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 ممخصال

في محافظة  األردنيةفي المدارس  االحتراق النفسي لدى المعممين الذين يدرسون الطمبة السوريين عمى ىدفت ىذه الدراسة الى التعرف
تكونت عينة الدراسة من حيث  ، ماسالشالباحثة مقياس  استخدمتالدراسة  أىدافمن وجية نظر المعممين أنفسيم، ولتحقيق إربد 

المستوى العام لالحتراق النفسي كان بدرجة  أنالنتائج  أظيرتلبسيطة. وقد ( معمم ومعممة تم اختيارىم بالطريقة العشوائية ا112)
في المرتبة األولى  االنفعالي اإلجيادُبعد  حيث جاء لألبعادبالنسبة  أما. ( 56.انحراف معياري )بو  (2.31حسابي ) منخفضة بمتوسط

في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بمغ  تبمد المشاعرجاء ُبعد ، بينما (79.وبانحراف معياري ) (2.95)متوسط حسابي بمغ بأعمى 
سنوات وألثر  الجنس )ذكر/ أنثى(ألثر  (a  =...0وجود فروق ذات داللة إحصائية )وعدم  .(81.وبانحراف معياري ) (1.91)

 العمل الدراسة توصيات أىموكانت . في جميع المجاالت وفي الدرجة الكمية الخبرة )اقل من خمس سنوات/ أكثر من خمس سنوات(
يجاد العالقات اإلنسانية داخل مجتمع المدرسة.  عمى تحسين أوضاع المعممين المينية واالجتماعية واالقتصادية، وا 

 .االحتراق النفسي، الطمبة السوريين الكممات المفتاحية:

Abstract 

The aim of this study is to identify the psychological Burnout among teachers who teach Syrian students 

in Irbid from the point of view of the teachers themselves. In order to achieve the objectives of the study, 

the researcher developed a measure of psychological Burnout. The sample consisted of (112) teachers 

who were selected in a simple random way. The results showed that the general level of psychological 

Burnout was low with an average of ( 2.31). As for the field, which came after the  Emotional Exhaustion 

in the first place with the highest average account (2.95), while came after the  Depersonalization  in the 

last place and an average of ( 1.91). And there is not statistical significant differences (a = 0.05) attributed 

to the impact of sex (male / female) in all fields and in the total score. And there is not statistical 

significant differences (a = 0.05) due to the effect of years of experience (less than five years / more than 

five years) in all fields and in the total score. 

Keywords: psychological Burnout, Syrian students. 
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 :مقدمةال
تضددددع معددددايير أخالقيددددة نابعددددة مددددن الدددددور الفاعددددل لممدرسددددة والُمعم ددددم فددددي  مددددن الدددددول فددددي العددددالم تسددددعى إلددددى أن الكثيددددر بدددددأت          

 الدددمج ومبدددأ الشدداممة، المدرسددة فمسددفة مددن وانطالقددا، األخالقيددة المجتمددعب باعتبارىمددا ُيسدديمان فددي تربيددة المتعم مددين عمددى القدديم
 التعامدل عمدى وقدادرا المدتعمم، سدموك فدي تغييدر عمدى إحدداث قدادرا المعمدم يكدون أن بدد ال الحديثدة، التربيدة بدو ادتند التربدوي الدذي

 والوصدول التعميميدة العمميدة أىدداف تحقيدق أجدل مدناألكاديميدة،  وقددراتيم الثقافيدة، خمفيداتيم عدن النظدر بغدض الطمبدةجميدع  مدع
فيددو الددذي يربألددي األجيددال، وينشدد  التنشددئة  ،النبيددل ىددذا الدددور إليددو أسددند يالددذ المجتمددع عنيددا يرضددى مخرجددات تعميميددة إلددى

 .األنماط السموكية الخاطئةيعدألل ما استطاع من  والسميمة، ويزرع القيم اإليجابيألة، 

، وقدددددات تحدددددول دون قيامدددددو بددددددوره كدددددامالوعندددددد الحدددددديث عدددددن المعمدددددم فدددددي المؤسسدددددات التعميميدددددة تبدددددرز فدددددي طريدددددق ىدددددذا المعمدددددم مع       
، إذ غالبددددا مددددا يترتدددد  منددددو ضددددمن المسددددتوى المتوقددددعاألمددددر الددددذي مددددن شددددأنو أن يسدددديم فددددي إحساسددددو بددددالعجز عددددن تقددددديم العمددددل المطمددددو  

 . (2011) الشيوخ ، تضع المعمم تحت وطأة الضغوط النفسية  ،عمى ذلك حدوث االضطرا  وحالة من اإلجياد

 الموضدوع بددايات كاندت وقدد التربدويب المجدال فدي موضدوعات الميمدةال مدن المعممدين لددى النفسدي االحتدراق موضدوع إن       
لإلشدددارة إلدددى االسدددتجابات الجسدددمية " Freude nbergerفرويدددد نبرجدددر " عمدددى يدددد العدددالم  العشدددرين، القدددرن مدددن فدددي السدددبعينات

أىددددداف صددددعبة والتددددي الميددددن اإلنسددددانية الددددذين يرىقددددون أنفسدددديم فددددي السددددعي لتحقيددددق  واالنفعاليددددة لضددددغوط العمددددل لدددددى العدددداممين فددددي
 ،العمميددة المددؤتمرات فددي لددو وطددرحيم واالجتمدداع، عممدداء الددنفس لكتابددات نتيجددة بددو االىتمدام وتددماآلخددرين. كمددا  تخدص مسدداعدة

 .(2010المختمفة )القريوتي،  اإلعالم وسائل وفي

  نظدرا وذلدك األخيدرة، السدنوات ىمدد السديكولوجية عمدى الدراسدات فدي بدارزا اىتمامدا النفسدي االحتدراق ظداىرة أثدارتىدذا وقدد      
 الدتحكم ال يسدتطيعون التدي الظدروف بعدض إلدى العداممون يتعدرض حيدث سدوء التوافدق، إلدى تدؤدى سدمبية آثدار مدن تسدببو لمدا

 مدنيم، المطموبدة بالميدام القيدام عدن بدالعجز إحساسديم فدي الدذي يسداىم األمدر فعدال، بشدكل بددورىم قيداميم دون يحدول ممدا فييدا،
 بدالعجز الشدعور األخدرى، وىدذا الخطيدرة السدمبية اآلثدار إلدى باإلضدافة القدرارات، ومتخدذو اإلداريدون يتوقعدو مدنيم الدذي وبالمسدتوى

 .(2008النفسي )الزىراني،  االنفعالي واالستنزاف اإلنياك من حالة إلى بيم يؤدى الجيد استنفاذ مع

ج الظدددددروف البيئيدددددة والفيزيقيدددددة، ويدددددرى القدددددائمين عمدددددى ىدددددذه النظريدددددة وتفسدددددر النظريدددددة السدددددموكية السدددددموك اإلنسددددداني عمدددددى اندددددو نتدددددا       
مددددن خالليددددا الددددتحكم  أمكددددنان االحتددددراق النفسددددي ىددددو حالددددة داخميددددة شددددانو شددددان الغضدددد  والقمددددق نتيجددددة لعوامددددل بيئيددددة اذا مددددا ضددددبطت 

 .)01: 4.02باالحتراق النفسي )الحاتمي، 

يعدددددود بدددددالنفع عمدددددى المعمدددددم والمدددددتعمم والعمميدددددة التعميميدددددة، حيدددددث  األىميدددددةفدددددي غايدددددة  أمدددددردراسدددددة ظددددداىرة االحتدددددراق النفسدددددي  إن
 تبعددددا لددددذلك تتحسددددن عالقتددددو بمددددن حولددددو.بصددددحة نفسددددية مسددددتقرة نسددددبيا، و  تمتعددددوومسدددداعدة المعمددددم فددددي  السددددمبية، آثارىددددانسددددتطيع تفددددادي 

بحيدددددث الفدددددرد  بدددددأداءعمدددددق والتعددددد  فدددددي مواقدددددف مصدددددحوبة بتوقعدددددات شخصددددية مرتفعدددددة تت اإلنيدددداكمدددددن حالدددددة  :"فدددداالحتراق النفسدددددي يعتبدددددر
العجدددز والنظدددرة الدونيددددة لنفسدددو وعددددم الرغبدددة فدددي العمدددل والندددددم  إلدددىوقدددد يدددؤدي بدددو  ،المينيددددة أمدددورهيفقدددد المعمدددم السددديطرة عمدددى مجريدددات 

 .(6:  4.01، أمينة" )لكاملوقد يتغي  عن عممو او ال يؤديو عمى النحو ا ،عمى اختياره ىذه المينة

"مظدددداىر سددددمبية مددددن  :عمددددى انددددو( 2006:17فددددي الحمددددر،  إليددددة)المشددددار ( Sedman&Zagerزكددددر) كمددددا ويعرفددددو سدددديدمان و      
 ". اإلدارةاالستجابات لمضغط المصاح  لمتدريس وعممياتو والطال  ونقص دعم 
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( فيعدددددددرف االحتدددددددراق النفسدددددددي بأندددددددو : "اسدددددددتنزاف جسدددددددمي وانفعدددددددالي بشدددددددكل كامدددددددل ب بسدددددددب  الضدددددددغط Mcbrideأمدددددددا ماكبرايدددددددد )       
، بحيدددددث يشدددددعر الفدددددرد أندددددو غيدددددر قدددددادر عمدددددى التكامدددددل مدددددع أي التدددددوازن بدددددين المتطمبدددددات والقددددددرات عدددددن الحدددددد ، ويندددددتج عندددددو عددددددم الزائدددددد

 (.184: 2015،نوارب وحشاني) "ضغط إضافي في الوقت الحالي مما يؤدي لالحتراق النفسي
العصدددددددددبي  اإلجيدددددددددادتمثدددددددددل فدددددددددي ت أعدددددددددراضمجموعدددددددددة بأندددددددددو: "( االحتدددددددددراق النفسدددددددددي Maslach,1986:55وعرفدددددددددت ماسدددددددددالش )      

والتددددي يمكددددن  ،عددددن االنجدددداز فددددي المجددددال المينددددي الرضددددابعدددددم  واإلحسدددداسواسددددتنفاذ الطاقددددة االنفعاليددددة والتجددددرد مددددن النددددواحي الشخصددددية 
 .اآلخرين"تقضي طبيعتيا تعامميم مع  بأعمالالذين يقومون  األفرادتحدث لدى  أن

خمصددددددددين والممتددددددددزمين فددددددددي العمددددددددل ىددددددددم أكثددددددددر عرضددددددددة لالحتددددددددراق النفسددددددددي، الم أنعمددددددددى ( 1209: 2008، الزىرانددددددددي)وتؤكددددددددد       
وتضدددديف إلددددييم كددددذلك األفددددراد ذوي الدافعيددددة القويددددة لمنجدددداح المينددددي، فالجماعددددة المينيددددة األكثددددر عرضددددة لالحتددددراق النفسددددي ىددددي األكثددددر 

 مثالية والتزاما بمينتيا.
الزائدددددة عددددن  األعمددددالنتيجددددة  باإلرىدددداقفسددددية تصددددي  المعمددددم نسددددتنتج مددددن خددددالل كددددل ىددددذه التعريفددددات ان االحتددددراق النفسددددي ىددددو حالددددة ن

 نظرتو السمبية نحو ذاتو. إلىطاقتو، وضغوطات العمل مما يؤدي بو 
(، Chiu and Tsai, 2006(، و جيددددو و تسدددداوي )Maslach,2003عدددددد مددددن البدددداحثين مثددددل: ماسددددالش ) أوردوقددددد         

 رئيسية ىي: أبعادلالحتراق النفسي ثالثة  إن(، Jason,2007وجاسون )
: شعور المعمم بالتع  والقمق والعصبية وانخفاض الروح المعنوية ونقص (Emotional Exhaustion) ياالنفعال اإلجياد .0

االىتمام بالموضوع الذي يدرسو، وذلك استجابة لضغوط العمل الزائدة عن طاقة المعمم لمتحمل، وىذا الشعور يكون انفعاليا ناتج 
 عن ضغوط العمل.

مواقف سمبية تجاه العمل والطمبة، ويرفض التعامل مع الطمبة كبشر بل  يطور المعمم(: Depersonalizationمد المشاعر )تب .4
 كتمة من المشاعر السمبية. إلىويتحول  ، ويمتاز المعمم بالقسوةيتعامل معيم كأشياء

م المعمم نفAccomplishmen tLack of Personalنقص الشعور باالنجاز ) .3 ويشعر بعدم الكفاءة  ،سو بطريقة سمبية(: يقوأل
وان لديو نقص في المقدرة عمى مواجية  ،والمقدرة عمى االنجاز وانو غير مؤىل لمتعامل مع الطمبة وتقديم العون ليم والمساعدة

 يشكو من اختياراتو المينية. يبدأومن ثم  ،المشكالت التي تواجيو في العمل
 االتددزان، عدددم مددن بحالددة ويبدددأ مرضددية، أي أعددراض كتطددور المعمددم يصددي  لددذيا النفسددي االحتددراق يتطددور           
 فدي الرغبدة وعددم التددريس مدن تنفيدذه، واالنزعداج عمدى القددرة وضدعف العمدل، متطمبدات مواجيدة عمدى وعددم القددرة واالسدتقرار،

 المدادةمدع  وأ ،طدال ال مدع اممدوفدي تع سدواء إيجابيدة اقتراحدات أي مناقشدة فدي الرغبدة وعددم فدي مجالدو، جديدد ىدو مدا مواكبدة
 .( 2008 ، يالتعميمية )القريوت

االحتدددددراق النفسدددددي يسدددددب  األذى لممعمدددددم، حيدددددث يدددددؤدي إلدددددى الكثيدددددر مدددددن المشدددددكالت النفسدددددية مثدددددل االنطدددددواء، واليدددددأس،  أنكمدددددا 
لتدددددددي يتعدددددددرض ليدددددددا والقمددددددق، والخدددددددوف، وعددددددددم الدافعيدددددددة، وضددددددعف اإلنتددددددداج، والالمبددددددداالة التدددددددي تنددددددتج غالبدددددددًا عدددددددن الضدددددددغوط النفسددددددية ا

وعمدددددى المؤسسدددددة التدددددي يعمدددددل بيدددددا، وتدددددؤدي إلدددددى مدددددا  المعمدددددم، وصدددددحتوالمعممدددددون أثنددددداء عمميدددددم، ممدددددا يدددددنعكس سدددددمبًا عمدددددى شخصدددددية 
، وبددددث ىددددذا الشددددعور فددددي تمثددددل فددددي انطفدددداء شددددعمة حمدددداس المعمددددميسددددمى تربويددددًا ونفسدددديًا بظدددداىرة "االنطفدددداء" أو "اإلجيدددداد النفسددددي" التددددي ت

 (.2005العمرية، العمل، وقد تسب  لو أمراضًا جسمية، واضطرابات نفسية مختمفة ) نفوس الطمبة والزمالء في

 : (2014، وىي ) القيسي ، عواملمن الوينشأ االحتراق النفسي نتيجة لمجموعة     
 وتشتمل عمى الكفاءة المينية، والرغبة في العمل، وسمات الشخصية، والدخل الشيري. الشخصية:العوامل  -
التعامددددل مددددع الحدددداالت  أثندددداءماعيددددة: يعددددد الدددددعم االجتمدددداعي احددددد العوامددددل المسدددداندة لممعمددددم فددددي عممددددو وخاصددددة العوامددددل االجت -

 الصعبة.
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المينيدددددة: تدددددؤثر البيئدددددة المينيدددددة عمدددددى أداء األفدددددراد وشدددددعورىم بالرضدددددا الدددددوظيفي، فددددد ذا كاندددددت الوظيفدددددة تمتددددداز بدددددالتكرار  العوامدددددل -
 أنوشددددعورىم باإلجيدددداد، كمددددا  عدددددم التكيددددف مددددع ظددددروف و متطمبددددات العمددددل  والرتابددددة تددددؤدي إلددددى تدددددني الدافعيددددة لدددددييم نتيجددددة

 . فشل الفرد في تحقيق احتياجاتو الشخصية التي يتوقعيا من الوظيفة سيؤدي بو إلى االحتراق النفسي
المعمددم جيددا كبيدرا فددي العمدل ومددا  يبددذل عنددماويكدون ذلددك   :االيجدابي التعزيدز قمدة ىدو آخددر عامددل وجددود إلددى إضدافة

ون ذلددددك مؤشددددرا تخددددص مصددددمحة الطالدددد ،  دون مقابددددل مددددادي او معنددددوي يكدددد إبداعيددددة وأعمددددال إضددددافيةيسددددتمزم ذلددددك مددددن سدددداعات 
 (.2..4الذي يعيشو ىذا المعمم ) وضاح،  النفسي عن المعاناة واالحتراق أخر
دارتيددددا، فددددان نظرتددددو السددددمبية ن       ذا لددددم تتحسددددن نفسددددية المعمددددم ولددددم يسددددتطع مواجيددددة الضددددغوط وا  حددددو مينددددة التعمدددديم تتحددددول مددددن وا 

 اتجاه إلى فعل.
 أعددددددراضتصددددددبة ميددددددددة مددددددن كددددددل شدددددديء تقريبددددددا، وتصددددددبة  األندددددداوعندددددددما يصددددددل االحتددددددراق النفسددددددي لمرحمددددددة نيائيددددددة، فددددددان  

الضدددددغط الجسددددددية منتظمدددددة وتكدددددون الثقدددددة بدددددالنفس متدنيدددددة، وتصدددددبة فعاليدددددة العمدددددل ضدددددعيفة، كمدددددا تضددددديع العالقدددددات االجتماعيدددددة بشدددددكل 
ال  تدددددي تسددددديطر عمدددددى تفكيدددددر الشدددددخص، وعنددددددىاال األساسددددديةاجدددددة الدددددى التغييدددددر او اليدددددرو  مدددددن الواقدددددع ىدددددي الفكدددددرة كبيدددددر وتصدددددبة الح

 (.2..4يدرك المعمم سوى خيارات التقاعد او تغيير الوظيفة ) عوض، 
را نظدددددرا ألىميدددددة الددددددور الدددددذي يقدددددوم بدددددو المعممدددددون، فيدددددم يعدددددانون مدددددن مشدددددكالت تتعمدددددق بطبيعدددددة ميندددددتيم كونيدددددا تتطمددددد  كثيددددد و  

مددددددن الصددددددبر والتحمددددددل والعطدددددداء، ممددددددا يددددددؤدي فددددددي غالدددددد  األحيددددددان شددددددعور ىددددددؤالء بدددددداحتراق نفسددددددي بمسددددددتويات متفاوتددددددة تبعددددددا لتبدددددداين 
 دراسددددة جالددددك شخصددددياتيم وقدددددراتيم عمددددى تحمددددل الضددددغوط. ولقددددد تناولددددت العديددددد مددددن الدراسددددات االحتددددراق النفسددددي لممعممددددين منيددددا: 

 النفسددي، والقمددق، االحتددراقو  التدددريس، مينددة ضددغوط بددين العالقددة تقصدديى التددي ىدددفت إلدد,Jack and Jill)  (2003  وجيددل
 ضدغوط العمدل أن النتدائج وأظيدرت والثانويدة، األساسدية، فدي المدرحمتين ومعممدة، معممداً  ( 86 )  مدن مكوندة عيندة لددى والتدوتر،
أقددل  يكوندون السدمبية، أمدزجتيم ظديمتن عمددى القدادرين المعممدين النفسدي، وأن االحتدراق إلددى تدؤدي التددريس، ميندة عدن الناتجدة
 Pandey)دراسدة بانددي وتربتدي  امدا .أمدزجتيم عمدى السديطرة ال يسدتطيعون الدذين أولئدك مدن النفسدي، االحتدراق لمخداطر عرضدة

& Tripathi, 2004) حددددول الضددددغوط واالحتددددراق النفسددددي المينددددي المدددددرك عنددددد المعممددددين الددددذكور،  وآثددددار الضددددغوط  فقددددد كانددددت
( معممدددددا، وقدددددد أظيدددددرت النتدددددائج وجدددددود مسدددددتوى متوسدددددط مدددددن 56التنبدددددؤ بددددداالحتراق النفسدددددي، تكوندددددت عيندددددة الدراسدددددة مدددددن )الوظيفيدددددة فدددددي 

الضددددغوط المينيدددددة باإلضدددددافة إلدددددى االحتدددددراق النفسدددددي فدددددي العيندددددة، وقدددددد ارتبطدددددت عوامدددددل ضدددددغوط الوظدددددائف ارتباطدددددا ايجابيدددددا باالسدددددتنزاف 
ا باالنجددددداز الشخصدددددي، وقدددددد وجدددددد أن غمدددددوض األدوار وضدددددغط اإلدارة المدرسدددددية االنفعدددددالي لالحتدددددراق النفسدددددي، وارتبطدددددت ارتباطدددددا سدددددمبي

ىدددددي مدددددن أىدددددم مؤشدددددرات االحتدددددراق النفسدددددي، وظدددددروف العمدددددل غيدددددر السدددددميمة ظيدددددرت كمؤشدددددرات عمدددددى االسدددددتنزاف االنفعدددددالي واالنجددددداز 
مالزمدددددة االحتدددددراق الشخصدددددي، كمدددددا توصدددددمت الدراسدددددة إلدددددى أن التددددددريس ىدددددو ميندددددة تسدددددب  الضدددددغوط وان المعممدددددين يتعرضدددددون لخطدددددر 

عددن عالقتددو االحتددراق  البحدث إلددى ىددفت التددي  (Goddard and Goddard, 2006)و جددودارد   جدودارد دراسددة امددا النفسدي.
 بدين المدؤثر، االيجدابي ان الدرابط نظريدة اختبدار جاند  إلدى التعمديم ، لميندة المبكدر معددل العدزوف ارتفداع أسدبا  النفسدي فدي

 ) مدن عيندة اخدذ تدم ىددفي الدراسدة، ولتحقيدق .المينيدة حيداتيم بدايدة فدي أساسدا متمركدز ة التعمديم،لميند وتدركيم المعممدين، عدزوف
 عدن وسدؤاليم اسدتبانو ليدم، عمدل تدم ، 2004 عدام فدي الميندة، مدن الثانيدة أو سدنتيم األولدى، فدي اسدتراليا، فدي معممدا ( 112
 العدزوف الرتفداع معددالت والمباشدرة، الواقعيدة األسدبا  أىدم نمد النفسدي، أن االحتدراق إلدى النتدائج وأشدارت .ميندتيم لتدرك نيدتيم
 الشددعور باإلنجدداز ونقددص االنفعددالي، اإلجيدداد بعدددي فددي النفسددي، مسددتوى االحتددراق أن أظيددرت، كمددا التدددريس، مينددة عددن

 .االحتراق النفسي مستوى وارتفاع التدريس، ترك مينة في الرغبة بين عالقة ثمة وأن ،" عال  " الشخصي
 مددن عينددة لدددى النفسددي االحتددراقمسددتوى   عمددىالتعددرف  إلددى ( التددي ىدددفت2006راسددة القريددوتي، و الخطيدد  )د وفددي

 وحالتددو ودخمددو الشدديري المعمددم وجددنس الطالدد  فئددة بدداختالف بدداألردن، الخاصددة االحتياجددات وذوي الطمبددة العدداديين معممددي
 مدن (318 و) الدذكور مدن ( 129 ) مدنيم عممدةمعمدًم وم ( 447 ) عمدى الدراسدة عيندة واشدتممت .وتخصصدو االجتماعيدة
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 لدو اسدتخرجت وقدد النفسدي لالحتدراق   Shrink, 1996)شدرنك ) مقيداس الدراسدة لتحقيدق أغدراض الباحثدان اسدتخدم وقدد .اإلنداث
 دوجدو  عددم إلدى الدارسدة نتدائج أشدارت .والثبدات الصددق مدن مقبولدة بدرجدة يتمتدع المقيداس أن بيندت والثبدات، الصددق عدن دالالت
 وجدود النتدائج أظيدرت حدين فدي ،االجتماعيدة حالتدو أو المعمدم لجدنس النفسدي تعدزى االحتدراق درجدة فدي إحصدائيا دالدة فدروق
 المرتفدع. الددخل مقارندة بدذوي والمتوسدط المدنخفض الددخل ذوي ولصدالة الددخل مسدتوى إلدى تعدزى داللدة إحصدائية ذات فدروق
المدرسددية  البينمنظميددة الثقددة بددين العالقددة عددن الكشددف ( التددي ىدددفت2012دراسددة كددل مددن الخاليمددة، والشدداي ، وصددالة ) وفددي

 ) فدي يعممدون ومعمألمدة معمألمداً (   ( 374مدن  الدراسدة عيندة وتكوندت . الزرقداء محافظدة مددارس فدي لممعمألمدين النفسدي واالحتدراق
 .2010/ 2009 الدراسدي العدام خدالل الزرقداء محافظدة فدي الحكوميدة مدن المددارس عشدوائية بصدورة اختيارىدا تدم مدرسدة ( 50
ام  أن إلدى النتدائج أشدارت وفيمدا  .البياندات النفسدي لجمدع لالحتدراق ماسدالش وقائمدة المدرسدية البينمنظميدة الثقدة مقيداس واسدتخدا
إلدى  النتدائج أشدارت و بينمدا  .مقبولدة واإلدارة بدالزمالء ثقدتيم أن وتبدين مدنخفض، وأوليداء أمدورىم بالطمبدة المعمألمدين ثقدة مسدتوى

 ويشدعرون الشدعور، بتبمألدد يشدعرون أنيدم ال إال اإلنجداز وتددني االنفعدالي اإلجيداد مدن مرتفدع بمسدتوى يشدعرون المعمألمدين أن
 النفسدي االحتددراق مسددتويات تعدرألف إلددى ىدددفتدراسدة ب( 2013السددمخي ) وقدد قددام .العددام النفسددي االحتدراق مددن معتدددل بمسدتوى

دان، فدي مديندة الخاصدة، المددارس فدي نالعداممي اإلسدالمية التربيدة معممدي لددى  العممدي، والمؤىدل الجدنس، متغيدرات ضدوء فدي عمأل
 عمدى الدراسدة تطبيدق وتدم .المعمدم يدرسديا التدي االجتماعيدة، والمرحمدة والحالدة والعمدر، الشديري، والددخل الخبدرة، سدنوات وعددد
 الدراسدة نتدائج كشدفت .النفسدي لالحتدراق (Maslach)ماسدالش  مقيداس باسدتخدام ومعممدة معممداً  (166 ) بمغدت عشدوائية عيندة

 عمدى النفسدي، لالحتدراق ماسدالش معدايير معتدداًل حسد  كدان اإلسدالمية التربيدة معممدي لددى النفسدي االحتدراق مسدتوى أن ،
 يفد دال فدرق وجدود إلدى النتدائج الشدعور باالنجداز. وأشدارت نقدص بعدد عمدى ومرتفعداً  المشداعر، وتبمألدد االنفعدالي، اإلجيداد بعددي
 االحتدراق  مسدتوى فدي إحصدائياً  دالدة فدروق وعددم وجدود الدذكور، لصدالة االنفعدالي اإلجيداد بعدد عمدى النفسدي االحتدراق مسدتوى
 الخبدرة وسدنوات العميدا، العمميدة ذوي المدؤىالت المعممدين أنراسدة الد وكشدفت .االجتماعيدة وحالتدو المعمدم، لعمدر تبعداً  النفسدي
 لمتغيدر تبعداً  إحصدائيا دالدة فدروق أظيدرت وجدود كمدا .بداالحتراق النفسدي شدعورا  األكثدر ىدم ،المرتفدع الشديري والددخل الطويمدة،
حدددول التعدددرف عمدددى مسدددتوى االحتدددراق دراسدددة ( 2014الحددداتمي )كمدددا اجدددرى   .األساسدددية المرحمدددة ولصدددالة التدريسدددية، المرحمدددة

تدددددم اسدددددتخدام مقيددددداس االحتدددددراق النفسدددددي مدددددن أعدددددداد  النفسدددددي لددددددى المعممدددددين العمدددددانيين بمحافظدددددة الظددددداىرة، ولتحقيدددددق أىدددددداف الدراسدددددة
( 4( مدددددددددارس لإلندددددددداث و )5( معممددددددددة، مددددددددوزعين عمددددددددى )137( معممددددددددا، و )84(. تكونددددددددت عينددددددددة الدراسددددددددة مددددددددن )2005الحراصددددددددي )

مدددددددارس لمدددددددذكور، تدددددددم اختيارىدددددددا عشدددددددوائيا. وقدددددددد أظيدددددددرت النتددددددائج أن المسدددددددتوى العدددددددام لالحتدددددددراق النفسدددددددي ىدددددددو متوسدددددددط، وان اسدددددددتخدام 
مواجيددددة المشددددكالت لدددددى المعممددددين العمددددانيين ىددددو متوسددددط. وكددددذلك أظيددددرت نتددددائج الدراسددددة إلددددى وجددددود عالقددددة دالددددة إحصددددائية  أسددددالي 

)موجبددددة( بددددين بعدددددي االحتددددراق النفسددددي ) تبمددددد المشدددداعر واإلجيدددداد االنفعددددالي( وأسددددالي  مواجيددددة المشددددكالت، وعدددددم وجددددود عالقددددة دالددددة 
وقددددددد اجددددددرى قريطددددددع  ص الشددددددعور باالنجدددددداز الشخصددددددي وأسددددددالي  مواجيددددددة المشددددددكالت.إحصددددددائيا بددددددين االحتددددددراق النفسددددددي عنددددددد بعددددددد نقدددددد

( دراسددددددة كشددددددفت عددددددن مسددددددتوى الضددددددغوط النفسددددددية لدددددددى المعممددددددين وعالقتيددددددا بددددددالرض ن الحيدددددداة، تكونددددددت عينددددددة الدراسددددددة مددددددن 4.02)
الباديدددددددة الشدددددددمالية الغربيدددددددة، ( معممدددددددا ومعممدددددددة تدددددددم اختيدددددددارىم عشدددددددوائيا مدددددددن المددددددددارس التابعدددددددة لمديريدددددددة التربيدددددددة والتعمددددددديم لمدددددددواء .32)

اسددددددتخدمت الدراسددددددة مقياسددددددي الضددددددغوط النفسددددددية والرضددددددا عددددددن الحيدددددداة، واشددددددارت النتددددددائج الددددددى وجددددددود مسددددددتوى منوسددددددط مددددددن الضددددددغوط 
، ولدددددددى ذوي الخبددددددرة النفسددددددية لدددددددى المعممددددددين. كمددددددا اشددددددارت النتددددددائج ان الضددددددغوط النفسددددددية لدددددددى الددددددذكور اعمددددددى منيددددددا لدددددددى االندددددداث

( التددددي سددددعت لمكشددددف عددددن مسددددتوى االحتددددراق 4.01وفددددي دراسددددة امينددددة ) ذوي الخبددددرة المتوسددددطة والطويمددددة. القصدددديرة اعمددددى منيددددا لدددددى
النفسدددددي عندددددد أسددددداتذة التعمددددديم المتوسدددددط بواليدددددة سدددددعيدة وبوسدددددمغون واليدددددة )البددددديض(، اسدددددتخدمت ىدددددذه الدراسدددددة وفدددددق المدددددنيج الوصدددددفي، 

( معمددددددم ومعممددددددة مددددددن التعمدددددديم المتوسددددددط، ..0ينددددددة مددددددن )حيددددددث تددددددم االعتمدددددداد عمددددددى مقدددددديس االحتددددددراق النفسددددددي لماسددددددالش، تكونددددددت الع
واظيدددددرت نتدددددائج الدراسدددددة وجدددددود مسدددددتوى متوسدددددط مدددددن االحتدددددراق النفسدددددي لددددددى اسددددداتذه التعمددددديم المتوسدددددط، وال توجدددددد فدددددروق ذات داللدددددة 

 ( التددددددي ىدددددددفت الددددددى معرفددددددة4.01امددددددا دراسددددددة مكددددددي ومعددددددروف ) احصددددددائية تعددددددزى الثددددددر الجددددددنس )ذكددددددر/ انثددددددى(، و الخبددددددرة المينيددددددة.
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( معممددددددا بمحافظددددددة تممسددددددان بددددددالغر  الجزائددددددري، طبددددددق عمددددددييم مقيدددددداس 002عالقددددددة االحتددددددراق النفسددددددي باسددددددتراتيجيات مواجيتددددددو لدددددددى )
االحتدددددددراق النفسدددددددي لماسدددددددالش، ومقيددددددداس اسدددددددتراتيجيات المواجيدددددددة النددددددددلر وبدددددددارك، وقدددددددد اظيدددددددرت النتدددددددائج اندددددددو يعددددددداني المعممدددددددون مدددددددن 

صددددددل الددددددى وجدددددددود عالقددددددة ارتباطيددددددة عكسددددددية بددددددين بعددددددد نقددددددص الشددددددعور باالنجددددددداز االحتددددددراق النفسددددددي بدرجددددددة متوسددددددطة. كمددددددا تددددددم التو 
الدددددى وجددددددود عالقددددددة  الشخصدددددي كاحددددددد ابعددددداد االحتددددددراق النفسددددددي وحدددددل المشددددددكل كاحددددددد ابعددددداد اسددددددتراتيجيات التعامددددددل، كمدددددا تددددددم التوصددددددل

 حدددددد ابعددددداد اسدددددتراتيجيات التعامدددددل، ارتباطيدددددة طرديدددددة دالدددددة احصدددددائيا بدددددين االجيددددداد االنفعدددددالي كاحدددددد ابعددددداد االحتدددددراق النفسدددددي واالنفعدددددال كا
 ال توجد فروق دالة احصائيا عند مستوى الداللة في االحتراق النفسي تعزى لمتغير الجنس.

 التدددريس مينددة ضددغوط بددين العالقددة خددالل مددا تددم عرضددو مددن دراسدددات سددابقة يالحددظ بددان معظددم الدراسددات تحدددثت عدددنومددن 
 ,Pandey & Tripathi)ودراسددة باندددي وتربتددي ، ,Jack and Jill)  (2003  وجيددل جالددككمددا فددي دراسددة  النفسددي االحتددراقو 

 لمينددة المبكددر معدددل العددزوف ارتفدداع االحتددراق النفسددي وعالقتددو بأسددبا (، وبعضدديا تندداول 2014ودراسددة الحدداتمي ) ،(2004
 االحتددراقاول ، وفددي بعددض الدراسددات تددم تندد(Goddard and Goddard, 2006)و جددودارد   التعمدديم كمددا فددي دراسددة جددودارد

(، وفددي 2006الخاصددة كمددا فددي دراسددة القريددوتي، و الخطيدد  ) االحتياجددات وذوي الطمبددة العدداديين معممددي مددن عينددة لدددى النفسددي
الخاليمددة،  لممعمألمددين كمددا فددي دراسددة النفسددي المدرسددية واالحتددراق البينمنظميددة الثقددة بددين العالقددة بعددض الدراسددات تحدددثت عددن

 .(2012والشاي ، وصالة )
نالحدددددددظ مدددددددن خدددددددالل مراجعدددددددة األد  السدددددددابق والدراسدددددددات السدددددددابقة المتعمقدددددددة بموضدددددددوع الدراسدددددددة الحاليدددددددة نددددددددرة الدراسدددددددات التدددددددي        

. خاصدددددة أن مسدددددالة تربيدددددة وتعمددددديم الطمبدددددة الالجئدددددين السددددددوريين السدددددوريينتناولدددددت االحتدددددراق النفسدددددي لممعممدددددين الدددددذين يدرسدددددون الطمبدددددة 
عمدددددى صدددددعيد مسدددددتقبل المجتمدددددع السدددددوري مدددددن جيدددددة ومسدددددتقبل المجتمعدددددات المستضددددديفة ليدددددم تشدددددكل مصددددددر قمدددددق كبيدددددر نظدددددرا ألىميتيدددددا 

مدددددن جيدددددة أخدددددرى. الن الطدددددال  ىدددددم مركدددددز التعمددددديم، فدددددأي خمدددددل أو ضدددددعف فدددددي احدددددد عناصدددددر العمميدددددة التعميمدددددة خاصدددددة المعمدددددم يكدددددون 
 .أثرىا كبيرا عمييم، وىذا ما تميزت بو ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة

 
  :مشكمة الدراسة

وثقل الرسالة التي يحمميا، فطبيعة عمل  أىميةمعاناة المعمم من االحتراق النفسي تكاد تكون متقاربة بسب   أن إالرغم اختالف البيئات     
ن الضددغوط الناجمددة عددن ظددروف العمددل. كمددا سددجل معيددد الضددغط بسددب  معاناتددو اليوميددة مدد واإلحبدداط لإلصددابة بددالتوترالمعمددم تجعمددو مييددأ 

ضدغوط ومدن من المعممين الجدد يتركدون ميندة التددريس فدي سدنواتيم األولدى نتيجدة مدا يتعرضدون لدو مدن  (%.0-.2)أن حوالي  األمريكي
  (.4.01أعراض لالحتراق النفسي )امينة ، 

لسدوري و رغدم قمدة المدوارد الموجدودة قوبدل الوضدع ا التعمديم،ألقى المجوء السوري غمامدة عمدى كافدة القطاعدات بمدا فييدا قطداع  لقد 
 ميع.بالتزام الدولة األردنية األخالقي بتوفير التعميم لكل طفل عمى أراضييا بغض النظر عن عرقو أو جنسو أو دينو باعتبار التعميم حقا لمج

ال وفي ظل ىذه األوضاع فقد تأثر قطاع التعميم بشكل كبير في محافظة اربد نتيجة الزيادة المضطربة في أعداد الطمبدة وخاصدة بعدد اسدتقب
الحكومية، والذي أدى إلى العدودة إلدى نظدام الفتدرتين واسدتئجار المزيدد مدن المددارس الحكوميدة، والدذي  األردنية الطمبة السوريين في المدارس

 انعكس سمبا عمى نوعية التعميم والحد من قدرة الحكومة عمى بناء مدارس جديدة وتوسعة القائم منيا. 
ضدوء عمدى موضدوع االحتدراق النفسدي الدذي يعدد إحددى نتدائج األزمدات النفسدية الخطيدرة عمدى من ىنا برزت الحاجدة إلدى تسدميط  ال

ون الكوادر البشرية العاممة في مؤسسات التعميم بشكل عام، والتي تؤثر سمبيًا في الجان  االجتماعي، والصحي، والنفسدي لألفدراد الدذين يعدان
ن ذلددك يددؤثر سددمبًا عمددى أىددم مددا منيددا والددذين يفتددرض فددييم القيددام بعمميددم بطرائددق تتسددم ب موجددود فددي العمميددة التعميميددة ىددو الفاعميددة، كمددا وا 

ذلك التفاعل الذي لن يكون مجديًا سواء فدي نقدل المعمومدة أو تفسديرىا أو نجداح عمميدة االتصدال  وىو التفاعل بين المعمم والطال ،وجوىرىا 
فددي  الطمبددة السددوريينحددوارات التددي دارت بينيددا وبددين المعممددين الددذين يدرسددون ولعددل مددا دفددع الباحثددة لمقيددام بيددذه الدراسددة ىددو ال.  بشددكل عددام
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فكددان البددد مددن تسددميط الضددوء عمددى االحتددراق النفسددي لدددى  تددواجييم.والتددي مددن خالليددا تددم التعددرف عمددى المشددكالت التددي  األردنيددةالمدددارس 
 المعممين الذين يدرسون الطمبة السوريين من وجية نظرىم. 

 اإلجابة عن األسئمة التالية:وتسعى الدراسة 
 من وجية نظر المعممين أنفسيم ؟ في المدارس األردنية . ما درجة االحتراق النفسي لدى المعممين الذين يدرسون الطمبة السوريين0
متغير سنوات  ، وباختالف متغير الجنس )ذكر/ أنثى( السوريين ىل تختمف درجة االحتراق النفسي لدى المعممين الذين يدرسون الطمبة .4

 ؟الخبرة )اقل من خمس سنوات/ أكثر من خمس سنوات(
 

 أىمية الدراسة:
تكمن أىمية ىذه الدراسة في كونيا تتناول موضوعا ىاما تكشف عما يعانيو المعممين أثناء قياميم بواجباتيم العممية من ضغوط 

 اق النفسي. ر االحت إلىيتعدى مستوى الضغوط نفسية كبيرة تؤثر عمى أدائيم وكفاءتيم 
التي تناولت الموضوع  – ثةعمى حد عمم الباح -كما تتجمى أىمية الدراسة الحالية في طرقيا لمموضوع في غيا  دراسات محمية 

وتعد ىذه الدراسة بمثابة  وتدخال عمى المستوى الرسمي كدولة لمتكفل بيذه الشريحة. ودة وتتطم  تدخال عمميا أكاديميا،كمشكمة واقعية موج
 لتحسين ظروف المعممين وذلك من خالل تحقيق صحتيم النفسية والتغم  عمى العوامل التي تعترضيا. دعوة

 أىداف الدراسة:
 تيدف الدراسة إلى: 

من وجية نظر المعممين  األردنيةفي المدارس  يناالحتراق النفسي لدى المعممين الذين يدرسون الطمبة السوري الكشف عن درجة .0
 .أنفسيم

متغير الجنس )ذكر/  السوريين باختالف درجة االحتراق النفسي لدى المعممين الذين يدرسون الطمبة اختالف في عن وجودالكشف . 4
 .أنثى(، و متغير سنوات الخبرة )اقل من خمس سنوات/ أكثر من خمس سنوات(

 حدود الدراسة:
 :تتحدد الدراسة باالتي
 ربد.أجريت ىذه الدراسة في محافظة ا: الحدود المكانية
 م.4.01 -4.02طبقت ىذه الدراسة في بداية الفصل الثاني لعام : الحدود الزمنية
صفوف ال من األردنيةفي المدارس  السوريينالطمبة  ن الذين يدرسونمعمميالطبقت ىذه الدراسة عمى عينة من : الحدود البشرية

ناث.  )الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع( ذكور وا 
 التعريفات المفاىيمية واإلجرائية:

 :حالة من التوتر يشعر بيا المعمم نظرا لما يتعرض لو من ضغوط العمل تتضمن "ويقصد بيا  االحتراق النفسي لممعممين
 .  (422 2012 :) الخاليمة،"أعراض اإلجياد االنفعالي، وتبمد المشاعر، ونقص الشعور باالنجاز

 صل عمييا المعمم عند إجابتو عمى مقياس االحتراق النفسي المستخدم في ىذه الدراسةالدرجة التي يح:  ويعرف إجرائيا . 
 ىم الطمبة الذين اجبروا عمى مغادرة بالدىم أو أماكن إقامتيم المعتادة في سوريا ويتعممون في مدارس  طمبة السوريين:ال

 عنف بشكل عام، ويقيمون في محافظة اربد.أعدت خصيصا لمطمبة السوريين من اجل تفادي النزاعات المسمحة وحاالت ال
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جراءاتيا:  منيجية الدراسة وا 
 المنيج عمى االعتماد البحث طبيعة موضوع الدراسة وأىدافيا. اقتضت سة المنيج الوصفي التحميمي، لمالءمتو اعتمدت الدرا

 تصنيف المعمومات في ويسيم وكيفيًا، كمياً  عنيا بيروالتع بدقة بوصفيا وييتم الواقع في دراسة الظاىرة عمى يعتمد الذي التحميمي الوصفي
 وتنظيميا.

 مجتمع الدراسة وعينتيا:
يتألف مجتمع الدراسدة من معممي مدارس الالجئين السوريين في محافظة اربد )لواء بني عبيد(، موزعين عمى تسعة مدارس، 

 .معمما ومعممة  (  219وعددىم )  
ن مجموعة من المعممين الموجودين في مدارس الالجئين السوريين في منطقة )لواء بني عبيد(، أما عينددة الدراسة فقد تكدوندت مد

في كل من المدارس التالية: مدرسة الصرية األساسية لمبنين، مدرسة عمار بن ياسر األساسية لمبنين، مدرسة ميسمون األساسية لمبنات، 
معمم ومعممة، وقد تم اختيار أفراد العينة بالطريقة العشوائية البسيطة. والجدول  (112مدرسة الخنساء األساسية لمبنات، والبالغ عددىم )

 دراسة تبعا لمتغيراتيا المستقمة.( يبين توزيع عينة ال1)
 (1جدول )

 توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغيري الجنس والخبرة
 % المئوية النسبة التكرار الفئات 

 32.1 36 ذكر الجنس
 67.9 76 انثى 

 64.3 72 خمس سنوات فأقل الخبرة
 35.7 40 سنوات 5اكثر من  
 100.0 112 المجموع 
 

 أداة الدراسة:
لكريستينا ماسالش، ويعد ىذا المقياس من افضل المقاييس النفسي  الحتراقامقياس  لتحقيق أىداف الدراسة استخدمت الباحثة

عمى الخبرات التي  من قبل عدد كبير من الباحثين والمؤسسات في مسعى لمتعرفالتي تقيس درجة االحتراق النفسي والتي تم استخدامو 
تولدت لدى المشتغمين في تمك الجيات، وتوجد ثالث طبعات ليذا المقياس: الطبعة االولى مخصصة لممين المعنية بتقديم الخدمات 

والطبعة الثالثة عامة مخصصة لقياس عالقة الموظف بالعمل، االنسانية مثل التمريض، والطبعة الثانية ىي معدلة جزئيا ومعنية بالتعميم، 
 فقرة (22)      تكون منوي ( 4.01امينة، ) بانو المقياس االكثر استخداما لقياس الضغوط المينية (Aldermanوقد وصفتو ألد رمان )

صياغة  ب عادة ةالباحث تقام وقد.  االنجازبالشعور   المشاعر، ونقص وتبمألد ، االنفعالي اإلجياد :ىي فرعية أبعاد ثالثة عمىتوزعت 
، باالحتراق النفسيالنظري ذي العالقة  األد باالستناد الى تحميل  الدراسة الحالية  وأغراض فقرات المقياس ليتناس  مع عينة الدراسة

  كذلك مراجعة الدراسات السابقة ذات العالقة، مثل: 
( Chiu and Tsai, 2006)ب 2006القريوتي، و الخطي  ، (بMaslach, 2003ب )Jack and Jill)، (2003دراسة 

ب امينة، 2013،السمخي  ب 2012،و الشاي ، وصالة  الخاليمة، ( بJason,2007)ب  (Goddard and Goddard, 2006)ب
ة منخفضة، بدرجة ( سؤاال، تكون اإلجابة عنيا )بدرجة عالية جدا، بدرجة عالية، بدرجة متوسطة، بدرج21ويتكون المقياس من )  .4.01

الشعور  ، ونقص(13-9المشاعر ) الفقرة  وتبمألد ،(8-1االنفعالي ) الفقرة  اإلجياد :ىي فرعية أبعاد ثالثة عمى منخفضة جدا(.
 . (21-14الفقرة (باالنجاز
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 صدق األداة:
ة لمبعد الذي وضعت ( محكمين من المختصين، وطم  منيم بيان مدى انتماء الفقر 8تم عرض المقياس عمى )صدق المحتوى: 

 فيو، ومدى وضوح الفقرة، ومدى سالمة الصياغة المغوية لمفقرة، وأي مالحظات يرونيا مناسبة، وقد تم التعديل وفق آراء المحكمين. 
 ثبات أداة الدراسة:

عددادة االختبدار )  عددادة تطبيقددو ( بتطبيددق الtest-retestلمتأكدد مددن ثبدات أداة الدراسددة، فقددد تدم التحقددق بطريقدة االختبددار وا  مقيداس، وا 
نة من ) ، ومن ثم تم حسا  معامدل ارتبداط بيرسدون بدين تقدديراتيم معمم ومعممة (25بعد أسبوعين عمى مجموعة من خارج عينة الدراسة مكوأل

 في المرتين.
ل االتسدداق ( يبددين معامدد2وتددم أيضددًا حسددا  معامددل الثبددات بطريقددة االتسدداق الددداخمي حسدد  معادلددة كرونبدداخ ألفددا، والجدددول رقددم ) 

 الداخمي وفق معادلة كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة لممجاالت واألداة ككل واعتبرت ىذه القيم مالئمة لغايات ىذه الدراسة.
 ( 2 جدول )

 معامل االتساق الداخمي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة لممجاالت والدرجة الكمية
 االتساق الداخمي ثبات اإلعادة المجال

 0.85  0.87 عالياإلجياد االنف
 0.79 0.84   تبمد المشاعر

 0.87 0.89  نقص الشعور باالنجاز
 0.88 0.91  االحتراق النفسي ككل

 متغيرات الدراسة:
 اشتممت الدراسة عمى نوعين من المتغيرات، ىما:

 المتغيرات المستقمةب وتشتمل عمى: .0
  ) الجنس: ولو فئتان: )ذكر/ أنثى    
 أكثر من خمس سنوات. فاقل،ان: خمس سنوات : ولو فئتسنوات الخبرة 

 المتغيرات التابعة: وتتمثل في االحتراق النفسي. .4
 

 إجراءات الدراسة: 
    لقد تم إجراء الدراسة وفق الخطوات اآلتية:

 المقياس بالرجوع لألد  النظري والدراسات السابقة المتعمقة بمشكمة الدراسة. باستخدام ةالباحث تقام .0
وُطم  منيم بيان مدى انتماء الفقرة لمُبعد الذي وضعت فيو، ومدى  ( محكمين متخصصين،8لمقياس عمى )ا ت الباحثةعرض .4

 وضوح الفقرة، ومدى سالمة الصياغة المغوية لمفقرة، وأي مالحظات يرونيا مناسبة، وقد تم التعديل بناء عمى آراء المحكمين. 
 تربية منطقة لواء بني عبيد، لتسييل ميمة الدراسة. الحصول عمى كتا  من وزارة التربية والتعميم، مديرية .3
 من الصدق والثبات لممقياس. ت الباحثةتحقق  .2
الخامس، السادس، السابع، الثامن،  مدارس الالجئين السوريين لكل من الصفوف التالية: معممينتحديد أفراد عينة الدراسة من  .0

 التاسع.
 واضحة ليم.الالفقرات غير  توزيع المقياس عمى أفراد عينة الدراسة، وتوضية .6
دخالو في الحاسو  ومعالجتو إحصائيا باستخدام البرنامج اإلحصائي لمعموم االجتماعية ) .2  (.sppsجمع المقياس وا 
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 تصحيح المقياس:
الدراسة، ب عطاء كل فقرة من فقراتو درجة واحدة من بين درجاتو  اةاعتمدت الدراسة الحالية سمم ليكرت الخماسي لتصحية أد 

( 1، 2، 3، 4، 5( وىي تمثل رقميًا )بدرجة عالية جدًا، بدرجة عالية، بدرجة متوسطة، بدرجة منخفضة، بدرجة منخفضة جداً لخمس )ا
 -4.32 متوسطة/ 4.33 -...0 درجة منخفضة لمحكم عمى مستوى االحتراق النفسي:التالي  عيارعمى الترتي ، وقد تم اعتماد الم

   ...0 -3.61 عالية /3.62
 خالل استخدام المعادلة التالية:من 

 (0الحد األدنى لممقياس ) -( 0الحد األعمى لممقياس )
 (3عدد الفئات المطموبة )          

 إلى نياية كل فئة.  (0.33)ومن ثم إضافة الجوا                      0.33= 0-0
3 

 :اإلحصائيةالمعالجات 
 ة:المعالجات اإلحصائية آالتي ةالباحث تاستخدم
 التكرارات. .0
 النس  المئوية. .4
 معامل ارتباط بيرسون. .3
 .( لحسا  الفروق والوسط الحسابي tاختبار ) .2
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 اسئمة الدراسة ومناقشتيا : 

السؤال األول: ما درجة االحتراق النفسي لدى المعممين الذين يدرسون الطمبة السوريين من وجية نظر المعممين 
 أنفسيم ؟
لدرجة االحتراق النفسي لدى المعممين الذين المعيارية ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات  لإلجابة عن 

 والجدول أدناه يوضة ذلك. ،يدرسون الطمبة السوريين من وجية نظر المعممين أنفسيم 
 (3جدول )

 يين من وجية نظر المعممين أنفسيمى المعممين الذين يدرسون الطمبة السور لدرجة االحتراق النفسي لدالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط  المجال الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

 متوسطة 79. 2.95 اإلجياد االنفعالي 0 0
 منخفضة 63. 1.92 نقص الشعور باالنجاز 3 4
 منخفضة 81. 1.91 المشاعر تبمد 4 3
 منخفضة 56. 2.31 االحتراق النفسي ككل  

في المرتبة األولى  اإلجياد االنفعالي حيث جاء، (2.95-1.91المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين )أن ( 3يبين الجدول ) 
(، وبمغ المتوسط الحسابي 1.91بي بمغ )في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسا تبمد المشاعر، بينما (2.95)متوسط حسابي بمغ بأعمى 

 .بدرجة منخفضة( 2.31) ككلالحتراق النفسي ل
المادية واالجتماعية الصعبة التي يعيشيا  األوضاعوبعيدا عن  حمميا،معمم يؤمن برسالتو السامية التي يان الوقد يعزى ذلك الى 

إن مقدرة المعمم الفاعل في التغيير  ا لديو من عمم ومعرفة بكل محبة.ويقدم م ،الذي يعطي بشرف اإلنسانالمعمم يبقى الرىان عمى المعمم 
شيء خبرناه وفيمنا جميعًا عمى المستوى الشخصي، وربما كنا محظوظين بشكل خاص إذ كان لدينا العديد من المعممين االستثنائيين الذين 

ممين شغف بالمواد التي يدرسونيا ، وكانوا يبدون رعاية حقيقية لمطال  جعموا من المدرسة مكانًا ممتعًا ومثيرًا لالىتمام. لقد كان ليؤالء المع
تختمف نتيجة  الذين عمموا معيم. وكانوا مصدر إليام لنا لنعمل ونمع  ونفكر بعمق فيما كنا نقوم بو وأن نواجو المزيد من تحديات العمل.

 لممعمم متوسط. ( حيث كان مستوى االحتراق النفسي4.03ىذه الدراسة مع دراسة السمخي )
، حيث كل مجال عمى حدةوقد تم حسا  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات  

 كانت عمى النحو التالي:
 .اإلجياد االنفعاليالمجال األول: 

 (4جدول )
 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية اإلجياد االنفعاليالمتعمقة بمجال  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

أشعر مع نياية اليوم الدراسي باستنزاف طاقتي في  2 1
 عالية 1.081 3.86 المدرسة

ادرك مستوى االجياد الذي اعانيو بسب  عممي في  7 2
 متوسطة 1.184 3.55 مينة التدريس
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المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

 متوسطة 1.065 3.27 أشعر باستنزاف انفعالي بسب  عممي بمينة التدريس 1 3

اليوم التدريسي يشعرني باالجياد نتيجة تعاممي مع  4 4
 متوسطة 1.192 3.14 الطمبة

اتعرض لضغوط شديدة بسب  العمل المباشر مع  8 5
 متوسطة 1.190 2.91 الطمبة

عندما ارى انو من الواج   اشعر بضيق كل صباح 3 6
 متوسطة 1.174 2.34 الذىا  الى المدرسة

 متوسطة 1.009 2.34 اشعر بضيق شديد بسب  ممارستي لمينة التدريس 5 6
 منخفضة 1.172 2.18 يالزمني شعور باالحباط بسب  عممي في التدريس 6 8
 متوسطة 794. 2.95 اإلجياد االنفعالي  

 والتددي تددنص عمددى( 2رقددم ) ة، حيددث جدداءت الفقددر (3.86-2.18وسددطات الحسددابية قددد تراوحددت مددابين )المتان ( 4يبددين الجدددول ) 
( 6)رقم  ةبينما جاءت الفقر  ،(3.86في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بمغ )" أشعر مع نياية اليوم الدراسي باستنزاف طاقتي في المدرسة"

وبمددغ المتوسددط الحسدددابي  .(2.18بالمرتبددة األخيددرة وبمتوسددط حسدددابي بمددغ )" سيالزمنددي شددعور باالحبددداط بسددب  عممددي فددي التددددري"ونصدديا 
 (.2.95ككل ) إلجياد االنفعاليل

 Goddard and)و جدودارد   جدودارد،  ودراسدة  (Pandey & Tripathi, 2004)بانددي وتربتدي  وتتفق ىذه النتيجة مع دراسدة كدل مدن
Goddard, 2006)( 2012، ودراسة الخاليمة والشاي  وصالة) بان مجال االجياد االنفعالي قد احتل اعمى مرتبة في دراساتيم. 

الظروف الصعبة  المحيطة بو، والمحاولة  واجبو تجاه الطمبة بغض النظر عن أداءالمعمم في  إخالص إلىاالنفعالي لممعمم  اإلجيادويعزى 
شارتكما  ،قتو حتى يوصل المعمومة لمطمبة بالطريقة المناسبةالطال  ومراعاة الفروق الفردية بينيم واستنزاف كل طا أمزجةفي استيعا    وا 

  ,Jack and Jill)  (2003  وجيل نتائج دراسة جالك
وتصيبو  س والجيد الذي يبذلو المعمم في سبيل توصيل المعمومة لمطمبة تستنزف طاقتو االنفعاليةالتدري مينة عن الناتجة ضغوط العمل أن

ال  الذين أولئك من النفسي، االحتراق لمخاطر أقل عرضة يكونون السمبية، أمزجتيم تنظيم عمى القادرين معممينال وأن باإلجياد االنفعالي،
 .أمزجتيم عمى السيطرة يستطيعون

 
 تبمد المشاعرالمجال الثاني: 

 (5جدول )
 يًا حسب المتوسطات الحسابيةمرتبة تنازل تبمد المشاعرالمتعمقة بمجال  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

 منخفضة 1.223 2.27 اكترث لما يتعرض لو طمبتي من مشكالت نادرا ما 12 1

اشعر ان لعممي في التدريس اثرًا بالغا في قسوة  11 2
 منخفضة 1.167 2.16 عواطفي

سوة تجاه الناس بعد ان اصبحت ازداد احساسي بالق 10 3
 منخفضة 1.140 1.87 معمماً 

 منخفضة 1.048 1.73اتعرض لمنقد من الطمبة لعدم اكتراثي بمشكالتيم  13 4
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المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

 الخاصة

اشعر بانني اتعامل مع الطمبة عمى انيم اشياء وليسوا  9 5
 منخفضة 805. 1.50 طالباً 

 منخفضة 810. 1.91 تبمد المشاعر  
 " والتدي تدنص عمدى( 12رقدم ) ة، حيث جداءت الفقدر (2.27-1.50المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين )ان ( 5يبين الجدول ) 

ونصديا ( 9)رقدم  ةبينمدا جداءت الفقدر ، (2.27في المرتبة األولى وبمتوسط حسدابي بمدغ )" لما يتعرض لو طمبتي من مشكالت نادرا ما اكترث
وبمددغ المتوسددط الحسددابي  .(1.50بالمرتبددة األخيددرة وبمتوسددط حسددابي بمددغ )" ياء وليسددوا طالبدداً اشددعر بددانني اتعامددل مددع الطمبددة عمددى انيددم اشدد"

وىي انو المعمم والمربي في الوقت نفسو، وتقع  وتعزى ىذه النتيجة الى ان المعمم يؤمن برسالتو السامية (.1.91ككل ) تبمد المشاعرلمجال 
 امل نموىم جسميا وعقميا ووجدانيا وانفعاليا واجتماعيا.تنشئتيم التنشئة السميمة، كي يتكعميو مسؤولية كبيرة في تربية تالميذه وتوجيييم و 

 نقص الشعور باالنجازالمجال الثالث: 
 (6جدول )

 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية نقص الشعور باالنجازالمتعمقة بمجال  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات

 *المتوسط الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

 منخفضة 872. 2.18 قربي من الطمبة يجعمني في غاية السعادة 19 1

اشعر بدرجة عالية من النشاط والحيوية خالل عممية  17 2
 منخفضة 994. 2.05 التدريس

 منخفضة 838. 2.02 اواجو بيدوء المشكالت التي تواجيني في أثناء العمل 21 3
 منخفضة 924. 1.89 اتفيم مشاعر الطمبة نحو كثير من االمور بسيولة 14 4

اعتقد انني استطعت تحقيق اشياء ميمة في عممي  20 5
 منخفضة 815. 1.86 بمينة التدريس

 منخفضة 906. 1.84 اعمل بفاعمية فيما يتعمق بمشكالت الطمبة 15 6

بسب  عممي في مينة أرى ان لي تأثيرًا في االخرين  16 6
 منخفضة 778. 1.84 التدريس

اممك المقدرة عمى تينئة االجواء النفسية المريحة مع  18 8
 منخفضة 821. 1.71 الطمبة

 منخفضة 639. 1.92 نقص الشعور باالنجاز  
 * تم عكس تصحية الفقرات

 والتددي تدنص عمددى( 19رقدم ) ةيدث جدداءت الفقدر ، ح(2.18-1.71المتوسددطات الحسدابية قدد تراوحددت مدابين )ان ( 6يبدين الجددول ) 
اممدك "ونصديا ( 18)رقدم  ةبينمدا جداءت الفقدر ، (2.18في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بمدغ )" قربي من الطمبة يجعمني في غاية السعادة"

وبمددغ المتوسددط الحسددابي لمجددال  .(1.71بالمرتبددة األخيددرة وبمتوسددط حسددابي بمددغ )" المقدددرة عمددى تينئددة األجددواء النفسددية المريحددة مددع الطمبددة
سددميمة واضددحة  أسددسقامددت عمددى  اذاوقددد تعددزى ىددذه النتيجددة الددى ان العالقددة بددين المعمددم والطالدد   (.1.92ككددل ) نقددص الشددعور باالنجدداز

لعممددي، كمددا ان طيبددة عمددى تحصدديمو ا وادراك الطالدد  لواجباتددو ودوره فييددا ممددا يتددرك اثددارا فالنتيجددة تددنعكس ايجابيددا عمددى الرسددالة التعميميددة،
الطال  الصحية بالسؤال  أوضاعاالىتمام بمشاركة المعممين في بعض المناسبات االجتماعية لمطال  كتقديم واج  العزاء واالطمئنان عمى 

 او الزيارة تترك اثر عظيم في ايجابية ىذه العالقة. 
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ن الطمبة باختالف متغير الجنس )ذكر/ ىل تختمف درجة االحتراق النفسي لدى المعممين الذين يدرسو :نيالسؤال الثا
 (؟أنثى

لدرجة االحتراق النفسي لدى المعممين الذين  استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةتم  لإلجابة عن ىذا السؤال 
ول اوالجد، "tام اختبار "ولبيان الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخد(، أنثىيدرسون الطمبة حس  متغير الجنس )ذكر/ 

 وضة ذلك.تأدناه 
 (7جدول )

 الجنس عمى درجة االحتراق النفسي لدى المعممين الذين يدرسون الطمبةألثر " tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "

المتوسط  العدد  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
 "ت"

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 686. 110 406. 761. 2.99 36 ذكر جياد االنفعالياإل
    813. 2.93 76 انثى

 528. 110 634. 803. 1.98 36 ذكر تبمد المشاعر
    816. 1.87 76 انثى

 341. 110 955.- 521. 1.84 36 ذكر نقص الشعور باالنجاز
    687. 1.96 76 انثى

 982. 110 023. 551. 2.31 36 ذكر االحتراق النفسي ككل
    575. 2.31 76 انثى

في جميع المجاالت  الجنس )ذكر/ أنثى(تعزى ألثر  (0...=  وجود فروق ذات داللة إحصائية )عدم  (7يتبين من الجدول ) 
( اذ 4.03مع دراسة السمخي ) (. لكن تختمف ىذه النتيجة6..4دراسة القريوتي والخطي  ) وتتفق ىذه النتيجة مع .وفي الدرجة الكمية

 العملالجنسين يواجيون نفس ظروف  الجنس ىو ان كال ألثروجود فروق ذات داللة  وقد يعزى عدم جاءت النتيجة لصالة الذكور.
 .، والبيئة التعميمة ونفس طبيعة الطمبة وىم الطمبة السوريينوالضغوط المحيطة بو
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ين يدرسون الطمبة باختالف متغير سنوات الخبرة ىل تختمف درجة االحتراق النفسي لدى المعممين الذ :ثالثالسؤال ال
 )اقل من خمس سنوات/ أكثر من خمس سنوات(؟

لدرجة االحتراق النفسي لدى المعممين الذين  استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةتم  لإلجابة عن ىذا السؤال 
ولبيان الفروق اإلحصائية بين المتوسطات كثر من خمس سنوات(، يدرسون الطمبة حس  متغير سنوات الخبرة )اقل من خمس سنوات/ أ

 وضة ذلك.يأدناه  ولوالجد، "tالحسابية تم استخدام اختبار "
 (8جدول )

 سنوات الخبرة عمى درجة االحتراق النفسي لدى المعممين الذين يدرسون الطمبةألثر " tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "

المتوسط  العدد رةالخب 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
 "ت"

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

اإلجياد 
 االنفعالي

 260. 110 1.133- 829. 2.89 72 خمس سنوات فأقل
    722. 3.06 40 سنوات 0اكثر من 

 256. 110 1.143 839. 1.97 72 خمس سنوات فأقل تبمد المشاعر
    751. 1.79 40 سنوات 0اكثر من 

نقص الشعور 
 باالنجاز

 930. 110 088.- 562. 1.92 72 خمس سنوات فأقل
    765. 1.93 40 سنوات 0اكثر من 

االحتراق 
 النفسي ككل

 801. 110 253.- 567. 2.30 72 خمس سنوات فأقل
    568. 2.33 40 سنوات 0اكثر من 

سنوات الخبرة )اقل من خمس سنوات/ تعزى ألثر  (0...=  إحصائية ) وجود فروق ذات داللةعدم  (8يتبين من الجدول ) 
( اذ كشفت الدراسة 2013دراسة السمخي )نتيجة وتختمف ىذه النتيجة مع  .في جميع المجاالت وفي الدرجة الكمية أكثر من خمس سنوات(

النتيجة الى ان الظروف المادية التي يواجييا المعممون  وقد تعزى ىذه أن المعممين ذوي الخبرة الطويمة ىم أكثر شعورا باالحتراق النفسي.
 ال عالقة ليا بالجان  األكاديمي. 

 نإل المعمومة بالطريقة الصحيحة. إعطاءوىم ممتزمون تماما تجاه طمبتيم في المعيشية.  وأوضاعيميطال  المعممون بتحسين رواتبيم  إذ
 .من المال ومن الوظائف أسمىالتعميم رسالة 

 
 

 يات:التوص
 : بمايمي توصي الباحثةفي ضوء النتائج التي أظيرتيا الدراسة 

 
 المعيشية. أوضاعيموالحوافز لممعممين لتحسين  المكافآتتطوير نظام  .0
 .النفسية الضغوط لمواجية واالجتماعي النفسي والدعم اإلرشاد مراكز زيادة .4
 رىا من الدراسات من اجل تحسين العممية التعميمية.بنتائج ىذه الدراسة وغي باألخذان تقوم وزارة التربية والتعميم  .3
 .لألساتذة تقدم التي الدورات جان  إلى النفسية، التدريسية بالدورات االىتمام .2
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 :العربية المراجع

رسالة ماجستير غير منشورة تخصص . االحتراق النفسي عند اساتذة التعميم المتوسط (.2018امينة، عزيزي .)
 لعموم االجتماعية، جامعة د. موالي الطاىر سعيدة.ارشاد وتوجيو. قسم ا

االحتراق النفسي وعالقتو بأساليب مواجية المشكالت لدى المعممين العمانيين في  (.4102الحاتمي، سميمان.)
ة العموم واآلدا ، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم التربية والدراسات اإلنسانية، كمي مان.محافظة الظاىرة بسمطنة ع  

 معة النزوى ، ُعمان.جا

 مستويات االحتراق النفسي لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في األردن. (. 0990حرتاوي، ىند ) 
 األردن. غير منشورة، جامعة اليرموك،رسالة ماجستير 

ن العاديين في دراسة مستوى االحتراق النفسي لمعممي التربية الخاصة مقارنة بالمعممي (.4112الحمر، رائدة .)
ة، قسم عمم النفس، جامعة البحرين، . مشروع تخرج متطمبات بكالوريوس عمم النفس التربوي، كمية التربيمممكة البحرين

 البحرين.

(. االحتراق النفسي لممعممين وعالقتو بالثقة 4104الخاليمة، ىدى؛  الشايب ، عبد الحافظ؛ صالح، ىديل .) 
المجمة األردنية في العموم . محافظة الزرقاء من وجية نظر المعممين والمعممات البينمنظمية السائدة في مدارس

 .402-423 :(3) 1، التربوية

االحتراق النفسي وعالقتو ببعض سمات الشخصية لدى العامالت مع ذوي االحتياجات  (.4112لزىراني، نوال .)ا
 السعودية. رة، جامعة أم القرى،رسالة ماجستير غير منشو  .الخاصة

دراسة ميدانية عمى االحتراق النفسي لدى المعممة وعالقتو باالتجاه نحو مينة التعميم،  (.4100الشيوخ ، لميعة .) 
 ،رسالة ماجستير غير منشورة، األكاديمية العربية المفتوحة .معممات ثانويات مدينة القطيف، المممكة العربية السعودية

 الدنمارك.

 مكتبة المجتمع العربي.عمان:  .(0ط)مفيوم الذات. (. 4115العمرية، صالح الدين. )

 المجمة االردنية في العموم، (. الضغوط النفسية لدى المعممين وعالقتيا بالرضا عن الحياة4102قريطع، فراس )
 .216-220(، 00)03التربوية، 

ب العاديين وذوي (. االحتراق النفسي لدى عينة من معممي الطال4112القريوتي ، ابراىيم ؛ الخطيب، فريد .)
 .(43) العربية المتحدة ، اإلمارات. مجمة كمية التربية، جامعة االحتياجات الخاصة باألردن



18 

 

 (. االحتراق النفسي لدى عينة من المعممين المعاقين بصريا العاممين بالمدارس األردنية.4112القريوتي، إبراىيم .)
 ...0-.04 ،(04 ) المجمة العربية لمتربية الخاصة،

(. االحتراق النفسي لدى معممات التالميذ ذوي صعوبات التعمم في 4101القريوتي، ابراىيم ؛ الظفري، سعيد .)
 ..02-020 ،(3 ) 6المجمة األردنية في العموم التربوي،   سمطنة عمان.

جمة م .(. درجة االحتراق النفسي لدى المرشدين التربويين في مدارس محافظة الطفيمة4102القيسي، لما . )
 .450-430 ،(0) 44ربوية والنفسية،  الجامعة اإلسالمية لمدراسات الت

 .. عمان: دار الحامد0ط. (. االحتراق النفسي والمناخ التنظيمي في المدارس4112عوض، محمد .)

بحث غير منشور لنيل درجة الدبموم . (. االحتراق النفسي لدى العممين في العالقات العامة4119وضاح، محمد .)
 العالقات األكاديمية السورية الدولية. في

، مجمة (. االحتراق النفسي واستراتيجات مواجيتو لدى معممي التعميم الثانوي4102مكي، احمد ؛ معروف، محمد )
 .432 -442(، 32كمية التربية االساسية لمعموم التربوية واالنسانية، جامل بابل، )
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