
 528 
 

  JFBE 2018   

 

  االحتراق الوظیفي لدى مربي ذوي االحتیاجات الخاصة
  -دراسة میدانیة بالمؤسسات المختصة باالغواط و الجلفة  -

  كمال بورزق. د
 ؛ الجزائراالغواطجامعة 

 ; CountryE-mail:kamelbourzegue@gmail.com  
  نورة نميش. د 
  noranemmiche@yahoo.fr؛ الجزائر2البليدة جامعة 

  نقموش محمد الطاهر. د
 ؛ الجزائر2الجزائرجامعة 

tahar-88@hotmail.fr  
   

 

Received: Avril 2018                                   Accepted Mai 2018                                  Published: :  Juin  2018 

  :ملخص
لـــدى مربيـــي ذوي االحتياجـــات الخاصـــة وكـــذا معرفـــة الفـــروق بـــين  االحتـــراق الـــوظيفيتهـــدف هـــذه الدراســـة للكشـــف عـــن مســـتوى 

الخبــــرة ، وقــــد تــــم االعتمــــاد لــــدى مربيــــي ذوي االحتياجــــات الخاصــــة مــــن ناحيــــة  الــــوظيفيالجنســــين، ومعرفــــة مســــتوى االحتــــراق 
ــــاس  ــــائج، كشــــفت الدراســــة عــــن وجــــود " ماســــالش"فــــي هاتــــه الدراســــة علــــى مقي ــــق والتحليــــل للنت ــــراق النفســــي ، وبعــــد التطبي لالحت

لــــدى مربيــــي ذوي االحتياجــــات الخاصــــة ،كمــــا كشــــفت عــــن عــــدم وجــــود فــــروق ذات داللــــة  الــــوظيفيمســــتوى معتــــدل لالحتــــراق 
 . ذا متغير الخبرة إحصائية تعزى لمتغير الجنس وك

  .ذوي االحتياجات الخاصة -المربي–االحتراق الوظيفي  :الكلمات المفتاحية

Abstract: 
      Today's This study aims to investigate the level of the occupational combustion 
among people with special needs educators, identify this level in terms of experience and 
know the gender differences. The study was based on the Maslash scale of psychological 
combustion. When the results were applied and analyzed, the study revealed the 
existence of a moderate level to the occupational  combustion among people with special 
needs educators and the absence of differences with  statistical significance due to both 
gender and experience variables . 
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  :مقدمة
يواجه  األفراد  في الحياة المعاصرة المليئة بالمتغيرات زيادة وتنوعـا فـي مصـادر التـوتر والضـغط النفسـي التـي يتعـرض لهـا    

األفراد في مختلف األعمار، ممـا جعـل العلمـاء والدارسـين يولـون لموضـوع الضـغط النفسـي اهتمامـا متزايـدا لمـا لـه مـن آثـار 
الجســدية، ولعــل انعكــاس أثــار التغيــر والتطــور المتفجــر فــي مجــال العلــوم اإلنســانية  والثقافــة خطيــرة علــى الصــحة النفســية و 

والتكنولوجيـا علــى األفـراد وأعمــالهم، جعلهـم يعــانون حــاالت التـوتر النفســي حتـى دعــا ذلــك بعـض العلمــاء إلـى وصــف هــذا 
  . العصر بعصر الضغوط واألزمات النفسية 

امـا فـي إصـابة األفـراد بمعظـم األمـراض النفسـية و الجسـدية، وال يقـف الفـرد موقفـا ســلبيا وتلعـب الضـغوط النفسـية دورا ه   
تجــاه الموقــف التــي يعرضــه للضــغط النفســي، بــل يحــاول فــي العــادة العمــل علــى حلــه ويتوقــف ذلــك  علــى قدراتــه وإطــاره 

  ) 344،ص 2000انتصار يونس،. ( المرجعي للسلوك ومهاراته في تحمل التأزم والضغط النفسي 
وان  زيادة المجهـود قـد ال يجـدي فـي بعـض الحـاالت، ممـا يسـتدعي تغيـر حـاالت العمـل أو طريقـة السـعي نحـو الهـدف أو 
حتى تغير الهدف في حـد ذاتـه، فـي بعـض األحيـان السـبيل الوحيـد لمواجهـة الضـغوط تحقيـق تـوازن الشخصـية وتوافقهـا مـع 

  ) 176ب ت، ص : مصطفى عشوي .(البيئة والمحيط 
وبقــدر األهميــة التــي تحظــى بهــا تربيــة ذوي االحتياجــات الخاصــة،فإنها تعتبــر مــن المهــن الصــعبة التــي البــد ألفرادهــا مــن     

التحمل والعناء حيث أنها مهنة، إنسانية في حـين أن الفكـر اإلداري والتربـوي المتعلـق بـإدارة  األفـراد وعلـم الـنفس اإلداري 
فـي العمـل بسـبب ظـروف العمـل   الـوظيفيمهـن اإلنسـانية أكثـر تعرضـا لظـاهرة االحتـراق يشير إلى أن األفراد العاملين في ال

المختلفة والواجبات التي تحتم عليهم بذل أقصـى المجهـود مـن أجـل تحقيـق األهـداف المرسـومة لهـم، وقـد أصـبحت هـذه 
عنــو بهــا فــي كتابــاتهم وبحــوثهم  الظــاهرة أكثــر شــيوعا واســتخداما لــدى الدارســين والبــاحثين فــي مجــال إدارة األفــراد والــذين

  .نظرا لآلثار السلبية على العاملين وعلى أداءهم وإنتاجهم 
وقــد أكــدت دراســات نظريــة وميدانيــة كثيــرة فــي البيئتــين العربيــة والغربيــة فــي المجــالين اإلداري والتربــوي أن العــاملين فــي    

نفسـي بسـبب ضـغوطات العمـل النفسـية والمهنيـة التـي تمـر مختلف المهن اإلنسانية يتعرضون لحالـة مـن التـوتر واالحتـراق ال
بهــم خـــالل ممارســـتهم الوظيفيـــة، حيـــث تلعــب العالقـــات الرســـمية وغيـــر الرســـمية مــع زمـــالء العمـــل ومـــع االخـــتالط بـــذوي 
االحتياجــات الخاصــة،  وقضـــايا النمــو المهنــي والنفســـي والظــروف الفيزيقيــة وضـــغط العمــل وعبــئ الـــدور وغمــوض الـــدور،  

ا من المتغيرات دورا رئيسيا في وجود ظاهرة االحتراق النفسي، وقد أشار الكثير من خبراء وعلمـاء الـنفس إلـى ظـاهرة وغيره
، وعملــوا علــى دراســتها والبحــث فــي مظاهرهــا، أســبابها ومكوناتهــا  واألســاليب والطــرق "ماســالش"االحتــراق النفســي أمثــال 

  . رها وآثارها السلبية بأقل حد ممكن النفسية الالزمة لوضع حد لها أو للتقليل من خط
، وتختلــف هــذه األســباب مــن فــرد إلــى أخــر مــن حيــث وقعهــا  الــوظيفيوتوجــد الكثيــر مــن األســباب المؤديــة لالحتــراق    

النفسي عليه، بسبب قـدرة التحمـل النفسـي مـن فـرد آلخـر وطريقـة تعامـل األفـراد مـع مسـببات ومصـادر  االحتـراق، وكـذلك 
رديـة بــين األفـراد  وخبــرات الفــرد السـابقة وطبيعــة شخصـيته ومفهومــه لذاته،والقـدرات والــدعم االجتمــاعي بسـبب الفــروق الف

  .من البيئة المحيطة بالفرد
يمثـل حالـة مـن اإلجهـاد والتـوتر تـنجم عـن المهـام والمسـؤوليات وأعبـاء العمـل التـي تزيـد عـن  الـوظيفيوإذا كان االحتراق    

اب قدراته الجسمية والنفسية وتتأثر بضغوطات العمل المختلفـة فـان ذلـك يبـدو بوضـوح مـن طاقة الفرد، وتتواصل على حس
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خــالل اإلصــرار علــى تحقيــق األهــداف الموكلــة إليــه ورغبتــه المطلقــة فــي مثاليــة العمــل الــذي يؤديــه ســواء بمحــض إرادتــه أو 
  . بتأثير البيئة التي يعمل فيها 

ــا موضــوعا يتعلــق     تــه المهــن اإلنســانية، وكــان اختيارنــا علــى مربــي ذوي االحتياجــات الخاصــة، ابه وانطالقــا مــن هــذا اخترن
تـه الـدى مربـي ذوي االحتياجـات الخاصـة، ممـا يمكـنهم مـن مواجهـة ه الـوظيفيوتتجلى أهمية الدراسـة فـي معرفـة االحتـراق 

لــدى مربــي  الـوظيفيتــراق الظـاهرة ومعالجــة األسـباب الكامنــة وراءها،كمــا أن أهـدافها تكمــن فـي الكشــف عــن مسـتوى االح
 الــوظيفيذوي االحتياجــات الخاصــة، وكــذا معرفــة الفــروق بــين الجنســين فــي مســتوى االحتــراق، ومعرفــة مســتوى االحتــراق 

لــدى مربــي ذوي االحتياجــات الخاصــة مــن ناحيــة الخبــرة ،وفيمــا يتعلــق بنتــائج هــذه الدراســة فإنهــا تنطبــق فقــط علــى العينــة 
  .المدروسة وال يمكن تعميمها

 أول مــن اســتخدم هــذا " فرويــدنبرجر"مــن المفــاهيم الحديثــة نســبيا، ويعتبــر  الــوظيفييعتبــر االحتــراق : البحــث مشــكلة
المصــطلح فــي أوائــل الســبعينات لإلشــارة إلــى االســتجابات الجســمية واالنفعاليــة لضــغوط العمــل لــدى العــاملين فــي المهــن 

أن األشـخاص فـي بعـض األحيـان يكونـون "داف صـعبة حيـث يـرى اإلنسانية، والذين يرهقون أنفسهم فـي السـعي لتحقيـق أهـ
ضحايا لالحتراق مثلهم مثل المباني، وهذا نتيجة الضغط الناتج عن الحياة في هذا العالم المعقد، فتتآكـل الطاقـة الداخليـة 

  ".                  لإلنسان مثل تآكل اللهب مخلفا فراغ داخلي هائل
الخاصــة يــأتي فــي مقدمــة المهــن التــي يمكــن أن تلــف مشــاعر اإلحبــاط لــدى العــاملين لمــا  والعمــل مــع ذوي االحتياجــات   

تقتضيههته المهن من متطلبات وطاقة جسدية ونفسية كبيرة مع فئات متنوعـة مـن األشـخاص غيـر العـاديين، حيـث يعتبـر كـل 
لـب نمطـا خاصـا مـن الخدمـة والتعلـيم شخص حالة من اإلعاقات الحركية والعقلية والسمعية والبصرية، و هذه اإلعاقات تتط

والتدريب والمساندة، باإلضافة إلى ذلك فان انخفاض قدرات و إمكانيات بعض المصابين باإلعاقـة، وتنـوع مشـكالتهم قـد 
يخلق لدى العديد من العاملين معهم الشعور باإلحباط وضعف الشعور باالنجاز، األمر الذي مـن شـأنه أن يولـد لـدى هـؤالء 

إدراك الفـرد لعـدم قدرتـه علـى إحـداث اسـتجابة "لشـعور بالضـغوط، هتـه األخيـرة التـي يقـول عنهـا مـاك غـراف بأنهـا العاملين ا
مناسـبة لمطلــب أو مهــام، ويصــاحب هــذا اإلدراك انفعــاالت ســلبية فالغضــب والقلــق واالكتئــاب والتغيــرات الفيزيولوجيــة كــرد 

وبالتـالي هنـا الوصـول إلـى مرحلـة االحتـراق ).  165، ص2005زينب محمود شقير،" (فعل للضغوط التي يتعرض لها الفرد
لـدى مربـي ذوي االحتياجـات الخاصـة  الـوظيفيالنفسي ومن هذا كله جاءت مشكلة الدراسة حول قيـاس مشـكلة االحتـراق 

مـن  ومعرفة دور عامل الخبرة والجـنس فـي زيـادة أو انخفـاض نسـبة االحتـراق النفسـي ومـن هتـه اإلشـكالية افترضـنا مجموعـة
  :الفرضيات وهي كاآلتي

 .لدى مربي ذوي االحتياجات الخاصة  الوظيفييوجد مستوى عالي من االحتراق  -1
لــدى المــربين حســب مقيــاس ماســالش لالحتــراق  الــوظيفيال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي مســتوى االحتــراق  -2

 .النفسي تعزى لمتغير الجنس
لـدى مربـي ذوي االحتياجـات الخاصـة تعـزى لمتغيـر  الـوظيفيي مسـتوى االحتـراق ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية فـ -3

 .الخبرة 
لـدى مربيـي ذوي االحتياجـات الخاصـة وكـذا  الـوظيفيتهدف هاته الدراسة للكشف عن مسـتوى االحتـراق  :أهداف الدراسة

مربيـي ذوي االحتياجـات الخاصـة معرفة الفروق بين الجنسين في مستوى االحتراق، ومعرفة مستوى االحتراق النفسي لـدى 
  . من ناحية الخبرة
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 مفهوم االحتراق النفسي: الخلفية النظرية: 
إلى حالـة مـن االسـتنزاف االنفعـالي أو االسـتنفاذ البـدني بسـبب مـا يتعـرض ) burnout(يشير مفهوم االحتراق النفسي    

االتجاهـات مـن جانـب الفـرد نحـو اآلخـرين بسـبب له الفرد مـن ضـغوط، أي أنـه يشـير إلـى التغيـرات السـلبية فـي العالقـات و 
  .المتطلبات االنفعالية والنفسية الزائدة 

ــا مــا يــرتبط بــأعراض      كمــا يعــرف االحتــراق النفســي بأنــه عــرض التجاهــات غيــر مالئمــة نحــو العمــالء ونحــو الــذات، وغالب
داع النصـفي  إضـافة إلـى تـدهور األداء بشـكل انفعالية وجسمية غير مريحة، تتراوح ما بـين اإلنهـاك واألرق إلـى القرحـة والصـ

  )  181، ص 2005علي عسكر، . ( ملحوظ 
إن االحتـراق النفسـي يظهــر نفسـه بأشـكال عديــدة، كـأن تظهـر أعــراض التعـب وأعـراض ضــعف الحماسـة  وشـعوره بفقــدان    

ـل، ويشــعر بأنــه غيــر مقـــّدر، وغيــر معتــرف بــه وغيــر مهــم، ويـــذهب الــى عملــه بشــكل مي كــانيكي روتينــي، ولديـــه معنــى العمـ
ه أكثر عزلة    ) 28، ص 2002عبد الفتاح الخوجا،  (.إحساس باالضطهاد واّن

فيعرف االحتراق النفسي بأنه االستنزاف العـاطفي أو االنفعـالي نتيجـة الحمـل الـوظيفي الزائـد، والـذي " كاري جرنس "أما    
) ألقــل جهـــد( والعنــاد، واإلحســاس معظــم اليــوم يصــاحبه مجموعــة مــن األعــراض تتمثــل فــي اإلحســاس بالفشـــل والغضــب 

وفقدان اإلحساس االيجـابي نحـو العمـل، والعنـاد المتكـرر وعـدم المرونـة، ومقاومـة التغييـر والسـلبية بصـورة عامـة فـي معاملـة 
  ) 182علي عسكر، مرجع سابق، ص (  .   اآلخرين ويضاف إليه بعض المتغيرات الفسيولوجية عند الفرد

بأنه حالة من اإلعياء واإلحباط ويتسبب عن بذل الذات والتفاني فـي مجـال معـين أو عـن أسـلوب " ويد نبرجر فر " ويعرفه    
  .الحياة، أو عن عالقات فشلت في تحقيق نتيجة متوقعة 

ـــر الباحثـــة     ـــراق النفســـي بأنـــه حالـــة مـــن اإلنهـــاك الجســـدي واالنفعـــالي " كرســـتينا ماســـالش " ومـــن جهـــة أخـــرى تعتب االحت
ي،  تظهر على شكل إعيـاء شـديد وشـعور بعـدم الجـدوى وفقـدان األمـل، وتطـور مفهـوم ذات سـلبي واتجاهـات سـلبية والعقل

  .نحو العمل والحياة والناس
بأنه حالة تتسبب عن شعور الفرد بأّن احتياجاته لم تلبّى، وتوقعاتـه لـم تتحقـق  ويتصـف بتطـور خيبـة " جولد وروث"ويعرفه    

  .ية وجسدية، التي تؤدي غالبا لتدني مفهوم الذات، ويتطور االحتراق النفسي تدريجيا مع الوقت أمل ترافقها أعراض نفس
وعلى الرغم من اختالف تعريفـات االحتـراق النفسـي، إال أّن هنـاك نقاطـا تجمـع عليهـا معظـم وجهـات النظـر المختلفـة  وهـي 

  : أّن االحتراق النفسي
  .يحدث على مستوى فردي -1
  .ة نفسية سلبية داخلية تتضمن المشاعر واالتجاهات والدوافع والتوقعاتعبارة عن خبر  -2
  يشمل التغير السلبي في االستجابة لآلخرين حيث يشمل استجابات سلبية أو غير مالئمة نحو الغير  -3
  ) 160، ص2003فوزية عبد الحميد الجمالي، . (يشمل استجابات سلبية نحو الذات ومفهومها  -4
 يعتـــبر االحتــراق النفســي  محصــلة  لمجموعــة مــن  العوامــل  الضـــاغطة  علــى العامــل  فــي : الــوظيفي أســباب االحتــراق

  : محيط عمله، وعليه فاّن األسباب المؤدية إلى االحتراق النفسي يمكن حصرها في اآلتي
 .هالقيام بنوع واحد من العمل والتقليل من التغيير، وخاصة اذا كان يشعر بأن العمل ال معنى ل -1 
  .الشعور بعدم تقدير اآلخرين بالرغم من تقديم الكم الكبير من المجهود الشخصي -2 
  .ضعف اإلحساس باالنجاز -3 
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  . مثال عندهم مقاومة عالية، أو الذين يظهرون تقدما ضئيالًَ◌ : العمل مع نوعية صعبة من الناس  -4 
  .اقعي البقاء تحت ضغط ثابت قوي لتحسين األداء، وهذا شيء غير و  -5 
  .ضعف الثقة مابين المشرفين والعاملين في مجال الصحة النفسية  -6 
  .عدم وجود فرص للحديث عن انطباعاته الشخصية  -7 
  )  28-27عبد الفتاح الخوجا، مرجع سابق، ص ص .( يواجه طلبات غير واقعية أكثر من وقته وطاقته  -8 
  الوظيفيمصادر االحتراق :  

 :ر االحتراق النفسي متنوعة ومتداخلة ومن أهم تلك المصادر من المعروف أن مصاد   
أي تحميـل الفـرد )  overload( اسـتخدم علمـاء الـنفس مصـطلح ) overload: (  أعباء العمل الزائدة عن الحـد-1

 الـى نمطـين ينطبقـان علـى هـذه الحالـة 2002أعباء أكثـر مـن طاقتـه للتعبيـر عـن تلـك الحالـة، فقـد أشـار علـي حمـدان سـنة 
  : هما 

وهـو العـبء المتعلـق بكـم األعمـال المطلوبـة مـن الفـرد، وهـو حالـة : ) quantitative overload: ( العبء الكمي  -أ 
  . يكون فيها الفرد مثقال باألعمال الضخمة المطلوبة منه في أوقات العمل المسموح بها 

للصــعوبة التــي يعانيهــا األفــراد عــن القيــام وهــو الــذي يحــدث كنتيجــة :  )qualilativeoverload: ( العــبء الكيفــي  -ب
بمهام عملهم، وهو ال يتضمن حجم العمل المطلوب، ولكن يتضمن الصعوبة الشديدة ألداء هذا العمـل فـان لـم يكـن لـدى 

  .الفرد مقدرة كافية أو كفاءة على أداء العمل، فان ذلك يمثل بالنسبة له مصدرًا لالحتراق النفسي 
  : يوجد هناك جانبان للدور يجعالنه مصدرا لمثل هذه الضغوط هما :  دورالضغوط المرتبطة بال -2
ينشأ غموض الدور عندما يكون الفرد غيـر متأكـد تمامـًا مـن المهمـة الموكلـة إليـه، ويتعلـق غمـوض الـدور : غموض الدور  -أ

لعاملين درجـة مـن الغمـوض فـي بغياب الوضوح حول المسؤوليات المهنية المطلوبة من الفرد، وفي الغالب يخبر الكثير من ا
بدايــة اســتالم عمــل جديــد، والترقيــة، والنقــل  ومســؤولية اإلشــراف ألول مــرة، وإعــادة التنظــيم فــي المؤسســة : حــاالت مثــل 

وهكذا يرتبط غموض الدور بانخفاض الرضا الـوظيفي وتكـرار الرغبـة فـي التعبيـر عـن تـرك العمـل، ودرجـة منخفضـة مـن الثقـة 
  .بالنفس 

ينشأ صراع الدور عندما يكون هناك تباين بـين مطالـب العمـل ومعـايير شخصـية أي قيميـة، كمـا ينشـأ هـذا : لدور صراع ا/ ب
الصــراع عنـــدما تكـــون أنمــاط الســـلوك المحـــددة كمطالـــب العمــل علـــى نحـــو مضـــاد أو معــاكس ألخالقيـــات الفـــرد أو قيمـــه  

ســتجابة ألحــدهما تصــعّب عليــه االســتجابة إلــى وصــراع الــدور يحــدث عنــدما يكــون هنــاك أكثــر مــن مطلــب علــى الفــرد، اال
  .اآلخر 

ــتم تقيــيم بواســطة األشــخاص اآلخــرين، ألن ذلــك يعــّد بمثابــة :  تقيــيم األداء  -3 النــاس هــم الــذين يفضــلون أن ي قليــل مــن 
مســتقبل اختبـار لمـدى كفــاءة الفـرد مقارنــة بكفـاءة اآلخـرين، والتقيــيم السـيئ وغيــر الموضـوعي يمكـن أن يكــون لـه تــأثير فـي 

  .الفرد، فربما يؤدي الى طرد الفرد أو فقدان وظيفته، لذا فتقييم األداء يعد مصدرا من مصادر االحتراق النفسي 
إن أي تغيير يحدث في حياة الفرد يتطلـب منـه إعـادة توافـق فحيـاة الفـرد كلهـا عبـارة عـن سلسـلة مـن األحـداث :  التغيير/ 4

ـه أمـر مثيـر ويعدونـه نوعـا  1987سـنة  المتالحقـة المتغيـرة، فقـد أشـار فيلـدمان إلـى أن األفـراد الـذين ينظـرون للتغييـر علـى أّن
من التحدي، هم أفراد أقل قابلية للتأثر بالضغوط النفسية، ففي حين أن األفراد الذين ينظرون إلـى التغييـر علـى أنـه نـوع مـن 
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وط شـديدة، لـذلك مـن هـذا المنطلـق فـان نظـرة الفـرد التهديد ويعدونه أمرًا مثيرًا للرعب، فهم من المحتمل أن يتعرضوا لضغ
  .للتغيير هي التي تجعله يدركه أو يتفاعل معه، وليس التغيير نفسه مما يجعله مصدرًا من مصادر االحتراق النفسي 

 ينشأ هذا النوع من الضغوط عندما يفشل الفرد في أن يسبق غيره في الوصول إلـى النمـو فـي: مشكالت التطور المهني / 5
عمله، وفي هذه الحالة فان طموح الفـرد المهنـي لـن يكـون مشـبعا ممـا يعرضـه لإلحبـاط الشـديد، وبـالعكس فـاّن ترقيـة الفـرد 

ـــــه يشــــــــــعر بالضــــــــــغوط نتيجــــــــــة لخوفــــــــــه مــــــــــن الفشــــــــــل  ــــــــــه يمكــــــــــن أيضــــــــــا أن يجعلـــــ ــــــــــر مــــــــــن إمكانيات .                                                 لوظيفــــــــــة أكب
)http://gulfkids.com/ar/( 
  الوظيفيأعراض ومؤشرات االحتراق: 
وعــن أعــراض ومؤشــرات االحتــراق النفســي تؤكــد إحــدى الدراســات بأنــه يمكــن أن نســتدل علــى وجــود االحتــراق النفســي   

  :بواسطة ثالثة مؤشرات أو إعراض بارزة هي
نفسـية أو المعنويـة وضـعف الحيويـة شعور الفرد باإلنهاك الجسمي والنفسـي ممـا يـؤدي إلـى شـعور الفـرد بفقـدان الطاقـة ال  -

  .والنشاط وبالتالي إلى فقدان الشعور بتقدير الذات
-  وفقـدان الدافعيـة نحـو العمـل) مسترشـدين ،مرضـى ،طـالب( االتجاه السلبي نحو العمل والفئة التي يقدم له الخدمة   -

  . النظرة السلبية للذات و اإلحساس باليأس والعجز والفشل
http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_art&ArtCat=2&id=84  

ويمكن أن نشير كذلك إلى أن العديد من الدراسـات والبحـوث العلميـة توصـلت أّن أعـراض االحتـراق النفسـي تكمـن فـي    
  :اآلتي 

الشــعور باإلحبـاط والغضـب واالكتئــاب واالسـتياء والقلــق أحيانـًا واإلعيـاء العــاطفي وتتمثـل المشــاعر :  السـلبية العواطـف -1
  .السلبية في السخرية والتشاؤمية والالمباالة، والسأم 

الحيـاة تتمثل في فقـدان الحمـاس وعـدم القابليـة للعمـل، أو القيـام بالمسـؤوليات والنفـور مـن أنشـطة :  األعراض النفسية -2
المعتـادة وعــدم االنســجام علــى المســتوى الشخصـي، أو مــع زمــالء العمــل والشــعور بـالقلق والضــيق والعدوانيــة وعــدم الصــبر 
والعصــبية وســرعة االســتثارة، وازديــاد الشــعور باإلجهــاد االنفعــالي والتعــب مــن قبــل العــاملين واســتنفاذ مصــادرهم العاطفيــة، 

  .فراد أنهم غير قادرين على العطاء وعندما تستنفذ هذه المصادر يشعر األ
اإلجهــاد واإلعيــاء : وتــرتبط بمــا يتعــرض لــه الفــرد مــن أعــراض وتــدهور فــي األعــراض الصــحية مثــل :  األعــراض العضــوية -3

ومشـاكل عـدم النـوم بشـكل طبيعـي، وارتفـاع ضـغط الـدم، آالم الظهـر، اإلرهـاق الشـديد، الصـداع المسـتمر، األرق، التعـب، 
  .دان الشهية ونقص المناعة لمقاومة األمراض وضعف بدني من آالم متفرقة في الجسم ومنها كذلك فق

إلــى أن مــن األعــراض الجســدية ؛ الصــداع، األرق، اإلعيــاء الشــديد  نقصــان فــي  (Wilson,198) يشــير ويلســون    
وزن، ازديـاد فـي عــدد مسـتوى التوافـق، مشـكلة فــي التـنفس، الضـغط، التقرحــات، مشـاكل فـي الجهـاز الهضــمي، تغيـر فـي الــ

 .حاالت البرد واألنفلونزا 
تبـدأ بالشـكوى والتـذمر مــن العمـل والسـخرية مـن العمـالء وزمـالء العمـل  والتشـاؤمية والقسـوة فــي  :األعـراض السـلوكية -4

 .التعامل مع العمالء، والتغيب عن العمل والتغيير الوظيفي
لناس في العمل أو في البيت، وعنـدما تظهـر النزاعـات الحتميـة، فمـن وعندما يشعر باإلنهاك العاطفي يصعب التعامل مع ا   

المتوقـع المبالغــة فــي ردة الفعـل واالنفجــار العــاطفي أو العــداء الشـديد والصــعوبة فــي االتصـال بــالزمالء واألصــدقاء وأعضــاء 
 .ن الناسالعائلة، ونجد بعض ضحايا االحتراق النفسي يحتمل أن ينسحبوا اجتماعيًا وينعزلوا بعيدًا ع

http://gulfkids.com/ar/(
http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_art&ArtCat=2&id=84
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أن المـوظفين أكثــر انشـغاالً فــي االتصـال الســلبي مـع زمالئهــم والمناقشــات  (Geurts,1998)أظهـرت دراســة كـارتس   
 .السلبية عن اإلدارة، ويشعرون بالتعب واإلجهاد العاطفي والرغبة في ترك المؤسسة التي يعملون بها

  :من الجوانب التاليةحيث تظهر أعراض االحتراق النفسي عند المربين من خالل عدد 
 .االنزعاج من التدريس وعدم الشعور بالحاجة إلى التعلم ومواكبة كل ما هو جديد بالعمل -أ 
 . اتخاذ موقف عدائي تجاه االقتراحات الجديدة في التعامل مع أطفال ذوي االحتياجات الخاصة -ب 

 .الحكم بالكمال والحكم على األداء الوظيفي بدون موضوعية  -ج 
 يالزمه الشعور  باالنزعاج  على أنه  يجب  أن يقوم  بعمل أكثر في المؤسسة على الرغم من أنه يعمل بجد  -د 

 االنسحاب والميل للعمل الكتابي أكثر من الميل إلى التفاعل مع أطفال االحتياجات الخاصة  -ه 
  )ذا التخصصيالزمه شعور بالندم على ه(ال يتذكر كيف أصبح يعمل في مهنته التدريسي  -و 

 يكثر من الشكوى ويستمر  اإلحباط  معه حتى  عند عودته إلى  المنزل، وال يستطيع أن يوقف التفكير فيه  -ز
 .يحسب باستمرار أليام العطل وإجازة الصيف -ح 
 .القلق المبالغ فيه حول األطفال ومشكالتهم -ط 

 .ومال يهتم بنفسه، قليل األكل، ال يأخذ قسطًا كافيًا من الن -ي
عـدم القـدرة علـى التركيـز والمـزاج السـاخر، وتظهـر بوضـوح هـذه األعـراض علـى شـكل تغيـر فـي نمـط  :األعراض اإلدراكيـة/5

 .إدراك الفرد 
عنـــد حـــدوث التـــوتر والنـــزاع فـــي العمـــل قـــد نجـــد الفـــرد نفســـه يشـــرب الكحـــول كثيـــرًا  ويســـتعمل :ســـوء اســـتغالل المـــادة/6

رب القهــوة كثيــرًا ويــدخن، وأن ســوء اســتغالل المــادة الزائــد إلــى أبعــد حــد مشــاكله يشــ) أو أقــل(المخــدرات، ويأكــل كثيــرًا 
 )http : // dakram.maktoobblog.com.  (سوءاً 

إلى أن مجمل أعـراض االحتـراق النفسـي التـي يمكـن أن يتعـرض لهـا المربـي سـواء كانـت عضـوية  نفسـية،  ونيشير الباحث    
اعـل مـع بعضـها الـبعض، فتشـكل عبئـًا وجهـدًا ثقـيالً علـى كاهلـه، ممـا تـنعكس سـلبًا علـى سلوكية أو اجتماعية، فإنها كلها تتف

صـحته، وتجعلــه معرضــًا لإلصــابة بــاألمراض الجســمية والنفســية  وظهـور المشــكالت واألزمــات فــي حياتــه المهنيــة واألســرية، 
اب مـن األنشـطة والمشـاركات االجتماعيـة، والشعور بفقدان التعاطف والتواصل مع زمالئه وطالبه  أو الميل للعزلة واالنسـح

  .والشكوى من التربية وغياب الشعور بالسعادة والمتعة في أداء وظيفته، مما يؤثر على أداء رسالته اإلنسانية والتربوية 
  الوظيفيمراحل حدوث االحتراق :  

إلــى ذروة المعانــاة بــاالحتراق مــن  المراحــل حتــى  يصــل   االحتــراق  النفســي ال يحــدث  دفعــة  واحــدة، ولكنــه  يمــر بعــدد
 :النفسي وهذه المراحل هي 

 Stress Arousal  االستثارة    :المرحلة األولى
  :وتعرف بمرحلة االستثارة الناتجة عن الضغوط، أو الشد العصبي الذي يعايشه الفرد في عمله وترتبط باألعراض التالية   
  .سرعة االنفعال-
 .القلق الدائم -
 .الدم العالي فترات من ضغط  -
 .األرق -



... 

 

535 
  

  JFBE 2018   

 .صعوبة التركيز والصداع  -
 Energy Conservationالحفاظ على الطاقة  :المرحلة الثانية

 :وتشمل هذه المرحلة بعض االستجابات السلوكية مثل
 .التأخير عن مواعيد العمل  -
 .تأجيل األمور المتعلقة بالعمل -
 .الخ.. زيادة في استهالك المنبهات مثل الشاي والقهوة - 
 .االنسحاب االجتماعي -
  .الشعور بالتعب المستمر  -

 Exhaustion االستنزاف  :المرحلة الثالثة
 :وترتبط هذه المرحلة بمشكالت بدنية ونفسية مثل

 .االكتئاب المتواصل -
 .اضطرابات مستمرة في المعدة -
 .تعب جسمي مزمن  -
 .هاد ذهني مستمرإج  -
 .صداع دائم  -
 .الرغبة في االنسحاب النهائي من المجتمع  -
 .الرغبة في هجر األصدقاء  -
ــه لـيس مـن الضــروري وجـود جميـع األعــراض بكـل مرحلـة للحكــم بوجـود حالـة االحتــراق النفسـي، ولكــن     علينـا أن نشـير أّن

  .شخص يمر بإحدى مراحل االحتراق النفسي ظهور عرضين أو أكثر في كل مرحلة يمكن أن يشير إلى أن ال
االكتئـاب المتواصـل واضـطرابات : باإلضافة إلى االسـتنزاف واإلنهـاك والمشـكالت البدنيـة والنفسـية مثـل مـا ذكرنـا سـابقا    

غبـة فـي االنســحاب النهـائي مـن المجتمــع  عــب جسـمي مـزمن، إجهــاد ذهنـي مسـتمر، صـداع دائــم والرّ مسـتمرة فـي المعـدة، ت
  ( http://bafree.net  ).     ة في هجر األصدقاء والرغب

 الدراسات السابقة:  
 الدراسة العربية : أوال 
، أنجــزت هــذه الدراســة حــول موضــوع مســتويات االحتــراق النفســي لــدى معلمــي التربيــة 1993دراســة محمــد الدبابســة    

مــن معلمــي التربيــة  الخاصــة، ) 308(رها الخاصــة فــي األردن وعالقتهــا بــبعض المتغيــرات، اشــتملت الدراســة علــى عينــة قــد
منطلقا من إشكالية حول مستوى االحتراق النفسي لدى معلمي التربية الخاصة وصاغ لهذا البحث مجموعـة مـن الفرضـيات 

الفرضـــية الرئيســـية هـــي معلمـــي التربيـــة فـــي األردن مـــن االحتـــراق النفســـي، اعتمـــد علـــى المـــنهج الوصـــفي، وطبـــق مقيـــاس . 
أن معلمــي التربيــة الخاصــة فــي األردن يعــانون مــن االحتــراق : ق النفســي وقــد توصــل إلــى النتــائج التاليــة ماســالش لالحتــرا

بدرجــة متوســطة، ووجــدت فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي درجــة االحتــراق النفســي لصــاح الــذكور والمعلمــين مــن حملــت 
لخبـــرة القصـــيرة والمعلمــين مـــن ذوي الـــدخل المــؤهالت الجامعيـــة ومعلمــي األطفـــال المعـــاقين حركيــا والمعلمـــين مــن ذوي ا

http://bafree.net
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المرتفع، ولم توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجـة االحتـراق النفسـي لشـدة  اإلعاقـة علـى أي بعـد مـن أبعـاد االحتـراق 
  .النفسي 

بســلطنة عمــان، والتــي حملــت عنــوان مســتويات االحتــراق ) 2003(ودراســة فوزيــة محمــد الجمــالي وعبــد الحميــد ســعيد    
نفسي عند معلمي ذوي االحتياجات الخاصة واحتياجاتهم التدريبية أثناء الخدمة في سـلطنة عمـان، وأثـر كـل مـن متغيـرات ال

) 133(تكونــت عينــة الدراســة مــن . الجــنس، الجنســية، الخبــرة، المؤهــل العلمــي، نــوع إعاقــة الطلبــة الــذين يعلمــون معهــم 
مـدارس بســلطنة عمـان، اسـتخدم الباحـث أداتـين لإلجابــة  5لمتضـمن معلـم ومعلمـة وهـم يشـكلون مجتمــع الدراسـة تقريبـا وا

مقياس ماسالش وجاكسون لالحتراق النفسي واستبانه االحتياجات التدريبية التـي طـورت مـن قبـل : على أسئلة الدراسة هما 
  :مجموعة من الباحثين، وأشارت النتائج إلى ما يلي 

  .حتراق النفسي بدرجة معتدلةيعاني معلمو ذوي االحتياجات الخاصة من اال -1
عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية تعــزى لمتغيــري الجــنس والخبــرة التدريبيــة فــي أبعــاد مقيــاس االحتــراق النفســي   -2

  .الثالث 
بعنوان االحتراق النفسي لـدى العـاملين مـع األشـخاص ذوي االحتياجـات الخاصـة فـي دولـة قطـر  ) 2001(دراسة الفرح     

ة إلــى الكشــف عــن مســتوى االحتــراق النفســي لــدى العــاملين مــع األشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة فــي هـدفت الدراســ
مـن العـاملين والعـامالت مـع ذوي ) 122(وقد تكونت عينة الدراسـة مـن . المؤسسات والمراكز ذات العالقة في دولة قطر 

كلية كانت متوسـطة لـدى أفـراد العينـة ولـم تظهـر وتوصلت الدراسة إلى أن درجة االحتراق النفسي ال. االحتياجات الخاصة 
  .الدراسة فروقا دالة إحصائيا تعزى لمتغير سنوات الخبرة 

دراســة حــول الكشــف عــن مســتويات ومصــادر االحتــراق النفســي فــي ضــوء بعــض المتغيــرات ) 1997(زيــدان الســرطاوي    
الخاصـة التابعـة لــوزارة المعـارف السـعودية بالريــاض،  الديمغرافيـة، أقيمـت علـى عينــة مـن المعلمـين فــي معاهـد ومراكـز التربيــة

واسـتخدم مقيــاس ماســالش لالحتـراق النفســي تبــين أن مســتوى االحتـراق النفســي كــان معتــدال علـى بعــدي الشــعور باالنجــاز 
 كمـا أظهـرت النتـائج وجـود فـروق ذات داللـة. واالجهاد االنفعالي، في حين كان المستوى متدنيا بخصـوص تبلـد المشـاعر 

إحصـائية بـين اسـتجابات المتخصصــين وغيـر المتخصصـين فـي التربيــة الخاصـة علـى بعـد اإلجهــاد االنفعـالي، وذلـك لصــالح 
المتخصصــين فــي التربيــة الخاصــة، ولــم تكشــف الدراســة عــن وجــود أيــة فــروق دالــة إحصــائيا وفــق متغيــري التخصــص ونمــط 

عـن وجـود فـروق دالـة إحصـائيا وفـق نفـس المتغيـرين علـى الخدمة، وذلك على بعـد تبلـد المشـاعر فـي حـين كشـفت النتـائج 
بعد نقص الشعور باالنجاز وذلك لصالح المتخصصين في التربية الخاصـة الـذين يعـانون مـن مشـاعر نقـص الشـعور باالنجـاز 

  .أكثر من غير المتخصصين 
  ) 168-167،ص ص2003فوزية عبد الحميد سعيد حسن، (  

قـام بـإجراء دراسـة للتعـرف علـى االحتـراق النفسـي لـدى عينـة مـن معلمـي الطــالب )  1998(دراسـة القريـوتي وعبـدالفتاح    
معلــم ومعلمــة مــنهم ) 244(العــاديين وذوي االحتياجــات الخاصــة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، علــى عينــة مكونــة مــن 

  من معلمي الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة) 149(
، وقـــد أشـــارت النتـــائج إلـــى وجـــود زيـــادة فـــي درجـــات "شـــرينك"، باســـتخدام مقيـــاس مـــن معلمـــي الطلبـــة العـــاديين) 95(و  

وأظهــرت فروقــا فــي . االحتــراق النفســي لــدى معلمــي الطــالب العــاديين مقارنــة بمعلمــي الطلبــة ذوي االحتياجــات الخاصــة 
أظهـرت النتـائج أيضـا و . درجات االحتراق عند معلمي الطلبـة ذوي االحتياجـات الخاصـة تعـزى الخـتالف مسـتويات الخبـرة 
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أن درجــات االحتــراق النفســـي لــدى معلمـــي الطلبــة ذوي اإلعاقـــات البصــرية والحركيــة كانـــت أعلــى مـــن درجــات االحتـــراق 
 .النفسي لدى معلمي الطالب من ذوي اإلعاقات العقلية و السمعية 

  الدراسات األجنبية : ثانيا 
الحتـراق النفسـي لـدى معلمـي األطفـال المتوحـدين، وبلغـت ، تحـت عنـوان ا)2003(دراسة جينيت وهـاريس وميسـيبوف    

أظهـــرت النتـــائج تحليـــل االنحـــدار المتعـــدد لمســـتوى االلتـــزام والجـــنس والتخصـــص والتوجيـــه . معلـــم ومعلمـــة ) 64(العينـــة 
  .المهني، ووجود االحتراق النفسي لدى المعلمين والمعلمات بمستوى متوسط 

هـذه الدراسـة حـول المتغيـرات المرتبطـة بالضـغوط واالحتـراق النفسـي لـدى معلمــي أنجـزت  1986دراسـة فيميـانوبالنتون    
التربيـة الخاصــة فــي مرحلــة التــدريب ومعلمــي التربيــة الخاصــة فــي الســنة األولــى مــن العمــل، والتــي هــدفت إلــى الكشــف عــن 

بالضـــغوط واالحتـــراق  وقــد أشـــارت نتـــائج هتـــه الدراســة إلـــى أن معظـــم المشــكالت المتعلقـــة.الضــغوط واالحتـــراق النفســـي 
النفسي هي مشـكالت متداخلـة، ولـم تـتمكن الدراسـة مـن الكشـف عـن مسـتوياتها، فقـد تـم مالحظـة مسـتويات مختلفـة مـن 

 .المشكالت في المراحل المختلفة للتطور المهني 
قليـــة أنجـــزت هتـــه الدراســـة حـــول الضـــغوط التـــي تواجـــه معلمـــي األطفـــال ذوي اإلعاقـــات الع 1992دراســـة ستراســـمير    

اشــتملت عينـــة ) مســتوى التعليم،الكفايــة الذاتيــة، التوجهــات، الشــعور بالرضــا، العالقــة مــع الــزمالء (وعالقتهــا بــالمتغيرات 
مـن عينـة  )%12(أخصائي يعملون مع األطفال المعوقين عقليا  وأشـارت نتـائج هتـه الدراسـة إلـى أن  )716(الدراسة على 

وط،  ولــديهم ســبل لالحتــراق النفســي، واتصــف هــؤالء بمســتوى تعليمــي عــالي الدراســة أظهــروا مســتويات عاليــة مــن الضــغ
  .وشعور بعدم الكفاية الذاتية،  وبالتوجهات السلبية والشعور العام بعدم الرضا والميل إلى عدم االتفاق مع الزمالء

حالـه نفسـيه داخليـه " ي هـوفمن خالل االطالع على مختلف التعريفات توصـلنا إلـى أن االحتـراق النفسـ :التعريف االجرائي 
يشــعر بهــا الفــرد نتيجــة لضــغوط العمــل واألعبــاء الزائــدة الملقــاة علــى عاتقــه، فهــي اســتجابة الفــرد للتــوتر النفســي والضــغوط 

 ".المهنية 
  :االجراءات التطبيقية للدراسة

 المنهج المستخدم:  
قد اعتمدنا فـي دراسـتنا علـى المـنهج الوصـفي، وهـو يعتبر المنهج الوسيلة التي يتبعها الباحث للوصول إلى تحقيق أهدافه، و 

من أكثر المناهج انتشارا وشيوعا واستخداما فـي الدراسـات التربويـة والنفسـية بصـفة خاصـة، واالجتماعيـة بصـفة عامـة، وهـو 
  .بذلك يركز على ما هو كائن في وصفه وتفسيره للظاهرة موضوع الدراسة

 حدود الدراسة :  
  :الحدود المكانية -1   
تم إجراء الدراسة الميدانية في مـدينتي األغـواط والجلفـة ، بالنسـبة لمدينـة األغـواط كـان ذلـك فـي مركـز صـغار الصـم وفـي   

  .الجلفة بمدرسة صغار المكفوفين
  :الحدود الزمانية -2   
 5مــن المركــزين، وبالتحديــد   وذلــك خــالل شــهر أفريــل بكــال 2010-2009أجريــت الدراســة خــالل الموســم الجــامعي    

  .2010أفريل  28أفريل إلى 
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 عينة الدراسة:  
حيـث ضـمت . اسـتمارة لـم تكـن كاملـة اإلجابـة ولهـذا تـم حـذفها ) 18(فردا وتم إلغـاء ) 58(تم اختيار العينة وهي تضم  -
مربيــا و ) 23(ســنوات  5حيــث كــان األفــراد ذوي الخبــرة أكثــر مــن . مــن اإلنــاث ) 21(مــن الــذكور و ) 19(فــردا ، ) 40(
سنوات ، واقتصرت نتائج الدراسة على أفراد العينة إذ يمكن أن تتأثر هذه النتيجة لتغيـرات الظـروف  5مربيا أقل من ) 19(

  المهنية  والحالة النفسية وعليه ال يمكن تعميمها 
 أدوات البحث في الدراسة:  

ينـــة المدروســة اخترنـــا االعتمــاد علـــى نظــرا لطبيعــة المتغيـــر الــذي أردنـــا قياســه وهــو االحتـــراق النفســي، وكـــذا عــدد أفــراد الع
  . لالحتراق النفسي كوسيلة مناسبة لهذا البحث" ماسالش"االستمارة وهي مقياس 

اعتمــدنا فــي انجــاز االســتمارة علــى المعطيــات الــواردة فــي النســخة العربيــة لمقيــاس ماســالش لالحتــراق النفســي، المعدلــة    
  .من جامعة الرياض السعودية " زيد البتال " ة من طرف الدكتور  والخاضعة إلجراءات المصداقية والثبات والمطبق

تشتمل االستمارة على جزأين، يتضمن الجزء األول معلومات عامـة كـالجنس والخبـرة و التخصـص، فـي حـين يضـم الجـزء  -
بنـد موزعـة  22لـى الثاني ثالث محاور تدور حول اإلجهاد االنفعالي وتبلد المشاعر ، والشعور باالنجاز  يحتوي المقيـاس ع

  :وفق ما يلي 
  : يشتمل على البنود التالية : محور اإلجهاد االنفعالي *  

                          1 – 2 - 3 - 6 - 8 – 13 - 14 - 16 - 20   
  :يشتمل على البنود التالية : محور تبلد المشاعر * 

                                       5 – 10 – 11 – 15 – 22   
  :يشتمل على البنود التالية : محور الشعور باالنجاز * 

                                4 – 7 – 9 – 12 – 17 – 18 – 19 – 21  
وعلى أساس الدرجات التي يحصل عليها المفحوص على كل من بعـد اإلجهـاد االنفعـالي وبعـد تبلـد المشـاعر وبعـد نقـص  -

  . الحتراق النفسي عنده مابين عالية أو معتدلة أو منخفضةالشعور باالنجاز ، تصنف درجة ا
 المعالجة اإلحصائية:  

  )ت(استخدمنا في المعالجة اإلحصائية معادلة المتوسط الحسابي ومعادلة 
  :معادلة المتوسط الحسابي

=  
  :معادلة التباين  

=  

  : المعادلة  ت
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 عرض وتفسير نتائج الدراسة:  
  :نص الفرضية األولى

لالحتــراق " ماســالش"حســب مقيــاس  الــوظيفييعــاني مربيــي ذوي االحتياجــات الخاصــة مــن مســتوى عــالي مــن االحتــراق  -
  .النفسي 

  == :حساب المتوسط الحسابي 

 
  )215و  25( وبعد أن كانت التكرارات مابين ) 64,37= (ي بعد حسابنا للمتوسط الحساب

  .فبالتالي االحتراق النفسي لدى مربيي ذوي االحتياجات الخاصة معتدل وبالتالي نرفض الفرضية 
  :نص الفرضية الثانية 

   .تعزى لمتغير الجنس  الوظيفيال توجد فروق ذات داللة إحصائية لمستوى االحتراق  -

  روق بين الجنسين في مستوى االحتراق النفسييوضح الف) 2(جدول 
تغ الم

  یر
ت       االناث       الذكور    

  المحسوبة
ت    

  المجدولة
ة   درج

  الحریة
ة     الدالل

  االحصائیة

ق 
را

حت
اال

سي
لنف

ا
  

N 
 

  
S2 N 

  
  

S2 1.24  3.30  38  0.01  

1
9  

64.37  184.87  21  62.52  229.1
1  

بـــــين الجنســـــين فـــــي مقيـــــاس االحتـــــراق النفســـــي فقـــــد تـــــم حســـــاب المتوســـــط  يوضـــــح الفـــــروق) 1(إن الجـــــدول رقـــــم  -
  الحسابي ؟

                    67.89=  1م                                   
  62.52=  2م                                  

  S2 S21=184.87وحساب التباين               
S22  =229.11  

ــــــق اختبــــــار  ــــــة ) 1.24(نا أن ت المحســــــوبة وجــــــد) ت(بعــــــد تطبي ــــــة ) 3.30(أصــــــغر مــــــن ت المجدول عنــــــد درجــــــة حري
ـــــــة إحصـــــــائية ) 38( ـــــــل الفـــــــرض الصـــــــفري ) 0.01(وبمســـــــتوى دالل ـــــــالي نقب ـــــــر دالـــــــة إحصـــــــائيا، وبالت ـــــــه فإنهـــــــا غي وعلي

ـــــدى مربيـــــي ذوي االحتياجـــــات  ـــــراق النفســـــي ل ـــــة إحصـــــائية فـــــي مســـــتوى االحت لتحققـــــه ومنـــــه ال توجـــــد فـــــروق ذات دالل
  .عزى لمتغير الجنسالخاصة ت

  :نص الفرضية الثالثة
لـــــدى مربيـــــي ذوي االحتياجـــــات الخاصـــــة تعـــــزى  الـــــوظيفيال توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية لمســـــتوى االحتـــــراق  -

  .لمتغير الخبرة
  
  
  



... 

 

540 
  

  JFBE 2018   

  الوظيفييوضح الفروق في عامل الخبرة في مستوى االحتراق ) 2(جدول رقم 
ت       سنوات فأكثر 5         سنوات  5أقل من          المتغير

  المحسوبة 
ت    

  المجدولة
درجــــــــــــــــــــــة  

  الحرية
الداللـــــــــــــــــــــــة   

  اإلحصائية

ق 
ـــــرا

حتــــــــ
اال

في
وظي

ال
  

N 
  

  

S2 N 
  

  

S2 1.23  3.30  38  0.01  

17  62.70  209.72  23  66.82  212.96  

قــــد تـــــم دراســــة الفــــروق فـــــي عامــــل الخبــــرة فـــــي  مقيــــاس االحتــــراق النفســـــي و ) 2(يوضــــح الجــــدول رقـــــم  -             
  62.70=  1حساب المتوسط الحسابي                                             م

  66.82=  2م                                
 S2                                             21 S  =209.72وحساب التباين    

                                     S22  =212.96  
عنــــــد درجـــــــة ) 3.30(أصــــــغر مـــــــن ت المجدولــــــة ) 1.23(وجـــــــدنا أن ت المحســــــوبة ) ت(د تطبيــــــق االختبــــــار وبعــــــ -

وعليـــــه فأنهـــــا غيـــــر دالـــــة إحصـــــائيا، وبالتـــــالي نقبـــــل الفـــــرض الصـــــفري )  0.01(وبمســـــتوى داللـــــة إحصـــــائية ) 38(حريـــــة 
بيــــي ذوي االحتياجـــــات ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية فـــــي مســــتوى االحتــــراق النفســــي لــــدى مر : لتحققــــه ومنــــه 

  .الخاصة تعزى لمتغير الخبرة
  مناقشة نتائج الفرضيات

  مناقشة نتائج الفرضية األولى 
لـــــدى ) 64.37(مـــــن خـــــالل عـــــرض نتـــــائج الفرضـــــية األولـــــى أوضـــــح الجـــــدول اإلحصـــــائي قيمـــــة المتوســـــط الحســـــابي 

لمربيــــــي ذوي االحتياجـــــــات معتــــــدل بالنســـــــبة  الـــــــوظيفيمربـــــــي ومربيــــــة ، فــــــاالحتراق ) 40(عينــــــة دراســــــة متكونـــــــة مــــــن 
  .الخاصة 

ــــــراق ) 1997(وحســــــب دراســــــة الســــــرطاوي     ــــــذي أنجــــــز دراســــــة حــــــول الكشــــــف عــــــن مســــــتويات ومصــــــادر االحت ال
النفســــي فـــــي ضــــوء بعـــــض المتغيـــــرات الديمغرافيــــة، كشـــــفت النتـــــائج أن مســــتوى االحتـــــراق النفســـــي كــــان معتـــــدال علـــــى 

كـــــان مســــتوى متــــدني بخصــــوص تبلـــــد المشــــاعر، وقــــد اتفـــــق بعــــدي الشــــعور باالنجــــاز واإلجهـــــاد االنفعــــالي، فــــي حــــين  
  .الوظيفيمع دراستنا في جانب االعتدال في مستوى االحتراق 

لـــــدى معلمــــــي  الـــــوظيفيحــــــول موضـــــوع مســـــتوى االحتـــــراق ) 1993(كمـــــا اتفقـــــت دراســـــتنا مـــــع دراســـــة الدبابســـــة      
ــــى أن معلمــــ ــــبعض المتغيــــرات ، وخلصــــت النتيجــــة إل ــــاألردن يعــــانون مــــن التربيــــة الخاصــــة وعالقتهــــا ب ــــة الخاصــــة ب ي التربي

  .االحتراق النفسي بدرجة متوسطة 
ـــــراق النفســـــي ) 2003(كمـــــا اتفقـــــت أيضـــــا دراســـــتنا مـــــع دراســـــة هـــــاريس وجينيتوميســـــيبوف       ـــــي وجـــــدت أن االحت الت

  .متوسط لدى معلمي األطفال التوحديين 
  مناقشة نتائج الفرضية الثانية

ـــــــم بعـــــــد عـــــــرض نتـــــــائج الفرضـــــــية الثانيـــــــة أو  أصـــــــغر مـــــــن ت  1.24=أن قيمـــــــة ت المحســـــــوبة ) 2(ضـــــــح الجـــــــدول رق
ــــــة إحصــــــائية  3.30الجدولــــــة   ، بمعنــــــى أنــــــه ال توجــــــد فــــــروق ذات داللــــــة إحصــــــائية فــــــي ) 0.01(عنــــــد مســــــتوى دالل

  .مستوى االحتراق النفسي لدى مربيي ذوي االحتياجات الخاصة تعزى لمتغير الجنس 



... 

 

541 
  

  JFBE 2018   

ــــــة      ــــــائج مشــــــابهة لدراســــــة فوزي ــــــد الجمــــــالي  وجــــــاءت النت ــــــد الحمي ــــــة ) 2003(عب بأنهــــــا ال توجــــــد فــــــروق ذات دالل
  .إحصائية في مستوى االحتراق النفسي تعزى لمتغير الجنس 

وكشـــــفت هاتـــــه الدراســـــة أنهـــــا توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية ) 1993(واختلفـــــت ودراســـــة محمـــــود الدبابســـــة      
  .ى لمتغير الجنس لصالح الذكور في مستوى االحتراق النفسي لدى معلمي التربية الخاصة تعز 

  مناقشة نتائج الفرضية الثالثة 
أصـــــــغر مـــــــن ت ) 1.23(أن قيمـــــــة ت المحســـــــوبة ) 3(بعـــــــد عـــــــرض نتـــــــائج الفرضـــــــية الثالثـــــــة أوضـــــــح الجـــــــدول رقـــــــم 

ـــــة  ـــــة ) 3.30(المجدول ـــــى أنهـــــا ال توجـــــد فـــــروق ذات ) 0.01(وبمســـــتوى داللـــــة إحصـــــائية ) 38(عنـــــد درجـــــة حري بمعن
  .ستوى االحتراق النفسي لدى مربيي ذوي االحتياجات الخاصة تعزى لمتغير الخبرة داللة إحصائية في م

حــــول أنــــه ال توجــــد فــــروق ) 2001(وأقــــرت نتــــائج هتــــه الفرضــــية مــــن دراســــتنا نفــــس التــــي أقــــرت بهــــا دراســــة الفــــرح    
الخاصـــــة  ذات داللـــــة إحصـــــائية تعـــــزى لمتغيـــــر الخبـــــرة فـــــي مســـــتوى االحتـــــراق النفســـــي لـــــدى مربيـــــي ذوي االحتياجـــــات

  .في المؤسسات والمراكز ذات العالقة بدولة قطر 
وأيضـــــا مـــــع دراســـــة فوزيـــــة عبــــــد الحميـــــد الجمـــــالي، التـــــي وجـــــدت أنــــــه ال توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية فــــــي    

  .مستوى االحتراق النفسي لدى معلمي ذوي االحتياجات الخاصة تعزى لمتغير الخبرة  
  االستنتاج العام  
ـــــراق تناولـــــت هـــــذه الدر     ـــــوظيفياســـــة االحت ـــــدى مربيـــــي ذوي االحتياجـــــات الخاصـــــة بمـــــدينتي األغـــــواط والجلفـــــة ،  ال ل

وقـــد انطلقــــت الدراســــة مــــن خلفيـــة نظريــــة تشــــير الــــى تعـــرض العديــــد مــــن مربــــي ذوي االحتياجـــات الخاصــــة إلــــى ضــــغوط  
م مقيـــــــاس ، ولهـــــــذا حاولـــــــت الدراســــــة اإلجابـــــــة عـــــــن بعـــــــض التســـــــاؤالت باســـــــتخدا الـــــــوظيفيكبيــــــرة ومنهـــــــا االحتـــــــراق 

  .لالحتراق النفسي " ماسالش"
لــــدى مربيـــــي ذوي االحتياجـــــات الخاصـــــة  الـــــوظيفيوتمثلــــت الفرضـــــية االولـــــى عــــن الكشـــــف عـــــن مســــتوى االحتـــــراق    
وأظهــــرت النتــــائج أنهــــم يعـــــانون مــــن احتــــراق نفســـــي بمســــتوى معتــــدل ، واتفقـــــت هــــذه النتيجــــة مـــــع دراســــة كــــل مـــــن . 

والتـــــــي تقـــــــول كلهـــــــا بالمســـــــتوى المعتـــــــدل أو ) 2003(يس وآخـــــــرون وهـــــــار ) 193(والدبابســـــــة ) 1997(الســـــــرطاوي 
  .المتوسط في االحتراق النفسي 

أمــــا بالنســـــبة لمعرفـــــة الفـــــروق بـــــين الجنســـــين فـــــي مســـــتوى االحتـــــراق النفســـــي ، فقـــــد أظهـــــرت النتـــــائج أنـــــه ال توجـــــد  -
عبـــــد الحميـــــد الجمـــــالي فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية تعـــــزى لهـــــذا المتغيـــــر ، واتفقـــــت هـــــذه النتيجـــــة مـــــع دراســـــة فوزيـــــة 

الــــــذي وجــــــد أن هنــــــاك فــــــروق ذات ) 1993(غيــــــر أنهــــــا اختلفــــــت دراســــــتنا مــــــع دراســــــة محمــــــود الدبابســــــة ) 2003(
  .داللة إحصائية في مستوى االحتراق النفسي تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور 

ـــــراق وعنـــــد دراســـــة أثـــــر ســـــنوات الخبـــــرة فـــــي مســـــتوى االحتـــــراق النفســـــي، فقـــــد أظهـــــرت النتـــــائج أ     ن مســـــتوى االحت
ـــــد الحميـــــد  ـــــة عب ـــــه فوزي ـــــديهم ، وهـــــذا يتفـــــق مـــــع مـــــا توصـــــلت إلي ـــــرة ل ـــــأثر بســـــنوات الخب ـــــدى المـــــربيين ال يت النفســـــي ل

ــــــــي مســــــــتوى ) 2001(ودراســــــــة الفــــــــرح ) 2003(الجمــــــــالي  ــــــــة إحصــــــــائية ف ــــــــروق ذات دالل ــــــــه ال توجــــــــد ف حــــــــول أن
ــــرة  ــــراق النفســــي لــــدى المــــربيين تعــــزى لمتغيــــر الخب ) 1993(راســــة مــــع دراســــة محمــــود الدبابســــة واختلفــــت الد. االحت

  . الذي قال بوجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الخبرة
 



... 

 

542 
  

  JFBE 2018   

 خاتمة:  
تظهر في كثير من المهن السيما المهن ذات الطابع اإلنساني والتعاونيمعوقات وضغوط مختلفة تحول دون قيام   تّم      

من أبرز المعوقات التي قد  الوظيفيخرون، وتعتبر ظاهرة االحتراق الموظف بدوره المطلوب، كما يتوقعه هوويتوقعه اآل
ولما تقتضيه هذه المهنة من متطلبات مع فئات من األشخاص غير  . تظهرفي مجال العمل مع ذوى االحتياجات الخاصة

ضافة إلى أن العاديين،حيث يعد كل شخص حالة خاصة تتطلب نمطا خاصا من الخدمة والتعليم والتدريبوالمساندة، باإل
انخفاض قدرات األشخاص المصابين باإلعاقة وتنوعمشكالتهم، وحدتها أحيانا قد يولد لدى العديد من العاملين معهم 

وضعف الشعور، باإلنجاز أو النجاح، األمر الذي من شأنه أن يولد لدى هؤالءالعاملين الشعور  الشعور باإلحباط،
 .وصول إلى درجة االحتراقالنفسي و الذي كان محور اهتمام العديد من والباحثين وبالتالي ال. بالضغوط النفسية والمهنية 

و   وقـــــد هــــــدفت هــــــذه الدراســــــة إلــــــى معرفــــــة مســــــتوى االحتــــــراق النفســــــي عنــــــد مربيــــــي ذوي االحتياجــــــات الخاصــــــة،   
كــــــذلك معرفــــــة إن كانــــــت هنـــــــاك فــــــروق ذات داللــــــة إحصـــــــائية فــــــي درجاتــــــاالحتراق النفســـــــي تعــــــود لمتغيــــــر الجـــــــنس 

  .لخبرةوا
، وقــــــــد تــــــــم اســــــــتخدام المــــــــنهج  الــــــــوظيفيلالحتــــــــراق " ماســــــــالش"واعتمــــــــدنا فــــــــي هــــــــذه الدراســــــــة علــــــــى مقيــــــــاس    

الوصــــــفيلمالئمته لطبيعــــــة الدراســــــة، ثــــــم تــــــم إجــــــراء بعــــــض التحلــــــيالت اإلحصــــــائية، تمثلــــــت فــــــي المتوســــــط الحســــــابي 
  .   النفسي  لمعرفة إذا كانت هناك فروق في مستوى االحتراق) ت(وحساب التباين واختبار 
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