائل لمواجهة احتياجاتهم، وهذا تجاه طلبته سواء في اإل
مما يؤثر سلبًا على مخرجات  رضاه الوظيفيويقلل من يزيد مستوى توتره واحتراقه النفسي، 

  .العمل التربوي، وينعكس بالنتيجة على أداء المعلم وإنتاجيته في غرفة المصادر

عدم الشعور بالرضا الوظيفي ُتعد من النفسي و تي االحتراقوانطالقًا من ذلك فإن ظاهر
المعوقات األساسية التي تظهر في مجال العمل مع ذوي االحتياجات الخاصة وال سيما ذوي 

وتتحدد مشكلة الدراسة . تحول دون قيام المعلم بالدور المطلوب منه قدصعوبات التعلم منهم، 
  :الحالية في اإلجابة عن األسئلة اآلتية

 ؟في األردن الحتراق النفسي لدى معلمي غرف المصادرما مستوى ا .١

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االحتراق النفسي لدى معلمي غرف  .٢
 ؟الجنس، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة: تبعًا لمتغيرات في األردن المصادر

 ما مستوى الرضا الوظيفي لدى معلمي غرف المصادر في األردن؟ .٣

د فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الرضا الوظيفي لدى معلمي غرف هل توج .٤
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 ؟الجنس، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة: تبعًا لمتغيرات في األردن المصادر

بين ظاهرة االحتراق النفسي ومستوى الرضا الوظيفي لدى معلمي  ما العالقة االرتباطية .٥
 غرف المصادر في األردن؟

  
  الدراسةداف أه

  :إلى تحقيق األهداف اآلتية هدف الدراسة الحاليةت

     .داة لقياس مستوى الرضا الوظيفي لدى معلمي غرف المصادر في األردنأتطوير  .١

دى معلمي غرف المصادر           .٢ وظيفي ل راق النفسي والرضا ال ى مستوى االحت في   التعرف إل
  .األردن

وظي  .٣ راق النفسي والرضا ال توى االحت تالف مس دى اخ ى م ة التعرف إل راد عين دى أف في، ل
  .الدراسة باختالف متغيرات الجنس، والمؤهل العملي، وعدد سنوات الخبرة

دى معلمي      .٤ وظيفي ل التعرف إلى العالقة االرتباطية بين مستوى االحتراق النفسي والرضا ال
  .غرف المصادر في األردن

  
  أهمية الدراسة 

ة بشكل     تكتسب الدراسة أهميتها من أهمية معلم غرف المصادر، ود ة التربوي وره في العملي
ا      عام، والعملية اإلرشادية بشكل خاص،  م وإعط ام به ذلك يجب االهتم ة،   ؤل د   هم آل عناي ا تع آم

مية،     ة الهاش ة األردني ي المملك اول الموضوع ف ي تتن ة الت ات الميداني ل الدراس ن أوائ ة م الدراس
  :ويمكن أن تسهم الدراسة بالمساعدة في اآلتي

ا من تأثير على م، لما لهوالرضا الوظيفي االحتراق النفسي تيظاهرإلقاء الضوء على  -
  .في مجاالت العمل عمومًا مستوى أداء العنصر البشري،

توجيه أنظار العاملين في المجال التربوي على مختلف المستويات، لمحاولة التخفيف من  -
آما يتوقع الكشف  السلبية، االحتراق النفسي األسباب، التي يمكن أن تؤدي إلى وجود ظاهرة

 .عنها من نتائج هذا البحث
، االحتراق النفسيبالعوامل، التي تسهم في ظهور ظاهرة  معلمي غرف المصادرتبصير  -

التي يعانون منها، بمستويات االحتراق النفسي وتزويدهم بالتغذية الراجعة فيما يتعلق 
 .والوقوف على مصادرها وأسبابها من أجل تالفيها وتجنبها

العاملين مع الطلبة  الرضا الوظيفي لدى معلمي غرف المصادرمستوى لقياس  أداةتطوير  -
 .صعوبات التعلم ذوي
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تعريف أصحاب القرار في ميدان التربية والتعليم بالعوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي من  -
الظروف المناسبة التي تساعد على استقرار الخبرات التربوية، وزيادة رضا  تهيئةأجل 
 .نحو مهنتهم المصادرغرف  معلمي

االستفادة من نتائج الدراسة في تطوير برامج إرشادية مناسبة يمكن أن تساعد هذه الفئة من  -
معلمي غرف المصادر على تحقيق تكيف مهني أفضل، وهو أمر ينعكس بشك إيجابي على 

  .تقدم أداء الطلبة ذوي صعوبات التعلم وتحسنه
تفتح هذه الدراسة الباب لدراسات أخرى الحقة، يتم من خاللها  ، فقداإلسهام في مساعدة الباحثين -

 .تناول الموضوع من جوانب أخرى، تعتبر مكملة للموضوع الحالي

ره، تصبح دراسة       ا سبق ذآ وظيفي    وبناًء على م راق النفسي والرضا ال دى   االحت معلمي  ل
ها للوقاية والعالج ن العمل على مناقشتأآما ، ضرورة أساسية والزمة ،ومعلمات غرف المصادر

دى  ا ل اتمنه ين والمعلم ة    المعلم ورات االجتماعي ي ضوء التط م، خاصة ف ر مه ي األردن أم ف
  .والثقافية واالقتصادية والعلمية والتكنولوجية التي يشهدها المجتمع األردني، في الوقت الحاضر

  
  محددات الدراسة

  :تتحدد الدراسة بما يأتي
  .غرف المصادر تتمثل بمعلمي: الحدود البشرية −
ربد األولى، إمديرية : تتمثل بمديريات التربية والتعليم األردنية، وهي: الحدود المكانية −

  .ربد الثانية، مديرية عجلون، مديرية جرشإمديرية 
  .م٢٠١١/٢٠١٢تتمثل بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي : الحدود الزمانية −
  

  مصطلحات الدراسة
وفق مقياس ماسالك  غرف المصادر رجة التي يحصل عليها معلمهو الد :االحتراق النفسي

(Maslach) وتبلد الشعور، ونقص االنفعالياإلجهاد : لالحتراق النفسي ضمن أبعاده الثالثة ،
  .الشعور باإلنجاز الشخصي

وفق مقياس الرضا  غرف المصادر معلمهو الدرجة التي يحصل عليها  :الرضا الوظيفي
والعالقة مع المدير، طبيعة العمل، والراتب، والترقية، : أبعاد هي ةتس الوظيفي، المكون من
  . والمكانة االجتماعية والعالقة مع الزمالء،

هو الشخص الموظف في وزارة التربية والتعليم األردنية بوظيفة  :معلم غرف المصادر
لطلبة ذوي معلم، ويحمل مؤهًال جامعيًا في التربية الخاصة، وُمدرب للعمل والتعامل مع ا

  . صعوبات التعلم
هي غرفة صفية ملحقة بالمدرسة ُمعدة إعدادًا خاصًا بالوسائل واألدوات  :غرفة المصادر



 ١٧٣٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رامي طشطوش، وآخرون
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التعليمية واأللعاب التربوية واألثاث المناسب، مخصصة لرعاية الطلبة ذوي صعوبات التعلم 
لكل منهم، وتعليمهم المهارات األساسية حسب سرعتهم في التعلم وفق خطط فردية خاصة 

  .صعوبات التعلم لفترة محددة من اليوم الدراسي وويتواجد فيها الطلبة ذو
  

  الدراسة مجتمع
معلمي غرف المصادر، ومعلماتها الذين يقومون بتدريس جميع تكون أفراد الدراسة من 

د ربإمديرية : طلبة صعوبات التعلم، في أربع مديريات من مديرات التربية والتعليم األردنية وهي
وقد بلغ عدد معلمي غرف المصادر . ربد الثانية، مديرية عجلون، مديرية جرشإاألولى، مديرية 

م، وحسب ٢٠١١/٢٠١٢في هذه المديريات خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 
معلمًا ومعلمًة، في حين بلغ عدد الذين ) ١٢١(إحصاءات وزارة التربية والتعليم األردنية، 

توزيع ) ١(ويوضح الجدول . معلمًا ومعلمًة) ١١٢(للمقاييس المستخدمة في الدراسة  استجابوا
  .أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها

  .توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها: )١( جدول

 المجموع  النسبة  العدد  مستويات المتغير  المتغير
  %٥٢،٧  ٥٩  أنثى  ١١٢  %٤٧،٣  ٥٣  ذآر  الجنس

  %١٥،٢  ١٧  ماجستير ١١٢  %٨٤،٨  ٩٥  بكالوريوس  علميالمؤهل ال
  %٣٤،٨  ٣٩  سنوات) ١٠(أآثر من  ١١٢  %٦٥،٢  ٧٣  سنوات) ١٠(أقل من   عدد سنوات الخبرة

  
  متغيرات الدراسة

  المتغيرات المستقلة
 )ذآور، إناث(وله مستويان : الجنس -
 )بكالوريوس، ماجستير(وله مستويان : المؤهل العلمي -
 )واتسن) ١٠(سنوات، أآثر من ) ١٠(أقل من (مستويان وله : لخبرةعدد سنوات ا -

  يرات التابعةالمتغ
ي - راق النفس ل  : االحت ذي يتص ل ال اع العم ن أوض اتج ع ي الن وتر النفس تجابة للت اس

ي اد ه ة أبع ن ثالث ة م األفراد، ومكون اد  :ب الياإلجه ص االنفع عور، ونق د الش ، وتبل
 .الشعور باإلنجاز
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تعبير عن شعور المعلم بقدرته على إشباع حاجاته في عمله، ومكون من ال: الرضا الوظيفي -
، طبيعة العمل، والراتب، والترقية، والعالقة مع الزمالء، والعالقة مع المدير: أبعاد هي ستة

 . والمكانة االجتماعية
  

  أدوات الدراسة

  (Maslach Burnout Inventory MBI)مقياس ماسالك لالحتراق النفسي : أوًال
 Maslach Burnout)) ١(م استخدام مقياس ماسالك لالحتراق النفسي ملحق ت

Inventory, MBI)  للتعرف على مستويات االحتراق النفسي لدى أفراد الدراسة، ويعد هذا
 ,Worley)آثر المقاييس استخدامًا على نطاق عالمي في قياس االحتراق النفسي أالمقياس من 

Vassar, Wheeler & Barnes, 2008) ،جنبية وقد شاع استخدامه في الدراسات األ
(Brouwers, Evers, & Tomic , 2005; Laugaa, Rascle, & Bruchon – 

Schweizer, 2008) . مع البيئة العربية،  ليتالءموقد قام عدد من الباحثين بتعريب المقياس
؛ ١٩٩٥، ؛ والطحاينة١٩٩٣؛ ومقابلة وسالمة، ١٩٨٩داوني والكيالني وعليان، (ومنهم 

فقرة تتعلق بشعور الفرد نحو ) ٢٢(ويتكون المقياس من ). ٢٠٠١؛ والفرح، ١٩٩٨والطوالبة، 
  :مهنته، موزعة على ثالثة أبعاد هي

ويقيس مستوى اإلجهاد، والتوتر االنفعالي الذي يشعر به الشخص نتيجة : االنفعالياإلجهاد  .١
 .)٢٠،١٦،١٤،١٣،٨،٦،٣،٢،١(ت العمل مع فئة معينة، أو في مجال معين، ويتضمن الفقرا

ويقيس مستوى قلة االهتمام، والالمباالة نتيجة العمل مع فئة معينة، أو في : تبلد المشاعر .٢
 ).٢٢،١٥،١١،١٠،٥(مجال معين، ويتضمن الفقرات 

، بالكفاءةويقيس طريقة تقييم الفرد لنفسه، ومستوى شعوره : نقص الشعور باإلنجاز .٣
 ).٢١،١٩،١٨،١٧،١٢،٩،٧،٤(رات والرضا في عمله، ويتضمن الفق

وقد بنيت فقرات المقياس على شكل عبارات تسأل عن شعور الفرد نحو مهنته، ويطلب من 
المفحوص عادة االستجابة مرتين لكل فقرة من الفقرات، مرة تدل على تكرار الشعور، بتدريج 

فر إلى ص(درجات، وأخرى تدل على شدة الشعور، بتدريج من ) صفر إلى ست(يتراوح من 
  .درجات) سبع

ونظرًا لوجود ارتباط عاٍل بين بعدي التكرار، والشدة للمقياس، وبهدف اختصار وقت 
التطبيق، فقد اآتفى الباحثون في الدراسة الحالية باستخدام إجابة المفحوص على البعد الخاص 

ا وأوصت به دراسات مختلفة منه هبتكرار شعوره نحو فقرات المقياس، وهذا ما آشفت عن
ودراسة ماسالك وجاآسون  (Iwanicki & Schwab, 1981)يوانيكي وسكواب إدراسة 

(Maslach & Jackson, 1986)  ٢٠٠١(ودراسة الفرح ) ١٩٩٧(ودراسة السرطاوي.(  

درجات، فإن ) صفر وست(وبما أن الخيارات المتاحة لإلجابة عن السؤال تتراوح ما بين 
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، وتتراوح درجة المفحوص على بعد اإلجهاد )١٣٢- ٠(ن الدرجة الكاملة لالختبار تتراوح ما بي
، وعلى بعد نقص الشعور باإلنجاز )٣٠-٠(، وعلى بعد تبلد المشاعر بين )٥٤-٠(االنفعالي بين 

  .)٤٨- ٠(بين 

وبما أن فقرات البعدين األول والثاني سلبية، وفقرات البعد الثالث إيجابية، فقد تم عكس 
لث لتصبح بنفس اتجاه البعدين األول والثاني، وبناًء على ذلك درجات المفحوص على البعد الثا

فإن الدرجات المرتفعة على المقياس بأبعاده الثالثة تعني مستوى عاليًا من االحتراق النفسي، في 
حين الدرجات المنخفضة تعني مستوى منخفضًا من االحتراق النفسي، ويمكن تصنيف معلمي 

درجة االحتراق النفسي لديهم إلى عالية أو متوسطة أو غرف المصادر في البحث على أساس 
  .تصنيف تكرار أبعاد مقياس ماسالك لالحتراق النفسي) ٢(منخفضة، ويوضح الجدول 

  تصنيف تكرار أبعاد مقياس ماسالك لالحتراق النفسي : )٢( جدول

  متدٍن  متوسط  عاٍل  األبعاد
  فما دون ١٧  ٢٩-١٨  فما فوق ٣٠  اإلجهاد اإلنفعالي

  فما دون ٥  ١١-٦  فما فوق ١٢  لد المشاعرتب
  فما دون ١١  ٢٣-١٢  فما فوق ٢٤  نقص الشعور باإلنجاز

  
  إجراءات الصدق والثبات

يتمتع المقياس األصلي بمستوى جيد من الصدق، فقد ظهرت دالالت صدق المقياس من 
، ق نفسي عاٍلالذين يعانون من احتراخالل قدرته على التمييز بين فئات مختلفة من العاملين، 

؛ ومقابلة ١٩٨٩داوني والكيالني وعليان، (واحتراق نفسي متدٍن، وذلك من خالل دراسات 
  ).٢٠٠١؛ والفرح، ١٩٩٨؛ والطوالبة، ١٩٩٥؛ والطحاينة، ١٩٩٣وسالمة، 

وقد ارتأى الباحثون التأآد من صدق المقياس، وإمكانية استخدامه في مجال التربية 
رة محكمين من المتخصصين في التربية الخاصة، والقياس الخاصة، وذلك بعرضه على عش

والتقويم، واإلرشاد النفسي، وذلك بهدف تحكيم المقياس من حيث الصياغة اللغوية، ومدى انتماء 
ى وضوح الفقرات، والتعديل المقترح المناسب، وأي مالحظات يراها دوم الفقرات لمجاالتها،

ظات إيجابية، وأجمع المحكمون على صالحية المقياس المحكم مناسبة، وقد آانت غالبية المالح
  .لالستخدام في مجال التربية الخاصة

وبهدف التأآد من ثبات المقياس للدارسة الحالية، حسب معامل الثبات بطريقة إعادة 
 وقدمعلمًا ومعلمًة من العاملين في مجال صعوبات التعلم، ) ٣٠(على  (Test-Re test)االختبار 

آذلك جرى  .فيما بعد عن عينة الدراسة، وذلك بعد أسبوعين من التطبيق األول تم استبعادهم
يوضح ) ٣(تقدير االتساق الداخلي حسب طريقة معادلة آرونباخ ألفا للتطبيق األول، والجدول 

  .دالالت الثبات
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  .ماسالك لالحتراق النفسي لمقياسدالالت الثبات : )٣(جدول 

  قيم معادلة آرونباخ ألفا  قيم معامل ارتباط بيرسون  األبعاد
  ٠،٨٨  ٠،٨٧  االنفعاليبعد اإلجهاد 

  ٠،٧٢  ٠،٧٦  بعد تبلد المشاعر
  ٠،٨٣  ٠،٨٦  بعد نقص الشعور باإلنجاز

  ٠،٨٧  ٠،٨٤  آكلالثبات 

مقياس أن قيم معامالت االرتباط تعد قيمًا مقبولة، وعليه فإن ) ٣(يتضح من الجدول 
قبولة من االستقرار مع مرور الزمن إذ آانت جميع تمتع بدرجة م ماسالك لالحتراق النفسي

آما تشير قيم ألفا إلى أن هناك درجة ). ٠،٠١=  αعند مستوى (معامالت االرتباط دالة إحصائيًا 
مقياس ماسالك لالحتراق النفسي عالية من االتساق الداخلي، ويعتبر هذا مؤشرًا مناسبًا على أن 

  .عتماد عليها من أجل استخدامها في هذه الدراسةتمتع بدالالت ثبات مرتفعة يمكن االي

  مقياس الرضا الوظيفي  :ثانيًا
، وذلك )٢(ملحق  لتحقيق غرض الدراسة الحالية طور الباحثون استبانة الرضا الوظيفي

طالع على الدراسات السابقة واألدب التربوي، واألدوات ذات العالقة بقياس الرضا من خالل اال
استبانة الرضا الوظيفي : طالع على العديد من هذه المقاييس مثلاحثين اال، إذ تسنى للبالوظيفي

واستبانة ، )٢٠٠٠( الجعنيني وبني سالمةإعداد الرضا الوظيفي ، واستبانة )١٩٩٤(إعداد يحيى 
، ومقياس وور لقياس الرضا الوظيفي تطوير )٢٠٠٨(الرضا الوظيفي إعداد الزيودي والزغول 

الجزء األول يحتوي على : مقياس من جزأينهذا الذلك، تكون  وفي ضوء). ٢٠١٠( الزعبي
) ٣٦(وتكون الجزء الثاني من . مي، عدد سنوات الخبرةالجنس، المؤهل العل: معلومات أولية مثل
  :هي أبعاد ستةفقرة موزعة على 

وبالتالي رضاه  ،ويقيس الظروف التي تؤثر في درجة تقبل الفرد لبيئة العمل: طبيعة العمل −
  ).٦- ١(وتقيسه الفقرات لعمل، عن ا

ويقيس مدى آفاية الراتب الشهري الذي يتقاضاه الموظف من حيث مالءمته للجهد : الراتب −
  ).١٢-٧(، وتقيسه الفقرات الذي يبذله في عمله، وفي تأمين مستقبله ومستقبل أسرته

ا العمل الترقية، ويقيس االمتيازات والمنافع والشعور باألمن وفرص الترقية التي يوفره −
  ).١٨- ١٣(، وتقيسه الفقرات للموظف

، وتقيسه ويقيس نوعية العالقة السائدة بين الموظف ورئيسه في العمل: العالقة مع المدير −
  ).٢٤- ١٩(الفقرات 

-٢٥(، وتقيسه الفقرات ويقيس طبيعة العالقة بين الموظف مع زمالئه: العالقة من الزمالء −
٣٠.( 

ة االجتماعية التي يحققها العمل للفرد، وتقيسه الفقرات ويقيس القيم: المكانة االجتماعية −
)٣٦-٣١.( 
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رة من خالل              ى آل فق رد عل ة ليكرت، حيث يجيب الف اس بطريق رات المقي وقد صممت فق
ات     اً : تحديد درجة انطباق مضمون العبارة عليه بواحدة من خمس إجاب اً درجات،  ) ٥( دائم  غالب

ل درجات    . درجة واحدة ) ١( أبدًادرجتان، ) ٢( نادرًادرجات، ) ٣( أحيانًادرجات، ) ٤( م تحوي ت
ى آل مجال من مجاالت       استجابات أفراد الدراسة على االستبانة بجميع فقراتها، واستجاباتهم عل
ك بقسمة مجموع درجات استجابات            االستبانة إلى مقياس موحد مكون من خمس درجات، وذل

رات آل مجال    د اعتمدت ا  . األفراد، على عدد فق دير درجة     وق ة لتق ات اآلتي وظيفي  لفئ : الرضا ال
  .مرتفعةدرجة ) ٥-٣٫٦٧(، متوسطةدرجة ) ٣٫٦٦-٢٫٣٤(، درجة متدنية) ٢٫٣٣-١(
  

  إجراءات الصدق والثبات
ات     دق والثب ن دالالت الص ق م وظيفي  للتحق ا ال اس الرض رض ، لمقي د ُع ى  فق رة عل عش

، وذلك بهدف  يم، واإلرشاد النفسي، والقياس والتقوالتربية الخاصةصين في صختالممن محكمين 
ة،   ياغة اللغوي ث الص ن حي اس م يم المقي ا،  تحك رات لمجاالته اء الفق دى انتم ى وضوح دوم وم

بة،         م مناس ا المحك ات يراه ب، وأي مالحظ رح المناس ديل المقت رات، والتع تنادًا آلالفق راء واس
ين هؤال  من) ٨( عليها المحكمين فقد تم اإلبقاء على الفقرات التي أجمع م حساب    . ء المحكم ا ت آم

ى  ة عل رات أداة الدراس داخلي لفق ال ) ٣٠(صدق االتساق ال ي مج املين ف ن الع ًة م ًا ومعلم معلم
ة الدراسة      وقد صعوبات التعلم، د عن عين ا بع اط     تم استبعادهم فيم امالت ارتب ك بحساب مع ، وذل
ألداة  بعدبيرسون بين آل  ين الجدول   . والدرجة الكلية ل ام )  ٢(ويب ين آل    مع اط ب د الت االرتب  بع

ادمن  ة  أبع ألداة،األداة والدرجة الكلي ة إحصائيًا  ل ة دال اط المبين امالت االرتب ين أن مع ذي يب وال
  .وبذلك تعتبر األداة صادقة لما وضعت لقياسه). ٠،٠٥=  αعند مستوى (

  .الكلية والدرجةأبعاد استبانة الرضا الوظيفي من  بعدمعامالت االرتباط بين آل : )٢(جدول 

  قيم معامل ارتباط بيرسون  األبعاد
  ٠،٧٨  )طبيعة العمل(األول 
  ٠،٥٨  )الراتب(الثاني 
  ٠،٧٧  )الترقية(الثالث 
  ٠،٧٩  )العالقة مع المدير(الرابع 

  ٠،٧٢  )العالقة من الزمالء(الخامس 
  ٠،٨١  )المكانة االجتماعية(السادس 

 Test-Re)الثبات بطريقة إعادة االختبار معامل  حسبوللتحقق من دالالت ثبات المقياس، 
test)  ا  ) ٣٠(على معلمًا ومعلمًة من العاملين في مجال صعوبات التعلم، والذين تم استبعادهم فيم

داخلي   آذلك. وذلك بعد أسبوعين من التطبيق األول بعد عن عينة الدراسة، جرى تقدير االتساق ال
  .يوضح دالالت الثبات) ٣(ول، والجدول حسب طريقة معادلة آرونباخ ألفا للتطبيق األ
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  .الرضا الوظيفي الستبانةدالالت الثبات : )٣(جدول 

  قيم معادلة آرونباخ ألفا  قيم معامل ارتباط بيرسون  المجال
  ٠،٨٢  ٠،٨٥  )طبيعة العمل(األول 
  ٠،٨١  ٠،٨٧  )الراتب(الثاني 
  ٠،٧٧  ٠،٨٦  )الترقية(الثالث 
  ٠،٨٥  ٠،٨٣  )العالقة مع المدير(الرابع 

  ٠،٧٣  ٠،٨٥  )العالقة من الزمالء(الخامس 
  ٠،٨١  ٠،٨١  )المكانة االجتماعية(السادس 

  ٠،٩١  ٠،٨٦  االستبانة آكل

الرضا  أن قيم معامالت االرتباط تعد قيمًا مقبولة، وعليه فإن استبانة ) ٣(يتضح من الجدول 
زمن إذ آا    الوظيفي اط     تتمتع بدرجة مقبولة من االستقرار مع مرور ال امالت االرتب ع مع نت جمي

آما تشير قيم ألفا إلى أن هناك درجة عالية من االتساق   ). ٠،٠١=  αعند مستوى (دالة إحصائيًا 
ة      الرضا الوظيفيالداخلي، ويعتبر هذا مؤشرًا مناسبًا على أن استبانة  ات مرتفع دالالت ثب ع ب تتمت

  .يمكن االعتماد عليها من أجل استخدامها في هذه الدراسة
  

  التطبيق
ام        ن الع اني، م ي الث ي الفصل الدراس ة ف ة الدراس راد عين ى أف ة عل ق أداة الدراس م تطبي ت

  .م٢٠١١/٢٠١٢الجامعي 
  

  تصميم الدراسة
دنا        ى المساهمة في تزوي ه عل ك لقدرت اقتضت طبيعة الدراسة استخدام المنهج الوصفي، وذل

دى معلمي غرف    بالمعلومات الالزمة للتعرف على مستوى االحتراق النفسي والر ضا الوظيفي ل
ي يمكن أن تسهم في        ائج الت ى النت المصادر، ومن ثم تحليل هذه المعلومات وتفسيرها للوصول إل

  .تحقيق أهداف الدراسة المرجوة
  

  اإلحصائية المعالجات

ات في           ة، أدخلت البيان اس في الدراسة الحالي د إجراء القي إلجراءات التحليل اإلحصائي بع
ات    ذاآرة الحاسب اإل ل البيان م تحلي ة      باستخدام لكتروني، وت وم االجتماعي ة اإلحصائية للعل الرزم

)SPSS (آما يلي:  

تم استخدام المتوسطات الحسابية، واالنحرافات  والثالث األول ينلإلجابة عن السؤال -
  .المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة، على آل فقرة من فقرات أداة الدراسة
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المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، الثاني تم استخدام  لإلجابة عن السؤال -
  .)MANOVA(وتحليل التباين المتعدد 

تم استخدام المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية،  الرابعلإلجابة عن السؤال  -
  ).ANOVA(وتحليل التباين الثالثي 

  .يرسونب لإلجابة عن السؤال الخامس تم استخدام معامل ارتباط -
  

  نتائج الدراسة ومناقشتها

ما مستوى االحتراق النفسي لدى : "النتائج المتعلقة بالسؤال األول والذي ينص على
   "معلمي غرف المصادر؟

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات  تسبلإلجابة عن هذا السؤال ُح
تراق النفسي وعلى المقياس آكل، معلمي غرف المصادر على آل ُبعد من أبعاد مقياس االح

  .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تلك) ٤(ويوضح الجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات معلمي غرف المصادر : )٤(جدول 
سب على آل ُبعد من أبعاد مقياس االحتراق النفسي وعلى المقياس آكل مرتبة ترتيبًا تنازليًا ح

  .المتوسطات الحسابية

  درجة التقدير االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الرتبة  المجال
 متوسطة ١١،٧٧ ١٨،٩٥ ١ االجهاد االنفعالي 

 متوسطة ٩،٩٧ ١٨،٠٥ ٢ نقص الشعور باالنجاز
 متوسطة ٦،٠٢ ٩،٦٢ ٣ تبلد المشاعر
  متوسطة  ٢٣،٠٩  ٤٦،٦٢  المقياس آكل

واردة في   د  ) ٤( الجدول  تشير النتائج ال الي  (أن ُبع اد االنفع ى     ) اإلجه ة األول جاء في المرتب
ابي   ط حس اري  ) ١٨،٩٥(بمتوس راف معي دير مت ) ١١،٧٧(وانح ة تق د   وبدرج اله ُبع طة، ت وس

عور باإل ( ص الش ازنق ابي     ) نج ط حس ة بمتوس ة الثاني ي المرتب اري  ) ١٨،٠٥(ف راف معي وانح
د   ) ٩،٩٧( ا ُبع د  (وبدرجة تقدير متوسطة، أم رة       ) المشاعر تبل ة واألخي ة الثالث د جاء في المرتب فق

ابي   ط حس اري  ) ٩،٦٢(بمتوس راف معي ط     ) ٦،٠٢(وانح غ متوس ط، وبل دير متوس ة تق وبدرج
ل      اس آك ى المقي تعلم عل ادر ال رف مص ي غ تجابات معلم اري  ) ٤٦،٦٢(اس انحراف معي ب

  .وبدرجة تقدير متوسطة) ٢٣،٠٩(

معلمي غرف المصادر في مهنتهم، ولكنهم يبدون  وُتدلل هذه النتيجة على وجود معاناة لدى
وهذا ما ينسجم مع الصفات التي يجب أن . تحمًال آبيرًا للضغوط التي يواجهونها في عملهم

 .Hallahan & Kauffman) هاالهان وآوفمان يتصف بها معلم التربية الخاصة، إذ يشير
لتربية الخاصة حتى يؤدي إلى مجموعة من الخصائص التي يجب أن يتصف بها معلم ا (1994
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يجب أن يكون إنسانًا مرحًا متسمًا باألمل، متحمًال للضغوط بسبب : عمله على أآمل وجه، منها
طبيعة مهنته، واثقًا ومتفائًال بما يأتي به الغد، ناضجًا ومؤهًال ومدربًا بشكل آاٍف، يزيد من 

  .خبرته في التخصص أآثر فأآثر

نفسي المتوسط لدى معلمي غرف المصادر آما يرى ويمكن تفسير مستوى االحتراق ال
األول هو المشاعر الدينية اإليجابية التي يحملونها نحو ذوي صعوبات : الباحثون إلى عاملين

التعلم، والنابعة من ديننا اإلسالمي الحنيف الذي ما زال يحثنا على الرعاية واالهتمام بشؤون 
لطف بهم، آما حثنا على المساواة والعدل وعدم ذوي االحتياجات الخاصة وحسن معاملتهم والت

التفرقة بين الضعيف والقوي أو الفقير والغني أو الصحيح والمريض، وجعل معيار التمييز بين 
البشر هو التقوى، وأآبر دليل على ذلك العتاب اإللهي للرسول الكريم صلى اهللا عليه وسلم في 

يدريك لعله يزآى أو يذآر فتنفعه الذآرى﴾ والذي ﴿عبس وتولى أن جاءه األعمى وما : قوله تعالى
  .يعتبر دستورًا للعمل االجتماعي مع هذه الفئات

أما بالنسبة للعامل الثاني والذي يقلل من فرص حدوث االحتراق النفسي لدى معلمي غرف 
، حيث أسفرت المصادر، هو حصولهم على مكافأة مادية إضافية على ما يتقاضاه المعلم العادي

ج عدة دراسات عن وجود عالقة عكسية واضحة تربط غياب المكافآت والمعلومات التي نتائ
يتلقاها المعلمون تقديرًا ألدائهم بحدوث االحتراق النفسي لديهم؛ إذ يؤدي انخفاض معدل المكافآت 

  .(Pines, 1982)إلى ارتفاع معدل االحتراق النفسي 

، )٢٠٠٧( دراسة الزيودينتيجة ، و)٢٠١٠(نتيجة دراسة عواد  وتتفق نتيجة الدراسة مع
، ونتيجة (Sari, 2004) ساري ، ونتيجة دراسة)٢٠٠٥( ونتيجة دراسة الخرابشة وعربيات

التي تؤآد على أن  (Bataineh, 2002)ونتيجة دراسة بطاينة  ،)٢٠٠٣( دراسة الجمالي وحسن
ة الدراسة مع نتيجة تختلف نتيجبينما  .المعلمين يشعرون بدرجة متوسطة من االحتراق النفسي

 & Plastidou) بالتسيدو وأغاليوستيس ، ونتيجة دراسة)٢٠١٠( دراسة الظفري والقريوتي
Agaliotis, 2008)  التي تشيران إلى أن المعلمين يشعرون بدرجة منخفضة من االحتراق

    .النفسي

ة إ   توجد هل  : "النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي ينص على روق ذات دالل حصائية  ف
رات الدراسة   ًا لمتغي دى معلمي غرف المصادر تبع راق النفسي ل ي مستوى االحت الجنس، :ف

   "المؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة؟
ذا السؤال   ة عن ه بُح لإلجاب ة    تس ات المعياري ابية واالنحراف تجابالمتوسطات الحس ات الس

اس وحسب    اد المقي ن أبع د م ل ُبع ى آ تعلم عل ي غرف مصادر ال رمعلم ل (متغي نس، المؤه الج
  .يبين ذلك) ٥(الجدول و، )العلمي، وعدد سنوات الخبرة
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات المرشدين النفسيين على آل : )٥(جدول 
  .)الجنس، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة(وحسب متغير  ُبعد من أبعاد المقياس

وجود فروق ظاهرية في متوسطات استجابات معلمي غرف مصادر  ) ٥( يتبين من الجدول
ر     اس وحسب متغي اد المقي وعدد سنوات    ،الجنس، والمؤهل العلمي   ( التعلم  على آل ُبعد من أبع

رة،  ة اإلحص  )الخب ة الدالل دد    ، ولمعرف اين المتع ل التب تخدم تحلي روق؛ اس ك الف ائية لتل
)MANOVA( ،الجدول و)يوضح ذلك) ٦.  

 /الفئة المتغير
اإلجهاد   المستوى

 االنفعالي
تبلد 
 المشاعر

نقص الشعور 
 باالنجاز

 ١٧،٤٩ ٩،٣٠ ١٧،٨٧ المتوسط الحسابي  ذآر  الجنس
 ٨،٦٩ ٦،٠٨ ١٠،٩٦ االنحراف المعياري

 ١٨،٥٦ ٩،٩٠ ١٩،٩٢ المتوسط الحسابي  أنثى
 ١١،٣٥ ٥،٩٩ ١٢،٤٧ االنحراف المعياري

المؤهل 
  العلمي

  ١٦،٧٨ ٨،٨٨ ١٨،٢٩ المتوسط الحسابي بكالوريوس
 ٩،٤١ ٥،٦٩ ١١،١٢ االنحراف المعياري

 ٢٤،٦٧ ١٣،٤٤ ٢٧،٣٩ المتوسط الحسابي  ماجستير
  ١٠،٤٥ ٦،٣٦ ١١،٧٥ االنحراف المعياري

عدد سنوات 
 الخبرة

 ١٠اقل من 
  سنوات

 ١٩،٠٠ ٩،١٢  ٢٠،٠٥ المتوسط الحسابي
 ١٠،٨٨ ٥،٨٩ ١٢،٦٣ االنحراف المعياري

اآثر من 
 سنوات ١٠

 ١٦،٢١ ١٠،٥٨ ١٦،٧٩ لمتوسط الحسابيا
 ٧،٦٩ ٦،٢١ ٩،٦٧ االنحراف المعياري
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نتائج تحليل التباين المتعدد لمتوسطات استجابات معلمي غرف مصادر التعلم على : )٦(جدول 
  .)المؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرةالجنس، و(آل ُبعد من أبعاد المقياس وحسب متغير 

مصدر 
درجات مجموع المربعات  لبعدا  التباين

 الحرية
متوسط 
  فقيمة  المربعات

مستوى 
الداللة 
  اإلحصائية
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اإلجهاد 
 ٠،٤٤٦ ٠،٥٨٤  ٧١،٧٩٨ ١  ٧١،٧٩٨ االنفعالي

تبلد 
  ٠،٤٥٩ ٠،٥٥٢ ١٨،٧١١ ١ ١٨،٧١١ المشاعر

نقص 
الشعور 
  ٠،٧٠٥  ٠،١٤٤ ١٢،٩٥٣ ١ ١٢،٩٥٣ باالنجاز
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اإلجهاد 
  *٠،٠٠٠ ١٤،٣٥٢ ١٧٦٤،١١٠ ١ ١٧٦٤،١١٠ االنفعالي

تبلد 
 *٠،٠٠٥ ٨،٣٦١ ٢٧٣،٤٣٩ ١ ٢٧٣،٤٣٩ المشاعر

نقص 
الشعور 
 *٠،٠٠١ ١٢،١٤٨ ١٠٩٣،٧٦٥ ١ ١٠٩٣،٧٦٥ باالنجاز
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اإلجهاد 
  ٠،٠٦٢ ٣،٥٥٠ ٤٣٦،٣٨٠ ١ ٤٣٦،٣٨٠ االنفعالي

تبلد 
 ٠،٣٦٣ ٠،٨٣٤ ٢٨،٢٦٤ ١ ٢٨،٢٦٤ المشاعر

نقص 
الشعور 
 باالنجاز

٠،٠٦١ ٣،٥٩٢ ٣٢٣،٣٧٠ ١ ٣٢٣،٣٧٠ 

طأ
لخ
ا

 

اإلجهاد 
   ١٢٢،٩١٥ ١٠٨ ١٣٢٧٤،٨٧١ االنفعالي

تبلد 
 المشاعر

٣٣،٩٠٠ ١٠٨ ٣٦٦١،١٥٦   
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 )٦(تابع جدول رقم ... 

مصدر 
درجات مجموع المربعات  لبعدا  التباين

 الحرية
متوسط 
  فقيمة  المربعات

مستوى 
الداللة 
  اإلحصائية

 

نقص 
الشعور 
 باالنجاز

٩٠،٠٣٥ ١٠٨ ٩٧٢٣،٨٢٤ 
  

لي
الك

 

اإلجهاد 
    ١١١ ١٥٣٧٧،٦٧٩ االنفعالي

تبلد 
    ١١١ ٤٠١٦،٤٩١ المشاعر

نقص 
الشعور 
 باالنجاز

١١١ ١١٠٢٥،٦٧٩    

  .)α = 0.05(عند مستوى الداللة اإلحصائية  دالة إحصائيًا* 

  :يليما ) ٦(يظهر من الجدول 

رق ذي  - ود ف دم وج ائية    ع ة اإلحص توى الدالل د مس ائية عن ة إحص ي ) α = 0.05(دالل ف
ة        اس والمتعلق اد المقي ع أبع ى جمي تعلم عل ادر ال رف مص ي غ تجابات معلم طات اس متوس

ر الجنس           تعلم تعزى لمتغي دى معلمي غرف مصادر ال راق النفسي ل ويمكن   .بدرجة االحت
ي توصلت إلي   ة الت ذه النتيج ير ه ى    تفس رص الحصول عل ل وف ام العم أن مه ة ب ا الدراس ه

ا     د م ى ح ة إل ة الخاصة موزع ات التربي ف مؤسس ي مختل آت ف جيع والمكاف وافز والتش الح
اث،    ذآور واإلن ل أو        بالتساوي بين ال راق النفسي ال يق د أن مستوى االحت ذه النتيجة تؤآ وه

م        ًايزيد آون المعلم ذآر ات عل ا ينسجم مع نظري ذا م ى، وه ق      أو أنث ا يتعل نفس بخاصة م ال
 نتيجة دراسة  ، و)٢٠١٠(نتيجة دراسة عواد    وتتفق نتيجة الدراسة مع      .بتطور الشخصية

وتي     ،(Plastidou & Agaliotis, 2008) بالتسيدو وأغاليوستيس   ونتيجة دراسة القري
د  )٢٠٠٣( ونتيجة دراسة الجمالي وحسن ،)٢٠٠٦( والخطيب ى وحام  ، ونتيجة دراسة يحي

ة إحصائيًا     ث أظهرت نتائج هذه الدراسات عدم  ؛ حي)٢٠٠١( روق دال في مستوى   وجود ف
ر الجنس  االحتراق النفسي لدى المعلمين  ا تختلف نتيجة الدراسة     .تبعًا لمتغي نتيجة  مع   بينم

ة ودي دراس ة)٢٠٠٧( الزي ة دراس ات ، ونتيج ة وعربي ة)٢٠٠٥( الخرابش ة دراس  ، ونتيج
اري ذ  (Sari, 2004) س ائج ه رت نت ائيًا  إذ أظه ة إحص روق دال ود ف ات وج ي ه الدراس ف

 .تبعًا لمتغير الجنسمستوى االحتراق النفسي لدى المعلمين 

ة اإلحصائية           - د مستوى الدالل ة إحصائية عن روق ذات دالل في   )α = 0.05(عدم وجود ف
ة        اس والمتعلق اد المقي ع أبع ى جمي تعلم عل ادر ال رف مص ي غ تجابات معلم طات اس متوس

راق  توى االحت نوات   بمس دد س ر ع زى لمتغي تعلم تع ي غرف مصادر ال دى معلم النفسي ل
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رة اس    .الخب وي وحم دافع ق ى ب نوات األول ه خالل الس دأ عمل م يب أن المعل ك ب د يفسر ذل وق
ا      ي يحاول فيم ة الت شديد، وبعد أن ينخرط في العمل وتزداد أعباؤه، يواجه الضغوط المختلف

ي مرحل   ل ف ا، فتق ف معه ود ليتكي ذل الجه د ب ذه الضغوط بع دة ه ة ش ة  .ة الحق ق نتيج وتتف
ع  ة م وتيالدراس ري والقري ة الظف ة دراس ة، )٢٠١٠( نتيج ة دراس يدو  ونتيج بالتس
ودي    ،(Plastidou & Agaliotis, 2008) وأغاليوستيس   ،)٢٠٠٧( ونتيجة دراسة الزي

ن   الي وحس ة الجم ة دراس د  )٢٠٠٣( ونتيج ى وحام ة يحي ة دراس ث )٢٠٠١( ، ونتيج ؛ حي
ارت نت ة إحصائياً أش روق دال ود ف دم وج ى ع ات إل ذه الدراس راق  ائج ه توى االحت ي مس ف

رة التدريسية   ا  . النفسي لدى المعلمين تبعًا لمتغير الخب نتيجة   تختلف نتيجة الدراسة مع    بينم
ساري  ونتيجة دراسة  ،)٢٠٠٥( نتيجة دراسة الخرابشة وعربيات، و)٢٠١٠(عواد  دراسة

(Sari, 2004).    راق النفسي يختلف     ى أن التي أشارت إل اختالف مستوى االحت سنوات   ب
 .الخبرة التدريسية

ائية         - ة اإلحص توى الدالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل ود ف ي  )α = 0.05(وج ف
ة        اس والمتعلق اد المقي ع أبع ى جمي تعلم عل ادر ال رف مص ي غ تجابات معلم طات اس متوس

تعل   ر المؤهل العلم    بمستوى االحتراق النفسي لدى معلمي غرف مصادر ال , يم تعزى لمتغي
ة درجة       وقد آانت هذه الفروق لصالح حملة الماجستير  ين من حمل ك نظرًا ألن المعلم ؛ وذل

ا،         ة بحد ذاته يس في المهن ا ول الماجستير يتوقعون تغيرًا في مستوى المهنة التي يقومون به
ات والجامعات والمراآ    ز المتخصصة في   لذا يطمحون لاللتحاق بالكادر التدريسي في الكلي

ة ذوي صعوبات  دريس الطلب ي غرف المصادر وت اء ف ة الخاصة، وال يفضلون البق التربي
تعلم ع نت .ال ة م ة الحالي ة الدراس ق نتيج ة وتتف وتيدريج ري والقري ة الظف ي  )٢٠١٠( اس الت

اختالف المؤهل العلمي      ا . أشارت إلى أن مستويات االحتراق النفسي اختلفت ب تختلف   بينم
ة الد ع   نتيج ة م ة الحالي واد   راس ة ع ة دراس ة  ،)٢٠١٠(نتيج ة دراس د  ونتيج ى وحام  يحي

)٢٠٠١.(  

ما مستوى الرضا الوظيفي لدى " :بالسؤال الثالث والذي ينص علىالنتائج المتعلقة 
   "معلمي غرف المصادر؟

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات  تبسلإلجابة عن هذا السؤال ُح
ولك ف المصادر على آل ُبعد من أبعاد مقياس الرضا الوظيفي وعلى المقياس آكل، معلمي غر

  ).٧(الجدول آما هو موضح في 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات معلمي غرف المصادر : )٧(جدول 
يًا حسب على آل ُبعد من أبعاد مقياس الرضا الوظيفي وعلى المقياس آكل مرتبة ترتيبًا تنازل

  .المتوسطات الحسابية

المتوسط  الرتبة  المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
  الرضا

العالقة مع (الخامس المجال 
  مرتفعة  ٠٫٦٤  ٣٫٧٤ ١  ) الزمالء

  مرتفعة  ٠٫٧٨  ٣٫٧٠ ٢  )طبيعة العمل(األول المجال 
المكانة (السادس المجال 

  متوسطة  ٠٫٨٠  ٣٫٤٧ ٣  )االجتماعية

  متوسطة  ٠٫٧٨  ٣٫٤٤ ٤ )العالقة مع المدير(رابع الالمجال 
  متوسطة  ٠٫٨٢  ٣٫٣٩ ٥  )الترقية(ثالث الالمجال 
  متوسطة  ٠٫٨٨  ٢٫٨٢ ٦  )الراتب(الثاني المجال 

  متوسطة ٠٫٥٦ ٣٫٤٣ المقياس آكل

زمالء (بأن مجال ) ٧(يتضح من النتائج الواردة في الجدول  ة    ) العالقة مع ال جاء في المرتب
ة  رضا وبدرجة ) ٠٫٦٤(وانحراف معياري ) ٣٫٧٤(سط حسابي األولى بمتو اله  مرتفع  مجال ، ت

اري   ) ٣٫٧٠(في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي ) طبيعة العمل( وبدرجة  ) ٠٫٧٨(وانحراف معي
ا  ةرض ا مرتفع ال، أم ة ( مج ة االجتماعي ابي     ) المكان ط حس ة بمتوس ة الثالث ي المرتب اء ف د ج فق

اله مجال    ،ةمتوسط رضا وبدرجة ) ٠٫٨٠(وانحراف معياري ) ٣٫٤٧( دير   (وت ة مع الم ) العالق
اري  ) ٣٫٤٤(في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي  رة    ، )٠٫٧٨(وانحراف معي ة األخي وفي المرتب

ال  اء مج ب(ج ابي ) الرات ط حس اري ) ٢٫٨٢(بمتوس راف معي ا  )٠٫٨٨(وانح ة رض وبدرج
طة، تعل     متوس ادر ال رف مص ي غ تجابات معلم ط اس غ متوس ل  وبل اس آك ى المقي ) ٣٫٤٣(م عل

  .متوسطة رضاوبدرجة ) ٠٫٥٦(بانحراف معياري 

رات     إولعل السبب في ذلك يعود إلى طبيعة مهنة التعليم، إذ  رة المتغي ة آثي ة اجتماعي نها مهن
ة ليست              ا مهن ى أنه ا إل ا في بعض المجتمعات رغم أهميته ه ينظر إليه والمطالب، إضافة إلى أن

رة    رفيعة المستوى في الوقت ام بمسؤوليات آثي ات وزغول،   ( الذي يطلب فيه من المعلم القي خليف
ودي والزغول        و. )٢٠٠٣ ي أظهرت أن    )٢٠٠٨(تتفق نتيجة الدراسة مع نتيجة دراسة الزي الت

ى  بينما تختلف نتيجة الدراسة مع . مستوى الرضا الوظيفي آان متوسطًا لدى المعلمين دراسة يحي
يد  نتيجة دراسة  و، )١٩٩٤( حيث   (Plastidou & Agaliotis, 2008) و وأغاليوستيس بالتس

  .أآدتا على وجود مستوى عاٍل من الرضا الوظيفي لدى المعلمين

ا أداة الدراسة،     وعند النظر إلى مستوى الرضا الوظيفي حسب المجاالت التي اشتملت عليه
ال د أن مج ب ينج ة الروات دني   اآان والترقي ي تقف وراء ت االت الت ر المج ن أآث ة الرضا م درج
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دخل في األردن    .الوظيفي لدى أفراد عينة الدراسة إن مثل هذه النتيجة متوقعة حيث إن مستوى ال
بشكل عام متدٍن، ويكاد يكون مستوى الدخل الذي يتلقاه المعلمون بما فيهم معلمو غرف المصادر  

دخ   . منخفضًا مقارنة بمستوى الدخول في المهن األخرى دني مستوى ال ًا   وهكذا فإن ت ل يشكل عبئ
اليف المعيشة في األردن،             اع مستوى تك ين نظرًا الرتف دى المعلم د الضغط النفسي ل إضافيًا يول

ث  ائج    بحي رت نت ذا الصدد أظه ي ه دة، وف اة المتزاي ب الحي ع مطال دخل م توى ال ال يتناسب مس
ة  ة محافظ دو  %) ٩٤٫٩(أن ) ٢٠٠٠(دراس ة ع راد العين يهم أف تملت عل ذين اش ين ال ن المعلم ا م

اع الدخل السبب الرئيسي وراء   انخفاض ديهم وعدم رضاهم عن         ارتف مستوى الضغط النفسي ل
   .مهنة التعليم

أن الرضا الوظيفي لدى العاملين يتأثر بحجم  ) ١٩٩٩(يذآر صبري المشار إليه في شلول و
ى المؤسسات ال   ي  اإلشباعات التي يوفرها لهم العمل، وتنعكس آثار هذا الرضا على العمل، وعل ت

ك بالمشاعر اإليجابي     ل ذل اتهم      يعملون فيها، ويتمث الهم ومؤسس اه أعم املون تج ا الع ي يحمله  .ة الت
ايلور    ا ت آت    (Taylor)آما يؤآد أصحاب نظرية اإلدارة العلمية التي نادى به أن األجور والمكاف

اني ( المادية من أهم العوامل التي تؤدي إلى زيادة الرضا الوظيفي عند العاملين بة،   الطع والكساس
٢٠٠٥(.  

ة إحصائية      ": النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع والذي ينص على روق ذات دالل هل توجد ف
رات   ًا لمتغي ادر تبع ي غرف المص دى معلم وظيفي ل ا ال توى الرض ي مس ل : ف نس، والمؤه الج

  " العلمي، وعدد سنوات الخبرة؟
ذا السؤال حُ   ة عن ه بلإلجاب ابية واالنح  تس تجابات  المتوسطات الحس ة الس ات المعياري راف

  .يبين ذلك) ٨(الجدول و ،لمتغيرات الدراسة معلمي غرف المصادر على المقياس آكل، تبعًا
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات معلمي غرف المصادر  :)٨(جدول 

  .على مقياس الرضا الوظيفي حسب متغيرات الدراسة

المتوسط  العدد  المتغير
 سابيالح

االنحراف 
 المعياري

درجة 
  الرضا

  متوسطة  ٢٤،٤٧  ١٢٠،١٥ ٥٣  ذآر  الجنس
  متوسطة  ١٤،٧٣  ١٢٦،٢٢ ٥٩  انثى

  متوسطة  ١٩،٥٢  ١٢٦،٥٢ ٩٤  بكالوريوس  المؤهل العلمي
  متوسطة  ١٤،٢٠  ١٠٦،٧٨ ١٨  ماجستير

  متوسطة  ١٨،٠٩  ١٢٥،٥٧ ٧٤  سنوات ١٠اقل من   عدد سنوات الخبرة
  متوسطة  ٢٣،١٣  ١١٩،٠٣ ٣٨ سنوات ١٠أآثر من 
  متوسطة ٢٠،٠٨ ١٢٣،٣٥ ١١٢ المقياس آكل

دول    ن الج ح م رف       )٨(يتض ي غ تجابات معلم طات اس ي متوس ة ف روق ظاهري ود ف وج
رات الدراسة    , لمؤهل العلمي  الجنس، وا  :مصادر التعلم على مقياس الرضا الوظيفي حسب متغي
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رة   ك    وعدد سنوات الخب ة اإلحصائية لتل ة الدالل ي       ، ولمعرف اين الثالث ل التب روق؛ استخدم تحلي الف
)ANOVA( والجدول ،)يبين ذلك) ٩.  

نتائج تحليل التباين الثالثي لمتوسطات استجابات معلمي غرف مصادر التعلم على : )٩(جدول 
الجنس، والمؤهل (والمتعلقة بدرجة الرضا الوظيفي حسب متغيرات الدراسة الدرجة الكلية 

  .)ةالعلمي، وعدد سنوات الخبر

  .)α = 0.05(دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة اإلحصائية * 

دول   ي الج واردة ف ائج ال ن النت د  ) ٩(يتضح م ة إحصائية عن روق ذات دالل د ف ه ال توج بأن
ائية   ة اإلحص توى الدالل رتع) α = 0.05(مس نس زى لمتغي وظيفي   الج ا ال ة الرض ى درج عل
ت  ي غرف مصادر ال ة  لمعلم ن الظروف الوظيفي اني م رفين يع ال الط ى أن آ ود إل ذا يع  علم؛ وه

ها، وزارة نفس ي ال ون ف م يعمل ًا أنه ها وخصوص ات   نفس ن متطلب ذآور م ى ال ق عل ا ينطب ل م وآ
اث ى اإلن ق عل ة ينطب اث وظيفي ذآور واإلن ين ال ز ب ة، ال تمي وافز المادي ب والح ا أن الروات  .، آم

ة درو ع نتيج ة م ة الدراس ولتختلف نتيج ودي والزغ ة الزي ة)٢٠٠٨( اس ة دراس اري  ، ونتيج س
(Sari, 2004) ائج ه ارت نت تاتين إذ أش ة   ينالدراس ي درج ة إحصائية ف روق دال ود ف ى وج إل

   .الرضا الوظيفي تعزى لمتغير الجنس ولصالح اإلناث

ائية         ة اإلحص توى الدالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل ود ف دم وج ى ع افة إل   إض
)α = 0.05 (دة    ت عزى لمتغير عدد سنوات الخبرة؛ وهذه النتيجة في نظر الباحثين بسبب قصر م

ة  يم األردني ة والتعل دارس وزارة التربي ي م م غرف المصادر ف ة معل اء وظيف ة و .إنش ق نتيج تتف
ة إحصائية في          )١٩٩٤( الدراسة مع نتيجة دراسة يحيى روق ذات دالل ي أآدت عدم وجود ف الت

 ، بينما تختلف نتيجة الدراسة مع نتيجة دراسةًا لمتغير الخبرة التدريسيةدرجة الرضا الوظيفي تبع
رة         (Sari, 2004) ساري ل خب ين األق دى المعلم ع ل وظيفي ترتف التي أشارت أن درجة الرضا ال

  . تدريسية

وفي المقابل تشير النتائج الواردة في الجدول إلى وجود فرق دال إحصائيا في درجة الرضا 
التعلم تعزى لمتغير المؤهل العلمي وآان هذا الفرق لصالح  غرف مصادرلمي الوظيفي لدى مع

مجموع   مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
  فقيمة  المربعات

مستوى 
الداللة 
  اإلحصائية

  ٠،١٤٦ ٢،١٤٦ ٧٤٧،٧٠٣  ١ ٧٤٧،٧٠٣ الجنس
 *٠،٠٠٠ ١٥،١٤٧ ٥٢٧٨،٠٧٥  ١ ٥٢٧٨،٠٧٥ المؤهل العلمي

 ٠،٣٥٧ ٠،٨٥٦ ٢٩٨،٣٢٦  ١ ٢٩٨،٣٢٦ عدد سنوات الخبرة
   ٣٤٨،٤٥٩ ١٠٨ ٣٧٦٣٣،٥٥٢ الخطأ

    ١١١ ٤٣٩٥٧،٦٥٦ المجموع
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ويعتقد الباحثون أن السبب ربما يعود إلى قلة عدد حملة الماجستير حيث آان  .حملة البكالوريوس
معلمًا ومعلمًة، إضافة إلى أن المعلمين من حملة شهادة ) ١٨(هذه الدراسة عددهم في 

دراسة، ال يحملون تخصصًا في مجال التربية الخاصة، لذلك فإن ما البكالوريوس في عينة ال
توصلوا إليه في هذا المجال معتمد على الخبرة والجهد الشخصي، والدورات التي يلتحقون بها، 

تختلف نتيجة الدراسة مع نتيجة دراسة الزيودي و .إيجابًا على رضاهم الوظيفي انعكسمما 
رجة الرضا الوظيفي ترتفع لدى حملة درجة الماجستير من أن دالتي أظهرت  )٢٠٠٨( والزغول
التي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  )١٩٩٤( ، ونتيجة دراسة يحيىالمعلمين

  .المؤهل العلمي في درجة الرضا الوظيفي تبعًا لمتغير

ظاهرة  ما العالقة االرتباطية بين: "النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس والذي ينص على
  " االحتراق النفسي ومستوى الرضا الوظيفي لدى معلمي غرف المصادر في األردن؟

مقياس معامل ارتباط بيرسون بين الدرجة الكلية ل لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب
وهذه ) ٢٨٫٢- (معامل االرتباط  لكلية لمقياس الرضا الوظيفي، بلغاالحتراق النفسي والدرجة ا

وهذا يدلل على وجود عالقة  .)α = 0.05(مستوى الداللة اإلحصائية عند يًا القيمة دالة إحصائ
وهذا يعني  .سلبية ودالة إحصائيًا بين مستويات االحتراق النفسي ومستويات الرضا الوظيفي

وجود عالقة بين ضغوط العمل التي تواجه الفرد وإدراآه لهذه الضغوط وردود الفعل الناجمة 
تفوق قدرات الفرد على التكيف معها تظهر مجموعة ردود أفعال تنم عن فإذا آانت هذه الضغوط 
، وإذا استمرت هذه الضغوط فقد تؤدي إلى حاالت منها اإلعياء واالحتراق عدم الرضا الوظيفي

  .النفسي

إن آل فرد عندما يبدأ بمزاولة عمل ما فإنه يحمل معه طموحات يأمل الحصول عليها أو 
ندما يشعر العامل بفشله في تحقيق أهداف العمل، وآذلك إحساسه بفشله تحقيقها من هذا العمل وع

ذلك يقود إلى حالة من عدم الرضا فإن  ذي يقوم بهفي إشباع حاجاته األساسية خالل العمل ال
وإذا آان العمل الذي ). ١٩٩٩ ،صالح(الوظيفي بأبعاده المختلفة وبالتالي إلى االحتراق النفسي 

القدرات وإرضاء الميول، وتحقيق األهداف يحقق الرضا والراحة، فإن  يتيح الفرصة الستغالل
العمل الذي ال يشبع رغبات الفرد وميوله وال يتفق مع قدراته واستعداداته يؤدي إلى الشعور 

بالتسيدو وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة  ).١٩٩٧ ،الحاج(بالضيق واالضطراب 
أشارت إلى وجود عالقة سلبية ودالة التي  (Plastidou & Agaliotis, 2008) وأغاليوستيس

 .إحصائيًا بين مستويات االحتراق النفسي ومستويات الرضا الوظيفي لدى المعلمين
  

  التوصيات

  :استنادًا إلى ما توصل إليه الباحثون، من نتائج في هذه الدراسة، فإنهم يوصون باآلتي

ستقصاء األسباب التي تؤدي إلى إجراء المزيد من الدراسات المسحية بهدف معرفة وا −
الشعور باالحتراق النفسي للعاملين مع ذوي االحتياجات الخاصة، وخاصة مع ذوي 

  .صعوبات التعلم لما لها من آثار سلبية في العلمية التربوية
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ن يهم، فإن الباحثيقاة عللبما أن االحتراق النفسي للمعلمين يتأثر بشكل مباشر باألعباء الم −
تحديد سقف معقول لعبء معلمي التربية الخاصة بشكل عام، ومعلمي  يوصون بضرورة

  .غرف المصادر بشكل خاص

تزويد غرف المصادر في المدارس ببعض الوسائل التعليمية، والتقنيات الحديثة، القادرة  −
 .على إيصال المعلومة للطالب، وفهمها واستيعابها، والقدرة على التعامل معها بسهولة

 .ذي يفي بسد حاجات المعلم األساسية له وألفراد أسرتهتأمين الراتب ال −

 مقارنة بين أحوال معلمي غرف المصادر في القطاع الخاص والقطاع العام إجراء دراسات −
 .لديهم بحيث يتم فيها المقارنة بين مستوى االحتراق النفسي والرضا الوظيفي

ئجها على مختلف محافظات إجراء الدراسة نفسها على عينة أآثر شمولية ليمكن تعميم نتا −
  .األردن بشكل عام

  
  واألجنبية العربيةالمراجع 

درجة االحتراق النفسي ومصادره لدى الممرضين العاملين في "). ٢٠٠٠. (طالل ،البدوي -
 .رسالة ماجستير غير منشورة. "مستشفيات محافظة عمان وأثر بعض المتغيرات في ذلك

  .األردن .الكرك .جامعة مؤته

الرضا الوظيفي لدى معلمي المدارس "). ٢٠٠٠. (امتياز ،وبني سالمة .عيمن ،الجعنيني -
  .٤٥٥- ٤٣٧ .)٢(٢٧ .العلوم التربوية .دراسات. "الخاصة في محافظة الزرقاء

مستويات االحتراق النفسي لدى معلمي "). ٢٠٠٣. (عبدالحميد ،وحسن .فوزية ،الجمالي -
دراسات عربية في علم . "لطنة ُعمانذوي االحتياجات الخاصة واحتياجاتهم التدريبية بس

  .٢١١-١٥١ .)١(٢ .النفس

الرضا المهني لإلرشاد النفسي المدرسي في المملكة العربية "). ١٩٩٧. (فائز ،الحاج -
جامعة اإلمام . "السعودية ومقارنته مع الرضا المهني للمعلمين والمعلمات في التعليم العام

  .السعودية .محمد بن سعود اإلسالمية

مستويات االحتراق لدى معلمي الحاسوب في المدارس الحكومية "). ٢٠٠٠. (هيام ،كالحاي -
  .األردن .إربد .جامعة اليرموك .رسالة ماجستير غير منشورة. "األردنية

االحتراق النفسي لدى المعلمين العاملين مع "). ٢٠٠٥. (أحمد ،وعربيات .عمر ،الخرابشة -
مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية . "درالطلبة ذوي صعوبات التعلم في غرف المصا

  .٣٣١-٢٩٢ .)٢(١٧ .واالجتماعية واإلنسانية

دار . تعليم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في المدرسة العادية). ٢٠٠٤. (جمال ،الخطيب -
  .األردن .عمان .وائل
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ي مصادر الضغوط النفسية لدى معلم"). ٢٠٠٣. (عماد ،والزغول .عبدالفتاح ،الخليفات -
 .)٣( .مجلة العلوم التربوية. "مديرية تربية محافظة الكرك وعالقتها ببعض المتغيرات

٨٨-٦١.  

مستويات االحتراق النفسي "). ١٩٨٩. (خليل ،وعليان .أنمار ،والكيالني .آمال ،دواني -
-٢٥٣ .)١٩(٥ .الكويت .المجلة التربوية. "لدى معلمي المدارس الحكومية في األردن

٢٧٣.  

وزمالئه لقياس الرضا " وور"تطوير صورة أردنية لمقياس "). ٢٠١٠. (وانمر ،الزعبي -
  .١١٣-١٠١ .)٢(٣ .المجلة األردنية للعلوم االجتماعية. "الوظيفي

الرضا الوظيفي لمعلمي التربية الخاصة "). ٢٠٠٨. (عماد ،والزغول .محمد ،الزيودي -
مجلة . "العاصمة باألردن والعوامل المؤثرة فيه بالمدارس الحكومية والخاصة في محافظة

  .١٧٧- ١٦٠.)١(٩ .جامعة البحرين .العلوم التربوية والنفسية

مصادر الضغوط النفسية واالحتراق النفسي لدى معلمي "). ٢٠٠٧. (محمد ،الزيودي -
 .مجلة جامعة دمشق. "التربية الخاصة في محافظة الكرك وعالقتها ببعض المتغيرات

٢١٩-١٨٩ .)٢(٢٣.  

. "االحتراق النفسي ومصادره لدى معلمي التربية الخاصة"). ١٩٩٧. (زيدان ،السرطاوي -
  .٩٦-٥٧ .)١(٢١ .جامعة عين شمس .مجلة آلية التربية

ظاهرة االحتراق النفسي واستراتيجيات التكيف لدى العاملين في "). ١٩٩٩. (جهاد ،صالح -
  .نابلس .وطنيةجامعة النجاح ال .رسالة ماجستير غير منشورة. "وزارة السلطة الفلسطينية

مستويات االحتراق النفسي لدى معلمي التربية الرياضية في "). ١٩٩٨. (زياد ،الطحاينة -
 .الجامعة األردنية .رسالة ماجستير غير منشورة. "األردن وعالقتها ببعض المتغيرات

  .األردن .عمان

رحلة الرضا الوظيفي لدى معلمي الم"). ٢٠٠٥. (عبدالوهاب ،والكساسبة .حسن ،الطعاني -
الثانوية في المدارس الحكومية والخاصة في محافظة العاصمة والعوامل المؤثرة فيه 

  .٢٠٠٠- ١٨٩ .)٢( ١ .المجلة األردنية في العلوم التربوية. ")دراسة مقارنة(

مستويات االحتراق النفسي لدى معلمي الحاسوب في المدارس "). ١٩٩٨. (محمد ،الطوالبة -
جامعة  .مؤته للبحوث والدراسات. "رق وعجلون وجرشالتابعة لمحافظات إربد والمف

  .١٩٥- ١٦٩ .)٢(١٤ .مؤته

االحتراق النفسي لدى معلمات التالميذ "). ٢٠١٠. (إبراهيم ،والقريوتي .سعيد ،الظفري -
- ١٧٥ .)٣(٦ .المجلة األردنية في العلوم التربوية. "ذوي صعوبات التعلم في سلطنة ُعمان

١٩٠.  
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معهد اإلدارة . السلوك اإلنساني والتنظيمي منظور آلي مقارن). ١٩٩٥. (محمد ،العديلي -
  .الرياض .العامة

االحتراق النفسي لمعلمي المدارس األساسية الحكومية الناتج عن "). ٢٠١٠. (يوسف ،عواد -
مجلة جامعة النجاح لالبحاث . "دمج الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في الصفوف العادية

  . ٢٥٢٦-٢٤٩٥ .)٩(٢٤ .)العلوم االنسانية(

االحتراق النفسي لدى المعلمين مع األشخاص ذوي االحتياجات "). ٢٠٠١. (عدنان ،الفرح -
  .٢٧١-٢٤٧ .)٢(٢٨ .العلوم التربوية .دراسات. "الخاصة في دولة قطر

االحتراق النفسي لدى عينة من معلمي "). ٢٠٠٦. (فريد ،والخطيب .إبراهيم ،القريوتي -
جامعة اإلمارات  .مجلة آلية التربية. "تياجات الخاصة باألردنالطالب العاديين وذوي االح

  .١٥٤-١٣١ .)٢٣(٢١ .العربية المتحدة

أسباب التوتر النفسي لدى عينة من الملعمين األردنيين "). ٢٠٠٠. (سامح ،محافظة -
ورقة بحث . "دراسة ميدانية): العقبة .معان .الطفيلة .الكرك(والعاملين في محافظة الجنوب 

آلية العلوم . التعليم وتحديات القرن الحادي والعشرين: ي المؤتمر التربوي األولقدمت ف
  .٣١- ٢٩ .تشرين أول .جامعة مؤته .التربوية

دراسة لظاهرة االحتراق النفسي لدى عينة من "). ١٩٩٣. (آايد ،وسالمة .نصر ،مقابلة -
- ١٧٩ .)٣٤(٩ .مجلة جامعة دمشق. "المعلمين األردنيين في ضوء عدد من المتغيرات

٢١٣.  

مصادر االحتراق النفسي لدى معلمي الطلبة "). ٢٠٠١. (رنا ،وحامد .خولة ،يحيى -
-٩٧ .)٢٠(١٠ .جامعة قطر .مجلة مرآز البحوث التربوية. "المعوقين عقليًا في اليمن

١٢٤.  

مدى الرضا الوظيفي عند المعلمات العامالت في مراآز االعاقة "). ١٩٩٤. (خولة ،يحيى -
  .١٦٩-١٣٩ .)٣(٢١ .العلوم اإلنسانية .دراسات. "مدينة عمان العقلية في
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  )١(ملحق 
  سيالنف لالحتراقمقياس ماسالك 

  
  ...............عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة 

  
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته

  
يسعى الباحثون إلجراء دراسة حول ظاهرة االحتراق النفسي والرضا الوظيفي، لذا يرجى منكم قراءة 

امل بسرية ألغراض أمام العبارة التي تنسجم مع تصورك، علمًا أن اإلجابات ستع) √(الفقرات اآلتية ووضع إشارة 
  .البحث العلمي فقط

  
  وشكرًا جزيًال لتعاونكم

  
  

  المعلومات العامة: الجزء األول
  :الجنس

  :المؤهل العلمي
  :عدد سنوات الخبرة
  :الحالة االجتماعية

  
  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  صفر

ال أعاني 
  مطلقًا

مرات قليلة 
  بالسنة

مرة قليلة 
  بالشهر

مرات قليلة 
  بالشهر

مرة في آل 
  عأسبو

مرات قليلة 
  باألسبوع

  آل يوم

  
  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  ٠  العبارة الرقم
                .التدريس عملية نتيجة انفعالًيا يستنفذني عملي أن أشعر  ١
                .المدرسي الدوام نهاية مع مستنفذة طاقتي أن أشعر  ٢
 علي وأعرف أن الصباح في استيقظ حينما باإلنهاك أشعر  ٣

  .جديد عمل مواجهة
              

                .طالبي مشاعر معرفة السهل من  ٤
                .بشر ال أشياء وآأنهم بعض الطلبة مع أتعامل أنني أشعر  ٥
                .اإلجهاد لي يسبب العمل يوم طوال الناس مع التعامل إن  ٦
                .طالبي مشاآل مع عالية بفعالية أتعامل  ٧
                .عملي من النفسي باالحتراق أشعر  ٨
 خالل الناس من من آثير حياة في إيجابًيا تأثيًرا لي أن رأشع  ٩

  .عملي
              

                .بالتدريس عملي نتيجة الناس مع قسوة أآثر أصبحت  ١٠
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                .قسوة عواطفي من تزيد مهنتي ألن والقلق باإلزعاج أشعر  ١١
                .والنشاط بالحيوية أشعر  ١٢
                .التدريس لمهنة ممارستي من باإلحباط أشعر  ١٣
                .آبير بإجهاد المهنة هذه في أعمل أنني أشعر  ١٤
                .مشاآل من طالبي مع يحدث بما أهتم ال حقيقة  ١٥
                .شديدة إلى ضغوط بي ديؤي الناس مع مباشر بشكل العمل إن  ١٦
                .طالبي مع مريح نفسي جو خلق بسهولة أستطيع  ١٧
                .طالبي مع العمل انتهاء بعد والراحة بالسعادة أشعر  ١٨
                .المهنة لهذه في ممارستي وأهمية قيمة ذات آثيرة أشياء أنجزت  ١٩
                .المهنة ممارستي لهذه نتيجة النهاية على أشرفت وآأنني أشعر  ٢٠
 أثناء والعاطفية في االنفعالية المشاآل مع هدوء بكل أتعامل  ٢١

  .مهنةال لهذه ممارستي
              

                .مشاآلهم بعض عن يلومونني الطلبة أن أشعر  ٢٢
  

  )٢(ملحق 
  مقياس الرضا الوظيفي

  
  أبدًا  نادرًا  أحيانًا  غالبًا  دائمًا  الفقرة  الرقم

  مجال طبيعة العمل 
            . يوفر لي العمل الذي أؤديه المتعة  ١
            .يوفر لي العمل الراحة والطمأنينة  ٢
            . عملي مكانة اجتماعية يوفر لي  ٣
            . يمتاز العمل بوضوح اإلجراءات المتبعة  ٤
            . أحب عملي رغم األعباء اإلضافية  ٥
            . يتيح لي عملي الفرصة لتقديم أفضل ما استطيع  ٦

  مجال الراتب 
            . يغطي الراتب االحتياجات األساسية واألسرية  ٧
            . العمل يتناسب الراتب مع طبيعة  ٨
            . يوفر الراتب العيش الكريم  ٩
            . يتناسب الراتب مع الجهد المبذول في العمل  ١٠
            . يوفر لي الراتب قسطًا من الرفاه االجتماعي  ١١
            . يتناسب الراتب مع أهمية العمل الذي أقوم به  ١٢
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  : مجال الترقية

            . فرصة الترقية متاحة ومتوفرة  ١٣
            . تعتمد الترقية على الكفاءة في العمل  ١٤
            . تعتمد فرص الترقية على المؤهل العلمي  ١٥
            . تعتمد فرص الترقية على معايير واضحة  ١٦
            . تعتمد فرص الترقية على األقدمية  ١٧
            . يوفر لي عملي الشعور باآلمن واالستقرار الوظيفي  ١٨

  ع المدير مجال العالقة م
            . يحرص المدير على التزام العاملين باألنظمة والقوانين  ١٩

ا        ٢٠ ي يواجهونه ى حل المشكالت الت يساعد المدير العاملين عل
  . في العمل

          

            . يعتمد المدير على أسلوب الحوار والمناقشة  ٢١
            . يشارك المدير العاملين في اتخاذ القرارات  ٢٢
            . المدير بين متطلبات العمل وظروف العاملين يوازن  ٢٣
            . يعتمد المدير أسلوب القدوة الحسنة  ٢٤

  مجال العالقة مع الزمالء
            . يحرص الزمالء على تبادل الخبرات فيما بينهم  ٢٥
            .يحرص الزمالء على تنمية األنشطة االجتماعية فيما بينهم  ٢٦
            . ليب مقبولةيتواصل الزمالء بأسا  ٢٧
            . يتعاون الزمالء للقيام بالمسؤوليات الموآلة إليهم  ٢٨
            . يتبادل الزمالء مشاعر الود واالحترام  ٢٩
            . يقدر زمالؤك ما تقوم به من عمل  ٣٠

  مجال المكانة االجتماعية
            . يحقق لي عملي المكانة االجتماعية التي أطمح إليها  ٣١
            . فتي مهمة وتمنحني قيمة اجتماعيةوظي  ٣٢
            .أشعر بأني محترم من قبل المجتمع لما أقوم به من عمل  ٣٣
            . أعتقد أن المجتمع يقدر عملي الحالي حق قدره  ٣٤
            . أتلقى الثناء واالحترام لما أقوم به من عمل  ٣٥
            . أشجع أبنائي على اختيار مهنة معلم غرف مصادر  ٣٦

 


