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النفسي لدى معممي غرف مصادر  االحتراق
المدارس الحكومية في  الضفة الغربية في 

 ضوء بعض المتغيرات
 جامعة القدس المفتوحة فمسطين

 د. تامر سييل
t_suheil@hotmail.com 

 االحتراقالكشف عن مستويات  ىدفت الدراسة إلى الممخص:
كومية النفسي لدى عينة من مدرسي غرف المصادر في المدراس الح

النفسي  االحتراقفي الضفة الغربية ، ولتحديد العالقة بين مستوى 
سنوات  ،المؤىل العممي ،التخصص ،وكل من النوع االجتماعي

 الخبرة.
، استخدمت ( من المدرسين100نة الدراسة من )تكونت عي

الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، ولتحقيق ىدف الدراسة أعد 
لذي تكون بصورتو النيائية من جزأين ىما: النفسي ا االحتراقمقياس 

النفسي من  االحتراقاألول معمومات عامة، الثاني  فقرات مقياس 
 ( فقرة، وقد توزعت الفقرات عمى اربعة ابعاد. 109)

النفسي لدى  االحتراقأشارت النتائج إلى وجود مستوى مرتفع من 
المقياس اختمفت باختالف أبعاد  االحتراقالمدرسين، وأن مستويات 

حيث جاء بالمرتبة األولى بعد " زمالء المدرسين " بمتوسط حسابي 
، بينما جاء بعد " (، وبدرجة مرتفعة جداً 5( من )4.31بمغ )

(، 5من ) 3.5المدرسين " في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بمغ )
أما الدرجة الكمية لالحتراق النفسي فقد بمغ متوسطيا الحسابي 

درجة مرتفعة. كما أظيرت النتائج عدم وجود  ( وىي 5من 3.8)
النفسي  االحتراق( في درجة ≥α 0.05) إحصائيةفروق ذات داللة 

لدى مدرسي غرف المصادر، بحسب متغيرات الجنس، النوع 
االجتماعي، المؤىل العممي، التخصص. وأكدت النتائج عمى وجود 

نفسي ال االحتراق( في درجة ≥α 0.05) إحصائيةفروق ذات داللة 
لصالح االفراد ذوي لدى المدرسين ، بحسب متغير سنوات الخبرة 

: غرفة الكممات المفتاحية الخبرة المرتفعة اكثر من عشر سنوات.
       النفسي، الضفة الغربية. االحتراقالمصادر ، 
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Abstract: The study aimed at investigate the 

psychological levels of burnout among sample of 

teachers at resource rooms in the government’s 

schools in the West Bank- Palestine, and to 

determine the relationship between the level of 

psychological burnout according variables : gender,  

education qualification,  specialization  and 

experience years. The sample of the study consisted 

of (100) teachers. The study used the analytical 

descriptive method. To achieve study goals, the 

psychological burnout scale was prepared into two 

parts: 1
st
 : general information, 2

nd
: scale paragraph. 

It consisted of (109) paragraphs divided into 4 

dimensions.  

The results indicated that there was a high 

level of psychological burnout among teachers. The 

burnout levels differed according to scale 

dimensions as follows: 1
st
  highest level of burnout 

was  "teachers' colleagues" average = 4.31of 5. and 

the lowest  rank was for "teachers" average = 3.5 of 

5.  Total degree average = 3.8 of 5 which is a high 

score. The results also showed no significant 

differences at (α≤ 0.05) in the degree of 

psychological burnout among the teachers of the 

resource rooms, according to the variables, Gender, 

academic qualification, specialization The results 

confirmed that there were statistically significant 

differences at (α≤ 0.05) in the degree of 

psychological burnout among teachers, according to 

the variable experience  years favor of high 

experience ( more than 10 years). Key Word: 

rescores rooms , Burnout and west bank.
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 مقدمة:   
النفسي ظاىرة عالمية وليست ظاىرة محمية ، وال تتعمق بمجتمع معين أو فئة معينة، بل  االحتراقإن     
وتطور المين بشكل  كل عامالنفسي ىي ظاىرة قديمة جدا بدأت مع تطور اإلنسان  بش االحتراقإن ظاىرة 

الظاىرة لتأثيرىا أوال و بشكل مباشر عمى األشخاص العاممين في بعض المين   هبيذ ىتماماالخاص، وبداء 
 وعمى متمقي الخدمة من جية ثانية .

النفسي مؤشرا عمى االحساس بالضغوط النفسية التي تواجيو المينيين الذين يعممون  االحتراقوتعتبر ظاىرة 
االجتماعية ن في كافة التخصصات ومنيم العاممون مجال الخدمة التربية الخاصة والخدمات االخرى مثل المينيي
نسانية ، ويقضون وقتا طويال ومتواصال في العمل مع عمالئيم، حيث تقضي  طبيعة عمميم بأن يكونوا عمى واإل

من اتجاىات سمبية وعدم رضا من  النفسي لدى الميني نتيجة ما يحممو االحتراقاتصال مباشر معيم ، ويظير 
جانبو تجاه المسؤوليات المناطة بو ، وما يصاحب ذلك من مشاعر الغضب أو االرتباك أو الخوف أو اليأس ، 
فالشخص الذي يعمل باستمرار مع األفراد تحت ظروف مشابية يمكن أن يصاب بالتوتر الذي قد يتطور إلى 

 [1]النفسي ، األمر الذي يؤدي  إلى عدم الفاعمية في العمل . قاالحترااستنفاذ انفعالي يؤدي بدوره إلى 
النفسي شائعًا منذ بداية العقد األخير من القرن المنصرم ، وذلك لوصف الحالة  االحتراقوقد أصبح مفيوم 

 النفسية لمموظفين الذين يعممون في مجال الخدمة االجتماعية واإلنسانية.
فييا الفرد الذي كان ممتزما بمينتو ميمال نتيجة التوتر الذي يتعرض بأنو حالة يصبح [2] شيرنس عرفو و 

 االعتبارالنفسي لممعممين واحدة من الظواىر التي يجب أن تؤخذ بعين  االحتراقلو في عممو، كما تعتبر ظاىرة 
ينتج عنو النفسي عن المعدل المطموب قد  االحتراقلدى القائمين عمى سياسات التعميم، حيث أن ازدياد معدالت 

إلى االثار السمبية عمى الصحة النفسية لممعمم، اثار سمبية قد تؤثر عمى مستوى أداء التالميذ، كما   باإلضافة
 .[3]سربيميؤثر ذلك سمبًا عمى بقاء المعممين في سمك التعميم وعدم ت

والسموكية،  ةمياألكاديويسبب االنخفاض في قدرات وامكانات بعض األطفال ذوي اإلعاقة، وتنوع مشكالتيم 
يواجو المعممون غالبا نجاحا قميال وغير مستمر مع الكثير منيم ، ومن شأن  ىذه الظروف وغيرىا أن تؤدي 

النفسي ، والذي ال تنعكس اثاره المؤذية والسالبة عمى المعمم فقط ، بل  االحتراقبسيولة الى الضغوط واخيرا إلى 
النفسي لدييم  االحتراقالداء االكاديمي لممعممين ممن يكون مستوى عمى الطالب في النياية نظرا لتدني مستوى ا

فمن المرجح ان يتركوا عمميم  .[1]منيكا ومصدرا لمضغوط مرتفعًا وقد يجد نسبة كبيرة من المعممين عمميم 
ويفضمون عمل شيء اخر غير التعميم، ويطورون نتيجة ذلك مشاعر متشائمة وغير انسانية نحو طالبيم 

تدىور في نوعية تعميميم ونتيجة لمضغوط التي يعانون منيا، تجد كثيرا منيم غير راضين عن عمميم، مصحوبة ب
ويتغيبون كثيرا عن العمل ويتأثرون بدرجة كبيرة بالعوامل الخارجية ،ويظير عميم التوتر والشعور بالمضايقة 

الى ذلك عدم القدرة عمى  باإلضافةوالعمل  لإلنجازمباالة وعدم االكتراث وقمة الدافعية الوالشعور غير السار وال
بة والتشاؤم والنظرة السوداوية لمحياة والصداع وزيادة آة وارتفاع ضغط الدم والكالتركيز والغضب وسرعة االستثار 

 .[4]ى أمراض القمب والقرحة نسبة الكولسترول وقد يتعدى ذلك إل
التربوية ككل وذلك لتدني معدالت االنتاجية لدى  النفسي في اثاره السمبية عمى العممية االحتراقان خطورة 

ىتماميم المعممين وانشغاليم بالبحث عن حل لتمك المشكالت وتتدنى الدافعية ألي انجاز ذي أىمية ومن ثم يقل ا
حتياجاتيم التعميمية األمر الذي ينعكس سمبا عمى مستوى الطالب االكاديمي وتأىيميم ابتدريس الطالب والوفاء ب

 .[5]عياالجتما
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وتعتبر مينة التعميم من أكثر ثالث مين تسبب الضغوط ، كما تعتبر المدارس من أعمى البيئات الضاغطة 
  .[6]في المجتمع وتعد الضغوط أسوء المشكالت الصحية التي يعاني منيا المعممون

مية واالنفعالية و ينطوي عمى تعميم الطمبة المعوقين تحديات كبيرة ، لذلك فإن مواجية االحتياجات التعمي
لمطمبة ذوي االحتياجات الخاصة وبشكل يومي، تجعل من تعميميم مينة مسببة لمضغط ، وتقمل من دافعية 

 .[7]المعمم، ويمكن ان تكون ليا تأثيرات سمبية ومؤذية 
لعمل النفسي مؤشرًا مميزًا لمضغوط المينية والنتيجة النيائية لضغوط ا االحتراقويمكننا في النياية اعتبار 

المتراكمة والطمبات والتوقعات التي ال يستطيع الفرد التكيف معيا بنجاح والضغوط المينية ىي بمثابة "ضعف او 
 عجز الفرد في التكيف مع ظروف ومتطمبات العمل بشكل فعال".

الدراسة االولى حسب  هفي فمسطين ىي قميمة وقد تكون ىذ النفسي االحتراقان الدراسات التي تتعمق ب
  .النفسي لدى معممي غرف المصادر في فمسطين االحتراقفة الباحث التي قد تساعد في الكشف عن ظاىرة معر 

 مشكمة الدراسة وتساؤالتها :
يم إن تزايد الضغوط النفسية عمى معممي غرف المصادر ، وذلك لتعامميم مع فئات من الطمبة تتباين قدرات

م لترك االعاقة وشدتيا ، ومالحظة تعدد الشكوى من المعممين وميميفي نوع  ختالفواالاالكاديمية واالجتماعية ، 
بالحياة بشكل عام ومينة التدريس بشكل  واالستمتاعحساس بالضغط النفسي العمل في غرف المصادر واال

ى حل مشاكميم ن القدرة عمى العمل بشكل ايجابي مع الطمبة والتواصل معيم والقدرة عميمخاص ، وفقدان المعم
النفسي لدى معممي غرف المصادر في المدراس  االحتراقسة لمكشف عن مستويات االدر  هفة ، جاءت ىذالمختم

الحكومية في محافظة رام اهلل والبيرة وعالقتيا ببعض المتغيرات مثل الجنس ، موقع المدرسة ، المؤىل العممي ، 
 سنوات الخبرة. 

 ة التالية :وتتحدد مشكمة الدراسة الحالية في االجابة عمى االسئم
النفسي لدى معممي غرف المصادر في المدارس الحكومية في محافظة رام اهلل  االحتراق. ما مستوى 1
 والبيرة ؟.
النفسي لدى معممي غرف المصادر في  االحتراقفي مستوى  إحصائية.ىل توجد فروق ذات داللة 2

جنس، المؤىل العممي، موقع المدرسة، سنوات المدارس الحكومية في محافظة رام اهلل والبيرة  تبعا لمتغيرات ال
 الخبرة؟.

 أهمية الدراسة:
تكمن أىمية الدراسة الحالية في أىمية الجانب الذي تتصدى لدراستو؛ حيث أنيا تسعى لدراسة درجة   
النفسي لدى معممي غرف المصادر في المدارس الحكومية ،فمن الناحية النظرية تعتبر ىذه الدراسة  االحتراق
ابة لحاجات المعممين في المجتمع الفمسطيني الذين يعانون من ازدياد في درجة الضغوط الحياتية والنفسية استج

النفسي ، وىم بأمس الحاجة لتمقي خدمات دائمة ومنظمة في الدعم النفسي  االحتراقالتي تؤدي إلى ارتفاع درجة 
 واالجتماعي والمساندة االجتماعية. 
النفسي لدى معممي غرف  االحتراقمحاولة جادة؛ لبحث  -جية نظر الباحثكما تعد ىذه الدراسة من و 

النفسي وتأثيره عمى أداء  االحتراقالمصادر في المدارس الحكومية في البيرة ورام اهلل وستمقي الضوء عمى ظاىرة 
معممي النفسي لدى  االحتراقالمعممين في غرف المصادر، كما أنيا ستقوم بالكشف عن الفروق في مستويات 

غرف المصادر باختالف الجنس، المؤىل العممي، الحالة االجتماعية ، سنوات الخبرة ، والتي 
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يمكن من خالليا تقديم بعض التوصيات واالقتراحات لتطوير خدمات اإلرشاد النفسي ليذه لفئة في ضوء النتائج 
 المستخمصة.

،كما يمكن أن تشكل تغذية راجعة لمباحثين  كما يمكن ان تسيم الدراسة الحالية في إثراء المكتبة العربية
 والميتمين ، ويمكن أن تشكل حافزا لمدارسين لمبحث في جوانب نفسية أخرى تخص ىذه الفئة.

أما من الناحية التطبيقية: فيمكن أن تفيد في توفير قدر من البيانات والمعمومات عن طبيعة العالقة ما بين 
بأبعاده المختمفة ومصادره المتنوعة لدى معممي غرف المصادر كما يمكن  النفسي االجتماعية االحتراقمتغيرات 

 أن تفيد في :
لفت انتباه المؤسسات والجيات المعنية بأىمية تقديم العون واإلرشاد النفسي لمعممي غرف المصادر -

 بيدف رفع مستوى أدائيم وتكيفيم النفسي واالجتماعي.
ف تقديم العون لمعممي غرف المصادر الذين لدييم درجات التخطيط لبرامج إرشادية أو عالجية بيد-

 النفسي. االحتراقمرتفعة من 
 مبررات الدارسة: 

التدريب الميداني في قسم التربية  من خالل عمل الباحث في ميدان التربية الخاصة ، وخاصة بمجال
صة لوحظ أن ىناك ضغط تواصمو مع المختصين بالتربية الخا الخاصة بجامعة القدس المفتوحة ، ومن خالل

نفسي كبير يعاني من فريق العمل في مجال التربية الخاصة ، وكان ىناك مبالغة في مستوى ىذا الضغط 
خفاء المعناة إفي الضفة الغربية ، حيث ال يمكن النفسي نتيجة الظروف الخاصة التي يعيشيا العاممين  االحتراقو 

تصال مع المؤسسات واسر األطفال ذوي االحتياجات الخاصة ، ، وصعوبة االنتقال واال قتصاديةواالالنفسية 
وىناك صعوبة ىائمة في تنفيذ برامج التربية الخاصة نتيجة شح المتخصصين في التربية الخاصة في فمسطين، 

، لكي يسمط الضوء عمى ىذه المعاناة البحث اوعميو كان ذلك من أىم المبررات التي دفعت الباحث لمقيام بيذ
 ني منيا العاممين ، ولمعمل عمى تقميل من مستواىا إن أمكن.  التي يعا

 أهداف الدراسة:
 تتمثل أهداف الدراسة الحالية في اآلتي: 

النفسي لدى معممي غرف المصادر في المدارس الحكومية في محافظة  االحتراق. التعرف عمى مستوى 1
 رام اهلل والبيرة .

النفسي لدى معممي غرف المصادر في المدارس الحكومية  اقاالحتر . التعرف عمى مدى اختالف مستوى 2
في محافظة رام اهلل والبيرة  تبعا لمتغيرات الجنس ، التخصص ، المؤىل العممي ، موقع المدرسة ، سنوات 

 الخبرة.
النفسي لدى معممي غرف  االحتراقالخروج ببعض االستنتاجات والتوصيات الكفيمة بتخفيض درجة -3

 المصادر. 
 الدراسة: حدود

 يمكن تعميم نتائج ىذه الدراسة بعد االخذ بعين االعتبار حدود رئيسة اىميا: 
 .2017-2016الحدود الزمنية: تم اجراء ىذه الدراسة وجمع بياناتيا في العام 

 .معممي غرف المصادر في المدارس الحكومية في محافظة رام اهلل والبيرةالحدود البشرية: وتضم جميع 
 لدرسة بدرجة صدق وثبات األداة  المستخدمة وىي: كما تتحدد ا
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 النفسي من إعداد الباحث. االحتراقمقياس  -
 مصطمحات الدراسة:

النفسي : "حالة من اإلنياك الجسدي واالنفعالي والعقمي تظير عمى شكل إعياء شديد وشعور  االحتراق
  [8]نحو العمل والحياة والناس"بعدم الجدوى وفقدان األمل وتطور مفيوم ذات سمبي واتجاىات سمبية 

" حالة من االجياد البدني والذىني والعصبي والعاطفي وىي حالة تحدث نتيجة لمعمل مع الناس والتعامل وىو 
 [5]معيم لفترات طويمة وفي اوضاع تتطمب بذل مجيودات عاطفية مضاعفة" 

ق لدى االفراد ط والتوتر والقمالنفسي عمى أنو حالة ناتجة عن الضغ االحتراق [9] ماك جير كما وعرف
 .بسبب ظروف العمل

 النفسي  ثالثة مكونات ىي :  االحتراقويتضمن 
  emotional exhaustionاإلجياد االنفعالي  

يتصف ىذا البعد باإلرىاق والضعف واستنزاف المصادر االنفعالية لدى المعمم إلي المستوى الذي يعجز بو 
ر األساسي لالحتراق النفسي ويظير عمي شكل أعراض جسمية، أو نفسية، عن العطاء، ويعد ىذا البعد العنص

 أو جمع بينيا.
 depersonalizationتبمد المشاعر  

يتضمن ىذا البعد تغيرًا سمبيًا في االتجاىات واالستجابات نحو اآلخرين، وخصوصًا التالميذ الذين يتمقون 
ًا بسرعة الغضب واالنفعال، وفقدان التقدير لمعمل، وكذلك الخدمات التي يقدميا المعمم، وغالبًا ما يكون مصحوب

 االتجاىات الساخرة نحو التالميذ.
  low personal accomplishmentالشخصي  باإلنجازنقص الشعور 

ميل المعمم إلي تقييم انجازاتو الشخصية بطريقة سمبية، ويتمثل بمشاعر االكتئاب، واالنسحاب، وقمة 
 .[1]عمي التكيف مع الضغوط، والشعور بالفشل، وضعف تقدير الذات  اإلنتاجية، وعدم القدرة

النفسي اجرائيا :عمى أنيا  حالو تصيب الفرد نتيجة لضغط العمل تؤدي الى  االحتراقوقد عرف الباحث  
االجياد النفسي والعقمي والجسدي ، ولعدم أحساس الفرد بتحقيق نتائج مرجوة من العمل الذي يقوم بو  ،قد 

 ىذه الضغوطات من شخص إلى أخر وفق عدة متغيرات ويقاس من خالل الدرجة عمى اداة الدراسة. تختمف
معمم غرفة المصادر ىو شخص مؤىل أكاديميًا في مجال التربية الخاصة والذي  معمم غرف المصادر: 

الخاصة أو  يعمل مع األطفال ذوي الصعوبات التعممية، ويجب أن يكون حاصاًل عمى درجة عممية في التربية
  [10]صعوبات التعمم

التعريف االجرائي لمعمم غرف المصادر: ىو معمم مختص في التربية الخاصة أو التربية االبتدائية ويقدم 
خدمات لمطمبة غير العاديين بطريقة غير مباشرة عن طريق مساعدة معممي الصفوف العادية الذين يعممون 

 مباشرة مع الطمبة ذوي الحاجات الخاصة .
غرفة المصادر: إحدى أىم البدائل التربوية المقدمة لطمبة صعوبات التعمم وىي غرفة ممحقة بالمدرسة 
العادية، وتقدم فييا خدمات تربوية، وتعميم عالجي لمطمبة ذوي صعوبات التعمم لجزء من اليوم الدراسي من قبل 

   .[10]معمم مختص ، و يقضي الطمبة بقية يوميم الدراسي في الصف العادي 
بأنيا صفوف ممحقة بالمدارس ومتخصصة بالطمبة ذوي االحتياجات  وعبد العزيزكما عرفيا كوافحة 

الخاصة، يقضي ىؤالء الطمبة جزءًا من يوميم الدراسي داخل ىذه الغرفة، ويتمقون برامج 
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دة فرص التفاعل تعميمية مشتركة في الصفوف العادية وفي نفس المدرسة مع الطمبة أقرانيم ويساعد ذلك عمى زيا
 .[11]االجتماعي والتربوي بين األطفال ذوي االحتياجات الخاصة وأقرانيم

التعريف اإلجرائي لغرفة المصادر: يقوم معمم التربية الخاصة بالتدريس أو الدعم لمطمبة الذين تم التعرف 
فييا مشكالت وفق  عمييم بأنيم ذوو الحاجات الخاصة حيث يتمقون حصصًا معينة في الجوانب التي يظيرون

جدول محدد، ويتمقون الحصص األخرى في الصف العادي. يقوم بالتدريس في غرفة المصادر معمم مختص في 
 التربية الخاصة يتشاور بشكل دائم مع المعمم العادي ويقومان معًا بتصميم البرنامج المناسب لمطالب.

 الدراسات السابقة: 
ي لدى فئات متعددة منيا النفس االحتراقات التي تناولت موضوع بعد االطالع عمى العديد من الدراس   
النفسي من جميع  االحتراقأن ىذه الدراسات لم تكن كافية ، كما أنيا لم تتناول مفيوم  ، فقد لوحظالمعممين
، وىذا األمر الذي دفع الباحث لمقيام بيذه الدراسة وأن تكون من وخاصة فئة معممي غرف المصادرجوانبو 
 االحدث فاألقدم:من سات وفقًا لمتسمسل الزمني بدءًا اماتو  وستعرض ىذه الدرااىتم

 الدراسات العربية :
النفسي بالرضا الوظيفي لدى أساتذة التعميم  االحتراقدراسة بعنوان عالقة  [12] منصوريو اجرى مختار 

وكذلك معرفة ما إذا كانت ىناك النفسي بالرضا الوظيفي،  االحتراقالثانوي وقد ىدفت ىذه الدراسة الى معرفة 
النفسي بالرضا الوظيفي تابعة باختالف الجنس، واختالف سنوات  االحتراقفي عالقة  إحصائيةفروق ذات داللة 

استاذًا وأستاذة ، طبق عمييم مقياس  337الخبرة لدى عينة من أساتذة التعميم الثانوي بوالية معسكر قواميا 
لمبيانات عمى  حصائيةالرضا الوظيفي، واعتمد الباحثان في المعالجة اإل ماسالش لالحتراق النفسي ومقياس

النسبة المئوية ومعامل ارتباط بيرسون ومعادلة داللة الفرق بين معامالت االرتباط، وقد كشفت الدراسة عن 
 النتائج التالية : 

 اتذة التعميم الثانوي النفسي والرضا الوظيفي لدى أس االحتراقتوجد عالقة سمبية دالة احصائيًا بين 
 النفسي والرضا الوظيفي تعزى لمتغير سنوات الخبرة . االحتراقال توجد عالقة إرتباطية بين 
 [12]النفسي والرضا الوظيفي تعزى لمتغير الجنس . االحتراقال يوجد عالقة ارتباطية بين 

لدى المعممين العمانيين النفسي  االحتراقىدفت الى التعرف عمى مستوى دراسة  [13] الحاتميواجرى 
لك النفسي لممعممين وكذ االحتراقبمحافظة الظاىرة، والى معرفة العالقة بين اساليب مواجية المشكالت ومستوى 

 االحتراق: نوع التعميم والجنس والمؤىل العممي وعدد سنوات الخبرة وبين مستوى التعرف عمى العالقة بين كل من
 االحتراقمقياس  :ىما لالحتراق النفسي ىذه الدراسة تم استخدام مقياسين النفسي لممعممين. ولتحقيق اىداف

( .وقد تألفت عينة 1996(، ومقياس اساليب المواجية من إعداد الوشمي )2005النفسي من إعداد الحراصي )
( مدارس لمذكور، تم 4( مدارس لإلناث و) 5ين عمى )، موزع ( معممة137و ) ( معممًا،84الدراسة من ) 

عشوائيًا وبالتعاون مع مديرية التربية والتعميم لمحافظة الظاىرة ،ومن أجل االجابة عمى أسئمة الدراسة قام  تيارىااخ
ألفا كرونباخ لمتأكد من  اختبار استخدموكذلك  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ، باستخدامالباحث 

 الختباراالحادي  التباين واختبارالعينة المستقمة  واختبارلتدريجي االنحدار المتعدد ا واختبارثبات أدوات الدراسة، 
وقد أظيرت نتائج الدراسة أن المستوى العام لالحتراق النفسي لدى المعممين في محافظة  فرضيات الدراسة ،

الظاىرة لسمطنة عمان ىو متوسط المستوى ،وأن مستوى إستخدام أساليب مواجية المشكالت لدى المعممين 
 مانيين بمحافظة الظاىرة متوسطة المستوى .الع
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النفسي ) تبمد  االحتراقوكذلك أظيرت نتائج الدراسة الى وجود عالقة دالة إحصائيًا )موجبة( بين بعدي 
النفسي  االحتراقالمشاعر واالجياد االنفعالي ( وأساليب مواجية المشكالت ،وعدم وجود عالقة دالة إحصائيًا بين 

 ر باالنجاز الشخصي واساليب مواجية المشكالت.عند بعد نقص الشعو 
 االحتراقئج الدراسة الى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات المعممين في اوأشارت نت

بعاده، ترجع الختالف نوع التعميم، والجنس، والمؤىل العممي.   النفسي وا 
النفسي لدى معممات  االحتراقعمى مستويات بدراسة بعنوان  التعرف   [14] وقام القريوتي والظفيري في

التالميذ ذوي صعوبات التعمم بسمطنة عمان، ومدى اختالف ىذه المستويات بناء عمى التخصص، والمؤىل 
النفسي وكل من الخبرة  االحتراقالدراسي، والحالة االجتماعية لممعممات، باالضافة الى الكشف عن العالقة بين 

( 200ريبية لممعممات، والمستويات االقتصادية لطالب المدرسة، وقد تكونت العينة من )التدريسية، والدورات التد
 شن، واستخدم الباحثان مقياس ماسالمعممة من معممات الحمقة األولى من التعميم االساسي بسمطنة عما

نفعالي، ( بأبعاده الثالثة: اإلجياد اال;Maslach Burnout Inventory, MBIوجاكسون لالحتراق النفسي )
النفسي لدى عينة  االحتراقوتبمد الشعور، ونقص اإلنجاز. أشارت النتائج الى وجود مستوى منخفض من 

إختمفت بإختالف التخصص )لصالح التخصصات العممية( والمؤىل الدراسي  االحتراقالدراسة، وأن مستويات 
توجد فروق دالة إحصائيًا تعزى لمحالة )لصالح حممة البكالوريوس مقارنة بحممة الدبموم العالي(، بينما لم 

تفع كمما انخفض المستوى ر االحتراق لدى المعممات تاالجتماعية لممعممة، كما دلت النتائج عمى أن جميع أبعاد 
بالخبرة التدريسية والدورات التدريبية .  االحتراقاالقتصادي لطالب المدرسة، بينما لم توجد عالقة لمعظم أبعاد 

 ثان مجموعة من التوصيات المتصمة بمعممي التالميذ ذوي صعوبات التعمم .وقد ناقش الباح
النفسي لدى المشرفين التربويين العاممين في  االحتراقدراسة لمتعرف عمى مستوى  [15] عابدينوقد اجرى 

 مديريات التربية والتعميم الفمسطينية في الضفة الغربية. وطبقت الدارسة خالل الفصل الثاني من العام
( Maslachمشرفًا تربويًا باستخدام مقياس ماسالش ) 197عمى عينة طبقية عشوائية بمغت  2009/2010

تراق النفسي لدى المشرفين التربويين " متوسط" في حسي. وأظيرت النتائج أن مستوى االالمعرب لالحتراق النف
از ، وانو توجد فروق ذات داللة بعدي االجياد االنفعالي وتبمد المشاعر "عال" في بعد نقص الشعور باالنج

لجنس المشرف ) المستوى لدى المشرفات أعمى منو لدى  في متوسطات استجابات المبحوثين تبعاً  إحصائية
المشرفين ( ومؤىمو العممي ) المستوى لدى فئة " البكالوريوس فأدنى" أعمى منو لدى فئة " أعمى من بكالوريوس " 

تبعًا لعمر المشرف، وخبرتو االشرافية، وتخصصو، وموقع المديرية  إحصائية ( بينما لم تكن الفروق ذات داللة
النفسي لدى المشرفين التربويين ارتبطت  االحتراقالتي يتبع ليا. وأظيرت النتائج أيضًا أن أبرز مصادر 

مصادر ين واالمور الشخصية ومينة االشراف، بينما ارتبطت أدنى النمو الميني والعالقة مع المعممبمجاالت 
 النفسي لدييم بالعالقة مع الرؤساء والزمالء وطبيعة العمل . االحتراق

النفسي لدى معممي ومعممات  االحتراقالى تقصي العالقة بين فعالية الذات و  [16]وقد ىدفت دراسة بنيان 
ية ، السمعية ، لدى معممي فئات االعاقة المختمفة )العقمية ،البصر  االحتراقالخاصة والى مقارنة مستوى  ةالتربي

، ختالف النوعااالحتراق لدى معممي الفئات المختمفة بمتعددي االعاقة ( والكشف عن الفروق في مستويات 
( معمم ومعممة 100، المرحمة التعميمية لألطفال ، وتكونت عينة الدراسة من )ة، المؤىل االكاديمييالخبرة التدريس

النفسي  االحتراقبين فعالية الذات و  إحصائيةالبو ذات داللة عن وجود عالقة س ، وقد أسفرت نتائج الدراسة
، نقص الكفاءه الشخصية ( لدى  نزاف ، االتجاه السمبي نحو االخريستنالثالث )اإل هدبأبعا
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النفسي كان مرتفعا لدى جميع أفراد  االحتراقمعممي ومعممات التربية الخاصة ،كما بينت الدراسة أن مستوى 
 إحصائيةعممي ومعممات التربية الخاصة ، ووجدت الدراسة انو ال يوجد فروق ذات داللة العينة الكمية من م

، كما بينت الدراسة وجود فروق لتربية الخاصة تعزى لمتغير الجنسالنفسي لمعممي ومعممات ا االحتراقلمستوى 
الثالث في ضوء متغير  هالنفسي بأبعاد االحتراقبين معممي ومعممات التربية الخاصة في  إحصائيةذات داللة 

أكثر من عشر سنوات ( وذلك لصالح المعممين والمعممات االقل خبرة ، -سنوات الخبرة )أقل من عشر سنوات 
النفسي  االحتراقبين معممي ومعممات التربية الخاصة في  إحصائيةالدراسة عن وجود فروق ذات داللة وأضافت 

عقمية ، البصرية ، السمعية، متعددي االعاقة ( وذلك لصالح الثالث في ضوء متغير فئة االعاقة )ال هبأبعاد
بين  إحصائيةمعممي ومعممات االعاقة السمعية ومتعددي االعاقة ، وأضافت الدراسة عن وجود فروق ذات داللة 

الثالث في ضوء متغير المؤىل االكاديمي )دبموم ،  دهاالحتراق النفسي بأبعامعممي ومعممات التربية الخاصة في 
 بموم . دس ( وذلك لصالح معممي ومعممات الحاصمين عمى شيادة الو كالوريب

النفسي لدى المعممين العاممين في معاىد التربية الفكرية "دراسة  االحتراقعن   [3]في دراسة العتيبيأما 
نتائج ( معمما ،وأشارت 24( معمما ، حيث شممت كل فئة عمى )72مقارنة " لدى عينة من المعممين بمغ عددىم )

الدراسة ان معممي التالميذ متعددي االعاقة كانوا اقل احتراقا من الناحية النفسية في حين كانوا معممي التوحديين 
لة فروق ذات دال ىم اكثر احتراقا مقارنة مع باقي معممين الفئات االخرى من االعاقة ، كما أظيرت النتائج

خبرة ، حيث ان المعممين االكثر خبرة ىم االقل احتراقا عند لممعممين االكثر خبرة والمعممين االقل  إحصائية
 مقارنتيم مع المعممين االقل خبرة عمى ابعاد المقياس الثالثة.

مع االشخاص ذوي االحتياجات والتي طبقت عمى  عينو عشوائية من العاممين  [17] ي دراسة الفرح و ف
النفسي في ضوء بعض المتغيرات  حتراقاالفي دولة قطر والتي ىدفت الى الكشف عن مستوى  ةالخاص

مية لدى افراد العينة النفسي الك االحتراقوباستخدام مقياس ماسالش لالحتراق النفسي تبين ان درجة  الديموغرافية
لغير  ةبنقص الشعور باالنجاز اما بالنسبوان الذكور العاممين مع ذوي االحتياجات اكثر احساسا  ةكانت متوسط

ن مع ذوي االحتياجات الخاصة فكانوا اكثر تعرضا من القطريين لالحتراق النفسي، كما كشفت القطريين العاممي
ىم اكثر احتراقا )نقص الشعور باالنجاز  ةالج وتدريب ذوي االحتياجات الخاصالنتائج ان المتخصصين في ع

ممين مع ذوي االعاقات وان العا ةالمتخصصين في مجال التربية الخاصاالجياد االنفعالي( من فئتي المعممين و 
المتعددة يعانون من تبمد الشعور اكثر من فئتي العاممين مع االعاقات العقمية واالعاقات الحسية الحركية ولم 
تظير الدراسة اية فروق دالة احصائيا تعزى لمتغير المستوى التعميمي او لمتغير سنوات الخبرة بين متوسطات 

 . ةالثالث ةي او عمى ابعاده الفرعيالنفس االحتراقالكمية الختبار  درجات افراد العينة سواء عمى الدرجة
النفسي  االحتراقوىدفت الى الكشف عن مستويات ومصادر  [1]وفي دراسة أجراىا السرطاوي، عبدالعزيز

عمى عينو من المعممين في معاىد ومراكز التربية الخاصة التابعة لوزارة  الديموغرافيةفي ضوء بعض المتغيرات 
 االحتراقلالحتراق النفسي تبين ان مستوى  شلرياض وباستخدام مقياس ماساللمعارف السعودية في مدينة اا

واالجياد االنفعالي في حين كان المستوى متدينا في مستوى تبمد  باإلنجازالنفسي كان معتدال عمى بعدي الشعور 
ة إحصائيا بين استجابات المعممين المتخصصين وغير المتخصصين المشاعر ، و بينت النتائج وجود فروق دال

في التربية الخاصة عمى بعد االجياد االنفعالي وذلك لصالح المتخصصين في التربية الخاصة. كما كشفت 
النتائج ايضا عن وجود فروق دالو احصائيا عمى بعد االجياد النفسي لصالح المعممين الجدد الذين كانوا اكثر 

 احتراقا مقارنة بذوي الخبرات المختمفة. الفئات
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 الدراسات االجنبية:
النفسي لدى معممي التربية الخاصة  ،  االحتراقمراجعة لألدب المتصل بظاىرة  [18] وزمالؤهواجرى فور 

النفسي منتشرة بين معممي التربية الخاصة ،وأنيا تعد مشكمة كبيرة ،  االحتراقوقد خمصت الدراسة الى أن ظاىرة 
ذلك ألنيا تؤثر في نوعية التعميم الذي يقدم لمطمبة ذوي االحتياجات الخاصة ، وتبين كذلك أن أىم العوامل و 

، والحاجة الى دعم ممي التربية الخاصة ىي ضغط العملالنفسي لدى مع االحتراقالمحيطة والتي تسبب 
 لرقي في مينة التربية الخاصة . وا االداريين ،وغموض الدور ، وكثرة االعمال الورقية ، ونقص فرص التقدم

حول الضغوط التي تواجو معممي االطفال ذوي االعاقة العقمية ، وعالقتيا  [19]ستراسمير وفي دراسة
شتممت عينة اوقد ، والعالقة بالزمالء ، ية ، والتوجيات، والشعور بالرضىبمتغيرات مستوى التعميم ، الكفاية الذات

ائية يعممون مع األطفال المعوقين عقميا ، وقد بينت نتائج الدراسة أن ( أخصائي وأخص712الدراسة عمى )
واتصف ىؤالء  ،النفسي حتراقلالالية من الضغوط  ، ولدييم ميل عينة الدراسة أظيروا مستويات ع %( من12)

، دم الرضاجيات السمبية ، وشعور بعالى شعور بعدم الكفاية الذاتية ، وبالتو الضافة بمستوى عال من التعميم ، با
 وميل لعدم االتفاق مع الزمالء .

النفسي ،وبعض  االحتراقدراسة ىدفت الى التعرف عمى العالقة بين مستويات   [20]بانكس ونكو واجرى
(  معمما من معممي 181المتغيرات الديمغرافية ، والمتغيرات المرتبطة بالعمل وكانت عينة الدراسة مكونة من )

بدرجة متوسطة ،  النفسي االحتراقرت نتائج الدراسة ان المعممون يعانون من ظاىرة التربية الخاصة ، وقد أظي
التخصص، والتخصص، ، و ارتباطا كبيرا بالسن، والخبرة  ق النفسي كان مرتبطاراأظيرت نتائج الدراسة ان  االحتو 

 .ونوع االعاقة
لعمر والخبرة عمى عينة من النفسي لدى المعممين بالجنس وا االحتراقحول عالقة   [21]داوني دراسة

النفسي لدى  االحتراقفي والية اوىايوا في الواليات المتحدة االمريكية ، وكشفت الدراسة عن أن درجة  مدارس
ري الجنس و العمر وتبين ان لدى يإلى متغ ذات داللة تعزى ، كما بينت عن وجود فروقالمعممين كانت متوسطة

 نحو التالميذ.ى من تبمد الشعور المعممين درجة اعم

 التعقيب عمى الدراسات السابقة:    
من خالل عرض الدراسات السابقة التي اىتمت بمتغير االختراق النفسي، وعمى الرغم من اختالف أنواعياا، 

 وطرق دراستيا ليذه المتغيرات إال أنيا أظيرت نتائج ودالالت عممية قيمة نوضحيا عمى النحو اآلتي: 
النفساي  كانات لادييم القادرة بشاكل أفضال فاي مواجياة  االحتاراقرجاة منخفضاة مان األفراد الاذين لادييم د .1

 [13]النفسي.  االحتراقالضغوط النفسية والتوافق النفسي من الذين كان لدييم درجة مرتفعة من 
النفسااي منتشاارة بااين معممااي التربيااة الخاصااة ،وأنيااا تعااد  االحتااراقعرضاات بعااض الدراسااات أن ظاااىرة  .2

  [12,13]الخاصة. مثلوذلك ألنيا تؤثر في نوعية التعميم الذي يقدم لمطمبة ذوي االحتياجات مشكمة كبيرة ، 
أكااادت نتاااائج بعاااض الدراساااات ان المعمماااين الغيااار متخصصاااين فاااي التربياااة الخاصاااة والمعمماااين الاااذين  .3

  [13 ,12]النفسي في بعد االجياد االنفعالي حتراقلالت المختمفة لمكبار أكثر تعرضا يعممون مع االعاقا
النفسي لدى معممي ذوي االحتياجات الخاصة يؤدي إلى سوء  االحتراقنستنتج من ذلك أن ارتفاع درجة  .4

توافقااو النفسااي والجساامي وضااعف قاادراتيم ومسااتوى أدائياام ، وضااعف قاادرتيم عمااى مواجيااة ضااغوط العماال التااي 
 يتعرضون ليا نتيجة العمل مع ىذه الفئات.
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في أىدافيا عن الدراسات السابقة، حيث كان ىدفيا  -عمم الباحث  حسب -وقد انفردت ىذه الدراسة 
، ومن ىنا جاء اىتمام رف المصادر في المدارس الحكوميةالنفسي لدى معممي غ االحتراقالتعرف إلى درجة 

غة الباحث في الدراسة الحالية. ولقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة في تكوين فكرة الدراسة الحالية في صيا
 والنتائج والتوصيات التي خرجت بيا ىذه الدراسات. حصائيةأىدافيا وأسئمتيا وفروضيا وكذلك األساليب اإل

جراءاتها:  طريقة الدراسة وا 
 منهجية الدراسة:

اسااتخدمت الدراسااة الماانيج الوصاافي التحميمااي، فيااو الماانيج المناسااب ليااذه الدراسااة النفسااية، وذلااك ألن  
يادرس "العالقاة باين المتغيارات، ويصاف درجاة العالقاة باين المتغيارات وصافًا كمياًا وذلاك المنيج الوصفي التحميمي 

ليااذا فقااد رأى  باسااتخدام مقاااييس كميااة، وماان أغااراض الماانيج الوصاافي التحميمااي وصااف العالقااات بااين المتغياارات،
ي يضااامن الدقاااة الباحاااث  أن المااانيج الوصااافي التحميماااي ىاااو األنساااب لياااذه الدراساااة  ويحقاااق أىااادافيا بالشاااكل الاااذ

 والموضوعية.
 مجتمع وعينة الدراسة:

تكون مجتمع الدراسة من جميع من جميع العاممين في غرف المصادر في المدارس الحكومية في       
( موزعين عمى المدراس الحكومية في  222محافظة رام اهلل والبيرة ، وقد بمغ عدد معممي غرف المصادر) 

 بحسب مصادر وزارة التربية والتعميم العالي الفمسطينية ، محافظات الضفة الغربية ، وذلك
( من المعممين 100وقد قام الباحث باختيار عينة عشوائية طبقية حسب متغيري الجنس والمحافظة بمغت )

العاممين في غرف المصادر في المدارس الحكومية  في  محافظة رام اهلل والبيرة ، وقد شكمت العينية ما نسبتو 
ريبا من المجتمع األصمي. وتعتبر ىذه النسبة مناسبة وفقا لقواعد البحث العممي حيث ورد في )عودة، %( تق45)

( 1%.والجدول )20( عندما يكون مجتمع البحث عدة مئات  يجب أن ال يقل حجم العينة عن 1999مكاوي، 
 يبين وصف عينة الدراسة وخصائصيا الديموغرافية تبعًا لمتغيراتيا المستقمة.

 (350)ن= (: توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغيراتيا المستقمة عمى كامل أفراد عينة الدراسة1ل )جدو 
 النسبة المئوية )%( التكرار مستويات المتغير المتغير

 الجنس
 57.0 57 ذكر
 43.0 43 أنثى

 %100 100 المجموع

 الحالة االجتماعية 
 87.0 87 أعزب
 13.0 13 متزوج
 %100 100 المجموع

 سنوات الخبرة

 21.0 21 سنوات 5أقل من 
 24.0 24 سنوات 10_ 5من 

 55.0 55 سنوات 10أكثر من 
 %100 100 المجموع

 التخصص

 38 38.0 المرحمة األساسية 
 18 18.0 عموم

 31 31.0 لغة عربية
 13 13.0 رياضيات
 %100 350 المجموع

 المؤىل العممي 
 32.0 32 دبموم
 64.0 64 وسبكالوري
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 النسبة المئوية )%( التكرار مستويات المتغير المتغير
 4.0 4 ماجستير
 %100 350 المجموع

 

 متغيرات الدراسة:
 اشتممت الدراسة عمى المتغيرات التابعة والمستقمة التالية:

 ( Independent Variablesالمتغيرات المستقمة )
 الجنس ولو مستويان )ذكر ، أنثى(. -
 الحالة االجتماعية  ولو مستويان) اعزب ، متزوج(. -
 سنوات(. 10،أكثر من   10-5سنوات،   5: ولو ثالث مستويات )أقل من  سنوات الخبرة -
 التخصص ولو أربع مستويات: )المرحمة األساسية، العموم، المغة العربية ، الرياضيات(. -
 المستوى التعميمي ولو ثالث مستويات: )دبموم ،بكالوريوس ، ماجستير(. -

 ( Dependent Variablesالمتغيرات التابعة )
 .النفسي لدى معممي غرف المصادر االحتراقفي استجابات أفراد العينة عمى فقرات مقياس  وتتمثل

 أداة الدراسة:  
 3,13,14,15]مثل  بعد إطاالع الباحث عمى عدد من الدراسات السابقة واألدوات المستخدمة فييا، 

and 16]  ى، ومنيا ما طبق مقياس النفسي مع متغيرات أخر  االحتراقفمن ىذه الدراسات ما استخدم متغير
النفسي عمى معممي الفئات الخاصة وأخصائي التربية الخاصة ، وقد استفاد الباحث من المقاييس التي  االحتراق

استخدم في ىذه الدراسات في بناء مقياس الدراسة الحالية، وقد ارتأى الباحث استخدام بعض العبارات التي 
عادة صياغة بعد  ضاقة فقرات جديدة تناسب البحث الحالي، وا  الفقرات لكي تناسب الفئة المستيدفة في الدراسة، وا 

تناسب معممي التربية الخاصة في غرف المصادر، وتمتاز العبارات التي اختارىا الباحثان باختصارىا 
 وبخصائصيا السيكومترية ووضوحيا وسيولة فيميا مما تجعميا مثالية الستبيان يتوقع أن يكون لممستجيبين وقتاً 

 (.2، وتكونت االستبانة من جزأين كما ىو موضح في الجدول )كافيًا لإلجابة عن فقراتو
 الرئيسة عمى أقساميا الرئيسة مقياستوزيع فقرات ال(: 2جدول)

 عدد الفقرات عنوان القسم رقم القسم

 5 بيانات المشاركين في الدراسة، األولالجزء 

 109 النفسي االحتراقمقياس  الثانيالجزء 

 وفيما يمي وصفا تفصيميا لطريقة تصحيح مقياس االحتراق النفسي الدراسة وخصائصو السيكومترية: 
 طريقة تصحيح المقياس:

( فقرة، وتتم اإلجابة عمى فقرات المقياس 109النفسي بصورتو النيائية من ) االحتراقتكون مقياس     
ىذه الفقرة، ومدى انطباقيا عميو، وذلك وفقًا  ( أمام كل فقرة، حسب قناعة المستجيب بمضمون√بوضع إشارة )
( درجات، محايد 4( درجات، أوافق وتعطى )5( الخماسي، وىي: أوافق بشدة وتعطى )Likertلتدريج ليكرت )

( درجة. وتتراوح الدرجة عمى كل 1( درجة، ال أوافق بشدة وتعطى )2( درجات، ال أوافق وتعطى )3وتعطى )
( فقرة، فإن أعمى درجة 109( درجات، وبما أن المقياس يتكون من )5 -1بين )فقرة من فقرات المقياس ما 

النفسي  لدى  االحتراق(، ولتحديد مستوى 109( درجة، وأدنى درجة )545يمكن أن يحصل عمييا المستجيب )
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 أفراد عينة الدراسة، تم توزيع المتوسطات الحسابية عمى النحو اآلتي: 
 مستوى منخفض(. 2.33 -1) 
 مستوى متوسط(. 3.66 -2.34ن )م  
 مستوى مرتفع(. 5 – 3.67)  

 (: (construct Validityصدق المقياس 
لممقياس مؤشرين عمى صدقة: المؤشر األول موافقة الخبراء عمى أن فقراتو تقيس ما وضعت لقياسو      

نفسي والتربوي وعمم عمى  عدد من الخبراء  في مجاالت التربية الخاصة واإلرشاد الفقد تم عرض المقياس 
ثم قام الباحث بدراسة مالحظاتيم وتوجيياتيم حول بنود المقياس حيث بمغت النفس ومناىج البحث العممي، 

% وىو ما يشير إلى أن المقياس يتمتع بصدق 85االتفاق بين المحكمين عمى عبارات االستبانة  نسبة
ويقصد بو  ص التجانس الداخمي بين الفقرات، اما المؤشر الثاني فتمثل بفح(383، ص 1998مقبول)عودة، 

االتساق الداخمي لممقياس، وييدف ىذا النوع من الصدق إلى الوصول لمدى صالحية كل فقرة من فقرات 
المقياس من أجل قياس الغرض التي أعدت من أجمو، وقد تم احتساب معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 

(، وبناء عمى النتيجة التي SPSSلممقياس ككل، عن طريق استخدام برنامج )من فقرات المقياس والدرجة الكمية 
( وذلك ضمن مستوى الداللة 0.22حصل عمييا الباحث قام بحذف العبارات التي كان معامل ارتباطيا أقل من )

 ( يبين ذلك.3والجدول رقم ) (≥α 0.05)( وذلك في حدود مستوى الداللة 0.19( أو أقل من )0.01)
 النفسيالكمية لممقياس ككل االحتراق(: نتائج معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات مقياس 3جدول )

رقم 
 العبارة 

معامل  رقم العبارة  مستوى الداللة معامل االرتباط
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

معامل  رقم العبارة 
 االرتباط

 مستوى الداللة

1.  0.331 0.00** 2.  0.512 0.00** 3.  0.246 0.00** 
4.  0.266 0.00** 5.  0.682 0.00** 6.  0.465 0.00** 
7.  0.212 0.00** 8.  0.704 0.00** 9.  0.193 0.00** 
10.  0.238 0.00** 11.  0.640 0.00** 12.  0.208 0.00** 
13.  0.219 0.00** 14.  0.539 0.00** 15.  0.212 0.00** 
16.  0.267 0.00** 17.  0.867 0.00** 18.  0.241 0.00** 
19.  0.421 0.00** 20.  0.576 0.00** 21.  0.272 0.00** 
22.  0.284 0.00** 23.  0.794 0.00** 24.  0.264 0.00** 
25.  0.242 0.00** 26.  0.472 0.00** 27.  0.288 0.00** 
28.  0.219 0.00** 29.  0.604 0.00** 30.  0.280 0.00** 
31.  0.265 0.00** 32.  0.663 0.00** 33.  0.284 0.00** 
34.  0.276 0.00** 35.  0.564 0.00** 36.  0.281 0.00** 
37.  0.429 0.00** 38.  0.572 0.00** 39.  0.244 0.00** 
40.  0.263 0.00** 41.  0.360 0.00** 42.  0.242 0.00** 
43.  0.242 0.00** 44.  0.610 0.00** 45.  0.219 0.00** 
46.  0.219 0.00** 47.  0.538 0.00** 48.  0.265 0.00** 
49.  0.265 0.00** 50.  0.765 0.00** 51.  0.276 0.00** 
52.  0.276 0.00** 53.  0.700 0.00** 54.  0.193 0.00** 
55.  0.429 0.00** 56.  0.515 0.00** 57.  0.208 0.00** 
58.  0.263 0.00** 59.  0.415 0.00** 60.  0.212 0.00** 
61.  0.221 0.00** 62.  0.560 0.00** 63.  0.241 0.00** 
64.  0.242 0.00** 65.  0.416 0.00** 66.  0.272 0.00** 
67.  0.219 0.00** 68.  0.459 0.00** 69.  0.264 0.00** 
70.  0.265 0.00** 71.  0.515 0.00** 72.  0.288 0.00** 
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73.  0.276 0.00** 74.  0.460 0.00** 75.  0.280 0.00** 
76.  0.429 0.00** 77.  0.551 0.00** 78.  0.284 0.00** 
79.  0.263 0.00** 80.  0.738 0.00** 81.  0.281 0.00** 
82.  0.221 0.00** 83.  0.534 0.00** 84.  0.244 0.00** 
85.  0.242 0.00** 86.  0.513 0.00** 87.  0.256 0.00** 
88.  0.239 0.00** 89.  0.493 0.00** 90.  0.314 0.00** 
91.  0.565 0.00** 92.  0.529 0.00** 93.  0.196 0.00** 
94.  0.476 0.00** 95.  0.709 0.00** 96.  0.208 0.00** 
97.  0.429 0.00** 98.  0.515 0.00** 99.  0.212 0.00** 
100.  0.263 0.00** 101.  0.643 0.00** 102.  0.241 0.00** 
103.  0.221 0.00** 104.  0.517 0.00** 105.  0.272 0.00** 
106.  0.442 0.00** 107.  0.514 0.00** 108.  0.264 0.00** 
109.  0.319 0.00**  

 (≥0.01ائيا عند مستوى )** دال إحص

يتضااح ماان الجااادول السااابق أن جميااع قااايم معااامالت االرتباااط باااين درجااة كاال فقااارة  والدرجااة الكمياااة      
يالحااظ مااان  (.0.19.5، ويزيااد معامااال  ارتباطيااا عاان )(≥α 0.05)لممقياااس دالااة إحصااائيًا عناااد مسااتوى داللااة 

 0.32اط الفقرات مع الُبعد الاذي تنتماي إلياو، تراوحات باين )( أن قيم معامالت ارتب7البيانات الواردة في الجدول )
(، وتجااادر 0.81 -  0.29( كمااا تراوحااات قاايم معاااامالت االرتباااط باااين الفقاارات والمقيااااس ككاال ماااابين )0.86 -

اإلشارة أن جمياع معاامالت االرتبااط كانات ذات درجاات مقبولاة ودالاة إحصاائيا، ولاذلك لام ياتم حاذف أي مان ىاذه 
ا تم استخراج قيم معامالت االرتباط بين األبعااد ببعضايا والدرجاة الكمياة لممقيااس، كماا ىاو  مباين فاي كم الفقرات.
 (.4الجدول )

 بعضيا والدرجة الكميةب األبعادمعامالت االرتباط بين . 4 جدول
الدرجة الكمية لالحتراق  زمالء المعممين األطفال إدارة المدرسة المعممين األبعاد

 النفسي

 0**879. 0**481. 0**801. 0**787. 1 (الداخمي لممعممين االحتراقمصدر ن)المعممي

النفسي الناتج  االحتراق ُبعد إدارة المدرسة)
 عن االدارة

.787**0 1 .804**0 .609**0 .917**0 

النفسي الناتج عن التالميذ في  االحتراق
  غرف المصادر

.801**0 .804**0 1 .529**0 .908**0 

فسي الناتج عن العالقات بين الن االحتراق
 الزمالء المعممين

.481**0 .609**0 .529** 1 .763**0 

 1 0**763. **908. 0**917. 0**879. الدرجة الكمية لالحتراق النفسي

 النفسي االحتراق( أن قيم معامالت االرتباط البينية ألبعاد مقياس 8يتضح من البيانات الواردة في الجدول )
 -0.67(، كما أن قيم معامالت االرتباط بين المجاالت والمقياس ككل تراوحت بيين )0000 -0.88تراوحت بين )

0000.) 

  النفسي: االحتراقثبات مقياس 
 -Testتم اسييتادام طريقيية االاتبييار واالييادة االاتبييار )النفسييي االحتييراقللتحقييق ميين دالالت  بييات مقييياس 

Retestمين  مين معلميي ومعلميات  يرم الم يادر ( 00ونة مين )(، من االل تطبيقه اللى الينة استطالالية مك

اارج الينة الدراسة، وأاُليد تطبيقه بعد فا ل زمني مدته أُسبوالان من التطبيق األول، وتم حساب قيم معيامالت 
باستادام معامل ارتباط بيرسون ) بات اإلاليادة(، كميا تيم اسيتاراج قييم االتسياق  للمقياس ككل) بات االستقرار( 

 .( معامالت ال بات وقيم االتساق الداالي8ستادام معادلة )كرونباخ ألفا(، ويوضح الجدول )الداالي با
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 النفسي االحتراققيم معامالت كرونباخ ألفا )االتساق الداخمي( وقيم معامل ارتباط بيرسون )الثبات( لمقياس . 5جدول 
 معامل ارتباط بيرسون 

 )ثبات اإلعادة( 
 كرونباخ ألفا 
 خمي( )االتساق الدا

0.93 0.87 

( أن قيمة معامل االتساق الداخمي )كرونباخ ألفا( لمدرجاة الكمياة 5يتضح من البيانات الواردة في الجدول )
(، ويرى الباحاث أن ىاذه القايم تعطاي 0.93(. بينما قيمة معامل ارتباط بيرسون بمغت )0.87لممقياس قد بمغت  )

 ح باستخداميا في ىذه الدراسة.مؤشرًا بأن المقياس يتمتع بمعامالت صدق تسم
حيث تم تقسيم فقرات المقيااس إلاى قسامين متسااويين (: Split-Half Methodطريقة التجزئة النصفية)

....( واحتوى القسم الثاني عمى الفقرات الزوجية لممقياس 5، 3، 1بحيث احتوى القسم األول عمى الفقرات الفردية)
( 310: ص2002رتباط بين الدرجات الفردية والادرجات الزوجياة)ممحم، ...( ثم تم استخراج معامل اال6، 4، 2)

 ( وىذا يعتبر معامل ثبات مرتفع ومناسب ألغراض الدراسة الحالية.0.83حيث بمغ معامل الثبات الكمي)
 :     حصائيةالمعالجة اإل

اسوب. حيث رقمت بعد جمع بيانات الدراسة، قام الباحثان بمراجعتيا، وذلك تمييدًا إلدخاليا إلى الح
البيانات بإعطائيا أرقامًا معينة، أي بتحويل اإلجابات المفظية إلى أخرى رقمية وذلك في جميع أسئمة الدراسة، ثم 

 اآلتية: حصائيةأجيب عمى أسمة الدراسة، واختبرت فرضياتيا باستخدام األساليب اإل
 طات الحسابية، واالنحرافات المعيارية.( أساليب اإلحصاء الوصفي: كالتكرار، والنسب المئوية، والمتوس1
 ( قياس التجانس الداخمي )كرونباخ ألفا(.2
 ( MANOVA( تحميل التباين المتعدد )3

 نتائج الدراسة ومناقشتها:
يتناول ىذا الجزء من الدراسة عرضًا لمنتائج التي توصمت إلييا ، وفقًا لمقياس الدراسة المستخدم، حيث  

 عرضاً  يمي وفيماا ومناقشتيا ،واختبار تأثير خصائص عينة المبحوثين عمى إجاباتيم. سيتم اإلجابة عن أسئمتي
 : الدراسة إلييا توصمت التي لمنتائج

 نتائج السؤال األول
ما مستوى االحتراق النفسي لدى معممي غرف المصادر في المدارس الحكومية في محافظة رام اهلل والبيرة 

 ؟ 
النفسااي لاادى  االحتااراقالمعياريااة ألبعاااد تخراج المتوسااطات الحسااابية واالنحرافااات لإلجابااة عاان ىااذا السااؤال تاام اساا

 ( يوضح ذلك.6ولمدرجة الكمية لالحتراق النفسي، والجدول )معممي غرف المصادر 
الحتراق النفسي لدى معممي غرف المصادر ولمدرجة الكمية ل االحتراقألبعاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية . 6جدول 

 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية النفسي

 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال الرقم الرتبة

 مرتفعة 0.6162 3.506  ُبعد المعممين 1 4
 متوسطة 0.60074 3.7109  ُبعد إدارة المدرسة 2 2
 متوسطة 0.74390 3.6745  ُبعد األطفال 3 3
  0.70013 4.3167  ء المعممينُبعد زمال 4 1
  575440. 3.8021 الدرجة الكمية لالحتراق النفسي  
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 بعد زمالء المعممين حيث جاء، ( 4.31-3.5المتوسطات الحسابية تراوحت بين )أن ( 6يبين الجدول )
في المرتبة  ين ، وبدرجة مرتفعة جدا، بينما جاء بعد المعمم(4.31)متوسط حسابي بمغ بأعمى في المرتبة األولى 

مرتفعة، أما الدرجة الكمية لالحتراق النفسي فقد بمغ متوسطيا (، وبدرجة 3.5األخيرة وبمتوسط حسابي بمغ )
تتفق ىذه و  (، مما يدل عمى أن مستوى االحتراق النفسي كان مرتفعا لدى أفراد عينة الدراسة.3.8الحسابي )

وقد اتفقت ىذه  لك في معظم الدراسات السابقة بنسبة عالية.النتيجة مع ما جاء في اإلطار النظري، وما جاء كذ
 .[and 17 3,13,14,15,16]النتيجة مع نتائج دراسة

 السؤال الثاني:نتائج 
في مساتوى االحتاراق النفساي النفساي  إحصائيةىل توجد فروق ذات داللة  النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث: "

كوميااة فااي محافظااة رام اهلل والبياارة  تبعااا لمتغياارات الجاانس ،الحالااة لاادى معممااي غاارف المصااادر فااي الماادارس الح
 االجتماعية ،المؤىل العممي ، التخصص ، سنوات الخبرة.

اسااتخدام تحمياال التباااين الثنااائي لمدرجااة الكميااة لالحتااراق النفسااي ونتااائج لإلجابااة عاان ىااذا السااؤال تاام       
 ( تبين ذلك . 8الجدول ) 
 
لدى معلمي  رم الم ادر في المدارس الحكومية في محافظة رام هللا  النفسي االحتراقلدرجة ال نائي المتعدد  تحليل التباين  8جدول

 المؤهل العلمي ، التا ص ، سنوات الابرةالحالة االجتماالية ، والبيرة  تبعا لمتغيرات الجنس ،

حصائيةلة اإلالدال قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين  
 0.206 1.622 0.509 1 0.509 الجنس
 0.814 0.055 0.017 1 0.017 الحالة
 0.056* 2.971 0.931 2 1.863 الخبرة

 0.631 0.578 0.181 3 0.543 التخصص
 0.390 0.952 0.298 2 0.597 المؤىل
   0.313 90 28.212 الخطأ
    100 1478.372 الكمي

 ي:( اآلت8)يتبين من الجدول 

( في درجة االحتراق النفسي لدى معممي غرف ≥α 0.05) إحصائيةوجود فروق ذات داللة عدم -
المصادر في المدارس الحكومية في محافظة رام اهلل والبيرة ، بحسب متغيرات الجنس ،الحالة االجتماعية ، 

 .المؤىل العممي ، التخصص
تراق النفسي لدى معممي غرف المصادر في درجة االح (≥α 0.05) إحصائيةوجود فروق ذات داللة -

في المدارس الحكومية في محافظة رام اهلل والبيرة ، بحسب متغير سنوات الخبرة  حيث بمغت قيمة ف 
 (.0.05بمغت ) إحصائية(، وبداللة 2.971)

ومن أجل تحديد لصالح من كانت الفروق في درجة االحتراق النفسي لدى معممي غرف المصادر ،      
 ( يبين ذلك: 9( لممقارنات البعدية، والجدول )LSDحميل التباين األحادي باختبار أقل فرق دال إحصائيا )أتبع ت

 
 االداء حسب متغيرات الدراسة متوسطاتفي لممقارنات البعدية لداللة الفروق  LSDنتائج اختبار(: 9) جدولال

) عدد سنوات الخبرة  (ب) عدد سنوات الخبرة  (أ) ب -أ اللةمستوى الد (  

سنوات 5أقل من  سنوات 10_ 5من    -0.1383 0.410 
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سنوات 10أكثر من   -0.4096* 0.005 

سنوات 10_ 5من   
سنوات 5أقل من   0.1383 0.410 

سنوات 10أكثر من   -0.2713 0.051 

سنوات 10أكثر من   
سنوات 5أقل من   0.4096* 0.005 

سنوات 10_ 5من   0.2713 0.051 

 0.0.مستوى  دال احصائيا عند *

( وجود فروق في متوسطات االحتراق النفسي لدى معممي غارف المصاادر باين 9يتضح من نتائج الجدول )
 سنوات ( سنوات لصالح الفئة الثانية.10سنوات( وبين الفئة )أكثر من 5الفئة )أقل من 

دى معممااي وجاود فاروق فاي متوساطات االحتاراق النفساي لا (≥α 0.05إحصاائية )وجاود فاروق ذات داللاة -
 سانوات ( ساانوات لصاالح الفئاة الثانياة.10سانوات( وباين الفئااة )أكثار مان 5غارف المصاادر باين الفئاة )أقاال مان 
  [and 18 ,13 ,12]وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة

 التوصيات:
ضاااارورة االىتمااااام بالجانااااب  فااااي ضااااوء النتااااائج التااااي توصاااامت إلييااااا الدراسااااة يوصااااي الباحااااث بمااااا يااااأتي:

معممي غرف المصادر ، والتركيز عمى برامج ارشادية ونفسية لمساعدتيم عماى التعامال ماع التحاديات أثنااء النفسيم
 العمل، مع ضرورة تمبية حاجاتيم النفسية واألدارية.
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