
 
 
 
  
 

  .......مصادر االحتراق النفسي وعالقتها باألداء التدريسي لدى معلمي  ٩٢٢

 
  :مقدمة

يحتل العمل مكانة مهمة في حياة اإلنسان ،فهو نشاطه األساسي وهو مصدر سعادته أو                

إذ أنه يجعله آمنا    .مصدر شقائه،فمن خالله يحصل على المورد األساسي ويحقق اشباعاته النفسية         

 على مصدر قوته وإشباع حاجاته النفسية وتأكيد ذاته وتحديد مكانته في المجتمع،لذا فنجاحه فـي              

وتعد مهنة التعليم إحدى أهم المهن المسببة للضغوط        .العمل من العوامل التي تدعم صحته النفسية      

،كما تعد المدارس ضمن أعلى البيئات الـضاغطة فـي المجتمـع والسـيما مـدارس التعلـيم                  

)  (Arnold & et al,1995,p56ويشير أرنولد وآخرون  ).Gold&Roth,1994, p35(الجامع

انا يمر بمرحلة ضغوط شديدة، تنهار لديه وسائل التوافق، يـصل عنـدها إلـى               إلى أن الفرد أحي   

  .مرحلة االستنزاف، أو ما تسمى بمرحلة االحتراق النفسي

إلى التسلسل  المنطقي لتطور الـضغوط لـدى         ) ١٩٩٢ (Donhamكما يشير دونهام      

لقلق واالضـطراب  تواجه المعلم ضغوط مختلفة تظهر على إثرها أعراض مبكرة كا      : المعلم بقوله 

مما يؤدي بالمعلم إلى الضعف في التركيز، تليه صعوبة في اتخاذ القرارات، وبعد ذلـك يعـاني                 

المعلم من اإلعياء وتظهر عليه أعراض نفسجسميه ومن ثم يشعر باإلرهاق واإلنهـاك الـشديدين             

قية بين ضغوط وقد أكدت العديد من الدراسات العالقة المنط .وأخيراً يصل إلى مرحلة االحتراق 

ــسي  ــراق النف ــل واالحت ــال   العم ــبيل المث ــى س ــا عل  ,Niebrugge,1994)ومنه

Kieffer,1994,Kim,1991,Wong&Cheuk,1998). 

وبالنسبة لمصادر االحتراق النفسي لدى المعلمين بشكل عام، فإن المدرسة تلعـب دورا               

ح الواجبـات، وعـدم     كبيرا في إظهار االحتراق النفسي عند المعلم، ويتمثل ذلك في عدم وضـو            

اإللمام بالقواعد واألنظمة المتبعة، زيادة أعداد الطالب داخـل الـصفوف، ونقـص المـصادر               

المتوفرة، تدني مستوى التواصل واتخاذ القرارات تبعا للسياسات غيـر المرنـة اتجـاه الهيئـة                

س التدريسية، إضافة إلى عدم توفير خدمات ترفيهية، ونقص الـدعم الرسـمي للمعلمـين بيـر               

  .Pierce&Molly,1990)(ومولى

 Schamer&Jackson(1996)ويؤكد هذا الرأي ما جاء في دراسة تشيمر وجاكسون          

والتي توصلت إلى إن وصول المعلمين لظاهرة االحتراق النفسي يرجع إلى سوء العالقة بالطالب              

  .واإلدارة، مما يؤدي بهم إلى اتجاهات سالبة نحو المدرسة

فقد صنف المعوقات التـي تـصادف معلـم          ) ٢٣ ، ص    ١٩٩٨صالح مرسي ،    (أما  

معوقات تتعلق بالتالميذ، معوقات لـدي المعلـم،        : التربية الخاصة إلي محاور أساسية هي       
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الحاجة إلي تعديل خطة الدراسة حتى      : معوقات تتعلق بالصف الدراسي، معوقات أخري مثل      

حـصة أسـبوعية،     ) ٢٤ (تتفق مع األنشطة المصاحبة للمنهاج ، زيادة نصاب المعلم عـن          

الحاجة إلي التوجيه التربوي والمتخصص، عدم مشاركة المعلم في إعداد المناهج واألنـشطة             

  .والوسائل، واالفتقار إلي التعاون والتواصل بين الجهات المعنية باإلعاقة

كما ينطوي تعليم األطفال المعوقين داخل مـدارس التعلـيم الجـامع  علـي تحـديات                 

باإلضافة إلي كون معلمي مدارس التعلـيم الجـامع عرضـة  للـضغوط               كبيرة   توصعوبا

والتحديات التي يتعرض لها المعلمون العاديون، فالطفل المعوق ال يتقدم بـسرعة وسـهولة،           

جمال الخطيـب   ( األمر الذي قد يبعث في النفس شعوراً باإلخفاق وعدم الكفاية وخيبة األمل           

ـ      لذ ).١٩٩١،مني الحديدي، وخليل عليان ،      ةلك فإن مواجهة االحتياجات التعليمية واالنفعالي

  .اليومية الخاصة بالطلبة المعوقين تجعل تعليمهم مهنة مسببة لالحتراق النفسي

ومن الدراسات التي أكدت التأثيرات السلبية لظاهرة االحتراق النفسي دراسـة جيجلـيلم      

نية واالحتـراق    والتي توصلت إلى إن الضغوط المه      Guglielm&Tatrow(1998)وتاترو

النفسي يؤثران على صحة المعلمين وتؤدي إلى إضعافها ويؤدي ذلك إلى أعراض مرضـية              

  .تتمثل في اإلجهاد الذهني والبدني

مما تقدم يظهر بوضوح أن المعلمين بشكل عام، ومعلمي مدارس التعليم الجامع بـشكل              

زوا العمل المطلوب   خاص عرضة لالحتراق النفسي ألن هؤالء المعلمين من الصعب أن ينج          

منهم، بسبب عدم قدرتهم على مراعاة الفروق الفردية ومساعدة األطفـال ذوي االحتياجـات              

  .الخاصة بنجاح وهم تحت ظروف غير مناسبة 

من خالل العرض السابق نرى أن هناك عالقة بين االحتراق النفسي وإنتاجية المعلم، لذا              

النفسي لدى معلمي مدارس التعلـيم الجـامع        حاول الباحثان التعرف على مصادر االحتراق       

وعالقته بأدائهم التدريسي من أجل لفت أنظار القائمين على العملية التعليمية بضرورة العمل             

الجاد لمساعدة هؤالء المدرسين وتوفير كل ما يلزم من اإلمكانيات مـن أجـل مـساعدتهم                

  .لمواجهة هذه الضغوط

 لمدارس العادية عامة ومدارس التعليم الجامع خاصة       يتعرض المعلمون في ا     :مشكلة الدراسة 

في محافظات غزة لكثير من الضغوط المهنية مما قد يؤدي بهم إلى حالة من االحتراق النفـسي،                 

  .والتي لها أثار سلبية عديدة، وأضرار فادحة على المعلمين وعلى العملية التعليمية
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صادر اإلجهاد واإلنهاك التي يتعرض      وحقيقة فإنه ال تتوافر لدينا معلومات وافية عن م        

لها عضو هيئة التدريس وشدته والعوامل المؤثرة فيه في هذه المدارس، وذلك لندرة الدراسات في               

  . هذا المجال

 مدارس التعلـيم الجـامع   يويعد استعراض المشكالت والضغوط التي تواجه المعلمين ف  

  . ن احتراق نفسي بهممؤشر لمدى خطورة هذه المشكالت والضغوط، لما تلحقه م

وال يمكن تجنب ظاهرة االحتراق النفسي دون معرفة مصادره من أجل تحديد المشكلة،             

وحتى يكون باإلمكان تغيير البيئة المحيطة من أجل خفض األوضاع المسببة للضغوط وذلك عـن    

ا طريق تعلم مهارات التكيف والتواصل التي تسهل للمعلم مواجهة هذه الضغوط التـي تتـضمنه              

 Hendirkson ,1979,pp37-39)(مهنته، وتحسبن قدرة المعلم على مقاومة االحتراق النفسي   

لذلك حاول الباحثان إلقاء الضوء على مصادر االحتراق النفسي لدى فئة مـن معلمـي مـدارس                 

التعليم الجامع، والتي تتعامل مع فئتين مختلفتين من الطالب في فصل واحد، لذلك تحاول الدراسة               

  :جابة علي السؤال الرئيسي التالياإل

ما عالقة مصادر االحتراق النفسي باألداء التدريسي لدي معلمي مدارس التعلـيم الجـامع فـي                

  محافظات غزة ، ويتفرع منه األسئلة الرئيسية التالية ؟

  ما أكثر مصادر االحتراق شيوعا لدى معلمي مدارس التعليم الجامع؟-١

صائيا فـي مـصادر االحتـراق النفـسي تعـزي إلمكانيـات             هل توجد فروق ذات داللة إح     -٢

  ؟) غرفة المصادر(المدرسة

  هل توجد فروق ذات داللة  إحصائيا في مصادر االحتراق النفسي تعزي لمتغير الجنس ؟ -٣

   هل توجد فروق ذات داللة  إحصائيا في مصادر االحتراق النفسي تعزي لمكان السكن؟-٤

 علي مصادر االحتراق النفسي وعالقته باألداء التدريسي لدي         تهدف إلي التعرف   :هدف الدراسة 

معلمي مدارس التعليم الجامع لمحافظات غزة، كما تهدف إلى التعـرف علـى أكثـر مـصادر                 

االحتراق شيوعا لدى معلمي مدارس التعليم الجامع، كذلك تهدف إلي التعرف إلي الفـروق فـي                

  .، ومكان اإلقامة، ووجود غرفة المصادرمصادر االحتراق النفسي تبعاً لمتغيرات الجنس

  : تكمن أهمية الدراسة فيما يلي: أهمية الدراسة 

تكمن أهمية الدراسة الحالية في الموضوع  الذي تتصدى له ، حيث تسعى لدراسـة مـصادر                 -١

  .االحتراق النفسي وعالقته باألداء التدريسي لدي معلمي مدراس التعليم الجامع في محافظات غزة
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ء الضوء على ظاهرة االحتراق النفسي ومصادرة لما له من تأثير على مستوى أداء المعلم               إلقا-٢

  .عامة، ومعلم ذوي االحتياجات الخاصة بصورة خاصة

توجيه أنظار العاملين في وزارات التربية والتعليم ومدراء المدارس والمشرفين التربويين إلى            -٣

  . في التخفيف منهامصادر االحتراق النفسي للمعلم لكي يساهموا 

 تناولت مـصادر    – حسب علم  الباحثين      – تعد هذه الدراسة  من الدراسات القليلة في فلسطين         -٤

االحتراق النفسي لدي معلمي مدراس التعليم الجامع بالبحث والدراسة، حيث أن أغلب الدراسـات              

معرفة مـصادر  ركزت علي ظاهرة االحتراق النفسي لدي معلمي المدارس العادية، ولم تتعرض ل  

  .هذا االحتراق

كما تخدم هذه الدراسة إدارة المدارس والمراكز والمخططين للعملية التربوية، ومتخذي القرار            -٥

في مجال التعليم الجامع، حتى يحاولوا التخفيف من هذه المصادر، وخاصة وأن المعلم هو حجـر                

ى أداء المعلمين التدريسي خاصة،     الزاوية في العملية التربوية، ألن ذلك يعود بصورة إيجابية عل         

  .وعلي العملية التربوية عامة

  :مصطلحات الدراسة
مجموعة من العوامل التي تجعل الفرد بحالة نفسية        ": التعريف اإلجرائي لمصادر االحتراق النفسي    

  ".سالبة تجاه العمل الذي يقوم به

لمعلـم علـى مقيـاس األداء       الدرجات التي يحصل عليها ا    " : التدريسي ءالتعريف اإلجرائي لألدا  

  " .التدريسي

هو الذي يعتمد على أحقية العيش الطبيعي لجميع الطـالب فـي بيئـة طبيعيـة                : "التعليم الجامع 

متشابهة في نفس الظروف البيئية، وتوفير التعليم لجميع الطالب حسب قدراتهم وإمكانياتهم فـي              

  ). ١١م، ص١٩٩٤كا، سلمن" (بيئة مدرسية نظامية واحدة ومنهاج مدرسي متشابهه

  :اإلطار النظري
يعتبر فرودنبرجر أول من استخدم مصطلح االحتراق النفسي وذلك من خـالل             :االحتراق النفسي 

دراسته لمظاهر االستجابة للضغوط التي يتعرض لها المعلمون وغيرهم بقطاعات الخدمات، وأكد            

لك إلي أنهم يكونـون تحـت   ويرجع ذ. علي أن الملتزمين والمخلصين هم أكثر عرضة لالحتراق     

وفي نفس الوقت تواجههم ظروف خارجة عن إرادتهم تقلل من هذا العطاء            . ضغط داخلي للعطاء  

   ).٣٤٦، ١٩٩٥عادل محمد، ( مما يعوقهم عن تحقيق أهدافهم بأعلى درجة من النجاح 
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أن الشخص المنهك نفسياً بأنه شخص لديه صالبة عالية،          ) ١٩٧٤(ويري فرودنبرجر   

 من كل شيء، لديه درجة عالية من االتكالية، ويقع في كثير من أخطاء العمل، كمـا أنـه                   ساخر

   ). ١٧٠، ١٩٩٥السيد السمادوني، .( يعاني من األرق أثناء النوم وفقدان الشهية

تشير البحوث والدراسات التي اهتمت بفحـص مـصادر االحتـراق            :مصادر االحتراق النفسي  

انية ومن بينها مهنة التدريس إلي أنه يمكن تصنيف تلك المـصادر     النفسي في مهن الخدمات اإلنس    

 :الضاغطة إلي مجموعتين أساسيتين

  . المصادر المهنية أو الخارجية وهي تتعلق بطبيعة العمل وبيئته ودور العاملين فيها :أوال

 الدورالمصادر الشخصية أو الداخلية وهي تتعلق بالخصائص النفسية والشخصية للقائمين ب: ثانيا

طلعت منصور، وفيوال ( ويذكر ).١٧١ ، ١٩٩٥السيد السمادوني ،) ( تتعلق ببروفيل الشخصي (

أن ظاهرة االحتراق النفسي في مهنة التعليم محتومة بعوامل استعداديه  ) ٩، ١٩٨٩الببالوي، 

س ويري سارو.وبخبرات سابقة لدي المعلم، وال تعزي في المقام األول إلي مهنة التعليم ذاتها

أن هناك عوامل عديدة تؤدي إلي شعور المعلم باالحتراق منها الحمل ) ١٩٨٧(وساروس 

إلي ذلك عوامل أخري منها ) ١٩٨٨(ويضيف هوك . التدريسي الزائد والحاجة إلي المكافآت

شعور المعلم بأنه عاجز عن تحقيق أهدافه، وعدم مالءمة النظام المدرسي، والعزلة عن األصدقاء 

وأشارت نتائج  ).١، ١٩٩٤عادل محمد، ( سة، والحاجة إلي المساندة اإلدارية وزمالء الدرا

إلي خمسة عوامل تسهم في تعرض المعلمين لظاهرة ) ١٩٩١(دراسة دراسة هيبس ومالبين 

  :االحتراق النفسي وللضغوط وهي كما يلي

، )رة  اإلدا(  المهنية، العالقـة بـين المعلمـين ورؤسـاءهم           تعبء العمل وكثرت المسؤوليا   

  .والعالقة بين المعلمين والطالب، والعالقة بين المعلمين وزمالءهم، وأخيراً الراتب والتعويضات

أن الترتيب التنازلي التالي يمثل أهم مصادر اإلجهاد النفسي         ) م٢٠٠٠(وأظهرت نتائج المغيدي    

 بعد ألياء   -٤ي،   بعد السلوك اإلشراف   -٣ بعد السلوك اإلداري واألنظمة،      -٢ بعد الوقت،    -١:للمعلم

  . بعد عالقة المعلمين بزمالئهم-٧ بعد سلوك التالميذ، -٦األمور، بعد احتياجات المعلم، 

أن ظاهرة اإلجهاد النفسي قد تعود بشكل       ) م١٩٩٦(كما أمكن االستنتاج من دراسة عبد عساف      

و إلـي   رئيسي إلي معوقات وصعوبات العمل داخل مؤسسات التعليم العالي في الـضفة الغربيـة أ              

  .عوامل أخري نفسية، أو اجتماعية، أو شخصية

، ووفـاء عبـد الجـواد    )م٢٠٠٠( الـسمادوني الـسيد ويشير العديد من الدارسين والباحثين   

إلـي أن هنـاك مـصادر بيئيـة         ) م١٩٩١(، و فريدمان    )م١٩٩١(، وهيبس ومالبين    )م١٩٩٤(



 
 
 
  
 

  .......مصادر االحتراق النفسي وعالقتها باألداء التدريسي لدى معلمي  ٩٢٧

 

 ٩٢٧

العبء : سي عند المعلمين، منها   تؤدي إلي حدوث ظاهرة االحتراق النف     ) تتعلق ببيئة العمل  (متعددة

المهني الزائد، الدخل غير الكافي، صراع الدور، وغموض الدور، وزيادة حجم العمل المطلـوب              

  .انجازه، وعدم المشاركة في صنع واتخاذ القرار ، النظام والنظافة في المدرسة 

رة تتبعيـه   االحتراق النفسي ظاهرة ال تحدث فجأة، ولكن هـي ظـاه           :مراحل االحتراق النفسي  

حيث يرون أن ظاهرة االحتـراق      ) م١٩٨٧(مرحلية في طبيعتها، ويؤكد هذا ماتسون وإيفانسيفك        

  :النفسي تتضمن المراحل األربع التالية

وفي هذه المرحلة يكون مستوي الرضا عن العمل مرتفع وتـشتمل علـي             : مرحلة االستغراق -١

ين ما هو متوقع من العمـل وبـين مـا           حالة من االستثارة والسرور وعندما يحدث عدم اتساق ب        

  .يحدث فعلياً، هذا بدوره يؤدي إلي االحتراق

وهذه المرحلة تنمو ببطء، وينخفض مستوي الرضا عن العمل تدريجياً ونقـل            : مرحلة الكساد -٢

الكفاءة وينخفض مستوي األداء في العمل، وتنخفض االستثارة التي كانت في المرحلـة األولـي،          

الل في الصحة البدنية، وينتقل اهتمام الفرد من العمـل إلـي مظـاهر الحيـاة                ويشعر الفرد باعت  

 .، وأنشطة متنوعة لشغل أوقات الفراغتاألخرى مثل االتصاالت االجتماعية، الهوايا

في هذه المرحلة يدرك الفرد ما حدث، ويبدأ في االنسحاب النفسي وارتفاع            : مرحلة االنفصال -٣

لفرد في هذه المرحلة إلي اإلنهاك المزمن واعتالل الصحة البدنية          مستوي اإلجهاد النفسي ويصل ا    

 .والنفسية

وتعتبر أقصي مرحلة في سلسلة االحتراق، وتزداد األعراض البدنية والنفسية          : نقطة االتصال -٤

والسلوكية سوءاً وخطراً، ويختل تفكير الفرد نتيجة ارتياب وشكوك الذات، ويـصل الفـرد إلـي                

وفاء عبد  (بح الفرد في تفكير مستمر لترك العمل أو حتى التفكير في االنتحار             مرحلة التدمير ويص  

  ).١٥، ١٩٩٤الجواد ،

ينظر لالحتراق النفسي عند المعلمين علي أنـه عبـارة عـن             :أعراض االحتراق النفسي وآثاره   

أعراض ناتجة عن الضغوط، وأكثر هذه األعراض شيوعاً هو ما اقترحه جاكـسون وماسـالش               

اإلنهاك االنفعالي، تبلد المشاعر، نقص في اإلنجازات الشخصية        : وهذه األعراض هي  ) م١٩٨١(

 قإلـي أن االحتـرا    ) م١٩٨٢عسكرالعريان،  (ويشير  ). ٢٠٠م،  ١٩٩٩عادل محمد،   (في العمل   

: النفسي ما هو إال انعكاس أو رد فعل لظروف العمل غير المحتملة، وينتج عنه آثار عديدة منهـا                 

 النفسية، والتخلي عن المثاليات، وزيادة السلبية، ولـوم         ة، استنفاد الطاق  ةسؤوليتدني اإلحساس بالم  

اآلخرين في حالة الفشل وقلة الدافعية، ونقص فاعلية األداء، وكثرة التغيب عن العمـل، وعـدم                



 
 
 
  
 

  .......معلميمصادر االحتراق النفسي وعالقتها باألداء التدريسي لدى   ٩٢٨

 

 ٩٢٨

 عالوة علي ذلك    –) م١٩٨٧(ويذكر شيرنز    ).٣٤٧م،  ١٩٩٥عادل محمد،   ( االستقرار الوظيفي   

اإلحـساس بالـذنب واللـوم،      : اض التي تترتب علي االحتراق النفسي منهـا        عدداً من األعر   –

واإلحساس بالتعب واإلجهاد واإلنهاك معظم اليوم، وتجنب التحدث مع الزمالء في شؤون العمل،             

مـن خـالل    ) م١٩٧٨(وتخلص ماسـالش     ).٣م،  ١٩٩٤عادل محمد،   ( والذاتية الطلقة، والشك  

 اإلنسانية بأن سببها الرئيس هو معوقات العمـل         تفي المجاال دراستها المتعددة علي هذه الظاهرة      

انطفاء شعلة حماس المدرس لعمله، تكوين اتجاهات سلبية تجاه الطلبـة أو العمـالء،              :وتؤدي إلي 

تكوين مفهوم سالب للذات وبخاصة فيما يتعلق بالعمل، المعاناة من أمـراض نفـسية وجـسمية                

ة والمهنية، عدم القدرة علي اإلنتاج العلمي واألكـاديمي                   مختلفة، زعزعة الثقة بالعالقات الشخصي    

ومما سبق يتضح لنا أن االحتراق النفسي ظاهرة مالزمة لمهنـة             ).٣٧م،  ١٩٩٦عبد عساف،   (

التدريس أكثر من غيرها من المهن الضاغطة األخرى، كما أن هذه الظاهرة ال تحدث فجأة بـل                 

تتعلـق  ( مرحل كما عرضنا، وتلعب عدة عوامـل داخليـة           هي ظاهرة مرحلية تتبعيه تمر بعدة     

في حدوثها، ويصاحبها أعراض جـسدية      ) تتعلق ببيئة العمل وطبيعته   (وخارجية) بشخصية الفرد 

ونفسية تؤدي بالمعلم إلي الالمباالة والتشاؤم وتبلد المشاعر وكل ذلك يـنعكس سـلبياً علـي أداء                 

مثل التصنيف الجيد للتالميذ داخل     : ت تتعلق بالتالميذ  معوقا .المعلم واتجاهاته نحو مهنة التدريس    

الصف بالنسبة لنسب الذكاء، أو تعقد العالقة أو شدتها أو تفاوت العمر الزمن، اختالف مـستوي                

أسر التالميذ التعليمي، واهتمامهم وتواصلهم مع المدرسة، اإلعداد غير الـسليم للـصفوف بمـا               

االفتقـار  : صعوبات لدي المعلم، مثل .ط الصحية السليمةيتناسب مع فئات اإلعاقة، وغياب الشرو   

إلي المراجع، عدم وجود دور أسرة تدريبية أو دروس عمل متخصصة، باإلضافة إلى عدم وجود               

الحاجة إلي تعديل   : ومعوقات أخري مثل  . مناهج تعليمية خاصة بالمعوقين، وقلة غرف المصادر      

حـصة   ) ٢٤(للمناهج، زيادة نصاب المعلم عن      خطة الدراسة حتى تتفق مع األنشطة المصاحبة        

أسبوعياً، الحاجة إلي التوجيه المركزي المتخصص، عدم مشاركة المعلم فـي إعـداد المنـاهج               

من العوامـل    .واألنشطة والوسائل، واالفتقار إلي التعامل والتواصل بين الجهات المعنية باإلعاقة         

سي لمعلمي ذوي الحاجات الخاصة نقص التأهيل       األخرى التي تلعب دوراً هاماً في االحتراق النف       

للعمل مع األطفال المعوقين إذ يرتبط تطور تعليم المعاقين بنوعيـة التـدريب المتـوفر للمعلـم،         

ونوعية التدريب المتوفر للمعلم، ونوعية برامج إعداده، وطبقاً لما ذكره العديد من الباحثين فـإن               

لتربية الخاصة يكمن في إسناد تدريس األطفال المعـوقين         أكبر تهديد للعملية التعليمية في مجال ا      

  .لدي مدرسين غير مؤهلين 



 
 
 
  
 

  .......مصادر االحتراق النفسي وعالقتها باألداء التدريسي لدى معلمي  ٩٢٩

 

 ٩٢٩

يجمع معظم المهتمين بالمجال التربوي أن المعلم هو الذي يحدث التغيرات           : األداء التدريسي -ثانياً

  في سلوك التالميذ، ومن ثم فإنه ال تحدد كفاءة المعلـم إال            -في إطار العملية التربوية   -المطلوبة  

وهذا ال يتأتى إال من خالل تمتع المدرس بالعديد من          . بقدر ما يحدث من تغيرات في سلوك طالبه       

المهارات واالداءات التدريسية الجيدة التي تساعده على القيام بأدواره المهنية، ومن ثـم يتـضح               

د، وهي  أهمية اكتساب المعلم لمجموعة المهارات التي تساعده على ممارسة األداء التدريسي الجي           

  : كما يلي

من المعلوم لدى كثير من التربويين أن التخطيط للتدريس يعـد عـامالً             : التخطيط للتدريس -أوالً

مفصلياً لدى نجاح الدرس من جهة وتوفيق المدرس من جهة أخرى إن أحسن اإلعداد والتدبير له،               

تالميـذه مـع أخـذ      ألنه ييسر السبل لتكريس الجهد وبالتالي يوجد صيغة تفاعلية بين المدرس و           

جـابر عبـد الحميـد،      ( ويـضيف    ".مهارات التدريس   " مقاصد وأهداف الدرس بعين االعتبار      

أن التخطيط للتدريس من المهارات األساسية والتي تنطـوي علـى           ) م١٨٧،١٩٩٤وآخرون،ص

تحديد األهداف التعليمية، واختيار وتصميم المحتوى، وتنظيم وتتابع الخبـرات بـشكل منطقـي،              

اً اختيار األساليب والوسائل واألنشطة فضالً عن وسائل التقويم التي تعين على التحقق من              وأخير

النجاح في تحقيق األهداف الموضوعة، وعلى الرغم من أن عملية التخطـيط تـستغرق وقتـاً،                

وتستنزف جهوداً إضافية من المدرسين، وخاصة من المبتدئين، إال أن االسـتثمار النـاجم عنـه                

ل بالعائد المتوقع، يمكن أن يعد مبرراً معقوالً لالستمرار والتقيد بـه،على اعتبـار أن               والذي يتمث 

 ٥٠-٥١(كمـا يؤكـد لبـيج فـورد         . التعليم المخطـط لـه هـو األكثـر قـصديه وشـموالً            

أن من واجب المدرسين أن يبذلوا قصارى جهدهم في التخطـيط المتـأني             ) Pigfordم،١٩٨٧،

لك، وأن يبذلوا جهداً طيباً حتى يتمكنوا من تحديد وتقرير          وذلك من خالل تخصيص وقت كاف لذ      

المحتوى الذين ينوون دراسته، وكيف سيتم نقل هذا المحتوى المنهجي عبر طرائق التدريس إلـى               

  .المتعلمين، فضالً عن تقرير ما إذا تم تعلم ذلك المحتوى من قبل المتعلمين أم ال

  :س وفوائدهوفيما يلي عرض ألبرز أغراض التخطيط للتدري

  يساعد المدرس على تنظيم أفكاره من خالل بسطها على الورق بشكل نظامي -

  . يقلل من الجهد المبذول والطاقة الزائدة لدى المعلم-

 .يضمن التسلسل لدى تسيير الدرس بعيداً عن والتأثير على انسيابية الدرس- 

 .يخدم كقاعدة وأساس في التقويم وإصدار األحكام-

 .تجهيز المستلزمات الضرورية التي تضمن حسن سير الدرسيؤكد على -



 
 
 
  
 

  .......معلميمصادر االحتراق النفسي وعالقتها باألداء التدريسي لدى   ٩٣٠

 

 ٩٣٠

 .يعد وسيلة مضمونة للحد من النسيان وعدم التذكر-

يخدم في الخطط  المستقبلية وفي مدى تقـدم المـدرس           ) أرشيف(يخدم في توفير سجل وثائقي      -

 .خالل خدمته المهنية

ية ، واالبتعاد عن التركيـز      يضمن تغطية المحتوى المنهجي بشكل أقرب إلى العدالة والموضوع        -

 على وحدات منهجية على حساب وحدات أخرى

 يعين المدرس على الشعور باالرتياح والثقة بالنفس ، ويجعله أكثر جاهزية -

 يعين المدرس على عرض درسه بشكل أكثر تشويقاً، وإثارة حماسة التالميذ-

  يهيئ فرص النمو المهني للمدرسين من خالل تراكم خبراتهم -

إلعداد لمهنة التدريس يختلف عن اإلعداد لغيرها من المهن، فهو ليس باألمر السهل الهـين               ا

ألن المعلم هو المسئول األول في العملية التعليمية التعلمية، فهو مطالب بأن يكون نموذجاً يحتذى               

تعامل به في قيمه وسلوكياته واتجاهاته وعلمه وطريقته في التفكير الحديث، وكذلك طريقته في ال             

ونقل األفكار، لذلك أصبح من الضروري لمن يتصدى لعمليات التدريس أال يكون لديه رغبة في                

جمـال  ( ذلك والقدرة عليه واالستعداد فقط، بل أن يتعدى لك بأن يعد لهذا العمل إعـداد جيـداً                  

   ).١٧،ص ١٩٩٧الخطيب،

تفاعله مع التالميذ في غرفة الـصف،      يقصد بالتنفيذ انجاز ما خطط له المعلم أثناء         :  التنفيذ -ثانياً

وترتبط عملية التنفيذ ارتباطاً وثيقاً بعملية التخطيط، ويتوقف نجاحها بدرجة كبيرة علـى جـودة               

الخطة الموضوعة للدرس، فالمعلم حين ينفذ الدرس يخرج تصوره الذي وضعه في تخطيطه من              

التفاعل الماثل فيما يمارسه من     طور السكون الماثل في كراسة إعداد الدروس إلى طور الحركة و          

أيمن الشيخ  ( إجراءات داخل الفصل لتنفيذ هذا التصور بهدف تحقيق ما وصفه من أهداف الدرس              

   ) .٧٤م، ٢٠٠٢على،

وتشمل مرحلة التنفيذ عدداً من المهارات الفرعية التي تعد متطلبات أساسية للمعلم ينبغي أن يكون               

عرض درسه بطريقة شائقة وجذابة، أي أن المعلم ال يقـوم           قادراً على ممارستها حتى يتمكن من       

( بكفاية التنفيذ تلقائياً واعتماداً على فطرته، بل يتوقف على إجادته لمجموعة من المهارات الفنية               

   ) .٨٤م،١٩٩٧كمال زينون،

  :كما يشمل التنفيذ المهارات الفرعية التالية

  )المقدمة ( مهارة التهيئة  -

 الصفية مهارة طرح األسئلة  -



 
 
 
  
 

  .......مصادر االحتراق النفسي وعالقتها باألداء التدريسي لدى معلمي  ٩٣١

 

 ٩٣١

 مهارة استخدام الوسائل التعليمية وتنويعها  -

 مهارة إثارة الدافعية عند التالميذ للتعلم  -

 مهارة إدارة الفصل  -

 مهارة إتقان إعادة العلمية  -

  مهارة مراعاة الفروق الفردية  -

ي فإنهم  يعتقد الكثير من المعلمين أن الدرس ينتهي بانتهاء تقويم المعلومات، وبالتال           : التقويم -ثالثاً

يغفلون ذكر التقويم عند إعدادهم خطة الدرس، كذلك قد يكتفي البعض باألسئلة التـي يوجهونهـا                

للتالميذ في أثناء سير الدرس إلثارة المناقشات، وحث التالميذ على المشاركة فيهـا، والواقـع أن      

 تتضمن خطة   التقويم له وظيفة أخرى وهي التأكد من أن الهدف التعليمي قد تحقق، لذلك يجب أن              

الدرس كمكون رئيس فيها أساليب التقويم المناسبة التي سوف تستخدمها، وبطبيعة الحال تـشمل              

جـابر  ( هذه األساليب ما يكفل معرفة مدى ما حققه التالميذ من أهداف الدرس من ناحية أخرى                

عبـد  ( ولقد عرف التقويم بعدة تعريفات منها ما يعرفـه        ) م١٩٩٤،١١١عبد الحميد، وآخرون ،     

بأنه عملية إصدار حكم على مدى تقدم المتعلمين نحو          )   " ١٩٩٩،١٢الحميد جابر، وآخرون ،     

  . بلوغ األهداف التي تم تحديدها والتخطيط لها

  تحديد مستوى الطالب حتى يتم التعرف على مستوياتهم المختلفة  :أهمية التقويم 

 علـى مـواطن القـوة    قياس مدى تحصيل الطالب في المهارات المختلفـة والتعـرف        -١

 والضعف عندهم والمساهمة في معالجتها 

تطوير المنهج إذ أن التقويم المستمر من شأنه أن يوقفنا على مواطن السهولة والصعوبة               -٢

 . في المنهج، كما يعرفنا بأنسب الطرق لتقويم المعلومات

يجـة  تحفيز الطالب والمعلمين على مواصلة العمل، وال شك أن وقوف اإلنسان على نت             -٣

جهده بصفة مستمرة، وعلى مواطن قوته، وضعفه تحقق ما نسميه بالتغذية الراجعة            

 . وهي شأنها بالتالي أن تحفز العاملين على بذل الجهد

المساعدة في إصدار القرار، إذ أن الهدف األساسي من التقويم هـو تحـسين العمليـة                 -٤

 قرار بـشأنها سـواء   التعليمية وتمكينها من تحقيق أهدافها وذلك حتى يمكن إصدار  

  .كان قراراً إدارياً أم علمياً والتقويم بذلك يساعدنا على اتخاذ القرار 

  

  



 
 
 
  
 

  .......معلميمصادر االحتراق النفسي وعالقتها باألداء التدريسي لدى   ٩٣٢

 

 ٩٣٢

  :الدراسات السابقة 
إلي التعرف علي الضغوط المهنية التي تواجـه        ) م  ١٩٩٧خالد الكخن ،    (هدفت دراسة   

 والعمـر ،    معلمي مؤسسات التربية الخاصة في الضفة الغربية ، ومدي تأثرها لمتغيرات الجنس           

معلمـاً  ) ١٨١( وشملت عينـة الدراسـة      . والخبرة التعليمية والمستوي التعليمي ،ونوع اإلقامة       

ومعلمة موزعين علي مدن الضفة الغربية وقراها، وقام بإعداد مقياس لمستوي الضغوط المهنيـة              

تيـب  وأشارت نتائج الدراسة إلي أن مصادر الضغوط كانت حسب التر         . المكونة من عشرة أبعاد   

التالي في األهمية، الدخل، السمات الشخصية للمتعلم، العالقات مع األهالي، العالقات مع اإلدارة،             

المنهاج، النمو المهني، المكانة االجتماعية، ظروف العمل مع المعوقين عند العمل، والعالقات مع             

بعاد لـصالح   كما أظهرت النتائج وجود اختالف في مستوي مصادر الضغوط الكلي لأل          . الزمالء

سنة، ومستوي البكالوريوس والخبـرة التعليميـة التـي          ) ٥٠ – ٤١( الذكور، واألعمار ما بين     

سنوات  أي أن العالقة طردية بين مستوي الضغوط ومتغيري المـستوي             ) ١٠ -٥(تتراوح بين   

المؤسسات كذلك لصالح معلمي اإلعاقة السمعية ثم العقلية، ولمعلمي         .  والخبرة التعليمية    يالتعليم

  ).المحلية ( الخبرية 

إلي التعرف علي أسباب إنهاك معلمي التربية  ) qaisor , 1997( هدفت دراسة كوسر 

الخاصة في والية كنتاكي بالواليات المتحدة األمريكية، كذلك التعرف علي األسباب التي تـؤدي              

واشـتملت عينـة    . م العام لمعلمي التربية الخاصة إلي ترك العمل في المجال والتوجيه إلي التعلي          

معلماً، وتم الطلب من المشاركين أن يذكروا ثالثة أسباب من وجهة نظرهم             ) ٩٨( الدراسة علي   

وأشارت النتائج إلـي    . تؤدي إلي ترك معلمي التربية الخاصة لمهنتهم، وتوجههم نحو التعليم العام          

 نقـص التقـدير والـدعم       من المشاركين، ثـم    % ٨٠أن أكثر سبب هو العمل الكتابي الزائد ل         

وكان السبب الثالث هو نقص تقدير ودعـم        . والتعاون التقبل والتفهم من قبل معلمي التربية العامة       

كما تم  ذكر أسباب أخري منها عدم تقدم الطلبة، وعبء العمل الزائد، ونقـص               . وتعاون اإلدارة 

             .                                                 اهتمام األهل

إلـي التعـرف علـي      ):  ١٩٩٨( هدفت دراسة إبراهيم القريوتي، وفيصل عبد الفتاح           

االحتراق النفسي لدي عينة من معلمي الطالب العـاديين ومعلمـي الطـالب ذوي االحتياجـات                

( معلماً ومعلمـة مـنهم      ) ٢٥٤( وشملت عينة الدراسة    . الخاصة بدولة اإلمارات العربية المتحدة    

. من معلمي الطالب العـاديين       ) ٩٥( من معلمي الطالب ذوي االحتياجات الخاصة و         ) ١٤٩

وأشارت نتائج . لالحتراق النفسيshrinr , 1996 )( واستخدم مقياساً مطوراً عن مقياس  شرتك 



 
 
 
  
 

  .......مصادر االحتراق النفسي وعالقتها باألداء التدريسي لدى معلمي  ٩٣٣

 

 ٩٣٣

الدراسة إلي وجود زيادة في درجات االحتراق النفسي لدي عينة معلمي الطالب العـاديين عـن                

الب ذوي االحتياجات الخاصة، وأن هناك في درجات االحتراق النفسي كانت           درجات معلمي الط  

مقارنة مـع فئـة     ) بصري حركي   ( أعلي لدي المعلمين الذين يتعاملون مع فئات إعاقات أخري        

  . الطالب المتخلفين عقلياً وفئة الطالب المعوقين سمعياً 

جهاد النفسي للمعلـم    إلى تحديد مصادر اإل   ) ٢٠٠٠(هدفت دراسة الحسن محمد المغيدي      

لدى عينة من المعلمين والمعلمات من منطقة أبها التعليمية بالمملكة العربية الـسعودية، ومعرفـة            

األساليب التي يمارسها أفراد العينة لمقاومة اإلجهـاد النفـسي، وتألفـت عينـة الدراسـة مـن                  

، وأداة  )إعداد الباحث (م  معلما ومعلمة، استخدم الباحث أداة مصادر اإلجهاد النفسي للمعل        )١٠٣٤(

أساليب مقاومة اإلجهاد إعداد الباحث، وأظهرت نتائج الدراسة أن الترتيب التنازلي التالي يمثـل              

بعد الوقت، السلوك اإلداري واألنظمة، الـسلوك اإلشـرافي         : أهم مصادر اإلجهاد النفسي للمعلم    

كمـا أكـدت نتـائج      . لمين بزمالئهم ،أولياء األمور، احتياجات المعلم، سلوك التالميذ، عالقة المع       

الدراسة أنه توجد فروق دالة إحصائيا بين أفراد العينة في جميع أبعاد مصادر اإلجهـاد النفـسي                 

للمعلم تعزى للمرحلة التعليمية، وسنوات الخبرة، التخصص، مبنى المدرسة، نصاب المعلم مـن             

بين أفراد العينة في جميـع      الحصص، وعدد الطالب في الفصل، كما وجدت فروق دالة إحصائيا           

  .أبعاد مصادر اإلجهاد النفسي ماعدا بعد احتياجات المعلم يعزى للدرجة العلمية

إلي دراسة مصادر االحتراق النفسي لدي معلمي       ): ٢٠٠١(هدفت خولة يحي ، رنا حامد     

. معلمـاً  ) ٤٢(تألفت عينة الدراسة      . الطلبة المعوقين عقلياً في اليمن وعالقتها ببعض المتغيرات       

أشارت نتائج الدراسة إلـي أن      .  النفسي قاستخدمت الدراسة أداة مطورة لمقياس مصادر االحترا      

خـصائص الطلبـة،    : مصادر االحتراق النفسي لدي معلمي الطلبة المعوقين في الـيمن كانـت           

وظروف العمل، بينما لم يظهر مستوي يمكن اعتباره مصدر لالحتـراق النفـسي علـي بعـدي                 

كما كشفت نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق        . خصية للمعلم، واإلدارة والزمالء   الخصائص الش 

في مصادر االحتراق النفسي تعزي إلي متغيرات الجنس والمؤهل العلمي للمؤهل، وسنوات خبرة             

المعلم، بينما وجدت فروق في مصادر االحتراق النفسي تعزي إلي متغير درجة اإلعاقة، حيـث               

 النفس لدي معلمي الطلبة ذوي اإلعاقة العقلية الشديدة، وذلك علي كل من             زادت مصادر االحتراق  

بعد ظروف العمل، وخصائص الطلبة، واإلدارة والزمالء، ولم تظهر فروق في مصادر االحتراق             

  .النفسي تعزي إلي متغير درجة إعاقة الطلبة بالنسبة لبعد الخصائص الشخصية للمعلم 



 
 
 
  
 

  .......معلميمصادر االحتراق النفسي وعالقتها باألداء التدريسي لدى   ٩٣٤

 

 ٩٣٤

إلي دراسة مصادر االحتراق النفسي التي تتعرض       ) ٢٠٠٢(هدفت دراسة مزيدة مشرف       

لها فئة من عضوات هيئة التدريس من االحتراق النفسي بدرجة مرتفعة بشكل عام وتناولت درجة               

االحتراق النفسي بالنسبة لمصادر القائمة السبعة حيث حصلت مصادر البيئة الماديـة للتـدريس،              

لعالقة مع إدارة المركز علي متوسطات مرتفعـة،        وآثار ضغوط العمل، والعالقة مع الطالبات، وا      

كما كشفت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائياً بالنسبة لمتغيرات الجـنس أو العمـر الزمنـي                 

  .والدرجة العلمية، والتخصص، وسنوات الخبرة

إلي الكشف عـن مـستويات      ) ٢٠٠٣(هدفت دراسة فوزية الجمالي ،عبد الحميد حسن        

معلمي ذوي االحتياجات الخاصة واحتياجاتهم التدريبية أثناء الخدمـة فـي           االحتراق النفسي لدي    

وأثر كل من متغيرات الجنس والخبرة والمؤهل ونوع إعاقة الطلبة الذين يعملـون             . سلطنة عمان 

. معلمـاً ومعلمـة   ) ١٣٣(وتكونت عينة الدراسة من     . منهم في مستويات االحتراق النفسي للمعلم     

 ماسالش وجاكسون لالحتراق النفسي واستبانه االحتياجات التدريبية التي         واستخدم الباحثان مقياس  

طورت من قبل الباحثين، أشارت نتائج الدراسة إلي أن معلمي ذوي االحتياجات الخاصة يعـانون     

من االحتراق بدرجة معتدلة، كما كشف عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزي لمتغيري               

، كذلك بينت أن المعلمين العمانيين أكثر تعرضاً مـن غيـر العمـانيين          الجنس والخبرة التدريسية  

لالحتراق في بعدي تبلد المشاعر وتدني الشعور باالنجاز، كما بينت نتائج الدراسة أن المعلمـين               

 المختلفة للكبار أكثر    تغير المتخصصين في التربية الخاصة والمعلمين الذين يعملون مع اإلعاقا         

 تدريبيـة   تتعرضاً لالحتراق في بعد اإلجهاد االنفعالي، كما يشعر أفراد العينة ككـل باحتياجـا             

معرفة الخصائص النفسية للمعاقين واسـتخدام األجهـزة والتقنيـات          ( وقد نالت حاجات    . كبيرة

التعـرف باإلعاقـة    ( ات  الحديثة، اهتماماً أكبر من حيث أولويتها بين الحاجات، بينما كانت حاج          

  .أقل اهتماماً من حيث األولويات) المختلفة، التهيئة المهنية، التأهيل المهني 

إلى التعـرف علـى     ) ٢٠٠٥(Alexander-Lofton لوفتون   –هدفت دراسة أليكسندرا    

مصادر اإلجهاد واالحتراق النفسي لدى أعضاء هيئة التدريس الذين يعملون بـدوام كامـل فـي                

وتـم  .عضو هيئة تدريس  ) ١٤٢(وشملت عينة الدراسة    . ية مركزية وغير مركزية   مؤسسات تربو 

وكشفت نتائج الدراسة أن التفاعل مـع الطـالب يعـد           .تطبيق قائمة ماسالش لالحتراق النفسي      

المسبب األكبر إلجهاد أعضاء هيئة التدريس، كما وجدت فروقا دالة إحصائيا بين أعضاء هيئـة               

  . وذلك على درجاتهم في بعد اإلجهاد االنفعاليالتدريس باختالف أعمارها،



 
 
 
  
 

  .......مصادر االحتراق النفسي وعالقتها باألداء التدريسي لدى معلمي  ٩٣٥

 

 ٩٣٥

لتحديد مدى انتشار ظاهرة االحتراق النفـسي  ) ٢٠٠٦ ( Hughesهدفت دراسة هيوجز

وتـم  . عضوا)١٦٧(وبلغ عدد أفراد العينة     . بين أعضاء هيئة التدريس في جامعات والية أالباما       

حـصول  : راسـة مـا يلـي   وأظهـرت نتـائج الد  ). ١٩٨٢كالوز،(تطبيق قائمة تقدير االحتراق 

على درجـة اللـذع وهمـا أكثـر         % ٣٧،٢٨من أفراد العينة على درجة االحتراق، و      %٢٠،١٢

مستويات االحتراق خطرا، كما دلت نتائج الدراسة وجود فروق في درجات األفراد علـى أبعـاد                

ت القائمة باختالف المتغيرات مثل العمر، والمرتبة العلميـة، والحالـة االجتماعيـة، والمـشكال             

الصحية، وكذلك زيادة المشكالت الصحية بزيادة درجة االحتراق النفسي، كما بينت نتائج الدراسة             

كما بينت نتائج   . ٥٥-٤٦أن أغلب األعضاء تعرضا لخطر االحتراق هم الذين تقع أعمارهم بين            

العـبء  مواعيد النشر، و  : الدراسة أن أكثر مصادر اإلجهاد انتشارا كما أوردها أفراد العينة، هي          

  .  التدريسي الزائد

من حيث الموضوع بعض الدراسات تناولت مصادر االحتـراق          :تعليق على الدراسات السابقة     

دراسـة إبـراهيم   ) ٢٠٠٥(Alexander-Lofton لوفتـون  –النفسي مثل دراسـة  أليكـسندرا      

 مثـل   ،والبعض األخر تناول مستويات االحتراق النفسي     ) ١٩٩٨( القريوتي، وفيصل عبد الفتاح     

  ) .٢٠٠٣(دراسة فوزية الجمالي ،عبد الحميد حسن 

  :اختلفت الدراسات السابقة عن الدراسة الحالية من حيث

  .الموضوع ربطت الدراسة الحالية مصادر االحتراق النفسي باألداء التدريسي  -١

 .تناولت الدراسة مدارس التعليم الجامع  -٢

 .لمة معلما ومع)١٩٩(عينة الدراسة كانت كبيرة حيث شملت  -٣

 .من حيث المقاييس قام الباحثان بإعداد مقاييس الدراسة جميعها -٤

من حيث النتائج توصلت الدراسة الحالية إلى وجود عالقة سالبة بين مصادر االحتراق النفـسي                -٥

على جميع أبعاده وبين األداء التدريسي، كما بينت أن المدارس المزودة بغرفة مـصادر يعـاني                

 .                                 ن االحتراق النفسي مقارنة بالمدارس غير المزودة بغرفة مصادرمعلميها من نسبة قليلة م

  :إجراءات الدراسة
يتناول الباحثان في هذا الفصل موضوع الدراسـة، ومنهجهـا، ومجتمعها،وعينتهـا وأدواتهـا،              

  .واألساليب اإلحصائية المستخدمة فيها

  

  



 
 
 
  
 

  .......معلميمصادر االحتراق النفسي وعالقتها باألداء التدريسي لدى   ٩٣٦

 

 ٩٣٦

  :لحالية بما يليتتحدد الدراسة ا: حدود الدراسة

مصادر االحتراق النفسي وعالقته باألداء التدريسي لدي معلمي مدارس     :موضوع الدراسـة  -أوالً

  .التعليم الجامع بمحافظات غزة 

استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد علي جمـع البيانـات            : منهج الدراسة -ثانياً

آمال صـادق ،    ( مكوناتها، ومن ثم التوصل إلي النتائج       وتصنيفها وتحليلها، ومعرفة العالقة بين      

   ).١٠٤، ص ١٩٩١فؤاد أبو حطب ، 

يتضمن المجتمع األصلي للدراسة جميع المدرسيين العاملين في مـدراس          :مجتمع الدراسة -رابعاً

  . محافظات غزةيالتعليم الجامع ف

ظة غزة، واثنتـان فـي      تضم عينة الدراسة أربع مدارس اثنتان في محاف       : عينة الدراسة -خامسا

محافظة خان يونس، وتشتمل واحدة في كل منها على غرفة مصادر، واألخـرى بـدون غرفـة                 

  .معلما ومعلمة)١٩٩(حيث بلغت عينة الدراسة. مصادر

  : أدوات الدراسة  

    مقياس مصادر االحتراق النفسي                   إعداد الباحثان-١ 

                          إعداد الباحثان مقياس األداء التدريسي      -٢ 

  :مقياس األداء التدريسي-أوالً

إلعداد مقياس األداء التدريسي لدي معلمي مدارس التعليم الجامع في محافظـات             :إعداد المقياس 

تناولت األداء التدريسي، كمـا      غزة، قام الباحثان باالطالع علي العديد من الدراسات السابقة التي         

ع على العديد من المقاييس التي تناولـت األداء التدريـسي، ومهـارات التـدريس،               قاما باالطال 

) ١٩٩٨(،ومقياس  الجميلة محمد الشعلة    )١٩٩٩(مقياس فدوى الشامي  : والكفايات التدريسية، مثل  

وغيرهم، باإلضافة إلى االطالع على العديد من بطاقات المالحظة الخاصة بتقويم األداء التدريسي             

 قام الباحثان باالستعانة ببعض المتخصصين في المناهج وطـرق التـدريس، حيـث              للمعلم، كما 

وبعـد   .التخطيط ،والتنفيذ ،والتقـويم   : أجمعوا على ضرورة أن يشمل المقياس ثالثة مهارات هي        

إعداد المقياس في صورته األولية تم عرضه على بعض المتخصصين في مجال علـم الـنفس،                

طرق التدريس، وبعد ذلك تم اإلبقاء على العبارات التـي أجمعـوا            والتربية الخاصة، والمناهج و   

  .بحيث يقوم مدير المدرسة بتقويم األداء التدريسي للمعلمين بمدرسته من خاللها. عليها

  

  



 
 
 
  
 

  .......مصادر االحتراق النفسي وعالقتها باألداء التدريسي لدى معلمي  ٩٣٧

 

 ٩٣٧

  :أبعاد المقياس

عملية فكرية يقوم بها المدرس قبل تنفيذه لدروسه، يهدف إلى ترتيب ما سيقوله أو              :  التخطيط -١

وكذلك رسم خطة واضحة المعالم يمكن من خاللها توصـيل محتويـات            . تدريسه ءيفعله في أثنا  

  )٢٠٠٢، ٤٥أبو هرجه وآخرون،ص( الدرس للتالميذ بصورة مناسبة

 .ويقصد به إنجاز ما خطط له وذلك من خالل تفاعله مع تالميذه داخل غرفة الفصل: التنفيذ -٢

ميذ نحو تحقيق أهداف العملية التعليمية، من       يقصد به إصدار حكم على مدى تقدم التال       : التقويم -٣

  . خالل مجموعة من األسئلة والمناقشات واإلجراءات التي يتخذها المدرس

  : صدق المقياس-أوال

قام الباحثان بالتأكد من صدق المقياس ،من خالل عرضه على مجموعة من            :  الصدق الظاهري  -أ

وبعض العاملين فـي مـدارس التعلـيم        المتخصصين في علم النفس، والمناهج وطرق التدريس،        

  .الجامع وأكد جميعهم أن المقياس صالح لما وضع من أجله

قام الباحثان بحساب صدق االتساق الداخلي للمقياس، وذلـك مـن           :  صدق االتساق الداخلي   -ب

والنتيجـة  . كل بعد من األبعاد مع الدرجـة الكليـة للمقيـاس          بين  خالل إيجاد معامالت االرتباط     

  :لجدول اآلتييوضحها ا

  .معامالت االرتباط الداخلية بين كل بعد من أبعاد األداء التدريسي والدرجة الكلية للمقياس

  )١(                                         جدول 

  م  البعد  معامل االرتباط  مستوى الداللة

  -١  التخطيط 401,  **

  -٢  التنفيذ 661,  **

  -٣  التقويم 433,  **

  -٤  لدرجة الكليةا 677,  **

يتضح من الجدول السابق أن جميع معامالت االرتباط للدرجات الفرعية للمقيـاس مـع الدرجـة           

  .الكلية دالة إحصائيا، وهذا يعد دليال على التناسق الداخلي لهذا المجال

حيث قام الباحثان بحساب ثبات المقياس بطريقة ألفـا كرونبـاخ، بهـدف              : ثبات المقياس  -ثانيا

معلما ومعلمـة مـن معلمـي      ) ٥٠(مدى تجانس درجات المقياس، وذلك على عينة قوامها       معرفة  

 دالة إحصائيا عند    )٠,٦٠٤ ( ألفا كرونباخ  ة قيم  وكانت .مدارس التعليم الجامع في محافظات عزة     

  . ، وهذا يدل على أن المقياس يتمتع بثبات داخلي01,مستوى داللة 



 
 
 
  
 

  .......معلميمصادر االحتراق النفسي وعالقتها باألداء التدريسي لدى   ٩٣٨

 

 ٩٣٨

  : مقياس مصادر االحتراق النفسي-ثانيا

 معلمي مدارس التعليم الجامع فـي       ىإلعداد مقياس مصادر االحتراق النفسي لد     : عداد المقياس إ

 عدد من المقاييس والدراسات السابقة التـي تناولـت           قام الباحثان باالطالع على    محافظات غزة، 

موضوع الضغوط المهنية واالحتراق النفسي مثل مقياس كل من  ماسالش لالحتـراق النفـسي               

maslach)   ١٩٨١(  مقياس ديفيد جيلدارد ،  dived geldard  )ومقيـاس عـادل    )١٩٨٥ ،

وكما قام الباحثان بعرض سؤال مفتوح علي معلمي مـدارس التعلـيم الجـامع              ) . ١٩٩٤(محمد  

للتعرف علي مصادر االحتراق النفسي من وجهة نظرهم، وبعد ذلك تم تطوير المقياس من خالل               

  : الخطوات التالية

س في صورته األولية علي عدد من المتخصصين في مجال علم النفس واإلرشاد             عرض المقيا  -١

النفسي، والتربية الخاصة، بهدف االستفادة من آراء ومالحظات هؤالء المتخصـصين، وقـام             

  .الباحثان بإجراء التعديالت المطلوبة منهم 

 وبهذا تم التأكد     في ضوء رأي هؤالء المتخصصين، تم اإلبقاء علي الفقرات التي أجمع عليها،            -٢

وشملت الـصورة  ). صدق المحكمين ( من صدق األداة بأسلوب اتفاق المحكمين المتخصصين     

 : عبارة ، ويشمل المقياس األبعاد التالية ) ٥٣(النهائية للمقياس ثالثة أبعاد، بمجموع 

تشمل خصائص الطالب،والمناهج الدراسية، الظروف النفـسية واالجتماعيـة         : ظروف العمل  .١

  .مادية واالقتصادية المتعلقة بوظيفيةوال

يشمل  اهتمامات المعلم والخبرات والمدركات، باإلضـافة إلـي          : الخصائص الشخصية للمعلم   .٢

 .الخصائص الجسدية والصحية والنفسية واالجتماعية للمعلم وعالقته بزمالئه وأولياء األمور

اعيـة لكـل مـن المـدراء        يشمل الخصائص الشخصية واإلدارية واالجتم    :  اإلدارة والزمالء  .٣

  .والمشرفين والقائمين على العملية التعليمية بكل من الوزارة والمدرسة 

  :صدق المقياس-أوال

قام الباحثان بالتأكد من صدق المقياس ،من خالل عرضه على مجموعة من            :  الصدق الظاهري  -أ

س التعلـيم   المتخصصين في علم النفس، والمناهج وطرق التدريس، وبعض العاملين فـي مـدار            

  .الجامع وأكد جميعهم أن المقياس صالح لما وضع من أجله

قام الباحثان بحساب صدق االتساق الداخلي للمقياس، وذلـك مـن           :  صدق االتساق الداخلي   -ب

والجدول التالي  . خالل إيجاد معامالت االرتباط بين كل بعد من األبعاد مع الدرجة الكلية للمقياس            

  .يبين ذلك



 
 
 
  
 

  .......مصادر االحتراق النفسي وعالقتها باألداء التدريسي لدى معلمي  ٩٣٩

 

 ٩٣٩

  )٢(جدول 

  م  البعد  معامل االرتباط  ى الداللةمستو

  -١  ظروف العمل 505,  **

  -٢  الخصائص الشخصية للمعلم 655,  **

  -٣  اإلدارة والزمالء  788,  **

  -٤  الدرجة الكلية 693,  **

يتضح من الجدول السابق أن جميع معامالت االرتباط للدرجات الفرعية للمقيـاس مـع الدرجـة           

  .د دليال على التناسق الداخلي لهذا المجالالكلية دالة إحصائيا،وهذا يع

حيث تم حساب ثبات المقياس بطريفة ألفا كرونباخ، بهدف معرفـة مـدى             :  ثبات المقياس  -ثانيا

معلما ومعلمة من معلمي مدارس التعلـيم       ) ٥٠(تجانس درجات المقياس، وذلك على عينة قوامها      

دالة إحصائيا عنـد مـستوى      وهي  ) ٠,٥١٢( ألفا كرونباخ    ة قيم  كانت .الجامع في محافظات عزة   

  . ، وهذا يدل على أن المقياس يتمتع بثبات داخلي01,داللة 

  :نتائج الدراسة ومناقشتها
  :نتائج الدراسة : أوالً

  ؟"  الدراسةةما أكثر مصادر االحتراق النفسي شيوعا لدى عين" ونصه  :نتيجة السؤال األول-أوال

وسطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة       للتحقق من صحة الفرض تم استخدام المت      

                                    . واألوزان النسبية بين درجات عينة الدراسة على أبعاد مقياس مصادر االحتراق النفسي

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية بين درجات عينة الدراسة على 

  .حتراق النفسيأبعاد مقياس مصادر اال

   )١٣(جدول 

 الوزن  الترتيب

   النسبي

 االنحراف

   المعياري

 المتوسط

   الحسابي

 المجموع

   الكلي

  البيان

  ظروف العمل  ٦٩٠٢  ٣٤،٦٨  ٥،٨٣٤٠٠  ١٧٩،١٥  ٢

  الخصائص الشخصية  ٤٠٩٦  ٢٠،٥٨  ٤،٤٦٦٧٠  ٢٤،٢٥  ٣

  اإلدارة والزمالء  ٧٣٢٦  ٣٦،٨١  ٧،٨١٤١٦٧  ٢١٨،١  ١

بق أن الخصائص الشخصية للمعلم احتلت المرتبة الثالثة وتلتهـا ظـروف            يتضح من الجدول السا   

  . العمل ثم اإلدارة والزمالء احتلت المرتبة األولى وهذا ال يحقق صحة الفرض



 
 
 
  
 

  .......معلميمصادر االحتراق النفسي وعالقتها باألداء التدريسي لدى   ٩٤٠

 

 ٩٤٠

  :نتائج الفروض-ثانيا

التوجد عالقة بين مصادر االحتراق النفسي      " ينص الفرض األول على أنه      :  الفرض األول  -أوال

  ".لدي معلمي مدارس التعليم الجامع في محافظات غزة واألداء التدريسي 

للتحقق من صحة الفرض تم استخدام معامل ارتباط بيرسون بين درجات معلمي مدارس التعلـيم               

                                     .الجامع على كل من مقياسي مصادر االحتراق النفسي واألداء التدريسي

مقياسي مصادر االحتراق النفسي واألداء التدريسي لدى معلمي معامالت االرتباط بين كل من 

  .مدارس التعليم الجامع

  )  ٣( جدول 

  االحتراق واألداء  ظروف العمل   الخصائص الشخصية للمعلم  اإلدارة والزمالء  الدرجة الكلية

  التخطيط -,٠١٧  -,٠٩٢  -,٠٢٢  -,٠٢٢

  التنفيذ  -,٠٢٧  -,٠٨٤  -,٠٢٧  -,٠٤٥

  التقويم  -,٠٣٧  -,٠٤٥  -,٠١٧  -,٠٩٢

  الدرجة الكلية  ,٠٦٩  -,٠١٩  -,٠٨٣  -,٠١٧

 159,=0,05عند مستوى **   181,=0,01عند مستوى **

يتضح من الجدول السابق وجود عالقة سالبة بين مصادر االحتراق النفسي على جميـع أبعـاده                

  .وهذا يحقق صحة الفرض. واألداء التدريس

توجد فروق فـي مـصادر االحتـراق        " ثاني على أنه  ص الفرض ال  : نتيجة الفرض الثاني  -ثانيا

  ".  النفسي تعزى لوجود غرفة مصادر لصالح المدارس المزودة بغرفة مصادر

لمعرفة الفروق بـين المتوسـطات الحـسابية        " ت  "للتحقق من صحة الفرض تم استخدام اختبار        

راق النفـسي  تبعـا      واالنحرافات المعيارية لدى عينة الدراسات على أبعاد مقياس مصادر االحت         

  .لمتغير غرفة المصادر

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وبين درجات عينة الدراسة  على أبعاد مقياس 

  مصادر االحتراق النفسي

   )  ٤(جدول  

 مستوى

   الداللة

 االنحراف  "ت"قيمة 

   المعياري

ــة   العدد  المتوسط ــان غرف البي

  المصادر

  مصادر التباين

 4,77  دالة   توجد  ١٠٦ 19,86 1,246

  التوجد  ٩٣ 15,50 1,812

  ظروف العمل



 
 
 
  
 

  .......مصادر االحتراق النفسي وعالقتها باألداء التدريسي لدى معلمي  ٩٤١

 

 ٩٤١

 مستوى

   الداللة

 االنحراف  "ت"قيمة 

   المعياري

ــة   العدد  المتوسط ــان غرف البي

  المصادر

  مصادر التباين

 5,97  دالة  توجد  ١٠٦ 15,10 1,677

  التوجد  ٩٣ 13,57 953,

الخـــصائص 

  الشخصية

  دالة  توجد  ١٠٦ 26,24 1,705 5,71

  التوجد  ٩٣ 24,73 1,080  

  اإلدارة والزمالء

 7,81  دالة  توجد  ١٠٦ 18,20 1,677

  التوجد  ٩٣ 16,88 926,

  الدرجة الكلية

  2,58)=٢-١٩٩(لدرجة حرية ) 0,05(الجدولية عند مستوى داللة " ت"قيمة 

 3,291)=٢-١٩٩(لدرجة حرية ) 0,01(الجدولية عند مستوى داللة " ت"قيمة 

يتضح من الجدول السابق انخفاض مصادر االحتراق النفسي  على جميع أبعاد مقيـاس              

  .وهذا يحقق صحة الفرض. المدارس المزودة بغرفة مصادرمصادر االحتراق النفسي لصالح 

توجد فروق في مصادر االحتراق النفسي تعزى لمتغيـر          ال"  ونصه   :نتيجة الفرض الثالث  -ثالثا

لمعرفة الفـروق بـين المتوسـطات       " ت  "للتحقق من صحة الفرض تم استخدام اختبار         ".الجنس

رس التعليم الجامع على أبعاد مقيـاس مـصادر         الحسابية واالنحرافات المعيارية لدى معلمي مدا     

 .االحتراق النفسي تبعا لمتغير الجنس

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجات معلمي مدارس التعليم الجامع على أبعاد 

  مقياس مصادر االحتراق النفسي

  )٥( جدول  

 مستوى

   الداللة

 االنحراف  "ت"قيمة 

   المعياري

  مصادر التباين  البيان   العدد  المتوسط

 61,-  غير دالة  ذكر  80 34,4 5,1

  أنثى 119 34,9 6,3

  ظروف العمل

  02,-  غير دالة  ذكر  80 20,6 3,5

  أنثى 119 20,6 5,03

الخـــصائص 

  الشخصية
 21,-  غير دالة  ذكر  80 36,7 7,4

  أنثى 119 36,9 8,1

  اإلدارة والزمالء

 21,-  غير دالة  ذكر  80 97,1 13,9

  أنثى 119 97,7 17,1

  الدرجة الكلية



 
 
 
  
 

  .......معلميمصادر االحتراق النفسي وعالقتها باألداء التدريسي لدى   ٩٤٢

 

 ٩٤٢

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين على جميـع أبعـاد                 

  .وهذا يحقق صحة الفرض. مقياس مصادر االحتراق النفسي

  ".مةتوجد فروق في مصادر االحتراق النفسي تعزى لمكان اإلقا ال" ونصه :الفرض الرابع:رابعاً

للتحقق من صحة الفرض تم استخدام تحليل التباين األحادي لمعرفة أثر مكان اإلقامـة              

  .على مصادر االحتراق النفسي لدى معلمي مدارس التعليم الجامع

ومستوى داللتها للفروق في مصادر االحتراق النفسي تبعا "ف"تحليل التباين األحادي وقيمة 

  . لمكان اإلقامة

                   )       ١٧( جدول 

 مستوى 

  الداللة

 قيمة

  "ف"

 متوسط 

  المربعات

 درجات

   الحرية

 مجموع 

  المربعات

 مصادر

   التباين

  البيان

  بين المربعات 615,27 5 153,81
  داخل المجموعات 6123,78 194

 1,55  غير دالة

31,56 

  المجموع 6739,055 199

  ظروف العمل

  بين المربعات 45,360 5 11,340
  داخل المجموعات 3905,022 194

 2,00  غير دالة

20,129 

  المجموع 3950,38 199

ــصائص  الخـ

  الشخصية

111,99
3 

  بين المربعات 447,973 5

  داخل المجموعات 11642,148 194

 1,42  غير دالة

60,011 

  المجموع  12090,121 199

اإلدارة 

  والزمالء

  بين المربعات 2551,404 5 637,85
  داخل المجموعات 46872,016 194

 1,01  غير دالة

242,86
  المجموع 49423,419 199 0

  الدرجة الكلية

  4,45 =0,01الجدولية عند مستوى داللة "ف"قيمة 

  3,15 =0,05الجدولية عند مستوى داللة "ف"قيمة 

  ن اإلقامةيتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير مكا

  :مناقشة نتائج الدراسة-ثانياً
إلى أن اإلدارة والزمالء أتت في المرتبة األولى ثم ظـروف العمـل،             تشير نتيجة السؤال األول     

، ) ١٩٩٠(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة فـايزة الفعـوري          . وأخيرا الخصائص الشخصية للمعلم   

ا جاء في دراسة تشيمر وجاكـسون       ، ويؤكد هذا الرأي م    )٢٠٠٢(ودراسة خولة يحي ورنا حامد      



 
 
 
  
 

  .......مصادر االحتراق النفسي وعالقتها باألداء التدريسي لدى معلمي  ٩٤٣

 

 ٩٤٣

Schamer&Jackson(1996)          والتي توصلت إلى إن وصول المعلمين لظاهرة االحتراق النفسي 

  . يرجع إلى سوء العالقة بالطالب واإلدارة، مما تؤدي بهم إلى اتجاهات سالبة نحو المدرسة

 عـن إرادة المعلـم،   ويفسر الباحثان هذه النتيجة بأن اإلدارة والزمالء تمثل ظروفاً خارجـة          

 له دخل في اختيارها، كما أنه ال يستطيع تغييرهـا، وعليـه أن يخـضع                سومفروضة عليه ولي  

إلمالءات اإلدارة كسلطة إدارية حسب اللوائح والقوانين وعليه االمتثـال لهـا، بـل وإرضـائها                

  . لكللحصول علي تقارير جيدة تؤهله للحصول علي الدرجات والترقيات دون اقتناع منه بذ

كما يفسر الباحثان هذه النتيجة إلى أن مجال التربية الخاصة في فلـسطين حـديث نـسبياً،                 

ومدارس التعليم الجامع تضم أعداد كبيرة من المعلمين غير المتخصصين مما يؤدي إلى تضارب              

  .األدوار واآلراء وظهور المنافسة بين المعلمين 

خارجة عن إرادته إال أنه يستطيع أن يتكيف        ثم تليها ظروف العمل والمناهج وهي وإن كانت         

               معها، وأن يدرس المناهج والمفردات بأسلوب متميز يراعي فيه الفروق الفردية، ويعمـل إثـراء

لهذه المناهج من خالل ربطها بالوقائع واألحداث الخارجية، ومن خالل ضرب أمثلة مـن واقـع                

لتعليم الجامع حديث نسبياً ولم يحظى بتحقيـق        وكما يفسر الباحثان هذه النتيجة بأن مجال ا       . الحياة

الظروف المالئمة والمناسبة فيه وذلك فيما يتعلق بالتسهيالت المختلفة، باإلضافة إلـى  الوضـع               

االقتصادي الذي ال يسعف في توفير الظروف المالئمة، وكذلك نقص الوعي االجتماعي، ونظرة             

  .قيمة المعاقين اآلنالمجتمع السلبية للمعاقين، األمر الذي يقلل من 

حيث أن المعلم يـستطيع أن      –وأقلها شيوعاً هي التي ترجع إلي الخصائص الشخصية للمعلم          

يتحكم نوعاً ما في هذا المجال ألنه نابع من شخصيته، وليس مفروضاً عليه، ويمكنه أن يتأقلم مع                 

مل في هذا المجـال     كما أن المعلمين تقدموا للع    . ظروف العمل في هذا الجانب المتعلق بشخصيته      

بدافع داخلي واستعداد شخصي ورغبة قوية بالعمل مع المعوقين فقـد هيئـوا أنفـسهم وكيفـوا                 

  . هذا العملتشخصياتهم لمتطلبا

 إلي أنه كلما زادت مصادر االحتراق النفسي انخفض األداء اختيار الفرض األول تشير نتيجة

  .لتدريسي

والتـي أشـارت أن     ) ١٩٩٠(ة  فايزة الفاعورى     تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراس       

مصادر الضغوط المهنية لدى معلمات اإلعاقة العقلية في األردن تؤثر سلباً على أدائهن التدريسي              

وقد أكدت العديد من الدراسات العالقة المنطقية بين ضغوط العمل واالحتراق النفسي ومنها على              

.. (Niebrugge,1994,Kieffer,1994,Kim,1991,Wong&Cheuk,1998)سبيل المثـال    



 
 
 
  
 

  .......معلميمصادر االحتراق النفسي وعالقتها باألداء التدريسي لدى   ٩٤٤

 

 ٩٤٤

وتدل هذه النتيجة على المعاناة التي يعيشها المعلم في مهنته والتي يقوم بها في إطار من المواجهة                 

اليومية لمشكالت تحول دون قيامه بعمله بشكل مناسب، وهذا ما أوضحته دراسة ماسالس حيـث               

ت تحول دون قيامه بمهامه بشكل      ذكرت أن المهني يصاب باالحتراق النفسي حينما يواجه مشكال        

كامل مما يؤدي إلى إحساسه بالعجز والقصور عن تأدية العمل بالمستوى المطلوب، مما يترتـب               

  .عليه حدوث توتر عصبي يؤدي  إلى  تدني  مستوى دافعيته

وتفسير ذلك أن أداء المعلم يتأثر في ظل وجود مصادر االحتراق التي تسبب ضغط المعلـم                

نهاك واالحتراق، ومما زاد من بروز هده النتيجة التي بينت بوضـوح انخفـاض              وتفضي إلي اإل  

 أنها جاءت في ظروف غير طبيعية حيث لـم يتلـق            ناألداء التدريسي للمعلمين كما يري الباحثا     

المعلمون رواتبهم كاملة منذ عدة شهور بسبب الحصار الظالم الذي تفرضه إسـرائيل وأمريكـا               

لحكومة الفلسطينية المنتخبة وذلك ألسباب سياسية، ممـا أضـاف إلـي             علي ا  ةوالدول األوروبي 

مصادر االحتراق مصدراً جديداً انعكست تداعياته علي كل جوانب حياة المعلـم فـي المدرسـة                

وبذلك يمكن القول   . والبيت والمشاركة المجتمعية، أو عالقته مع زمالءه، وأفراد أسرته ومجتمعه         

في الظروف العادية، فكيف إذا جاءت في ظروف الحـصار الظـالم            أن هذه النتيجة تبدو منطقية      

  .وحرمان المعلمين من الحصول علي رواتبهم كاملة ألكثر من ستة شهور 

 إلى وجود فروق في مصادر االحتراق النفسي تعزى لتوفر غرفـة            وتشير نتيجة الفرض الثاني   

يجة هذه الدراسة مع نتـائج      وتتفق نت . مصادر بالمدرسة لصالح المدارس المزودة بغرف مصادر      

 أن غرفـة المـصادر      ثلوفتون ، حي  –،ودراسة أليكسندرا   )٢٠٠٢(دراسة كل من مزيدة مشرف      

يشرف عليها متخصصون من خريجي التربية الخاصة الذين تخرجوا من الجامعات الفلـسطينية             

مـع  بغزة، وهم بحكم تخصصهم يقومون بدور مهم في مساعدة الطلبة المعوقين علـي التكيـف                

زمالئهم العاديين وذلك بما يقدمونه لهم في غرفة المـصادر المـزودة باإلمكانيـات والوسـائل                

المساعدة، باإلضافة إلي دراية المشرف حيث تقوم بسد الفجوات أكاديمياً ونفسياً بين الطالب ذوي              

الحاجات الخاصة وأقرانه في نفس الصف بواسطة تطبيق خطة فردية عالجية لكل طالب معـوق               

  .قوم بإعدادها معلم التربية الخاصة المؤهلي

 عدم وجود فروق في مصادر االحتراق النفـسي         الثالث والرابع  هذا وقد بينت نتائج الفرض    

وقد اتفقت نتائج   . لدى معلمي مدارس التعليم الجامع تعزى لكل من متغيري مكان اإلقامة والجنس           

).  ١٩٩٧ (Qaisorدراسـة كوسـر     ،و)٢٠٠٠(هذه الدراسة مع دراسة كل من الحسن المغيدى         

، وهي نتيجة   )٢٠٠٦ (Hugaer، ودراسة هيوجر    )٢٠٠٢(ودراسة كل من خولة يحي رنا حامد        



 
 
 
  
 

  .......مصادر االحتراق النفسي وعالقتها باألداء التدريسي لدى معلمي  ٩٤٥

 

 ٩٤٥

طبيعية حيث أن مصادر االحتراق في هذه المدارس واحدة، ويتعرض لها جميع المعلمين بغـض               

. المنـاهج النظر عن الجنس ومكان اإلقامة سواء كانت اإلدارة والزمالء، أو ظـروف العمـل و              

وبمكن تفسير هذه النتيجة إلى أن مهام العمل وفرص الحصول على الحوافز والتشجيع والمكافآت              

  .في مختلف المدارس موزعة بين الجنسين بالتساوي

أما بالنسبة لمكان السكن حيث أن ظروف المعلمين في الشمال والجنوب واحدة، حيث يعيشون في               

ون جميعهم لنظام واحـد، ويعيـشون ظـروف تعليميـة           بقعة جغرافية محدود المساحة، ويخضع    

  .إلخ  واحدة ...  واجتماعية واقتصادية وسياسية 

  :التوصيات 

  .ضرورة تزويد جميع مدارس التعليم الجامع بغرف مصادر-١

 .ضرورة تعيين متخصصين في التربية الخاصة في مدارس التعليم الجامع-٢

  .ن في مدارس التعليم الجامع العمل على تخفيض نصاب المعلمين العاملي-٣

  . إقامة دورات تدريبية للمعلمين العاملين في تلك  المدارس-٤

  .ضرورة إجراء اختبارا ت لتشخيص نوع اإلعاقة ودرجة ذكاء المعاق-٥

  .ضرورة التوسع في عملية الدمج وخاصة اإلعاقات البسيطة-٦

  :المراجع العربية
االحتراق النفسي لدى عينة مـن معلمـي     ):"١٩٩٨(إبراهيم القريوتي،وفيصل عبد الفتاح    .١

الطالب العاديين ومعلمي الطالب ذوي االحتياجات الخاصة بدولة اإلمـارات العربيـة            

  .١٣٩-٩٥مجلة كلية التربية،جامعة اإلمارات،ص ص".المتحدة

العالقة بين سمات الشخصية ومستوى الطموح في بعض        ): "٢٠٠٤(أكرم محمد الحجوج   .٢

رسالة ماجستير ،غير منشورة ،كليـة التربيـة ،جامعـة األزهـر            ."المتغيرات النفسية   

  .،غزة،فلسطين

ظاهرة اإلجهاد النفسي لدى المعلمين والمعلمـات فـي         ):"٢٠٠٠(الحسن محمد المغيدى   .٣

مجلة كلية التربية   " . العربية السعودية  ةمنطقة أبها التعليمية بالمنطقة الجنوبية من المملك      

  .،مكتبة زهراء الشرق٣ ،ج٢٤ين شمس،العدد ،جامعة ع)التربية وعلم النفس(

تطوير أداء طالبات اللغة العربية في التربية العملية        ):"٢٠٠٢(أيمن إسماعيل الشيخ على    .٤

رسالة ماجستير،غير منشورة،كلية التربية ،جامعـة عـين        ".كلية التربية الحكومية بغزة   

 .شمس،البرنامج المشترك مع كلية التربية الحكومية بغزة،فلسطين



 
 
 
  
 

  .......معلميمصادر االحتراق النفسي وعالقتها باألداء التدريسي لدى   ٩٤٦

 

 ٩٤٦

-اإلنهاك النفسي لمعلمي التربية الخاصـة وتبعاتـه       ):"١٩٩٥(السيد إبراهيم السمادوني   .٥

مجلـة التربيـة    ".دراسة تنبؤية في ضـوء بعـض المتغيـرات الشخـصية والمهنيـة            

 .٣٦المعاصرة،العدد 

، معنويـات معلمـي التربيـة        )١٩٩١جمال الخطيب ،مني الحديدي، وخليل عليان ،      (  .٦

 ١٨ العلوم التربوية ، الجامعة األردنية ، عمان األردن ،           الخاصة في األردن دراسات ،    

   ) .٣(أ 

دار ،" مهارات التدريس   ) " ١٩٩٤( جابر عبد الحميد ، وفوزي زاهر ، وسفيان الشيخ           .٧

  .النهضة العربية،القاهرة

الضغوط المهنية التي تواجه معلمي مؤسسات التربية الخاصة في         ):"١٩٩٧(خالد الكخن  .٨

  .،جامعة النجاح الوطنية،نابلس فلسطين)غير منشورة(سالة ماجستير ر". الضفة الغربية

 االحتراق النفسي لدي معلمي الطلبـة       رمصاد ): ٢٠٠١(خولة يحي ، رنا نجيب خالد        .٩

 يوليو ٢٠مجلة مركز البحوث التربوية ، جامعة قطر ، العدد         . المعوقين عقلياً في اليمن     

   .١٢٤ -  ٩٧، ص ص

االحتراق النفسي وضغوط العمل لدي معلمي ومعلمـات        ) : ٢٠٠(زيد بن محمد التبال      .١٠

   سلسلة إصدارات أكاديمية تربوية الرياض ،.  عالجه –التربية الخاصة ، ماهية ألسبابه 

ومني الحديدي المدخل إلي التربية     ١٩٩٧ ، جمال الخطيب وآمرون    ١٩٨٩شكري أحمد    .١١

  . للنشر والتوزيع مكتبة الفالح. العين اإلمارات العربية المتحدة . الخاصة 

الضغوط النفسية لدى معلمـي ومعلمـات التربيـة         ):"١٩٩٣(شوقيه إبراهيم السمادوني   .١٢

،كلية التربيـة ،جامعـة     )غير منشورة (رسالة ماجستير ". الخاصة وعالقتها بتقدير الذات   

  .الزقازيق،فرع بنها

 أهم المعوقات التي تصادف معلم التربية الخاصة داخل الصف        ) ١٩٩٨(صالح مرسي    .١٣

-٣٠مارات العربية المتحـدة ص       ، الشارقة ، اإل    ١٢٥مجلة المنال ، العدد     . الدراسي  

٦٥   

كراسـة  ".قائمة الضغوط النفـسية للمعلمـين     ):" ١٩٨٩(طلعت منصور،فيوال البيالوي   .١٤

  .التعليمات،مكتبة االنجلو المصرية،القاهرة



 
 
 
  
 

  .......مصادر االحتراق النفسي وعالقتها باألداء التدريسي لدى معلمي  ٩٤٧

 

 ٩٤٧

ـ        ):"١٩٩٤(عادل عبد اهللا     .١٥ ا علـى   بعض سمات الشخصية والجنس ومدة الخبـرة وأثره

،رابطـة األخـصائيين    ٢، ع ٥دراسات نفسية ،مـج     ". درجة االحتراق النفسي للمعلمين   

  . النفسيين المصرية،مصر

كراسة التعليمات،مكتبة االنجلو   ".مقياس االحتراق النفسي  ):" ١٩٩٤(عادل عبد اهللا محمد      .١٦

  .المصرية القاهرة

رسي الجامعـات   مصادر اإلجهاد والضغوط النفسية لدى مد     ):"١٩٩٦(عبد محمد عساف   .١٧

مجلة جامعة النجاح لألبحاث ،العلوم اإلنسانية،المجلد الثالث ،العـدد         ".في الوطن المحتل  

١٠.  

الكفايات التدريسية لدى معلمي المـواد  ):"٢٠٠٣(غدنانة سعيد البنغلي،سمير يوسف مراد    .١٨

مجلـة  ".االجتماعية في المرحلة اإلعدادية بدولة قطر كما يعكسها تقويم األداء الـصفي           

 .١٦٩-١٤٣لعلوم التربوية،جامعة قطر،كلية التربية،العدد الثالث،ص ص ا

الطبعة ".مناهج البحث وطرق التحليل اإلحصائي    ):"١٩٩١(فؤاد أبو حطب،وأمال صادق    .١٩

  .األولى،مكتبة األنجلو المصرية،القاهرة

مـستويات االحتـراق    ) :٢٠٠٣(فوزية عبد الحميد الجمالي ، عبد الحميد سعيد حسين           .٢٠

دي معلمي ذوي االحتياجات الخاصة واحتياجاتهم التدريبية بسلطنة عمان ، كلية           النفسي ل 

   .٢١١-١٥١ ، صص ٢٠٠٣ ، ١ ، ع٢دراسات عربية في علم النفس  مج

" طرق تعليم الللغة العربيـة      ) " ١٩٨٧(كامل الناقة ، فتحي يوسف ، ورشدي حطيمة         - .٢١

  .مصر 

  .إلسكندرية،مكتبة االنجلو المصريةا".التدريس نماذجه ومهاراته):"١٩٩٧(كمال زيتون  .٢٢

مكتبة التربية لدول   . مجموعة هوالمز لتطوير التعليم وإعداد المعلمين بالواليات المتحدة          .٢٣

   ).٣٠ص(الخليج ، الكويت 

مصادر االحتراق النفسي التي تتعـرض      ) :٢٠٠٢(مزيدة بنت عبد الوهاب آل مشرف        .٢٤

مجلـة دراسـات    . سعود بالرياض   لها عينة من عضوات هيئة التدريس بجامعة المللك         

   .٢٣٥ -١٩٥ ، ص ص ١٠٥ع. الخليج والجزيرة العربية 

مركز الكتـاب   ".موسوعة التدريب الميداني للتربية الرياضية    ):"٢٠٠٠(مكارم أبو هرجة   .٢٥

 .والنشر،القاهرة



 
 
 
  
 

  .......معلميمصادر االحتراق النفسي وعالقتها باألداء التدريسي لدى   ٩٤٨

 

 ٩٤٨

بيان سـالمنكا بـشأن المبـادئ       ):"١٩٩٤(منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة      .٢٦

وزارة التربيـة   ".الممارسات في تعليم ذوي االحتياجات التربوية الخـاص       والسياسات و 

  .والعلوم ، أسبانيا 

واقع االحتراق النفسي للرشد النفسي والتربوي في محافظة         ) :٢٠٠٢(نادر فهمي زيود     .٢٧

   .٢٢٢ -١٩٩ ، ص ص ١مجلة العلوم التربية ، ع. الزرقاء في األردن 

ة برنامج إرشادي في خفض الضغوط لدى عينـة         فعالي):"١٩٩٤(وفاء محمد عبد الجواد    .٢٨

  .، كلية التربية الحكومية،جامعة عين شمس)غير منشورة(رسالة دكتوراه ". من المعلمين

ظاهرة االحتراق النفسي وعالقتها بضغوط العمـل لـدى         ):"١٩٩٨(يوسف حرب عودة   .٢٩

غيـر  (رسـالة ماجـستير،   ". معلمي المدارس الثانوية الحكومية في الـضفة الغربيـة        

  .،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس،فلسطين)منشورة

  :المراجع االجنبية
30-Christinea M., and Michael p. leiter(1997): "the truth about burnout : 
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