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ملخص
ھدفت ھذه الدراسة إلى الكشف عن مستويات االحتراق النفسي لدى معلمات رياض
األطفال في محافظة عجلون ،وأثر كل من متغيرات :نوع الروضة )حكومية/خاصة( ،وراتب
المعلمة ،وسنوات الخبرة ،والمؤھل العلمي ،وعدد الطالب في الصف ،في مستويات االحتراق
النفسي للمعلمة .تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمات رياض األطفال الحكومية والخاصة في
محافظة عجلون ،والبالغ عددھن ) (١٢٠معلمة .وقد تم استخدم مقياس ماسالش )(Maslach
لالحتراق النفسي كأداة للدراسة .أشارت نتائج الدراسة إلى أن معلمات رياض األطفال في
محافظة عجلون يعانيين من االحتراق النفسي بدرجة كبيرة ،كما أظھرت النتائج عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألي من المتغيرات التالية :نوع الروضة )حكومية-خاصة(،
وسنوات الخبرة ،المؤھل العلمي للمعلمة ،وعدد الطالب في الصف ،في حين أظھرت الدراسة
أن ھناك فروق تعزى إلى متغير الراتب ولصالح المعلمات اللواتي يقل رواتبھن عن )(١٠٠
دينار أردني.
Abstract
This study aims at revealing the level of Psychological Burnout
among the teachers of the kinder gardens in Ajloun Governorate. It also
reveals the influence of the type of the kinder garden (private,
governmental), teachers salary, the years of experience, the educational
qualifications and the number of students on the teachers Psychological
Burnout. The sample of this study consists of all teachers at the kinder
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gardens in both private and governmental schools in Ajloun Governorate.
The number of the teachers is (120). The researcher uses Burnout
Maslach scale of Psychological Burnout. The results of this study show
that the teachers of kinder gardens in Ajloun Governorate suffer from
Psychological Burnout in a high degree. It also shows that there are no
significant statistical differences between any of the study variables, the
kind of the kinder garden (private, governmental), the educational
qualifications, the years of experience and the number of the students. On
the other hand, this study shows that there is some significant statistical
differences according to the salary variable among the teachers whose
salary is under (JD, 100).
المقدمة
يعد مفھوم االحتراق النفسي من المفاھيم الحديثة نسبيا ويع د فرويدين دجر ) (١٩٧٤أول م ن
استخدم ھ ذا المفھ وم لإلش ارة إل ى االس تجابات الجس مية واالنفعالي ة الناتج ة ع ن التع رض طوي ل
األمد لضغوط العمل لدى العاملين في المھن التي يكون توقعات العاملين فيھا عاليه وغير واقعيه،
وبالذات المھن التي تقدم الخدمات اإلنس انية :كالص حة ،واإلع الم ،والش رطة ،والتربي ة  ...ال خ
).(Richard, atal, 2006وترى ماس الش ) (Maslachأن االحت راق النفس ي يص يب المھني ين
ال ذين يواجھ ون معوق ات تح ول دون قي امھم بمھ امھم المھني ة كامل ة ،فيس بب لھ م اإلحس اس
بالقصور والعجز عن تأدية العمل بالمستوى المطلوب منھم ،وغالبا م ا يترت ب عل ى ھ ذا الوض ع
حدوث ضغط نفسي يلزم المھني بان يتكي ف مع ه ،لك ي يقل ل م ن إحساس ه ب العجز ،ويتمي ز ھ ذا
النوع من التكيف بتدني مس توى الدافعي ة ،والش عور بع دم الرض ا ،وبالعالق ة الجاف ة الت ي تربط ه
بعمالئه )ديواني وآخرون.(١٩٨٩ ،
ويش ير ك ل م ن :جاس ون )(Jason, 2007؛ ويلج ن )(Yalcın, 2007؛ وتنام اكلون
) .(Tinamcalon, 2004إل ى أن المعلم ين يتعرض ون لخب رات ومواق ف س لبيه متنوع ة ت رتبط
بعملية التدريس ،وتنعكس على اتجاھاتھم ،وعواطفھم نحو الطالب والعمل ،وتؤثر في ق دراتھم
عل ى االنج از ،وتس بب لھ م االحت راق النفس ي ،ومنھ ا :نق ص ال دعم والمس اندة م ن المحيط ين،
وازدحام قاعات الصفية بالطلبة ،واإلدارة المعوقة وعدم وضوح دور المعلم ،ونقص اإلمكان ات
المادية المتاحة للمعلم في المدرسة إلنجاز بعض المھ ام التدريس ية ،وحج م األعم ال المتوق ع من ه
إنجازھ ا إذ يتوق ع من ه إنج از أعم ال إداري ة روتيني ة ،وأعم ال ورقي ه وتحفي ز الط الب لل تعلم،
وجع ل البيئ ة المدرس ة محبب ة للطال ب ،ومراع اة الف روق الفردي ة ب ين الط الب وتط وير معرف ه
وخب رات المعل م ف ي مج ال تخصص ه وأس اليب الت دريس ،والمن اخ الص في وع دم المش اركة ف ي
اتخاذ القرارات التربوية التي تخصه أو تخص العملية التربوية ،واقتصار دوره على التنفي ذ فق ط
وقله الحوافز المادية ،وعدم اإلحساس بالسيطرة على متطلبات بيئة العمل .كما ويؤك د فروي دمان
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) (friedman, 1991عل ى أن س لوكات الط الب المتك ررة تلع ب دورا ف ي ح دوث االحت راق
النفس ي ل دى المعلم ين مث ل ع دم احت رام المعل م ،وع دم االنتب اه للمعل م ف ي أثن اء الت دريس ،وقل ة
الدافعي ة وب ذل الجھ د ،وت دني التحص يل األك اديمي ،وع دم اإلحس اس بالمس ؤولية )الالمب االة(
واالنتھاك ات اللفظي ة .ھ ذا ويت رك االحت راق النفس ي أث ارا س لبية عل ى المعلم ين وعل ى ص حتھم
الجسمية والنفسية واالجتماعية :فمن الناحية الجس مية :يزي د االحت راق النفس ي م ن ش عور المعل م
بالمرض والتوتر وارتف اع ض غط ال دم واآلم ف ي الظھ ر والص داع المس تمر ،والش عور بالغثي ان،
واضطرابات النوم واألنفلونزا المتكررة والتھاب المفاصل.
وم ن الناحي ة النفس ية :في ؤدى إل ى ت دني مفھ وم ال ذات ،والش عور ب البؤس والتعاس ة،
وانخفاض الثقة بالنفس وفقدان الذاكرة والش عور ب الحزن والعج ز واالكتئ اب واالس تياء واإلحب اط
وح دة الطب ع والغض ب وفق دان روح الدعاب ة ،وإھم ال األولوي ات الشخص ية ) Schonfeld,
.(2001
وم ن الناحي ة االجتماعي ة :ي ؤدي إل ى ت دھور العالق ات االجتماعي ة م ع زم الءه والط الب،
ويفضل المعلم أن يبقى منعزال لوحده ،كما يؤثر ف ي عالقات ه العائلي ة ) (Cana-Garcia, et al,
.2005
كما يتأثر أداء المعلم في المدرسة إذ يعاني م ن انع دام اإلب داع والخي ال ،وع دم الق درة عل ى
تقييم المشاكل وحلولھا ،وعدم الرضا الوظيفي ،وشعوره بأنه غير مالئ م وغي ر كف وء ،وانع دام
الرغبة لديه للحضور إلى المدرسة وشعوره بعدم الرغبة قي االلت زام ،وترك ه لمھنت ه مبك را؛ مم ا
يضعف قدرة الفرد على التعامل بشكل مالئم مع التغيرات السريعة ،ونقص االھتم ام بالموض وع
ال ذي يدرس ه وعج زه ف ي مناقش ة الط الب ،وجع ل المدرس ة بيئ ة محف زه لھ م ،ويض عف لدي ه
الحماس للتدريس؛ فالمعلمون الذين يعانون م ن االحت راق ع ادة م ا يش عرون ب أنھم ع اجزون ع ن
مساعدة طالبھم ،ول ديھم مواق ف س لبيه تج اه طالبھ م وزمالئھ م ،ويعج زوا ع ن تحقي ق أھ دافھم،
ويشعروا بأنھم اقل التزاما بإيجاد جو تدريس مالئم ).(Tina-mcaiongelo, 2004
ويرتبط االحتراق النفسي بشكل سلبي مع األداء والرضا الوظيفي ونوعية الحياة ،والص حة
النفسية ،وكما يرتبط بشكل ايجابي مع الشعور باإلرھ اق ،حي ث ت ؤثر الحال ة النفس ية للمعل م ف ي
حالة الطالب النفسية ،فالمعلم عندما يكون أكثر عص بيه ،ويتص ف بالالمب االة يك ون الط الب أق ل
تفاعال ،وأقل دافعيه للتعلم ).(Simpson, et al, 2004
وتنعكس أثار االحتراق النفسي سلبا على العملية التربوية كاملة :فتك رار غي اب المعل م ع ن
المدرسة ،وقلة التزامه بالعمل ،تركه للمھن ة والتقاع د المبك ر ،ع دم اإلحس اس بالقيم ة االجتماعي ة
لمھن ة التعل يم ،وغالب ا م ا ي ؤدي إل ى ت دھور ف ي األداء ،وھ ذا ي نعكس عل ى أداء المدرس ة ونت ائج
الطالب ،وبالتالي فان ھذا التغيي ر والتقل ب ،يق ود إل ى الحاج ة لمعلم ين ب دالء ،وال ذي يك ون عل ى
حساب النوعية الذي يؤثر في أداء الطالب ،األمر الذي ينعكس تأثيره على المجتمع ككل ) Zhou
yan, & Wen- Jian-xin 2007؛  .(Davis, 2003وينظر إلى االحتراق النفسي كداء مع دي
ف ي بيئ ة العم ل ول ه ت أثيره الس يئ؛ إذ ي ؤدي إل ى انخف اض ف ي طاق ة الف رد وكفاءت ه ف ي العم ل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد ٢٠١٠ ،(٥)٢٤

 ١٥٦٢ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "مستويات االحتراق النفسي لدى معلمات رياض األطفال في محافظة عجلون"

) .(Maslach, 2003ونظرا ألھمية الدور الذي تقوم فيه معلمة الروضة في رعاية األطف ال ف ي
ھذه المرحلة العمرية ،وأھمية االستقرار النفسي لھا ،والذي ينعكس إيجابا على أدائھا داخ ل البيئ ة
الصفية في الروضة.تأتي ھذه الدراسة لمعرفة مستوي االحت راق النفس ي لمعلم ة الروض ة ،حي ث
تشكل نتائجھا عونا لھن في تجنب األسباب المؤدية إلى لالحتراق النفسي ق در اإلمك ان والتص دي
لھا عند وقوعھا والتعامل معھا بفاعلية.ولف ت نظ ر الق ائمين عل ى العملي ة التربوي ة لھ ذه الفئ ة م ن
المعلمات لمساعدتھن في التخلص من أسباب االحتراق النفسي لديھن.
مشكلة الدراسة
تتع رض معلم ة الروض ة كغيرھ ا م ن الع املين ف ي مي دان التعل يم إل ى كثي ر م ن الض غوط
المھنية المتمثلة في :ازدياد عدد الطلبة في الصف ،وقل ة ال دعم م ن األھ ل واإلدارة ،وع دم ت وفر
الحوافز وتدني الراتب ،ومدى قدرتھا على تلبية حاج ات األطف ال المعرفي ة واالنفعالي ة والنمائي ة،
وخصوصا أنھا تتعامل مع أطفال في مستوى عمري محدد ،بما يمثله ذل ك م ن خص ائص مختلف ة
ع ن غي رھم م ن فئ ات الط الب األخ رى ،والت ي تس توجب منھ ا ط رق تعام ل خاص ة ومالئم ة
للمرحلة العمرية ھذه.مثل ھذه الظروف تولد عند معلمة الروض ة احتراق ا نفس يا ي نعكس أث ره ف ي
أدائھا وفي الطفل ال ذي تتعام ل مع ه ،وال ذي يس توجب االستقص اء إذا أردن ا للعملي ة التربوي ة ف ي
رياض األطفال أن تحقق أھ دافھا.وبالتحدي د تتمث ل مش كلة الدراس ة الحالي ة ب نقص الدراس ات–ف ي
ح دود عل م الب احثين  -الت ي تبح ث ف ي الظ اھرة االحت راق النفس ي ل دى معلم ات ري اض
األطفال.ويمكن تحديد مشكلة الدراسة من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:


ما مستوى االحتراق النفسي لدى معلمات رياض األطفال في محافظة عجلون؟



ھ ل توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية ف ي مس توى االحت راق النفس ي ل دى معلم ات ري اض
األطف ال ف ي محافظ ة عجل ون تع زى إل ى متغي رات :ن وع الروض ة )حكومي ة /خاص ة(،
والمؤھل العلمي ،وعدد الطالب في الصف ،وسنوات الخبرة ،وراتب المعلمة ؟

أھمية الدراسة
تكتسب ھذه الدراسة أھميتھا من أھميه معلمه الروضة ودورھا الھ ام ف ي العملي ة التعليمي ة؛
إذ يمكن أن تسھم ھذه الدراسة في :


تنبيه معلمات رياض األطفال للعوامل التي تسھم في ظھور ظاھرة االحتراق من أجل
تالفيھا وتجنبھا.



لفت نظر اإلدارات التربوية للعوامل التي تؤدي إلى ظاھرة االحتراق النفسي لدى معلمات
رياض األطفال للتقليل منھا.

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد  ٢٠١٠ ،(٥)٢٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عمار فريحات ،ووائل الربضي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٥٦٣



تعزيز ميدان الدراسات والبحوث العربية واألردنية بدراسة حديثه في تحديد درجات
االحتراق النفسي لدى فئة من المعلمين وخصوصا أن ھناك ندره-وبحسب علم الباحثين-
للدراسات التي تتناول دراسة ظاھرة االحتراق لدى معلمات رياض األطفال في األردن.

محددات الدراسة
تتحدد ھذه الدراسة بالمحددات اآلتية:
محدد بشري :اقتصرت ھذه الدراسة على عينة من معلمات رياض األطفال الحكومية
والخاصة التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة عجلون.
محدد مكاني :اقتصرت ھذه الدراسة على رياض األطفال الحكومية والخاصة التابعة
لمديرية التربية والتعلم في محافظة عجلون.
محدد زماني :تم تطبيق ھذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي
٢٠٠٩/٢٠٠٨م
أداة الدراسة :وتحدد بمقياس ماسالش لالحتراق النفسي
التعريفات اإلجرائية
االحتراق النفسي :حالة من التوتر النفسي الذي تشعر به معلمة الروضة نتيجة لضغوط
العمل وتتضمن عادة الشعور باإلجھاد االنفعالي وتبلد المشاعر ونقص الشعور باالنجاز .ويعرف
إجرائيا في ھذا البحث بالدرجة الكلية التي تحصل عليھا معلمة الروضة على مقياس ماسالش
لالحتراق النفسي المستخدم في ھذه الدراسة.
اإلجھاد االنفعالي :شعور بالتعب واستنزاف الطاقات البدنية والنفسية ينتاب معلمة الروضة
إلى الحد الذي تعجز به عن العطاء ،الناتج عن ضغوط العمل.ويعرف إجرائيا في ھذا البحث
بالدرجة التي تحصل عليھا المعلمة على الفقرات التي تقيس ھذا البعد في مقياس ماسالش
لالحتراق النفسي.
تبلد الشعور :شعور معلمة الروضة باالتجاه السلبي والالمباالة والتھكم على الطالب
والزمالء في العمل .ويعرف إجرائيا في ھذا البحث بالدرجة التي تحصل عليھا المعلمة على
الفقرات التي تقيس ھذا البعد والتي يحتوي عليھا مقياس ماسالش لالحتراق النفسي
تدني الشعور باالنجاز :ميل معلمة الروضة إلى تقييم نفسھا بطريقة سلبية وخاصة في
مجال عالقتھا بالطلبة والزمالء ومن تتعامل معھم وشعورھا بالعجز عن القيام بواجبھا في
التدريس بالصورة المطلوبة منھا .ويعرف إجرائيا في ھذا البحث بالدرجة التي تحصل عليھا
المعلمة على الفقرات التي تقيس ھذا البعد والتي يحتوي عليھا مقياس ماسالش لالحتراق النفسي.
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معلمه الروضة :ھي المعلمة التي تعمل في رياض األطفال مع األطفال من عمر ثالث
سنوات وثمانية شھور إلى خمس سنوات وثمانية شھور وتقوم على تربيتھم وتعليمھم
اإلطار النظري
االحتراق ظاھرة ال تحدث فجأة ولكنه يحدث بالتتابع وعلى مراحل وتمر ھذه الظاھرة
بالمراحل اآلتية:
 .١حدوث عدم التوازن بين قدره الفرد على التحمل ومتطلبات العمل وضغوطه ،وترتبط بذلك
ظھور بعض األعراض :كسرعة االنفعال ،والقلق الدائم ،واألرق ،وصعوبة التركيز.
 .٢تطور اتجاھات سلبيه نحو العمل كالتأخر عن مواعيد العمل ،وتأجيل األمور المتعلقة
بالعمل ،وزيادة في استھالك المنبھات ،واالنسحاب االجتماعي ،والشعور بالتعب المستمر،
وكذلك تعامل المعلم الجاف مع الطالب .وتشكل ھذه السلوكيات السلبية ما يسمى بتبلد
المشاعر ،وتكون كاستراتيجيه دفاعيه للتقليل من اإلعياء العاطفي ،ويستخدمونھا كأسلوب
لحماية الذات من البيئة االجتماعية الضاغطة .إال أن ذلك يزيد من الضغط النفسي أكثر من
تقليله ،ويكون المعلم أقل فاعلية في إنجاز أھدافه.
 .٣يختفي اإلنجاز الشخصي ويتطور الشعور بعدم القدرة على األداء ،والشك بالقدرة الذاتية
ويرتبط بذلك مشكالت بدنيه ونفسيه ،وشعور بالتعب المزمن ،والرغبة في االنعزال وھجرة
األصدقاء .وليس من الضروري وجود جميع األعراض بكل مرحلة للحكم بوجود حالة من
االحتراق النفسي ولكن ظھور عرض أو أكثر في كل مرحلة يمكن أن يشير إلى أن المعلم
يمر بإحدى مراحل االحتراق النفسي )دردير.(٢٠٠٧ ،
وقد أشار عدد من الباحثين مثل :جاسون )(Jason, 2007؛ وجيو وتساي
)(Chiu&Tsai,2006؛ وماسالش ) (Maslach, 2003إلى أن لالحتراق النفسي ثالثة أبعاد
ھي:


التبلد العاطفي :شعور المعلم بالتعب ،والعجز والقلق والعصبية ،وانخفاض الروح
المعنوية ،ونقص االھتمام بالموضوع الذي يدرسه ،وأنه ليس لديه شئ يقدمه للطالب .وذلك
استجابة لضغوط العمل الزائدة عن طاقة المعلم للتحمل ،وھذا الشعور يكون انفعالي
صرف ،ناتج عن استنزاف في الطاقة االنفعالية نتيجة لضغوط العمل.



تبلد المشاعر :يطور المعلم مواقف سلبية ومتھكمة ،وساخرة تجاه العمل ،وتجاه الطالب
ويرفض التعامل مع الطالب كبشر ،بل يتعامل معھم كأشياء ،ويمتاز المعلم بالقسوة،
ويتحول إلى كتلة من المشاعر السلبية؛ ويكون تبلد المشاعر كمحاولة منه لخفض الشعور
بالتبلد العاطفي ،وال يكون ھذا الشعور تجاه األفراد فقط ،بل يكون تجاه العمل؛ إذ يشعر بأنه
ليس له قيمة .وأحيانا يكون متھكما حول موقع العمل ،كان يكون موقع المدرسة التي يعمل
بھا غير مالئم وأنھا ال تتناسب وإمكاناته.
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نقص الشعور باالنجاز :يقيم المعلم نفسه بطريقة سلبية ،ويشعر بعدم الكفاءة والقدرة على
االنجاز ،وأنه غير مؤھل للتعامل مع الطالب ،وتقديم العون لھم والمساعدة ،وأن لديه نقص
في القدرة على مواجھة المشاكل التي تواجھه في عمله ،وبالتالي يبدأ يشكو من اختياراته
المھنية.

النظريات العلمية المفسرة لالحتراق
لم يدرس مفھوم االحتراق النفسي بشكل محدد واضح في النظريات النفسية ،وإنما بدأ
بصورة استكشافية ،وتم ربطه بضغوط العمل ،وعلى أي حال فقد نظرت إليه بعض النظريات
من خالل اإلطار العام لھا ،وفقا لالتي:
فسرت نظرية التحليل النفسي االحتراق النفسي على أنه ناتج عن عملية ضغط الفرد على
األنا لمدة طويلة ،وذلك مقابل االھتمام بالعمل ،مما قد يمثل جھدا مستمرا لقدرات الفرد ،مع عدم
قدرة الفرد على مواجھة تلك الضغوط بطريقة سوية ،أو أنه ناتج عن عملية الكبت أو الكف
للرغبات غير المقبولة بل المتعارضة في مكونات الشخصية ،مما ينشأ عنه صراع بين تلك
المكونات ينتھي في أقصى مراحله إلى االحتراق النفسي ،أو أنه ناتج عن فقدان األنا المثل
األعلى لھا وحدوث فجوة بين األنا واآلخر الذي تعلقت به ،وفقدان الفرد جانب المساندة التي كان
ينتظرھا ،كما أنه يمكن استخدام بعض فنيات مدرسة التحليل النفسي لعالج االحتراق النفسي
كالتنفيس االنفعالي.
في حين فسرت النظرية السلوكية االحتراق النفسي في ضوء عملية التعلم على أنه سلوك
غير سوي تعلمه الفرد نتيجة ظروف البيئة غير المناسبة ،فالمعلم مثال الذي يعمل في مدرسة ال
تتوافر فيھا الوسائل التعليمية الالزمة ،ويوجد بھا مدير ومعلمين غير متعاونين ،وكذلك تالميذ ال
تتوافر لديھم دافعية صادقة للتعلم ،فضال عن ضغوط الزوجة واألوالد ،إضافة إلى االرتفاع
الكبير في تكاليف الحياة ،كل ذلك يدخل تحت البيئة المحيطة بالمعلم وتلك البيئة بھذا الشكل غير
مناسبة ،وإذا لم يتعلم الفرد سلوكيات تكيفيه مقبولة فإنه قد يتعلم سلوكا غير سوي ،يسمى
االحتراق النفسي ) (Burnoutومع ذلك فيمكن استخدام فنيات تعديل السلوك لمقابلة تلك
المشكلة ،ومن الفنيات السلوكية المفيدة في التصدي لمشكلة االحتراق النفسي :فنية التعزيز
وزيادة الدعم للفرد ،والضبط الذاتي من خالل السيطرة الذاتية على الضغط ،واالسترخاء وأخذ
الحمامات الدافئة.
أما النظرية الوجودية فتركز في تفسيرھا لالحتراق النفسي على عدم وجود المعنى في حياة
الفرد ،فحينما يفقد الفرد المعنى والمغزى من حياته ،فإنه يعاني نوعا من الفراغ الوجودي الذي
يجعله يشعر بعدم أھمية حياته ،ويحرمه من التقدير الذي يشجعه على مواصلة حياته ،فال يحقق
أھدافه مما يعرضه لالحتراق النفسي؛ لذلك فالعالقة بين االحتراق النفسي وعدم اإلحساس
بالمعنى عالقة تبادلية فھما وجھان لعملة واحدة إن جاز لنا القول؛إذ إن االحتراق النفسي يؤدي
لفقدان المعنى من حياة الفرد ،كما أن فقدان المعنى يمكن أن يؤدي لالحتراق النفسي.
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مع ھذا فال يمكن االقتصار على وجھة نظر واحدة ،ولكن يمكن الدمج بين تلك اآلراء،
فنقول :إن االحتراق النفسي مرحلة متقدمة من الضغوط النفسية تنتج عن تفاعل سمات الفرد
وصفاته مع البيئة المحيطة به؛إذ تكون بيئة غير مناسبة يشعر فيھا الفرد بعدم الراحة مع مراعاة
استعداد الفرد لإلصابة باالحتراق النفسي فإذا تعرض الفرد لضغوط ال يتحملھا سواء أكانت
ضغوط زيادة العبء عليه ،أو ضغوط قلة العبء ،ولم يستطع التعامل معھا بطريقة سوية،
فستقل كفاءته ويترتب عليه قلة الدعم المقدم له ،وكذلك قلة إنتاجه مما يعرض الفرد لالحتراق
النفسي بل قد يترك عمله ،أو على أقل تقدير توجد النية لترك العمل إن وجد عمال مناسبا غير
عمله الحالي ،مما يبين األثر الخطير لالحتراق النفسي على المجتمع كله )علي.(٢٠٠٨ ،
ويحدث أحيانا التباس بين مصطلحي الضغط واالحتراق النفسي ،لكن في الحقيقة توجد
فروق بينھما.ويذكر ) (Gold & Roth, 1994بأن اإلنسان قد يواجه مشكالت معينة ،ونتيجة
للتعرض لھذه لمشكالت لفترات طويلة من الزمن يشعر بالضغط )(Stress؛ إذ انه ال يتلقى
خالل ھذه الفترة الدعم الخارجي الكافي من المقربين والمھتمين ،فيشعر بأنه متورط وال حل
أمامه للتخلص من ھذا الوضع ،عندھا يحدث االحتراق النفسي ،كخطوة أخيرة ونھائية في تطور
المساعي غير الناجحة من قبل الفرد في التكيف مع ظروف متعددة مختلفة يدرك بأنھا مھددة،
أي أن االحتراق يحدث نتيجة عدم القدرة على التكيف مع الضغط .وفي الوقت نفسه فإن الضغط
ليس السبب المباشر الوحيد لحدوث االحتراق النفسي.وعندما يجتمع الضغط الشديد مع عوامل
أخرى مثل :االضطرابات في النوم ،وسوء التغذية ،وعدم القيام بالتمارين ،واالفتقار إلى روح
الدعابة ،اإلفراط في تناول المنبھات ،قلة الوقت المخصص لألمور الشخصية ،االنسحاب من
األسرة واألصدقاء ،يحدث االحتراق النفسي ).(Loeher, 1997
وقد ظھرت العديد من التعريفات لالحتراق النفسي إذ عرفه )(Freudenterger,1974
المشار إليه في )دردير (٢٠٠٧ ،بأنه حاله من االستنزاف االنفعالي واالستنفاذ البدني بسبب ما
يتعرض له الفرد من ضغوط ،إضافة إلى عدم قدرته على الوفاء لمتطلبات المھنة.
ويعرفه الرشدان ) (١٩٩٥بأنه استنزاف للطاقة النفسية المخزنة لدى الفرد ،ويؤدي به إلى
حالة من عدم التوازن النفسي ،التي تظھر نتيجة للضغوط النفسية الشديدة ،التي تسببھا أعباء
العمل ومتطلباته ،مما تنعكس أثاره سلبا وبشكل مباشر على العمالء وعلى المؤسسة التي يعمل
بھا.
وي رى الب دوي ) (٢٠٠٠االحت راق النفس ي بأن ه عب ارة ع ن ظ اھرة نفس يه ،يتع رض لھ ا
المھنيون نتيجة عدم قدرتھم على التكيف مع ضغوط العمل ،مما يؤدي إل ى ش عورھم بع دم الق درة
على حل المشكالت ،وبالتالي فقدان االھتمام بالعمل والشعور بالتوتر النفسي أثناء أدائه.
ويعرف ه الباحث ان :بأن ه الحال ة النفس ية الت ي تس بب اإلنھ اك واالس تنزاف ل دى الع املين ف ي
مجال العلوم اإلنسانية ،نتيجة ألعباء العمل التي يتعرض لھا الفرد ،مما ي نعكس س لبا عل ى العم ل
والمتلقين ،ويشعر بتدني الدافعية للعمل ،وتدني قيمه العمل ،والنظرة السلبية للذات كونه يعمل في
ھذه المھنة.
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الدراسات السابقة
تعددت الدراسات التي تناولت مفھوم االحتراق النفسي لدى المعلمين .قد ھدفت الدراسة
التي قام بھا عودة ) (١٩٩٨التعرف إلى مدى انتشار ظاھره االحتراق النفسي ،وعالقتھا
بضغوط العمل لدى معلمي المدارس الثانوية الحكومية في الضفة الغربية ،باإلضافة إلى الكشف
عن العالقة بين االحتراق وعدد من المتغيرات .تكونت عينة الدراسة من ) (١٣٠معلما
ومعلمة.وأستخدم الباحث مقياس ماسالش ) (Maslachلالحتراق النفسي ،واستبانه ضغوط
العمل التي أعدھا .توصلت الدراسة إلى أن مستوى انتشار ظاھره االحتراق النفسي لدى معلمي
المدارس الثانوية الحكومية في الضفة الغربية كان متوسطا ،وكذلك بالنسبة لضغوط العمل ،وال
يوجد تأثير لمتغيرات :العمر والجنس ،والمؤھل العلمي ،والحالة االجتماعية ،والخبرة على كل
من االحتراق النفسي وضغوط العمل ،باإلضافة إلى وجود عالقة إيجابيه وداله إحصائيا بين
ضغوط العمل واالحتراق النفسي.
وھدفت دراسة الطوالبة ) (١٩٩٩إلى الكشف عن مستويات االحتراق النفسي لدى معلمي
الحاسوب في األردن ،وأثر كل من متغيرات :الجنس ،وصفة التعيين ،وعدد الحصص
األسبوعية ،وعدد المدارس التي يدرس فيھا المعلم ،في مستويات االحتراق النفسي للمعلم.
تكونت عينة الدراسة من ) (١٠٠معلم ومعلمة.وقد تم استخدام مقياس ماسالش )(Maslach
لالحتراق النفسي .أشارت نتائج الدراسة إلى أن معلمي الحاسوب في األردن يعانون من
االحتراق النفسي بدرجة عالية ،كما أظھرت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
تعزى إلى أي من المتغيرات المستقلة ،أو إلى أي من التفاعالت الثنائية بين ھذه المتغيرات.
أما دراسة محمود ) (AL-Mahmoud, 2000فھدفت إلى قياس مستويات االحتراق
النفسي لدى معلمي اللغة االنجليزية كلغة أجنبية في محافظات شمال فلسطين ،وعالقتھا ببعض
المتغيرات الديموغرافية.تكونت عينة الدراسة من ) (٤٠٠معلما ومعلمة .توصلت الدراسة إلى
أن مستويات االحتراق النفسي لدى معلمي اللغة االنجليزية كان مرتفعا بالنسبة لبعد اإلجھاد
االنفعالي ،ومعتدال بالنسبة لكل من بعد تبلد المشاعر ،ونقص الشعور باإلنجاز.ووجود فروق دالة
إحصائيا تعزى إلى متغير الجنس في جميع أبعاد االحتراق النفسي لصالح المعلمين الذكور
األكبر سنا ،إذ أظھروا درجات احتراق أقل من المعلمين األصغر سنا ،ووجود فروق دالة
إحصائيا تعزى لمتغير المستوى التعليمي؛إذ إنه كلما انخفض مستوى التحصيل العلمي للمعلم قل
االحتراق النفسي لديه.
وأشارت دراسة الحايك ) (٢٠٠٠إلى أن معلمي الحاسوب في األردن يعانون بدرجة عاليه
من االحتراق النفسي .وأن ھناك فروق ذات دالله إحصائية تعزى إلى متغير جھة التعيين ،حيث
سجل أفراد عينة الدراسة من المدارس الخاصة درجات أعلى على مقياس االحتراق النفسي .أما
بالنسبة لمتغير عدد المدارس التي يعمل بھا المدرس فقد كانت درجة االحتراق النفسي أعلى لدى
المعلمين الذين يعملون في أكثر من مدرسة ،في حين لم تظھر فروق ذات دالله إحصائية تعزى
إلى باقي المتغيرات المستقلة في الدراسة أو إلى التفاعالت الثنائية فيما بينھا.
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وأج رى ف رح ) (٢٠٠١دراس ة ھ دفت إل ى الكش ف ع ن مس توى االحت راق النفس ي ل دى
الع املين م ع األش خاص ذوي االحتياج ات الخاص ة ف ي دول ة قط ر .تكون ت عين ة الدراس ة م ن
) (١٢٢من المعلمين واإلداري ين واألخص ائيين والم دربين ف ي المؤسس ات ذات العالق ة ف ي دول ة
قط ر .ت م اس تخدام مقي اس ماس الش ) (Maslachلالحت راق النفس ي .توص لت الدراس ة إل ى أن
درج ة االحت راق النفس ي كان ت متوس طة ل دى أف راد العين ة ،وان ال ذكور ك انوا أكث ر إحساس ا م ن
اإلناث بنقص االنجاز ،ولم تظھر أي فروق دالة إحصائيا تعزى إلى متغير المستوى التعليمي ،أو
لمتغير سنوات الخبرة ب ين درج ات العين ة ،س واء أك ان عل ى العالم ة الكلي ة لمقي اس االحت راق أو
على أبعاده الفرعية الثالث.
وتوصلت دراسة الخالدي ) (٢٠٠٢إلى أن المعلمين قد سجلوا درجة مرتفعة من االحتراق
النفسي على بعد اإلجھاد االنفعالي ،ودرجة متوسطة في بعد نقص الشعور باالنجاز ،ودرجة
احتراق متدنية في بعد تبلد المشاعر ،ووجود فروق دالة إحصائيا في درجات االحتراق النفسي
تعزى إلى متغير الجنس ،ولصالح الذكور وفي األبعاد الثالثة.
وأظھرت دراسة الخرابشة وعربيات ) (٢٠٠٥أن درجة االحتراق النفسي لدى المعلمين
العاملين مع الطلبة ذوي صعوبات التعلم ،كانت متوسطة على بعدي اإلجھاد االنفعالي ،وتبلد
المشاعر ،وبدرجة عالية على بعد نقص الشعور باإلنجاز ،فضال عن وجود فروق ذات داللة
إحصائية وفقا لمتغير الجنس ولصالح اإلناث بالنسبة لبعد نقص الشعور باإلنجاز ،في حين لم
تظھر الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية وفقا لمتغير الجنس بالنسبة لبعدي اإلجھاد
االنفعالي ،وتبلد المشاعر ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية على األبعاد الثالثة بالنسبة لمتغير
الخبرة ولصالح ذوي الخبرة ممن لديھم خمس سنوات .
أظھرت نتائج الدراسة جونسون ) (Johnson, 2006أن اإلناث لديھن مستويات عاليه
من اإلجھاد االنفعالي مقارنه مع الذكور ،رغم أنه كان ھناك فروقا قليله الداللة بين من الجنسين
على المقاييس الفرعية ،إال أن نتائج الدراسة أشارت إلى عدم وجود خصائص ذات دالله خاصة
بالمعلمين تساعد على إمكانية التنبؤ باالحتراق النفسي لدى معلمي المرحلة المتوسطة .كما
تضمنت نتائج الدراسة اإلشارة إلى وجود ضغوطات محدده شملت العمل الكتابي المكثف،
ونقص الدعم من أھالي الطلبة واإلدارة ،وسلوكيات الطلبة غير المالئمة.
كما أشارت دراسة مابري ) (Mabry, 2006أن ) (%٦٠.٤من عينة الدراسة لم يظھر
دليل على معاناتھم من االحتراق ،في حين أظھر ) (%٣٩,٦من العينة المدروسة وجود
االحتراق النفسي ،وأظھرت الدراسة أن المعلمين الذين كانت رواتبھم متدنية كان لديھم مستوى
عال من االحتراق النفسي .وكذلك بالنسبة للمعلمين الذين كانوا يشعرون بعدم وجود دعم من
المدير فقد كان لديھم مستوى مرتفع من االحتراق النفسي .كما كان المعلمون الذين امتلكوا أعلى
مستوى من االحتراق النفسي ھم الذين يعلمون الصفوف )العاشر ،الثالث ،الثاني( على
التوالي.أما المعلمين الذين امتلكوا أعلى مستوى من االحتراق المتعلق بالمشاركة باتخاذ القرار
كانوا أولئك الذين لم يفسح المدير المجال لھم بالمشاركة ولم يكن ھناك فروقا ذات دالله إحصائية
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تعزي إلى متغيرات :الجنس ،ونوع المدرسة ،والعرق ،وعمر المعلم ،ومستوى المدرسة،
وسنوات الخبرة ،وحجم الغرفة الصفية.
كما أظھرت نتائج دراسة الحراملة ) (٢٠٠٧أن مستوى شدة الشعور باالحتراق النفسي
وتكراره لدى معلمي المرحلة الثانوية في مدينة الرياض كان متوسطا ،وأن مفھوم الذات بأبعاده
المختلفة لدى معلمي المرحلة الثانوية في مدينة الرياض كان متوسطا ،كذلك أظھرت النتائج
وجود فروق ذات داللة إحصائية في شدة الشعور باالحتراق النفسي كدرجه كلية وتكرار الشعور
باالحتراق النفسي كدرجة كلية تعزى إلى متغير المؤھل العلمي ،حيث كانت الدرجات اقل لدى
حملة مؤھل الدراسات العليا مقارنة بالمؤھالت األدنى ،وكانت ھناك فروقا ذات داللة إحصائية
في شدة الشعور باالحتراق النفسي كدرجة كلية تعزى إلى متغير الحالة االجتماعية ،حيث كانت
الدرجات أعلى لغير المتزوجين مقارنة بالمتزوجين ،كما بينت الدراسة وجود فروق ذات داللة
إحصائية في شدة الشعور باالحتراق كدرجة كلية وتكرار الشعور باالحتراق النفسي كدرجة كلية
وجميع أبعاده الثالثة تعزى لمتغير نوع المدرسة ،وبدرجة أعلى لدى معلمي المدارس الحكومية
مقارنة بمعلمي المدارس الخاصة ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية في شدة الشعور باالحتراق
النفسي كدرجة كلية تعزى إلى متغير عدد سنوات الخدمة ،باإلضافة إلى وجود فروق ذات داللة
إحصائية في تكرار الشعور باالحتراق كدرجة كلية ،حيث كانت الدرجات أعلى للمعلمين الذين
لديھم خدمة تتراوح بين ) (١٠-٥سنوات كما أشارت النتائج أيضا إلى وجود عالقة دالة إحصائيا
بين مستوى الشعور باالحتراق النفسي وتكراره في جميع أبعاده وبين مفھوم الذات في جميع
أبعاده.
من خالل استعراض الدراسات السابقة نالحظ
أن ھناك تباينا في درجات االحتراق النفسي لدى المعلم ين ،فبينم ا أظھ رت دراس ة ك ل م ن
ع وده )(١٩٩٨؛ خرابش ة وعليم ات(٢٠٠٥) ،؛ ف رح )(٢٠٠١؛ الحرامل ة ) (٢٠٠٧درج ات
متوس طة م ن االحت راق النفس ي ل دى العين ات الت ي درس تھا ،أظھ رت دراس ة الحاي ك )،(٢٠٠٠
والطوالبة )(١٩٩٩؛ وجونسون ) (Johnson, 2006دراجات مرتفعة من االحتراق النفسي ل دى
العينات التي درستھا.
أظھ رت نت ائج بع ض الدراس ات كدراس ة الطوالب ة )(١٩٩٩؛ وف رح )(٢٠٠١؛ والحاي ك
)(٢٠٠٠؛ وعوده )(١٩٩٨؛ ومابري ) (Mabry, 2006عدم وجود فروق داللة إحصائيا تعزى
إل ى متغي ر المؤھ ل األك اديمي عل ى مس توى االحت راق النفس ي ل دى العين ات الت ي درس تھا ،كم ا
أسفرت نتائج بعض الدراسات كدراسة المحم ود ) (AL- Mahmoud, 2000أن ه كلم ا انخف ض
المؤھ ل األك اديمي للمعل م ك ان أق ل احتراق ا ،وأظھ رت دراس ة الحرامل ة ) (٢٠٠٧أن حمل ة
المؤھالت العليا ھم اقل احتراقا مقارنة بالمؤھالت األدنى.


أظھرت نتائج بعض الدراسات السابقة ع دم وج ود أث ر لمتغي ر الخب رة التدريس ية للمعل م ف ي
مس تويات االحت راق النفس ي لدي ه كدراس ة )الطوالب ة )(١٩٩٩؛ وف رح )(٢٠٠١؛ والحاي ك
)(٢٠٠٠؛ وع وده١٩٩٨ ،؛ وم ابري ) .(Mabry, 2006وأظھ رت دراس ة الخرابش ة
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وعليمات ) (٢٠٠٥والحراملة ) (٢٠٠٧أن االحتراق النفسي كان أعلى للمعلمين الذين تزي د
سنوات خبرتھم عن ) (٥سنوات.


لم تتفق نتائج الدراسات التي تناولت تأثير نوع المدرسة )حكومية أو خاصة( ففي حين
أظھرت دراسة الحراملة ) (٢٠٠٧أن معلمي المدارس الحكومية أكثر احتراقا من معلمي
المدارس الخاصة أظھرت نتائج دراسة الحايك ) (٢٠٠٠أن معلمي المدارس الخاصة أكثر
احتراقا من معلمي المدارس الحكومية.

أظھرت نتائج بعض الدراسات السابقة أن ھناك أثر للمرتب على مستوى االحتراق العلمي
لدى المعلمين إذ أشارت دراسة مابري ) (Mabry, 2006إلى أن المعلمين منخفضي الراتب ھم
أكثر احتراقا من عيرھم


لم تتناول أيا من الدراسات السابقة أثر عدد الطالب في الصف على االحتراق النفسي عند
المعلمين وعلى الرغم من أھمية ھذا المتغير في حدوت االحتراق النفسي لدى المعلمين.



لم تتضمن أيا من الدراسات السابقة )المشار إليھا أعاله( معلمات رياض األطفال كفئة
مستھدفة لھا ما يميزھا من خصائص ومشكالت.



تتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تناولھا لمتغيرات سنوات الخبرة ،والمؤھل
العلمي ،ونوع المدرسة )خاصة أو حكومية( ،والراتب ،واألداة التي تم استخدامھا والمتمثلة
بمقياس ماسالش لالحتراق النفسي.



تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في دراستھا لظاھرة االحتراق النفسي لدى
معلمات رياض األطفال إذ ال يوجد  -وذلك في حدود علم الباحثين  -دراسات تناولت ھذه
الفئة من المعلمين في المملكة األردنية الھاشمية .وكذلك في تناولھا لدراسة متغير ھام يمكن
أن يلعب دروا في االحتراق النفسي لدى المعلمين وھو متغير عدد طالب الصف.



إن التباين في نتائج الدراسات السابقة وخاصة في تناولھا للمتغيرات التي تتشابه فيھا مع
الدراسة الحالية يدعم الحاجة إلى إجرائھا لتوضيح ذلك الجدل العلمي من ھذا جانب.

وعلى أي حال فيمكن االستفادة من تلك الدراسات في تحديد نقاط اإلطار النظري ،وكذلك
في تفسير النتائج التي تسفر عنھا الدراسة الحالية.
إجراءات الدراسة
منھج الدراسة :استخدم الباحثان المنھج الوصفي بإتباع األسلوب المسحي لمالءمتة طبيع ة
الدراسة

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد  ٢٠١٠ ،(٥)٢٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عمار فريحات ،ووائل الربضي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٥٧١

مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمات العامالت في رياض األطفال الحكومية والخاصة
في مديرية تربية محافظة عجلون خالل الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي .٢٠٠٩/٢٠٠٨
وقد بلغ عددھن ) (١٢٠معلمة .وقد أجاب منھن ) (١١٢على المقياس المستخدم في ھذه الدراسة
أي ما نسبته ) (%٩٣من مجتمع الدراسة والجدول رقم ) (١يوضح توزيع مجتمع الدراسة حسب
متغيرات الدراسة.
جدول ) :(١توزيع أفراد مجتمع الدراسة تبعا للمتغيرات الدراسة.
التكرار
المتغير
نوع الروضة

المؤھل العلمي

عدد الطالب

سنوات الخبرة

الراتب الشھري

النسبة المئوية

حكومية

٣٩

%٣٤.٦

خاصة
المجموع
ماجستير
بكالوريوس
دبلوم
المجموع
أكثر من  ٣٠طالب
من  ٣٠-٢٠طالب
أقل من  ٢٠طالب
المجموع
من  ٣-١سنوات
من  ٥-٣سنوات
أكثر من  ٥سنوات
المجموع
أقل من  ١٠٠دينار
من  ١٥٠-١٠٠دينار
 ١٨٠-١٥٠دينار
أكثر من  ١٨٠دينار
المجموع

٧٣
١١٢
٤
٥٢
٥٦
١١٢
٦
٦٨
٣٨
١١٢
٤٦
٢٠
٤٦
١١٢
٣٩
٣١
٥
٣٧
١١٢

%٦٥.٤
%١٠٠
%٣.٦
%٤٦.٤
%٥٠
%١٠٠
%٥.٤
%٦٠.٧
%٣٣.٩
%١٠٠
%٤١.١
%١٧.٩
%٤١.١
%١٠٠
%٣٤.٨
%٢٧.٧
%٤.٥
%٣٣
%١٠٠
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المعالجة اإلحصائية
تم تحليل نتائج الدراسة الحالية باستخدام البرنامج اإلحصائي المعروف بالرزمة اإلحصائية
للعلوم االجتماعية ) .(SPSSولإلجابة عن السؤال األول تم استخراج المتوسطات الحسابية
الستجابات مجتمع الدراسة ،على كل بعد من األبعاد الثالثة للمقياس.ومقارنتھا مع معايير مقياس
ماسالش ألبعاد االحتراق النفسي ،كما تم تطبيق التحليل التباين المتعدد )5 – Way-
 (ANOVAلإلجابة على السؤال الثاني من أسئلة الدراسة.
أداة القياس
تكونت أداة القياس الصورة المعربة من مقياس ماسالش لالحتراق النفسي
) (Inventory Maslach Burnoutوالذي يتكون من ) (٢٢فقره موزعة على ثالثة أبعاد
ھي:
 .١اإلجھاد االنفعالي :ويقيس مستوى اإلجھاد والتوتر االنفعالي الذي يشعر به الشخص نتيجة
العمل مع فئة معينة ،أو في مجال معين ويتضمن الفقرات )،١٤ ،١٣ ،٨ ،٦ ،٣ ،٢ ،١
( ٢٢ ،١٦
 .٢تبلد المشاعر :ويقيس قله االھتمام والالمباالة نتيجة العمل مع فئة معينة أو في مجال معين
ويتضمن الفقرات )(٢٢ ،١٥ ،١١ ،١٠ ،٥
 .٣نقص الشعور باالنجاز ويقيس طريقة تقييم الفرد لنفسه ومستوى شعوره بالكفاءة والرضا
عن عمله ويتضمن الفقرات ) .(٢١ ،١٩ ،١٨ ،١٧ ،١٢ ،٩ ،٧ ،٤انظر المقياس كامال في
ملحق رقم )(١
وقد بنيت فقرات المقياس على شكل عبارات تسأل عن شعور الفرد نحو مھنته ،ويطلب من
المفحوص عادة االستجابة مرتين لكل فقره من الفقرات ،مره تدل على تكرار الشعور باالحتراق
بتدريج يتراوح من) صفر إلى ست درجات( ،وأخرى تدل على شدة الشعور باالحتراق بتدريج
يتراوح من )صفر إلى سبع درجات( .ونظرا لوجود ارتباط عالي بين بعدي التكرار والشدة
للمقياس .وبھدف اختصار وقت التطبيق فقد اكتفى الباحثان في الدراسة الحالية ،باستخدام إجابة
المفحوص على البعد الخاص بتكرار شعوره نحو فقرات المقياس ،وھذا ما كشف عنه وأوصت
به دراسات مختلفة منھا :دراسة ايوانيكي وسكوب )(Iwanicki and Scweb,1980؛ ودراسة
ماسالش وجاكسون )(Maslach and Jaccson, 1986؛ ودراسة فرح )(٢٠٠١؛ ودراسة
الخرابشه وعربيات ) .(٢٠٠٥وبما أن الخيارات المتاحة لإلجابة عن السؤال تتراوح ما بين
) (٦-٠فإن الدرجة الكاملة لالختبار تتراوح بين ) (١٣٢-٠وتتراوح درجة المفحوص على بعد
اإلجھاد العاطفي بين ) (٥٤-٠وعلى بعد تبلد المشاعر بني بين ) (٣٠-٠وعلى بعد نقص الشعور
باالنجاز بين ) (٤٨-٠كما ھو في الجدول ).(٢
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جدول ) :(٢الدرجات الدنيا والدرجات العليا لمقياس ماسالش الكلي وألبعاده الثالثة.
الدرجة العليا
الدرجات الدنيا
عدد الفقرات
البعد
٥٤=٩×٦
٠=٩×٠
٩
اإلجھاد واالنفعالي
٣٠=٥×٦
٠=٥×٠
٥
تبلد المشاعر
٤٨=٨×٦
٠=٨×٠
٨
نقص الشعور باالنجاز
١٢٢=٢٢×٦
٠=٢٢×٠
٢٢
الدرجة الكلية
وبما أن فقرات البعدين األول والثاني سلبيه ،وفقرات البعد الثالث إيجابيه ،فقد تم عكس
درجات المفحوص على البعد الثالث ،لتصبح بنفس اتجاه البعدين األول والثاني.وبناء على ذلك
فإن الدرجات المرتفعة على المقياس بأبعاده الثالثة تعنى مستوى عاليا من االحتراق النفسي ،في
حين أن الدرجات المنخفضة تعني مستوى منخفضا من الحتراق النفسي ،ويمكن تصنيف
معلمات رياض األطفال في مجتمع الدراسة ،على أساس درجة االحتراق النفسي لديھم إلى:
عاليه ،أو متوسط ،أو منخفضة.كما يوضحھا الجدول رقم ).(٣
جدول ) :(٣تصنيف تكرار إبعاد مقياس ماسالش لالحتراق النفسي.
متوسط
عال
األبعاد
٢٩-١٨
٣٠فما فوق
اإلجھاد االنفعالي
١١-٦
١٢فما فوق
تبلد المشاعر
٢٣-١٢
٢٤فما فوق
نقص الشعور باالنجاز

متدني
١٧-٠
٥-٠
١١-٠

صدق المقياس
يتمتع المقياس األصلي بمستوى الصدق ،فقد ظھرت دالالته من خالل قدرته على التمييز
بين فئات مختلفة من العاملين الذين يعانون من احتراق نفسي ،من خالل دراسات قام بھا كل من:
دواني وآخرون )(١٩٨٩؛ والطحاينه )(١٩٩٥؛ والطوالبه )(١٩٩٩؛ وفرح ) .(٢٠٠١وقد
ارتأى الباحثان التأكد من صدق المقياس ،وإمكانية استخدامه في مجال رياض األطفال ،وذلك
بعرضه على عشره محكمين من المختصين في مجال علم النفس التربوي ،والقياس والتقويم،
والمناھج .وذلك بھدف تحكيم المقياس من حيث :الصياغة اللغوية ،ومدى انتماء الفقرات
لمجاالتھا ،ومدى وضوح الفقرات ،والتعديل المقترح المناسب ،وأي مالحظات يراھا المحكم
مناسبة ،وقد كانت اغلبيه المالحظات ايجابيه واجمع المحكمون على صالحية المقياس لالستخدام
مع معلمات األطفال .وباإلضافة إلى صدق المحكمين قام الباحثان بحساب معامالت االرتباط بين
درجات المقياس الفرعية والعالمة الكلية لالختبار .ويشير الجدول رقم ) (٤إلى ذلك.
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جدول ) :(٤معامالت ارتباط المقياس الفرعية بالدرجة الكلية لالختبار.
معامل االرتباط الصحيح
البعد
٠.٩٤
اإلجھاد االنفعالي
٠.٩١
تبلد المشاعر
٠.٩٢
نقص الشعور باالنجاز
يتضح من جدول ) (٤أن معامالت االرتباط بين المقياس الكلي ،وأبعاده كانت مرتفعه
وداله.
ثبات المقياس
بھدف التأكد من ثبات المقياس للدراسة الحالية ،فقد قام الباحثان باستخراج معامل االتساق
الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ – ألفا ).(Cronbach – Alfaلكل بعد من أبعاد المقياس على
حده ،فضال عن الثبات الكلي ،ويشير الجدول رقم)(٥إلى ذلك.
جدول ) :(٥قيم االتساق الداخلي للمقياس محسوبة لمعامل كرونباخ – ألفا.
قيمة كرونباخ – ألفا
البعد
٠.٨١
اإلجھاد االنفعالي
٠.٧٧
تبلد المشاعر
٠.٨٢
نقص الشعور باالنجاز
٠.٨٩
الثبات الكلي
نتائج الدراسة
أوال :النتائج المتعلق ة بالس ؤال األول :م ا مس توى االحت راق النفس ي ل دى معلم ات ري اض
األطفال في محافظة عجلون؟
لإلجابة عن ھذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد مجتمع الدراسة
على أبعاد مقياس ماسالش لالحتراق النفسي :اإلجھاد االنفعالي ،وتبلد المشاعر ،وتدني الشعور
باالنجاز ثم صنفت ھذه المتوسطات حسب المستويات الثالثة )متدن ،معتدل ،عال( ويشيرإلى
ذلك جدول رقم )(٦
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جدول ) :(٦مستويات االحتراق النفسي لدى أفراد العينة.
مستوى االحتراق معيار ماسالش
البعد
١٧ - ٠
متدني
اإلجھاد االنفعالي
٢٩-١٨
متوسط
 - ٣٠فما فوق
عال
٥-٠
متدني
تبلد المشاعر
١١-٦
متوسط
-١٢فما فوق
عال
١١ - ٠
نقص الشعور باالنجاز متدني
٢٢ - ١٢
متوسط
-٢٤فما فوق
عال

متوسط درجات أفراد العينة

٣٠.٩٢

١٧.٣٣

٣١.٥٨

يتضح من الجدول رقم ) (٦أن متوسط درجات أفراد مجتمع الدراسة على اإلجھاد
االنفعالي ،وتبلد المشاعر ،وتدني الشعور باالنجاز ،كانت على التوالي )،(١٧.٣٣) ،(٣٠.٩٢
) (٣١.٥٨وھذا يعني أن درجة االحتراق النفسي كانت عالية حسب معايير ماسالش لالحتراق
النفسي على األبعاد الثالثة.
ثانيا :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني :ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى
االحتراق النفسي لدى معلمات رياض األطفال في محافظة عجلون تعزى لمتغيرات :نوع
الروضة )حكومية /خاصة( ،والمؤھل العلمي ،وعدد الطالب في الصف ،وسنوات الخبرة،
وراتب المعلمة ؟
لإلجابة عن ھذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية لمستوى االحتراق النفسي لدى
معلمات رياض األطفال في محافظة عجلون ،تبعا لمتغيرات :نوع الروضة )حكومية/خاصة(،
والمؤھل العلمي ،وعدد الطالب في الصف ،وسنوات الخبرة ،وراتب المعلمة ،الجدول رقم )(٧
توضح ذلك.
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جدول ) :(٧المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى االحتراق النفسي لدى أفراد
العينة.
االنحراف المعياري
المتوسط الحسابي
المتغير
٢٠.٥١
٧٨.٢٥
حكومية
نوع الروضة
٢٥.٢٠
٨٠.٧١
خاصة
٢٦.٦٠
٨٤.٠٠
ماجستير
٢٢.٢٨
٧٩.٤٠
بكالوريوس
المؤھل العلمي
٢٤.٩٩
٧٩.٩٨
دبلوم
٣١.٠٧
٨٩.٥٠
أكثر من  ٣٠طالب
٢٤.٠٩
٧٨.٣٢
من  ٣٠-٢٠طالب
عدد الطالب
٢١.٦٦
٨١.٠٧
أقل من  ٢٠طالب
٢٦.٣١
٨٣.٠٢
من  ٣-١سنوات
٢٧.٦٦
٨٠.٥٠
من  ٥-٣سنوات
سنوات الخبرة
١٨.٣٤
٧٦.٤١
أكثر من  ٥سنوات
٢٥.٥٩
٩٣.١٥
أقل من  ١٠٠دينار
١٧.٦٣
من  ١٥٠-١٠٠دينار ٦٦.٤٥
الراتب الشھري
٨.٤٣
٧١.٢٠
 ١٨٠-١٥٠دينار
٢٠.٠٢
أكثر من  ١٨٠دينار ٧٨.٢٤
يتضح من الجدول رقم ) (٧تقارب في المتوسطات الحسابية لمستويات متغيرات الدراسة
جميعھا باستثناء المتوسطات الحسابية لمتغير الراتب ،التي تراوحت بين تراوحت بين )٩٣.١٥
إلى  (٦٦.٤٥وكان أعالھا لراتب المعلمة )أقل من  ١٠٠دينار( وأدناھا لراتب المعلمة )من
 ١٥٠-١٠٠دينار( .وبغرض الكشف عن الفروق بين المتوسطات الحسابية السابقة في مستوى
االحتراق النفسي تبعا للمتغيرات :نوع الروضة )حكومية  /خاصة( ،والمؤھل العلمي ،وعدد
الطالب في الصف ،وسنوات الخبرة ،وراتب المعلمة ،تم استخدام تحليل التباين المتعدد الخماسي
) .(5- Way - ANOVAوجدول رقم ) (٨يوضح ذلك.
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ج دول ) :(٨نت ائج تحلي ل التب اين الخماس ي ) (5 – Way - ANOVAللكش ف الف روق ب ين
المتوس طات الحس ابية ف ي مس توى ش عور االحت راق النفس ي تبع ا لمتغي رات :ن وع الروض ة،
والمؤھل العلمي ،وعدد الطالب في الصف ،وسنوات الخبرة ،وراتب المعلمة
مجموع مربعات
درجات مربع المتوسطات
مصدر التباين
قيمة)Sig. (F
الحسابية
المتوسطات الحسابية الحرية
٠.٨٠
٠.٠٦
٢٩.٩٤
١
٢٩.٩٤
نوع الروضة
٠.٨٧
٠.٣
٦٤.٧٩
٢
المؤھل العلمي ١٢٩.٥٩
٠.٨٤
٠.١٧
٨٢.٦٧
٢
١٦٥.٣٤
عدد الطالب
٠.٩١
٠.٠٩
٤٣.٥٤
٢
سنوات الخبرة ٨٧.٠٨
٠.٠٠
٨.١٩
٣٩٣٠.٨٢
٣
١١١٧٩٢.٤٨
راتب المعلمة
٤٧٩.٦٥
١٠١
٤٨٤٤٥.٢٣
نسبة الخطأ
١١٢
المجموع الكلي ٦١٨٧٩.٧١
يظھر من الجدول رقم ) (٨عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية
لمستوى الشعور باالحتراق النفسي تبعا لمتغيرات )نوع الروضة ،المؤھل العلمي ،عدد الطالب
في الصف ،سنوات الخبرة( ،ووجود فروق بين المتوسطات الحسابية لمستوى الشعور
باالحتراق النفسي تبعا لمتغير )راتب المعلمة( ،حيث بلغت قيمة ) (Fلمتغير راتب المعلمة
) (٨.١٩بداللة إحصائية ) ،(٠.٠٠وبغرض الكشف عن مصدر الفروق تم تطبيق اختبار شيفيه
) (Scheffeلمتغير راتب المعلمة والجدول ) (٩يوضح ذلك.
ج دول ) :(٩نت ائج اختب ار ش يفيه ) (Scheffeلمعرف ة مص در الف روق ف ي مس توى الش عور
باالحتراق النفسي تبعا لمتغير راتب المعلمة.
أكثرمن
من ١٨٠-١٥٠ -١٠٠
أقل من
المتوسط
راتب المعلمة
 ١٨٠دينار
دينار
الحسابي  ١٠٠دينار  ١٥٠دينار
١٤.٩١
*٢١.٩٥
*٢٦.٧٠
٩٣.١٥
أقل من  ١٠٠دينار
من  ١٥٠-١٠٠دينار *٢٦.٧٠ ٦٦.٤٥
*٢١.٩٥ ٧١.٢٠
 ١٨٠-١٥٠دينار
*١٤.٩١ ٧٨.٢٤
أكثر من  ١٨٠دينار
يظھر من الجدول رقم ) (٩أن مصدر الفروق على متغير راتب المعلمة كانت بين )أقل من
 ١٠٠دينار وكل من  ١٥٠-١٠٠دينار و ١٨٠-١٥٠دينار وأكثر من  ١٨٠دينار( لصالح أقل من
 ١٠٠دينار ،حيث بلغ المتوسط الحسابي للراتب أقل من  ١٠٠دينار ) (٩٣.١٥بينما بلغ المتوسط
الحسابي للراتب أكثر من  ١٨٠دينار ) (٧٨.٢٤وقد بلغ المتوسط الحسابي للراتب ١٨٠-١٥٠
دينار ) (٧١.٢٠وبلغ المتوسط الحسابي للراتب من ١٥٠-١٠٠دينار ) .(٦٦.٤٥بينما لم يظھر
فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لجميع الرواتب األخرى.
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مناقشة النتائج
أظھ رت نت ائج الدراس ة أن معلم ات ري اض األطف ال يع انين م ن االحت راق النفس ي بدرج ة
عالي ة ،وف ق مع ايير مقي اس ماس الش لالحت راق النفس ي عل ى جمي ع أبع اد المقي اس :اإلجھ اد
االنفعالي ،وتبلد المشاعر ،تدني الشعور باالنجاز .وقد اتفقت نتائج ھذه الدراس ة م ع نت ائج دراس ة
ك ل م ن :الحاي ك )(٢٠٠٠؛ والطوالب ة )(١٩٩٩؛ وجنس ون ) (Johnson , 2006واختلف ت م ع
دراس ة ك ل م ن :ع وده )(١٩٩٨؛ وخرابش ة وعليم ات )(٢٠٠٥؛ وف رح )(٢٠٠١؛ الحرامل ة
) .(٢٠٠٧إذ تع د ھ ذه النتيج ة مؤش را واض حا عل ى المعان اة الت ي تعيش ھا معلم ة الروض ة نتيج ة
للمشكالت وأعباء العمل اليومي ة الت ي تواجھھ ا وتح ول دون قيامھ ا بالمھ ام المطلوب ة منھ ا بش كل
مناسب .وھذا ما أشارت إليه ماسالش ) (Maslach, 1978في دراستھا المشار إليھا في )دوان ي
وآخرون (١٩٨٧ ،من أن المھني يصاب باالحتراق النفس ي عن دما يواجھ ه بمعوق ات تح ول دون
قيامه بمھمته بالشكل المطلوب ،مما يؤدي إلى إحساسه بالعجز ع ن تأدي ة م ا يق وم ب ه وم ا يترت ب
علية من ضغط نفسي وتوتر عصبي ،وبالتالي ت دني اھتمام ه ودافعتي ه .ويب دو أن اس تجابة معلم ة
الروضة لضغوط العمل اليومية والمواجھة الفعلية للمعوقات التي تشكل كثيرا من اإلحباطات ھي
التي ساھمت في ظھور ھذه الدرجة العالية من االحتراق النفسي لديھا ،ولعل ھذه الضغوط ترج ع
إلى طبيعة مھنة التعليم ،إذ إنھا مھنة اجتماعية كثيرة المتغيرات والمطال ب ،فض ال ع ن أن ه ينظ ر
إليھا في بعض المجتمعات رغم أھميتھا على أنھا مھن ة ليس ت رفيع ة المس توى ،ف ي الوق ت ال ذي
يطلب من المعلم القيام بمسؤوليات كبيرة.وجاء ھذا ليؤكد أن العمل مع األطف ال ص غار الس ن يع د
م ن أھ م مص ادر الض غوط النفس ية للمعلم ة ،كم ا أن ه ي ؤدي إل ى وص ول المعلم ة إل ى درج ة م ن
االحتراق النفسي ،بسبب عدم القدرة على مواجھة المتطلب ات اإلض افية الت ي تتطلبھ ا التعام ل م ع
ھذه الفئة من الطالب ،والتي تتطلب مراعاة للمرحلة العمرية ،م ن اس تخدام لغ ة تخاط ب خاص ة،
وطرائق تدريس خاصة ،وتصميم بيئة تعلم خاصة ،وتعامل م ع الحال ة االنفعالي ة المتغي رة للطف ل
في ھذا العمر ،باإلضافة إلى ارتفاع التوقعات من البيئة المحيطة ،وقلة الدعم والمساندة من األھل
واإلدارة.
وأظھرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغير نوع
الروضة )حكومية /خاصة( في مستوى االحتراق النفسي لدى معلمات رياض األطفال ،وقد
اختلفت ھذه النتيجة مع دراسة الحراملة ) (٢٠٠٧التي أظھرت أن معلمي المدارس الحكومية
أكثر احتراقا من معلمي المدارس الخاصة ،واختلفت أيضا مع نتيجة دراسة الحايك )(٢٠٠٠
التي أظھرت أن معلمي المدارس الخاصة أكثر احتراقا من معلمي المدارس الحكومية.
وأظھ رت الدراس ة ع دم وج ود ف روق ذات دالل ة إحص ائية تع زى إل ى متغي ر المس توى
التعليم ي ف ي مس توى االحت راق النفس ي ل دى معلم ات ري اض األطف ال ،وق د اختلف ت ع ن نت ائج
دراس ة المحم ود ) (AL-Mahmoud,2000الت ي أش ارت إل ى أن ه كلم ا انخف ض المؤھ ل
األك اديمي للمعل م ك ان أق ل احتراق ا ،ودراس ة الحرامل ة ) (٢٠٠٧الت ي توص لت إل ى أن حمل ة
الم ؤھالت العلي ا ھ م أق ل احتراق ا مقارن ة ب المؤھالت األدن ى ،واتفق ت م ع نت ائج دراس ة ك ل م ن:
)(١٩٩٩؛ وف رح )(٢٠٠١؛ الحاي ك )(٢٠٠٠؛ وع وده )(١٩٩٨؛ وم ابري
الطوالب ة
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد  ٢٠١٠ ،(٥)٢٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عمار فريحات ،ووائل الربضي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٥٧٩

) (Mabry,2006الت ي أش ارت إل ى ع دم وج ود ف رق دال إحص ائيا تع زى إل ى متغي ر المؤھ ل
األكاديمي على االحتراق النفسي.
وكما أظھرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحص ائية تع زى إل ى متغي ر م دة الخب رة
في مستوى االحتراق النفسي؛ إذ اتفقت مع دراسة الطوالب ة )(١٩٩٩؛ وف رح )(٢٠٠١؛ والحاي ك
)(٢٠٠٠؛ وع وده ) (١٩٩٨وم ابري ) (Mabry,2006الت ي أظھ رت ع دم وج ود ف روق ذات
دالل ة إحص ائية ب ين مس تويات الخب رة.واختلف ت م ع دراس ة الخرابش ة وعليم ات )(٢٠٠٥؛
والحراملة ) (٢٠٠٧الت ي أظھ رت أن االحت راق النفس ي ك ان أعل ى للمعلم ين ال ذين تزي د س نوات
خبرتھم عن ) (٥سنوات.
وكما وأظھرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغير عدد
الطالب في الصف .وھذه النتيجة ال يؤيدھا أو تعارضھا أي من الدراسات المشابھة في حدود
علم الباحثين ،وذلك ألنھا لم تتضمن ھذا المتغير.وقد يعود ھذا السبب في النتائج السابقة إلى
طبيعة األعباء التدريسية ،والمتطلبات اإلضافية التي تطلب من المعلمة الروضة ،بغض النظر
عن نوع الروضة )حكومية  /خاصة( والمؤھل العلمي للمعلمة أو سنوات خبرتھا.
وقد أظھرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغير الراتب حيث
أظھرت الدراسة أن مستوى االحتراق النفسي كان أعلى لدى المعلمات اللواتي تقل رواتبھن عن
) (١٠٠دينار أردني ،والسبب في ذلك يمكن أن يعود إلى طبيعة الفجوة بين الجھد المبذول ،من
خالل التعامل مع األطفال في الروضة ،والدخل الذي تحصل عليه المعلمة ،وھذا الدخل منخفضا
مقارنة مع الوظائف والمھن األخرى ،فضال عن ارتفاع تكاليف المعيشة .وتتفق نتيجة ھذه
الدراسة مع ما توصلت إليه دراسة فرح ) (٢٠٠٠ودراسة مابري )(Mabry, 2006
التوصيات


إجراء المزيد من الدراسات والبحوث التي تتناول عالقة االحتراق النفسي لدى معلمات
رياض األطفال ببعض المتغيرات األخرى الشخصية )االنبساط – االنطواء( ،والوحدة
النفسية ،ودافعية االنجاز ،والرضا لوظيفي.



توفير الحوافز المادية والمعنوية لمعلمات رياض األطفال ،وضرورة توحيد سلم الرواتب
بين المعلمات العامالت في رياض األطفال الحكومية ،ورياض األطفال الخاصة.



وضع برامج تدريبية لمعلمات رياض األطفال لمقاومة ضغوط العمل واالحتراق النفسي

المراجع العربية واألجنبية


البدوي ،طالل حيدر" .(٢٠٠٠) .درجة االحتراق النفسي ومصادره لدى الممرضين
العاملين في مستشفيات محافظة عمان واثر بعض المتغيرات في ذلك" .رسالة ماجستير
غير منشورة .جامعة مؤتة .الكرك .األردن.
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الحايك ،ھيام إبراھيم عوض" .(٢٠٠٠) .مستويات االحتراق لدى معلمي الحاسوب في
المدارس الحكومية واألردنية" .رسالة ماجستير غير منشوره .جامعه اليرموك .اربد–
األردن.



الحرامله ،احمد عبد الرحمن" .(٢٠٠٧) .مستويات االحتراق النفسي وعالقته بمفھوم
الذات لدى معلمي المدارس الثانوية في مدينه الرياض" .رسالة ماجستير غير منشوره
الجامعة األردنية .األردن



الخالدي ،مائسه عوده" .(٢٠٠٢) .النمط اإلداري المدرك وعالقته باالحتراق النفسي لدى
معلمي مدارس الكرك الثانوية الحكومية" .رسالة ماجستير غير منشوره جامعه مؤتة.
الكرك .األردن



الخرابشه ،عمر .وعربيات ،احمد" .(٢٠٠٥) .االحتراق النفسي لدى المعلمين العاملين مع
الطلبة ذوي صعوبات التعلم في غرف المصادر" .مجله جامعه أم القرى للعلوم التربوية
واالجتماعية واإلنسانية.٣٣١-٢٩٢ .(٢)١٧ .



دردير ،نشوه كرم عمار أبو بكر" .(٢٠٠٧) .االحتراق النفسي للمعلمين ذوي النمط )أ.
ب( وعالقتھا بأساليب مواجھه المشكالت" .رسالة ماجستير غير منشوره جامعه الفيوم.
مصر العربية



دواني ،كمال .والكيالني .أنمار .وعليان ،خليل" .(١٩٨٩) .مستويات االحتراق النفسي
لدى معلمي المدارس الحكومية في األردن" .المجلة التربوية .(١٩)٥ .الكويت-٢٥٣ .
.٢٧٣



الراشدان ،مالك احمد علي" .(١٩٩٥) .االحتراق النفسي لدى أعضاء ھيئه التدريس في
الجامعات األردنية الحكومية األردنية" .رسالة ماجستير غير منشوره جامعه اليرموك.
اربد .األردن



الطحاينه ،زياد .وعيسى ،سھى" .(١٩٩٦) .مستويات االحتراق النفسي لدى معلمي
التربية الرياضية في األردن وعالقتھا ببعض المتغيرات" .دراسات العلوم التربوية.
.١٤٨-١٣١ .(١)٢٣



الطوالبه ،محمد عبد الرحمن" .(١٩٩٩) .مستويات االحتراق النفسي لدى معلمي
الحاسوب في المدارس التابعة لمحافظات اربد والمفرق وعجلون وجرش" .مؤتة للبحوث
والدراسات.١٩٥-١٦٩ .(٢)١٤ .



علي ،حسام محمود زكي" .(٢٠٠٨) .اإلنھاك النفسي وعالقته بالتوافق ألزواجي وبعض
المتغيرات الديمغرافبة لدى عينة من معلمي الفئات الخاصة بمحافظة المنيا" .رسالة
ماجستير غير منشورة .كلية التربية .جامعة المنيا .جمھورية مصر العربية.

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد  ٢٠١٠ ،(٥)٢٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٥٨١  ووائل الربضي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،عمار فريحات

 "ظاھره االحتراق النفسي وعالقتھا بضغوط العمل.(١٩٩٨) . يوسف حرب محمد،عوده
 جامعه. رسالة ماجستير غير منشوره."لدى معلمي المدارس الحكومية في الضفة الغربية
 نابلس.النجاح الوطنية



 "االحتراق النفسي لدى العاملين مع األشخاص ذوي االحتياجات.(٢٠٠١) . عدنان،فرح
-٢٤٧ . الجامعة األردنية.(٢)٢٨ . دراسات العلوم التربوية."الخاصة في دوله قطر
.٢٧٠





Al-Mahmoud, Firas Ibrahim Mahmoud. (2000). "Levels of burnout
among the teachers of English as foreign language in the northern
governorates of Palestine and their relation-ship with some
demographic variables". Master degree thesis submitted to faculty of
graduate studies in An-Najah National University. Palestine.



Cano-Garcı´a, F. J. Padilla - Mun˜oz. E.M. & Ortiz, M. A. (2005).
Personality and contextual variables in teacher burnout. Personality
and Individual Differences. 38. 929-940.



Chiu, S. & Tsai, M. (2006). "Relationships among burnout. job
involvement. and organizational citizenship behavior". Journal of
Psychology.140. 517-530



Davis, A.R. (2003)."Teacher burnout using a teacher mentor program
as an intervention". Digital Dissertations. A AT 3097866. 1-25



Friedman, I.A. (1991). "High and Low Burnout Schools: School
Culture Aspects of Teacher Burnout". The Journal of Educational
Research. 84(6). 325-333.



Gold, Yvonne. & Roth, Robert A. (1994). Teachers managing Stress
and Preventing Burnout: the Professional Health Solution. 2 ed. The
Flamer Press. London.



Iwanicki, E. & Scwab, R. (1980). A Cross Validation Study of the
Maslach Burnout Inventory .Educational and Psychological
Measurement.41: 1167-1174.

٢٠١٠ ،(٥)٢٤  مجلد،(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية

" ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "مستويات االحتراق النفسي لدى معلمات رياض األطفال في محافظة عجلون١٥٨٢



Jason, J. Teven. (2007). "Teacher Temperament: Correlates with
Teacher Caring. Burnout. and Organizational Outcomes.
Communication Education. 56(3). July 2007. 382-400



Johnson, F.D. (2006). "An inquiry of middle school Teacher stress
and burnout with prelitive analysis of the characteristics of teacher
most likely to experiences emotional exhaustional depersonalization
and low personal accomplishment with in-depth inter views". Ed
Dinunon University DIA-A6611. p03878



Loehr, James. E.(1997). Stress for Success: The Proven Program for
Transforming Stress into Positive Energy at Work. Times Books.
Random House .Inc. U.S.A.



Mabry, R.D. (2006). "Teacher Burnout factors: A study of Teachers
in the Maury county Tennessee". School. system EdD in Tennessee
state university DAI –A 66/08.p2793



Maslach, C. (2003). "Job burnout: New directions in research and
intervention". Current Directions in Psychological Science. 12(5).
189−192



Richard, G. marion, G. marich, E. (2006). "Beginning Teacher
burnout in Queensland schools Associations with serious intentions
to leave". The Australian Educational Researcher. 33(2). 61-76



Simpson, R.L. LaCava, P.G. & Graner, P.S. (2004). "The No Child
Left Behind Act: Challenges and implications for educators".
Intervention in School and Clinic. 40 (2). 67-75.



Schonfeld, I. S. (2001). "Stress in 1st-year woman teachers: The
context of social support and coping“.Genetic. Social. and General
Psychology Monographs. (127). 133-168



Tina, M. Colangelo. (2004). "Teacher Stress and Burnout and the
Role of Physical Activity and Parent Involvement". A Thesis
.Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree
of .Masters of Arts in Psychology Department of Psychology.
Central Connecticut State University New Britain. Connecticut

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٠ ،(٥)٢٤  مجلد،(مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية

عمار فريحات ،ووائل الربضي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٥٨٣

ZHOU Yan. WEN Jian-xin. (2007). "The Burnout Phenomenon of
Teachers under Various Conflicts". US-China Education Review.
4(1). (Serial No.26) 37-44



Yalçın, Ozdemir. (2007). "The Role of Classroom Management
Efficacy in Predicting Teacher Burnout". International Journal of
Social Sciences 2;4



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد ٢٠١٠ ،(٥)٢٤

 ١٥٨٤ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "مستويات االحتراق النفسي لدى معلمات رياض األطفال في محافظة عجلون"

ملحق رقم)(١
أختي المعلمة
يھ دف مقي اس ماس الش إل ى قي اس ظ اھرة االحت راق النفس ي عن د معلم ين نتيج ة لم ا ت واجھھم م ن
إحباطات,وضغوط أثناء ممارستھم لمھنة الت دريس يرج ى من ك قراءت ه تعليمات ه ب تمعن,ث م ق راءة ك ل عب ارة بعناي ة
واإلجابة عليھا بصدق ,وإذ نشكر تعاونك سلفا ،و نطمئنك بان جميع اإلجابات س تحاط بالس رية التام ة ،ول ن تس تخدم
إال ألغراض ھذه الدراسة.
الباحثان
*

المعلومات العامة
يرجى وضع إشارة ) (Xفي المربع المناسب

الروضة

حكومية

المؤھل العلمي

ماجستير

عدد الطالب

أكثر من  ٣٠طالب

سنوات الخبرة
الراتب الشھري

خاصة

من٣-١سنوات

بكالوريوس

دبلوم

 ٣٠-٢٠طالب
من ٥-٣سنوات

اقل من ١٠٠دينار
 ١٨٠-١٥٠دينار

اقل من الدبلوم
اقل من ٢٠طالب
اكثرمن  ٥سنوات

من ١٥٠-١٠٠دينار
أكثر من  ١٨٠دينار
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ثانيا ً :مقياس ماسالش لالحتراق النفسي
يشير مفھوم االحتراق النفسي إلى التغيرات في العالقات واالتجاھات من جانب الفرد نحو اآلخرين نتيج ة لم ا
يواجھه من إحباطات وضغوط العمل المختلفة.
يحتوى مقياس ماسالش على ) (٢٢فقرة ،يصف فيھا المعلم نفسه وما يتعرض له من احتراق.ولكل فق رة م ن
فقرات ھذا المقياس بعدين :األول تكرار حدوث الموقف ,والثاني شدة حدوثه .يرج ى من ك وض ع إش ارة ) (Xتح ت
الرقم المناسب والدال على إجابتك الحقيقية .وبالنسبة لداللة األرقام في المقياس يرجى مالحظة ما يلي:
في حالة التكرار يعني الرقم ) (٦أن الموقف يحدث معك يوميا ،والرقم ) (١أن الموقف يحدث معك قل يال ف ي
السنة ،والرقم ) (٥أن الموقف يحدث معك اقل من الرقم) (٦وھكذا.
أما بالنسبة للشدة فھي متدرجة من)  ( ٧-١حي ث يعن ي ال رقم ) (٧أن درج ة تعرض ك لھ ذا الموق ف قوي ة ج دا
ويعني الرقم ) (١أن درجة تعرضك لھذا الموقف ضعيفة جدا والرقم )  (٦يعن ي ان ك تتعرض ين لھ ذا الموق ف ولك ن
درجة شدته اقل وھكذا
تكرار الشعور باالحتراق
شدة الشعور باالحتراق النفسي
النفسي
الفقرة
الرقم
١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦
أش عر ب أنني مس تنزف انفعالي ا
١
من ممارستي للمھنة
أش عر أن ط اقتي مس تنفذة م ع
٢
نھاية اليوم الدراسي
أشعر ب القلق عن دما اس تيقظ م ن
٣
نومي واعرف أن على مواجھ ة
عمل جديد
إن التعامل مع الناس طول اليوم
٤
يسبب لي اإلجھاد والتعب
أش عر باالس تنزاف النفس ي م ن
٥
ممارستي لھذه المھنة
أش عر باإلرھ اق بس بب
٦
ممارستي لھذه المھنة
أش عر ب أنني أعم ل ف ي ھ ذه
٧
المھنة بإجھاد كبير
إن العم ل بش كل مباش ر م ع
٨
الناس يسبب لي ض غوطا نفس ية
شديدة
أش عر و ك أنني عل ى حاف ة
٩
الھاوي ة م ن ممارس تي لھ ذه
المھنة
اش عر أنن ي أتعام ل م ع بع ض
١٠
المعلمات وكأنھم أشياء ال بشر
أص بحت أكث ر قس وة م ع الن اس
١١
بعد التحاقي بھذه المھنة
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١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢

الفقرة

تكرار الشعور باالحتراق
النفسي
١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦

شدة الشعور باالحتراق النفسي
٧

٦

٥

٤

٣

٢

١

أحس باالنزعاج والقلق الن ھذه
المھنة تزيد من قسوة عواطفي
حقيق ة ال أھ تم أو اكت رث بم ا
يح دث م ع المعلم ين م ن
مشكالت
أش عر ب ان المعلم ات يل ومنني
عل ى بع ض المش اكل الت ي
تواجھھم
أستطيع أن افھم بسھولة مشاعر
المعلمين نحو األشياء
أتعامل بفعالية عالية مع مش اكل
المعلمين
أشعر أنني اثر ايجابي ا ف ي حي اة
كثي ر م ن الن اس م ن خ الل
ممارستي لھذه المھنة
أشعر بالحيوية والنشاط
أس تطيع بك ل س ھولة أن أخل ق
جوا نفسيا مريحا مع المعلمات
اش عر بالس عادة والراح ة بع د
العمل مع المعلمات
لق د أنج زت أش ياء كثي رة ذات
قيمة وأھمية في ھذه المھنة
أتعام ل م ع المش اكل االنفعالي ة
والعاطفي ة للمعلم ين أثن اء
ممارستي لھذه المھنة
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