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ــات     :ملخـــص ــراق النفســـي لـــدى معلمـ ــتويات االحتـ ــرف مسـ ــة تعـ ــتهدفت الدراسـ اسـ

التعلم بسلطنة عمان، ومدى اخـتالف هـذه المسـتويات بنـاء     التالميذ ذوي صعوبات 

علــى التخصــص، والمؤهــل الدراســي، والحالــة االجتماعيــة للمعلمــات، باإلضــافة إلــى     

الكشــف عــن العالقــة بــين االحتــراق النفســي وكــل مــن الخبــرة التدريســية، والــدورات    

ونـت العينـة   وقـد تك . التدريبية للمعلمـات، والمسـتويات االقتصـادية لطـالب المدرسـة     

معلمة من معلمـات الحلقـة األولـى مـن التعلـيم األساسـي بسـلطنة عمـان،         ) 200(من 

ــراق النفســـي     ــان مقيـــاس ماســـالك وجاكســـون لالحتـ  Maslach(واســـتخدم الباحثـ
Burnout Inventory, MBI; Maslach & Jackson, 1981 (بأبعــاده الثالثــة :

أشارت النتائج إلى وجود مستوى  .اإلجهاد االنفعالي، وتبلد الشعور، ونقص اإلنجاز

منخفض من االحتراق النفسي لدى عينـة الدراسـة، وأن مسـتويات االحتـراق اختلفـت      

لصـالح حملـة   (والمؤهـل الدراسـي   ) لصالح التخصصات العلميـة (باختالف التخصص 

، بينمــا لــم توجــد فــروق دالــة إحصــائيا   )البكــالوريوس مقارنــة بحملــة الــدبلوم العــالي 

االجتماعيــة للمعلمــة، كمــا دلــت النتــائج علــى أن جميــع أبعــاد االحتــراق  تعــزى للحالــة 

لدى المعلمات ترتفع كلما انخفض المستوى االقتصادي لطالب المدرسـة، بينمـا لـم    

وقــد . توجــد عالقــة لمعظــم أبعــاد االحتــراق بــالخبرة التدريســية والــدورات التدريبيــة 

التالميــذ ذوي صــعوبات   نــاقش الباحثــان مجموعــة مــن التوصــيات المتصــلة بمعلمــي   

االحتراق النفسي للمعلمات، صعوبات التعلم، سـلطنة  : الكلمات المفتاحية( ..التعلم

  ).عمان

  

يعـــد المعلـــم الركيـــزة األساســـية فـــي العمليـــة التعليميـــة، وأهـــم   

عناصــرها؛ لمــا لــدوره مــن أثــر بــارز فــي تعلــم التالميــذ، وإكســابهم          

ــا ونف    ــارات والســلوكيات، ونمــوهم معرفي ــا، وهــذا   المه ســيا واجتماعي

. التأثير يمتد ليشمل جميع المراحل التعليمية التـي يمـر بهـا التلميـذ    

والــدور الــذي يقــوم بــه المعلــم يكــاد ال يضــاهيه أي دور ألي مخــتص 

أو مهني، في أي مجال من مجاالت الحياة ألنـه يتعامـل مـع أفـراد لهـم      

  .مختلفةخصائصهم الفردية التي يتميزون بها، في مجاالت النمو ال

وانطالقا مـن فلسـفة المدرسـة الشـاملة، ومبـدأ الـدمج التربـوي        

الــذي نــادت بــه التربيــة الحديثــة، ال بــد أن يكــون المعلــم قــادرا علــى     

إحــداث تغييــر فــي ســلوك المــتعلم، وقــادرا علــى التعامــل مــع جميــع          

الثقافيــة، وقــدراتهم، وأعــراقهم؛   مالتالميــذ بغــض النظــر عــن خلفيــاته  

داف العمليــة التعليميــة والوصــول إلــى مخرجــات   مــن أجــل تحقيــق أهــ 

تعليميــة يرضــى عنهــا، ويرضــى عنهــا المجتمــع الــذي أســند إليــه هــذا    

  .الدور النبيل
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Burnout Levels of Omani Female Teachers of Pupils with 

Learning Disabilities 
 

Said Aldhafri and Ibrahim Al-Qryouti, College of Education, 
Sultan Qaboos University ,Masqat , Oman.  

 
Abstract: This study aimed at identifying burnout levels of Omani 
female teachers working with students with learning disabilities. The 
study investigated possible differences in burnout according to the 
participants' specialization, educational degree, and social status. It 
also explored the relationships between burnout and teaching 
experience, training workshops, and students' economic status.  
The sample consisted of 200 female teachers who taught grades 1 to 4 
in the Sultanate of Oman. The researchers used Maslach Burnout 
Inventory (MBI; Maslach & Jackson, 1981) with its three dimensions: 
emotional exhaustion, depersonalization, and feelings of low personal 
accomplishment. 
The findings indicated that the current sample showed low levels of 
burnout. These levels of burnout differed based on teachers' 
specializations (favoring science and math) and educational degree 
(favoring teachers with a bachelor’s degree compared to those with 
high diploma) but not based on the teachers’ social status. Results 
also showed that levels of all burnout dimensions increase as students' 
economic status decreases. No relationship, however, was found 
between burnout and teachers' experience or training workshops. 
Recommendations for teachers of learners with disabilities are 
offered. (Keywords: Female teacher burnout, learning disability, 
Sultanate of Oman). 

  

وهذا األمر يتطلب أن يتمتع مربي األجيال بتوازن نفسي، 

ودافعية، وحب، وإخالص لمهنته وللمتعلمين، ويؤمن بالرسالة التي 

إال أن المعلم . يحملها، ويشعر بالراحة والرضا أثناء ممارسته لعمله

يتعرض لمشكالت عديدة إذا كان يعاني من ضغوط نفسية قد 

وإنهاك، وشعور بعدم القدرة على العطاء، والقيام بدوره داخل 

ويعد هذا الموضوع على درجة كبيرة من األهمية لذا . المدرسة

توجهت األنظار إلى ما يعرف بظاهرة االحتراق النفسي لدى 

النفسية للمعلم، والتي المعلمين؛ لما لها من آثار سلبية على الصحة 

قد تنعكس بصورة سلبية على المسيرة التعليمية ومستوى أداء 

؛ 2005الحديدي والخطيب، (التالميذ، ومخرجات العملية التعليمية 

  ).2008؛ القريوتي، 2004الخطيب، 

إن موضوع االحتراق النفسي لدى المعلمين من الموضوعات 

ايات الموضوع في المهمة في المجال التربوي؛ وقد كانت بد

السبعينات من القرن العشرين، وتم االهتمام به نتيجة لكتابات علماء 

النفس واالجتماع، وطرحهم له في المؤتمرات العلمية، وفي الندوات 

 ;Chan, 2007)، 2008القريوتي، (وفي وسائل اإلعالم المختلفة 



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

176 

Cherniss, 1980 .ويعرف االحتراق النفسي بأنه حالة نفسية تؤرق 

األفراد الذين يعملون في مهن تتطلب تقديم خدمات اجتماعية 

  ). 1991حرتاوي، (وإنسانية لآلخرين 

بأنه حالة نفسية أو عقلية تؤرق ) 1992(وعرفه عبد الرحمن 

وعرفت . األفراد الذين يمارسون مهنا طبيعتها التفاعل مع اآلخرين

االحتراق النفسي بأنه مجموعة ) ,Maslach 1986(ماسالش 

أعراض تتمثل في اإلجهاد العصبي، واستنفاذ الطاقة االنفعالية، 

والتجرد من النواحي الشخصية، واإلحساس بعدم الرضا عن اإلنجاز 

في المجال المهني والتي يمكن أن تحدث لدى األفراد الذين يقومون 

وعرفه ). 55. ص(بأعمال تقضي طبيعتها تعاملهم مع اآلخرين 

بأنه حالة تتسبب عن شعور   ,Gold & Roth) 1994(جولد وروث 

الفرد بأن احتياجاته لم ُتلب، وتوقعاته لم تتحقق، ويتصف بخيبة 

األمل، وتصحب بأعراض جسمية نفسية، تؤدي إلى تدني مفهوم 

ويعرف الباحثان االحتراق النفسي بأنه عرض نفسي يفقد فيه . الذات

واالنسحاب الفرد االهتمام بنفسه وعمله، ويشعر بالقلق والتوتر 

والجمود واالستسالم، نتيجة أعباء العمل وعدم قدرته على مواجهة 

  .متطلباته

يتطور االحتراق النفسي الذي يصيب المعلم كتطور أي 

أعراض مرضية، ويبدأ بحالة من عدم االتزان، واالستقرار، وعدم 

القدرة على مواجهة متطلبات العمل، وضعف القدرة على تنفيذه، 

التدريس وعدم الرغبة في مواكبة ما هو جديد في واالنزعاج من 

مجاله، وعدم الرغبة في مناقشة أي اقتراحات إيجابية سواء في 

؛ 2008القريوتي، (تعامله مع التالميذ، أو المادة التعليمية 

1980Cherniss, ( . وقد تتطور هذه األعراض لدى المعلم بحيث

الرغبة في العمل،  يظهر عليه التعب واإلرهاق، وعدم الراحة، وعدم

والقلق والندم على اختياره لمهنة التدريس، والميل لألعمال اإلدارية 

هروبا من التفاعل ومواجهة التالميذ، وال تقف الحالة عند هذا الحد 

بل قد تتطور أكثر بحيث تتغير اتجاهاته نحو نفسه، ويميل إلى 

ل، الهروب من المواقف االجتماعية، والتغيب المستمر عن العم

وانتظار العطالت واألعياد، وقد ينتهي األمر إلى تأثر عالقاته 

األسرية، وتنشأ المشكالت داخل األسرة، وتضطرب عالقته بزوجته 

؛ 2003 ،، الجمالي وحسن1999؛ حامد، 2000البتال، (وأوالده 

  ).;Potter, 1998 Maslach & Jackson, 1981؛ 1999الفرح، 

لمجموعة عوامل، تؤثر على وينشأ االحتراق النفسي نتيجة 

المعلم بشكل عام، وعلى معلم التالميذ ذوي صعوبات التعلم بشكل 

  :خاص، ومن العوامل ما يلي

يتعامل المعلم مع : عوامل تتعلق بطبيعة الفئة التي يقوم بتعليمها .1

مجموعة متباينة من التالميذ، فمنهم من يعاني من مشكالت 

وهناك من . أكاديمية، مثل صعوبات القراءة، أو الكتابة، أو الحساب

يعاني من مشكالت نمائية تتمثل في ضعف اإلدراك، أو االنتباه أو 

عوبة التعلم بضعف االنتباه المصحوب التذكر، وقد تصاحب ص

بالنشاط الزائد واالندفاعية والقهرية في السلوك؛ مما يعقد المسألة 

على المعلم، خاصة عند تفكيره في تلبية احتياجات التالميذ 

وهناك بعض التالميذ من ذوي صعوبات التعلم يتمتعون . التعليمية

وبين من ذوي بمستويات ذكاء عالية، ويعرفون بالتالميذ الموه

صعوبات التعلم، ومع ذلك نجد لديهم تحصيال متدنيا، بشكل واضح 

 .مقارنة بأقرانهم
ويعد هذا التباين الواسع في خصائص التالميذ مصدرا للتوتر 

والقلق لدى المعلمين، وبخاصة أولئك الذين يلتحقون في هذا 

بمؤهالت أكاديمية غير متخصصة، وليس لديهم التأهيل  نالميدا

والتدريب المناسب قبل الخدمة للتعامل مع التحديات التي تواجههم 

الوقفي،  1999؛ الفرح، 2004الظاهر، (عند تعليم هؤالء التالميذ 

 .Cooley & Yavonof, 1996)؛2003
 الدعم الذي يتلقاه المعلم .2

علم ال يعمل بمعزل عن إن معلم التالميذ ذوي صعوبات الت

الكادر المدرسي، وال عن المجتمع الذي يعيش فيه، بل يقوم بعمله 

في بيئة تفاعلية يؤثر ويتأثر بها؛ فال بد له من التعامل مع زمالئه من 

معلمين ومختصين، كذلك يجب أن يتفاعل مع إدارة المدرسة 

التالميذ،  والكادر اإلداري فيها، باإلضافة إلى تعامله مع أولياء أمور

وهذه الشبكة من التفاعالت لها أثرها على المعلم، فإذا تفهمت إدارة 

المدرسة والزمالء دوره، وقدم له الدعم والمساندة الكافية، فهذا 

يشجعه ويحفزه إلى األداء، أما إذا فقده، وأوكلت له مهمات إدارية 

 إضافية، وأعمال كتابية فإن ذلك يشكل ضغطا عليه؛ مما يخلق جوا

باإلضافة إلى أن ضغط أولياء . من عدم االرتياح والشعور باإلنهاك

وقد يرفع مستوى  ،األمور، وعدم تعاونهم معه، يزيد من توتره

 2003؛ الجمالي وحسن، 2000البتال، (االحتراق النفسي لديه 

Dick & Wargner, 2001; Miller, Brownell, & Smith, 
1999; Tellenback, Brenner, & Lofogren, 1983 .(  

 ,Brissie(وقد أكد عدد من الباحثين كبريسي وهوفر وبازلر 
Hoover, & Bassler, 1988 ( وكوننجام(Cunningham, 1983) 

أن العالقات غير المالئمة بين  (Frriedman, 1995)وفريدمان 

الزمالء، والعزلة، وغموض األدوار التي يكلف بها المعلم، وقيامه 

ضافية، ومحدودية فرص الترقية والنمو المهني، باألعمال الورقية اإل

وقلة الدعم الذي يتلقاه من قبل أصحاب القرار، ومشكالت التالميذ 

  .السلوكية، جميعها عوامل مساعدة على ظهور االحتراق النفسي

  عوامل شخصية .3

وتشتمل هذه العوامل على مؤهالت المعلم، وتخصصه، 

ء الخدمة، والكفاءة المهنية، والدورات التدريبية التي تعرض لها أثنا

والرغبة في العمل وطبيعة أدائه للمهمات التعليمية، ودخله الشهري، 

وهي جميعها عوامل ذات أثر في تحقيق المعلم لذاته وشعوره 

بالتميز والتقدير واالحترام، لكن غياب بعضها مثل تدني مستوى 

عمال الدخل مقابل الجهد الذي يبذله، يجعله يفكر في القيام بأ

أخرى لسد متطلباته األساسية، وهذا يشعره بعدم الرضا الوظيفي 

بطرس، (وفي النهاية يؤدي إلى احتراقه النفسي وتركه لعمله 

  ). Maslach & Leiter, 1997; Plat & Olson, 1995؛ 2009

  عوامل متعلقة بالبيئة التعليمية .4

ى يحتاج التالميذ ذوو صعوبات التعلم إلى بيئة ثرية محفزة إل

التعلم، وإلى جو من الهدوء، ووحدات عمل كي تلبي احتياجاتهم 
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الفردية، ونظرا للتباين في خصائصهم كما أسلفنا ذكره، يجب أن 

يعتمد تعليمهم على نظام الوحدات التعليمية أو محطات العمل، كل 

محطة تخصص لمجال ما من مجاالت التعلم، سواء كان ذلك يتعلق 

ويتطلب هذا األمر توفير . أو األكاديمية بتنمية الجوانب النمائية

مواد تعليمية وأنشطة تساعد المعلم في تقديم تربية عالجية مناسبة 

لهؤالء التالميذ، إضافة إلى توفر المعدات واألدوات المساندة، مثل 

الحاسوب وجهاز عرض فوق رأسي، وتلفاز، وفيديو، ومسجل 

بدوره بصورة مرنة  وبطاقات وأوراق عمل تساعد المعلم على القيام

  . وإيجابية

أما في حال عدم توافرها، فسوف يقوم بإعدادها وتحضيرها 

بنفسه؛ مما يؤدي إلى بذله المزيد من الجهد، وقد يرغمه ذلك على 

القيام ببعض األعمال بالمنزل؛ مما يشكل أعباء عمل إضافية، قد 

تؤدي إلى توتره وعدم تحمله، كما يحتاج لتحقيق أهداف الخطة 

التعليمية الفردية لوسائل قد تختلف باختالف خطط التالميذ 

التعليمية، وفي حال عدم توفرها سوف يعقد المسألة أمامه، ويجعل 

عملية اكتساب المهارات وتحقيق أهداف الخطة أمرا في غاية 

وأشار . )CEC, 1998؛2008؛ جرار، 2009بطرس، (الصعوبة 

غير المالئم يؤدي  الى أن الجو الصفي) Byrne, 1994(بايرن 

لحدوث االستنزاف االنفعالي لدى المعلم، كما يؤدي إلى تطوير 

اتجاهات سلبية نحو تالميذه ونحو مهنته، ويؤثر بشكل سلبي على 

  .تحقيق األهداف التربوية المتوقعة

  الدراسات السابقة

يؤكد العديد من الباحثين أن تزايد الضغوط النفسية على 

قدرته على مواجهتها أو التغلب عليها يمكن المعلم وتراكمها وعدم 

ووجد داير . أن يؤدي إلى إحساسه بما يعرف باالحتراق النفسي

أن العوامل المؤدية إلى االحتراق ) Dyer & Quine, 1998(وكوين 

النفسي عند المعلمين، عوامل تتعلق بقلة فرص الترقية، وعدم 

الت السلوكية تعرضهم لدورات تطوير مهني أثناء الخدمة، والمشك

  .التي يظهرها التالميذ، وزيادة عدد التالميذ في الصفوف

فوجد أن االحتراق النفسي لدى معلمي ) 1993(أما الدبابسة 

وأشار إلى أن معظم  .التربية الخاصة باألردن يظهر بدرجة متوسطة

الفروق قد ظهرت على بعد اإلجهاد االنفعالي، وتعزى لمتغير الجنس 

  .ولمتغير الخبرة ولصالح ذوي الخبرات القليلةولصالح الذكور، 

معلما ) 184(االحتراق النفسي عند ) 1995(ودرس محمد 

ومعلمة مستخدما مقياس ماسالك لالحتراق النفسي، أظهرت نتائج 

دراسته أن المعلمين األكثر خبرة أقل احتراقا نفسيا من المعلمين 

مين والمعلمات، ولم تظهر الدراسة أي فروق بين المعل. األقل خبرة

  .وبين تفاعل الجنس والخبرة

) Singh & Billingsley, 1996(و درس سنغ وبليجنجزلي 

معلما ومعلمة، من والية فرجينيا، ) 649(االحتراق النفسي لدى 

وأشارت نتائج دراستهما إلى أن مستوى االحتراق النفسي لدى 

ن أعلى معلمي التالميذ ذوي االضطرابات االنفعالية والسلوكية كا

مما هو عليه لدى معلمي الفئات األخرى، أما بالنسبة لمتغير سنوات 

الخبرة فقد أشارت النتائج إلى أن المعلمين ذوي سنوات الخبرة 

  .الطويلة أقل تعرضا للضغوط النفسية

دراسة لمعرفة أسباب اإلنهاك  (Qaisar, 1997)وأجرى قيصر 

لى عينة مكونة من عند معلمي التربية الخاصة، وتركهم لعملهم، ع

معلما ومعلمة من والية كنتاكي، حيث طلب من المشاركين ) 98(

. ذكر أكثر ثالثة أسباب من وجهة نظرهم تجبرهم على ترك عملهم

القيام باألعمال الكتابية، : وأشارت النتائج إلى أن أكثر األسباب هي

ونقص الدعم والتقدير والتعاون والتقبل والتفهم من قبل معلمي 

  .ربية العامة، ونقص دعم إدارة المدرسة لهمالت

بدراسة االحتراق النفسي لدى عينة ) 1997(وقام السرطاوي 

معلما ومعلمة، بمدينة الرياض؛ بهدف تعرف مستوى ) 180(من 

وأشارت النتائج إلى تعرض معلمي التربية . االحتراق النفسي لديهم

النفعالي ونقص الخاصة لالحتراق بدرجة متوسطة على بعد اإلجهاد ا

الشعور باإلنجاز، وبدرجة منخفضة على بعد تبلد المشاعر، كما 

أظهرت الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا لدى معلمي المعوقين 

عقليا على بعد اإلجهاد االنفعالي مقارنة بمعلمي المعوقين سمعيا 

وبصريا وصعوبات التعلم، كما أظهرت أيضا وجود فروق دالة 

مي المعوقين عقليا على بعد الشعور باإلنجاز إحصائيا لدى معل

  .مقارنة بمعلمي المعوقين بصريا وصعوبات التعلم

بدراسة االحتراق النفسي ) 1998(وقام القريوتي وعبد الفتاح 

لدى عينة من معلمي التالميذ العاديين وذوي االحتياجات الخاصة 

 معلما ومعلمة،) 244(باإلمارات، اشتملت عينة الدراسة على 

وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين معلمي 

التالميذ العاديين و ذوي االحتياجات الخاصة لصالح الفئة األولى، 

أما بالنسبة لمعلمي التربية الخاصة فأظهرت النتائج وجود فروق دالة 

إحصائيا تعزى لسنوات الخبرة ولصالح المعلمين ذوي الخبرات 

-5(ت، مقارنة بالمعلمين ذوي الخبرات من األقل من خمس سنوا
كما أظهرت الدراسة ارتفاع . سنة) 20-11(سنوات ومن ) 10

مستوى االحتراق النفسي عند معلمي فئة اإلعاقة البصرية والحركية 

  .مقارنة بمعلمي التالميذ فئة اإلعاقة العقلية والسمعية

 ,Caton(ودرس كاتون وجروسينكل وكوب ولونج وميتشل 
Grossnickle, Cope, Long, & Mitchell, 1998 ( االحتراق

من معلمي مراكز اإلعاقة العقلية  )192(النفسي لدى عينة من 

بالواليات المتحدة األمريكية، وأظهرت نتائج الدراسة وجود 

االحتراق النفسي عند أفراد عينة الدراسة بدرجة متوسطة على 

جة عالية على بعد بعدي اإلجهاد االنفعالي وتبلد المشاعر، وبدر

  .الشعور بالنقص في اإلنجاز

عوامل بقاء ) Miller et al., 1999(ودرس ميلر وآخرون 

المعلم في مجال العمل بالتربية الخاصة، أو انسحابه من العمل، أو 

تكونت عينة الدراسة . تحويله إلى أعمال أخرى في المجال التربوي

أشارت النتائج بعد  .معلما ومعلمة، من والية فلوريدا) 1576(من 

من المعلمين تركوا %) 21(متابعة الدراسة لمدة سنتين إلى أن 

 و منهم تحولوا للعمل في مجال التربية العادية،%) 20(المهنة، و 

من المعلمين لم يستمروا في العمل في مجال التربية %) 41(
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الخاصة، كما أظهرت النتائج أن المعلمين ذوي سنوات الخبرة 

ألكبر عمرا أقل احتراقا من المعلمين ذوي سنوات الخبرة الطويلة وا

  .القصيرة واألقل عمرا

دراسة هدفت إلى الكشف ) 2003(وأجرى الجمالي وحسن 

عن مستويات االحتراق النفسي لدى معلمي ذوي االحتياجات 

تكونت . الخاصة واحتياجاتهم التدريبية أثناء الخدمة بسلطنة عمان

علما ومعلمة، وأشارت النتائج إلى أن م) 133(عينة الدراسة من 

معلمي ذوي االحتياجات الخاصة يعانون من االحتراق النفسي بدرجة 

معتدلة، كما أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

الثالثة،  ستعزى لمتغيري الجنس وسنوات الخبرة على أبعاد المقايي

أكثر تعرضا  في حين أظهرت الدراسة أن المعلمين العمانيين

لالحتراق على بعدي تبلد المشاعر، وتدني مستوى اإلنجاز، مقارنة 

بغير العمانيين، والمعلمين الذين يعملون مع ذوي اإلعاقات المختلفة 

من كبار السن أكثر تعرضا لالحتراق على بعد اإلجهاد االنفعالي 

ة، مقارنة بمعلمي األفراد ذوي اإلعاقات العقلية، والسمعية، والبصري

  .واإلعاقات المختلفة من األطفال

من ) 295(دراسة ضمت ) Sari, 2004(وأجرى ساري 

معلمي ومشرفي التربية الخاصة في عينة من مدارس التربية الخاصة 

بتركيا، باستخدام مقياس ماسالك لالحتراق النفسي، وقد أشارت 

النتائج إلى وجود مستويات متوسطة من االحتراق في بعدي تبلد 

الشعور ونقص الشعور باإلنجاز، كما توصل الباحث إلى فروق دالة 

صائيا في بعدي اإلجهاد االنفعالي ونقص الشعور باإلنجاز إح

ولصالح الذكور، بينما كانت الفروق في بعد تبلد الشعور لصالح 

اإلناث، كما توصلت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيا في بعدي 

اإلجهاد االنفعالي وتبلد الشعور ولصالح المعلمين األكثر خبرة 

ق في بعد نقص الشعور باإلنجاز لصالح تدريسية، بينما كانت الفرو

  . المعلمين األقل خبرة تدريسية

بدراسة االحتراق النفسي لدى معلمي ) 2004(وقام النجار 

وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى . غرف المصادر باألردن

االحتراق النفسي لدى المعلمين كان متوسطا على بعدي اإلجهاد 

، في حين كان متدنيا على بعد االنفعالي، ونقص الشعور باإلنجاز

عن مستويات ) 2004(وكشف بطاينة والجوارنة  .تبلد الشعور

معلم ومعلمة ) 120(متوسطة من االحتراق النفسي لدى عينة من 

من معلمي التربية الخاصة باألردن، وقد أظهرت الدراسة وجود 

فروق ذات داللة إحصائية في مستويات االحتراق تعزى إلى متغيرات 

ؤهل الدراسي، والتخصص، والجنس، والمرحلة التعليمية، كما الم

توصلت الدراسة إلى أن مستويات االحتراق اختلفت بناء على 

متوسط أعداد التالميذ في الصف الواحد، بينما لم تجد الدراسة 

  .فروقا تعزى إلى الخبرة التدريسية

االحتراق النفسي لدى ) 2005(ودرس الخطيب والقريوتي 

معلمي التالميذ العاديين والموهوبين وذوي صعوبات عينة من 

معلم ) 200(التعلم واإلعاقات الشديدة، تكونت عينة الدراسة من 

ومعلمة، من مختلف المدارس والمراكز األردنية، وأشارت نتائجها 

إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا في درجة االحتراق النفسي 

يمي وسنوات خبرته، تعزى لمتغير جنس المعلم، ومؤهله التعل

وحالته االجتماعية، في حين أظهرت النتائج وجود فروق دالة 

إحصائيا تعزى لمتغير فئة التلميذ ولصالح معلمي التالميذ ذوي 

اإلعاقات الشديدة والموهوبين مقارنة بمعلمي التالميذ العاديين 

  .وذوي صعوبات التعلم

النفسي بدراسة االحتراق  )2005(وقام الخرابشة وعربيات 

لدى المعلمين العاملين مع التالميذ ذوي صعوبات التعلم، حيث 

معلما ومعلمة باألردن، وأشارت ) 166(تكونت عينة الدراسة من 

نتائج الدراسة إلى وجود االحتراق النفسي لدى المعلمين بدرجة 

متوسطة على بعدي اإلجهاد االنفعالي، وتبلد المشاعر، وبدرجة 

شعور باإلنجاز ووجود فروق ذات داللة عالية على بعد نقص ال

إحصائية تعزى لمتغير الجنس ولصالح اإلناث على بعد نقص 

الشعور باإلنجاز، كما أظهرت الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا 

على جميع أبعاد المقياس تعزى لمتغير سنوات الخبرة، ولصالح 

  .ذوي سنوات الخبرة من خمس سنوات وأكثر

االحتراق النفسي لدى ) 2006(طيب ودرس القريوتي والخ

عينة من معلمي التالميذ العاديين وذوي االحتياجات الخاصة 

معلما ومعلمة، واستخدم  447باألردن، تكونت عينة الدراسة من 

وأشارت نتائج الدراسة . الباحثان مقياس شرنك لالحتراق النفسي

نفسي إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة االحتراق ال

تعزى لمتغير جنس المعلم، وحالته االجتماعية، في حين أظهرت 

الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الدخل 

ولصالح ذوي الدخل المتدني والمتوسط مقارنة بذوي الدخل 

المرتفع، كما أشارت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 

المتخصصين في مجال  تعود لمتغير تخصص المعلم ولصالح

وهناك فروق ذات داللة . الدراسات اإلسالمية، واللغات، والبرمجة

إحصائية تعزى لمتغير فئة التلميذ، ولصالح معلمي التالميذ 

  .المعوقين بصريا والموهوبين، مقارنة بمعلمي التالميذ العاديين

االحتراق النفسي لدى عينة من ) 2007(ودرس الزيودي 

معلما ومعلمة، وأظهرت ) 115(الخاصة، بلغ عددها معلمي التربية 

نتائج الدراسة وجود احتراق نفسي لدى المعلمين والمعلمات 

بدرجة متوسطة، كما أظهرت النتائج ارتفاع مستوى االحتراق 

النفسي لدى المعلمين مقارنة بالمعلمات، في حين أظهرت النتائج 

االحتراق عدم وجود أثر لمتغير المؤهل العلمي على مستوى 

النفسي، أما بالنسبة لمتغير الخبرة فقد أظهرت النتائج أن المعلمين 

ذوي مستويات الخبرة القليلة يتعرضون لمستوى أعلى من االحتراق 

  .النفسي

 ,Platsidou & Agaliotis(وقام بالتسيدو وأجاليوتيس 
) 127(بدراسة مستويات االحتراق النفسي لدى عينة من ) 2008

من معلمي التربية الخاصة في المرحلة االبتدائية  معلما ومعلمة

باليونان، وقد توصل الباحثان إلى وجود مستويات منخفضة من 

االحتراق لدى عينة الدراسة في األبعاد الثالثة لمقياس ماسالك، كما 

أشارت النتائج إلى وجود عالقة سلبية ودالة إحصائيا بين مستويات 

في، في حين أظهرت الدراسة عدم االحتراق ومستويات الرضا الوظي
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وجود عالقة دالة إحصائيا بين درجة االحتراق والخبرة التدريسية، 

وعدم وجود فروق دالة إحصائيا في مستويات االحتراق تعزى 

   .لمتغير الجنس

دراسة هدفت تعرف مستوى ) 2008(وأجرى القريوتي 

دارس االحتراق النفسي لدى عينة من المعلمين المكفوفين في الم

معلما ومعلمة، وأظهرت نتائج ) 70(اشتملت العينة على . األردنية

الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة االحتراق 

النفسي تعزى لحالة المعلم االجتماعية وجنسه، وسنوات خبراته، في 

حين أظهرت الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا تعزى لمتغير فئة 

المقياس مستوى الطاقة، والعالقات مع التالميذ،  التلميذ على بعدي

والدرجة الكلية لصالح معلمي التالميذ المعوقين بصريا، كما أظهرت 

الدارسة وجود فروق دالة إحصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي 

ولصالح المعلمين ذوي المؤهالت العلمية األعلى من البكالوريوس، 

  .على مقياس مستوى الطاقة

ونخلص من استعراض هذه الدراسات بأن الدراسات التي 

بحثت االحتراق لدى معلمي التالميذ ذوي صعوبات التعلم قليلة 

مقارنة بالدراسات التي بحثت االحتراق لدى المعلمين العاديين، كما 

أن هناك ندرة في الدراسات العمانية؛ حيث توصل الباحثان إلى 

بحثت مستويات االحتراق ) 2003الجمالي وحسن، (دراسة واحدة 

ولم تشمل معلمي (لدى معلمي التالميذ ذوي االعاقات المختلفة 

، مما يدفع إلى مزيد من البحث )التالميذ ذوي صعوبات التعلم

الستكشاف مستويات االحتراق لدى هذه الفئة من معلمي التربية 

  . الخاصة، وهو ما تهدف إليه الدراسة الحالية

  امشكلة الدراسة وهدفه

يظهر االحتراق النفسي لدى العاملين في المجال المهني ذي 

الطابع اإلنساني، بخاصة الذين يتعاملون بشكل مباشر مع األفراد، 

وقد يظهر ذلك لدى األطباء والممرضين والممرضات باإلضافة إلى 

االختصاصيين في المجاالت اإلنسانية واالجتماعية، وأشار كونج 

)Kong, 2005 (ختصاصيين االجتماعيين يتعرضون أيضا إلى أن اال

لالحتراق النفسي جراء عملهم مع األطفال، ويعزو كونج ذلك لعدم 

االعتراف بجهودهم، وطول ساعات عملهم، وتدني رواتبهم، وصعوبة 

كما يمكن أن يظهر . وكثرة عدد الحاالت التي يتعاملون معها

ة، ومراكز االحتراق النفسي لدى العاملين في البنوك ودور الحضان

ظروف : ومن العوامل المؤدية لذلك. االتصال، والمستشفيات

وضغوطات العمل، والضغوط االجتماعية وتدني مستوى 

 ;Golembiewski, Munzenrider, & Carter, 1983)اإلنجاز
Pines & Maslach, 1978; Raquepaw & Miller, 1989; 

Zapf, Seifer, & Schomutte, 2001).  

أكثر الفئات تعرضا للضغوط واالحتراق  ولعل المعلم من

النفسي نظرا للدور المهم الذي يسنده له المجتمع، وتوقعاته منه 

في تحقيق األهداف التربوية، وإيصال الرسالة بكل أمانة وإتقان، 

كونه الركيزة األساسية في العملية التعليمية في جميع المجتمعات، 

المجتمعات؛ فلم يقلل وبالرغم من التطور والتغير الذي حدث في 

وتزيد هذه الضغوط والمؤثرات لدى معلمي . ذلك من دوره الكبير

التالميذ ذوي صعوبات التعلم؛ لكونهم يتعاملون مع فئة من التالميذ 

متباينة في قدراتها وصعوباتها؛ فقد تجد بعض التالميذ يعانون من 

من مشكالت محددة في مجال القراءة، في حين البعض اآلخر يعاني 

وال تقف المسألة عند هذا الحد . مشكالت في الكتابة أو الحساب

من المشكالت، بل نجد أيضا بعض جوانب الضعف لدى هؤالء 

التالميذ تتمثل في عمليات اإلدراك البصري والسمعي، وعمليات 

التمييز السمعي والبصري، كما يعاني بعض التالميذ من مشكالت 

  .ريع في مواقف التعلمقصر فترة االنتباه، والتشتت الس

وكل هذه المشكالت تحتاج من المعلم القيام بنفسه لتصميم 

خطط عالجية متعددة لمواجهة مشكالت كل تلميذ، وهذا األمر 

يتطلب منه بذل جهود مضاعفة مقارنة بغيره من معلمي التالميذ 

العاديين، مما يؤدي إلى زيادة التحديات التي تواجهه، حيث يترتب 

يات مضاعفة تجاه تالميذه سواء في اإلعداد والتحضير، عليه مسؤول

أو تجهيز وتصميم الوسائل لمواجهة احتياجاتهم، وهذا يزيد 

مستوى توتره واحتراقه النفسي؛ مما يؤثر سلبا على مخرجات 

العمل التربوي، ويفاقم المشكلة أو الصعوبة التعليمية لدى 

ى الكشف عن وبالتحديد فإن هذه الدراسة تهدف إل. التالميذ

مستوى االحتراق النفسي لدى معلمات التالميذ ذوي صعوبات 

التعلم في مدارس الحلقة األولى في سلطنة عمان، وتسعى لإلجابة 

  -:عن األسئلة التالية

ما مستويات تكرار الشعور باألبعاد الثالثة لالحتراق النفسي  .1

  لدى معلمات التالميذ ذوي صعوبات التعلم؟

األبعاد الثالثة لالحتراق النفسي باختالف  هل تختلف مستويات .2

مستويات المؤهل الدراسي والتخصص والحالة االجتماعية 

  للمعلمات؟ 

هل توجد عالقة دالة بين مستويات األبعاد الثالثة لالحتراق  .3

النفسي وكل من سنوات الخبرة، وعدد الدورات التدريبية 

 للمعلمة، والمستوى االقتصادي لطالب المدرسة؟
  ة الدراسةأهمي

يعد مجال العمل مع التالميذ ذوي صعوبات التعلم في 

المدارس العادية تجربة حديثة في سلطنة عمان؛ فمن األهمية بمكان 

التعرف على أبرز المشكالت التي تواجه المعلم في هذا المجال، مما 

يعمل على توفير معلومات تساعد أصحاب القرار في وزارة التربية 

رف على أوضاع المعلمات، من أجل اتخاذ التدابير والتعليم في التع

الالزمة في حال ظهور مشكالت عدم التكيف لديهم، والتفكير في 

وضع الحلول المناسبة ألكثر العوامل أهمية والتي تعمل على زيادة 

  .االحتراق النفسي

كما يمكن االستفادة من نتائج الدراسة في المساعدة في 

ة يمكن أن تساعد هذه الفئة من تطوير برامج إرشادية مناسب

المعلمات المحترقات نفسيا على تحقيق تكيف مهني أفضل، وهو أمر 

ينعكس بشكل إيجابي على تقدم أداء التالميذ ذوي صعوبات التعلم 

وتحسنه، سواء في النواحي األكاديمية أو النمائية، كون البرامج التي 

وعات أعدادها تقدمها المعلمة برامج عالجية فردية أو ضمن مجم

قليلة، كما أن تكيف المعلمة وعدم معاناتها من االحتراق النفسي 
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يساهم في زيادة تكيف التالميذ ذوي صعوبات التعلم نفسيا 

واجتماعيا، ويعزز مفهوم الذات لديهم، ويعيد للتلميذ ثقته بنفسه 

  .وبقدرته على التعلم، وكل ذلك يحسن من مخرجات العمل التربوي

  إلجرائيةالتعريفات ا

 ةحالة نفسية تنتج بسبب األوضاع المتصل: االحتراق النفسي .1

باألفراد مباشرة، وال سيما األفراد ذوي صعوبات التعلم، 

والتي تقاس بالدرجة الكلية التي تحصل عليها المعلمة في 

 .مقياس ماسالك لالحتراق النفسي بأبعاده الثالثة
المعلمة نتيجة شعور عام بالتعب ينتاب : اإلجهاد االنفعالي .2

ألعباء العمل، والمسؤوليات الكثيرة التي تلقى على عاتقها، 

للمستوى الذي تعجز معه عن العطاء، وسوف يتم قياسها من 

خالل مجموع الدرجات الخاصة بهذا البعد في مقياس 

 .الدراسة
شعور عام يتولد لدى المعلمة سببه ضغط : تبلد المشاعر .3

الالمباالة، وعدم الشعور بالقيمة العمل الزائد، مما يترتب عليه 

اإلنسانية لآلخرين الذين تتعامل معهم، ويقاس من خالل 

مجموع الدرجات الفرعية الخاصة بهذا البعد في مقياس 

 .الدراسة
ميل المعلمة إلى تقييم نفسها بطريقة : تدني الشعور باإلنجاز .4

سلبية في مجال عالقتها بالتالميذ والزميالت، وسوف يقاس 

ل مجموع الدرجات الفرعية الخاصة ببعد نقص الشعور من خال

 .باإلنجاز في مقياس الدراسة
  منهج الدراسة ومتغيراتها

الوصفية المسحية التي هدفت  تتعد هذه الدراسة من الدراسا

لمعرفة مستوى االحتراق النفسي لدى معلمات التالميذ ذوي 

صعوبات التعلم في سلطنة عمان في ضوء متغيرات المؤهل 

الدراسي، والتخصص، والوضع االجتماعي، والخبرة التدريسية، 

والدورات التدريبية للمعلمة، باإلضافة إلى المستوى االقتصادي 

ة، وقد تم احتساب درجة كل مستجيب على األبعاد لطلبة المدرس

اإلجهاد بعد : الثالثة لمقياس ماسالك لالحتراق النفسي وهي

  .االنفعالي، وبعد تبلد المشاعر، وبعد نقص الشعور باإلنجاز

  المجتمع والعينة

معلمة من معلمات التالميذ  296تكون مجتمع الدراسة من 

الصفوف من األول إلى ( ذوي صعوبات التعلم في الحلقة األولى

من التعليم األساسي في ثماني مديريات من بين ) الرابع األساسي

مديرية من مديريات التربية والتعليم بسلطنة عمان، وقد تم  11

توزيع عدد مماثل من االستبانات على جميع هؤالء المعلمات من 

خالل إيصال االستبانات لكل مديرية، حيث قامت كل مديرية بتوزيع 

استبانة  200االستبانات على المدارس التابعة لها، وتم استرجاع 

، وبالتواصل مع )من مجموع االستبانات الموزعة% 67.5(

المديريات المختلفة، توصل الباحثان إلى أن السبب الرئيس في عدم 

استرجاع العدد المتبقي هو وجود عدد من المعلمات في إجازات 

رجعة تبين أن كلها كانت صالحة أمومة، وبفحص االستمارات المست

لالستخدام في التحليل اإلحصائي للدراسة، باستثناء بعض النواقص 

في البيانات الديمغرافية لبعض المعلمات، وهو الذي يفسر نقص 

في إحصائيات بعض الجداول المستخدمة الحقا ) 200(العينة عن 

كلهم من في نتائج الدراسة، ونظرا ألن المعلمين في الحلقة األولى 

، %100اإلناث في السلطنة؛ فإن نسبة اإلناث في العينة الحالية 

وتتوزع . وقد اقتصرت الدراسة الحالية على معلمات الحلقة األولى

عينة الدراسة بناء على مجموعة من المتغيرات النوعية الموضحة في 

  ).1(الجدول رقم 

ديمغرافية توزيع عينة الدراسة بناء على المتغيرات ال: )1(الجدول 

  النوعية

  العدد  مستوياته  المتغير  م

  115  مجال أول  التخصص 1

  82  مجال ثان

  26  دبلوم  المؤهل الدراسي 2

  143  بكالوريوس

دبلوم عال في 

  الصعوبات

30  

  28  غير متزوجة الوضع االجتماعي للمعلمة 3

  169  متزوجة

الخبرة التدريسية كمعلمة  4

  في مجال الصعوبات

سنوات أو  ثالث

  أقل

160  

أكثر من ثالث 

  سنوات 

40  

نظرا لوجود نقص في البيانات الديمغرافية لبعض المعلمات، فإن : مالحظة

في هذا ) 200(المجموع في بعض خاليا المتغيرات ال يصل إلى 

  . الجدول والجداول التالية

بأن جميع معلمات التالميذ ذوي ) 1(ويالحظ من الجدول 

لسن من خريجات برامج التربية الخاصة وإنما ُكن صعوبات التعلم 

معلمات للطلبة العاديين ثم تم تحويلهن ليعملن مع التالميذ ذوي 

الصعوبات، وقد تم إعطاؤهن مجموعة من الدورات التدريبية 

تم إلحاقهن بدبلوم عال ) من العينة الحالية(معلمة  30باستثناء 

برنامج بدأ تنفيذه في  في مجال صعوبات التعلم، وهو) لمدة سنة(

، كما يالحظ من خالل 2006جامعة السلطان قابوس في سنة 

أن أغلب المعلمات في العينة الحالية ممن تم تحويلهن ) 1(الجدول 

 3من العينة لديهن خبرة % 80حديثا لمجال الصعوبات حيث إن 
  .سنوات أو أقل في تدريس التالميذ ذوي صعوبات التعلم

  مقياس الدراسة

استخدام مقياس ماسالك وجاكسون لالحتراق النفسي تم 

)Maslach Burnout Inventory, MBI; Maslach & Jackson, 
للتعرف على مستويات االحتراق النفسي لدى عينة الدراسة، ) 1981

ويعد هذا المقياس من أكثر المقاييس استخداما على نطاق عالمي 

 & ,Worley, Vassar, Wheeler(في قياس االحتراق النفسي 
Barnes, 2008( وقد شاع استخدامه في الدراسات األجنبية ،

)Brouwers, Evers, & Tomic, 1999; Laugaa, Rascle, & 
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Bruchon-Schweitzer, 2008( كما تم تعريبه وتطبيقه في البيئة ،

، وكذلك تم استخدامه في )2004بطاينة والجوارنة، (العربية 

، )2003الجمالي وحسن، (عمان  الدراسات التي أجريت في سلطنة

وقد تبنى الباحثان النسخة المستخدمة من قبل الجمالي وحسن 

بعد التأكد من مؤشرات الثبات والصدق فيها؛ نظرا ألنها ) 2003(

  .أعدت لتناسب معلمي التربية الخاصة بالسلطنة

فقرة، على شكل عبارات تسأل ) 22(ويتكون هذا المقياس من 

مجموعة من السلوكيات المتصلة بمهنته،  الفرد عن شعوره نحو

ويقوم المشارك باالستجابة لكل عبارة مرتين؛ مرة للداللة على مدى 

وقد دلت الدراسات . تكرار الشعور، ومرة أخرى للداللة على شدته

السابقة على أن االستجابة لتكرار الشعور مماثلة لالستجابة لشدته، 

، خاصة )التكرار والشدة(عدين وأن هناك ارتباطا عاليا بين هذين الب

أن نتائج التحليل العاملي أظهرت أن فقرات المقياس تشبعت وفقا 

، وقد )2003الجمالي وحسن، (للتكرار والشدة في نمط واحد 

 Worley، كما في Lee & Ashforth, 1996(خلص لي وأشفورث 
et al., 2008 ( إلى أن كل بعد من بعدي التكرار والشدة هو تكرار

ر وأن استخدام أحدهما كاف للتحليل، لذا اقتصر الباحثان في لآلخ

الدراسة الحالية على تكرار الشعور باالحتراق النفسي وهو ما 

 & Abel(أوصت به واستخدمته مجموعة من الدراسات األجنبية 
Sewell, 1999; Worley et al., 2008 ( والعربية) الخرابشة

  ).2005وعربيات، 

تكرار الشعور باالحتراق من خالل  ويتم االستجابة لمدى

بضع مرات في السنة، = 1أبدا، = صفر(استخدام تدرج سباعي 

مرة = 4 بضع مرات في الشهر،= 3 مرة في الشهر أو أقل،= 2

). كل يوم تقريبا= 6 بضع مرات في األسبوع،= 5 كل أسبوع،

وتتوزع فقرات المقياس إلى ثالثة أبعاد تم تعريفها إجرائيا في 

-3-2-1(بعد اإلجهاد االنفعالي، وفقراته : ت الدراسة وهيمصطلحا
 – 10 – 5(، وبعد تبلد الشعور، وفقراته )16-20- 13-14- 6-8

 7 – 4(، وبعد نقص الشعور باإلنجاز، وفقراته )22 – 15 – 11
وبناء عليه، فإن أقل درجة ). 21 – 19 – 18 – 17 – 12- 9 –

يمكن أن يحصل عليها المستجيب في أي بعد من األبعاد الثالثة هي 

في بعد اإلجهاد االنفعالي، و ) 54(صفر، وأما أعلى درجة فهي 

  .في بعد نقص الشعور) 48(في بعد تبلد الشعور، و ) 30(

ونظرا ألن فقرات بعدي اإلجهاد االنفعالي وتبلد المشاعر 

نقص (ة، فقد قام الباحثان بعكس درجات المفحوصين على بعد سلبي

لتصبح في نفس اتجاه البعدين األوليين، وبناء ) الشعور باإلنجاز

على ذلك فإن المستجيب الذي يحصل على درجات عالية في جميع 

األبعاد الثالثة يصنف بأن لديه مستوى عاليا من االحتراق النفسي، 

ضة على مستوى منخفض من في حين تدل الدرجات المنخف

وتجدر اإلشارة هنا بأن مقياس ماسالك ال يصنف . االحتراق النفسي

المستجيب على أنه محترق أو غير محترق، ولكن يتم تصنيف 

االستجابات إلى ثالثة مستويات بناء على الدرجة المحصلة في 

إلى التصنيفات الثالثة ) 2(ويشير الجدول رقم . مقياس االحتراق

  .بلها من درجاتوما يقا

تصنيف مستويات أبعاد مقياس ماسالك لالحتراق : )2(الجدول 

  النفسي

  منخفض  متوسط  عال  األبعاد

اإلجهاد 

  االنفعالي
  17-0  29-18 فما فوق 30

  5-0  11-6 فما فوق 12  تبلد المشاعر

نقص الشعور 

  باإلنجاز
  11-0  23-12 فما فوق 24

  صدق المقياس

إلى تمتع المقياس بمستويات عالية أشارت الدراسات السابقة 

من الصدق، بمختلف طرق الصدق المستخدمة مثل صدق البناء أو 

الصدق التالزمي، وفي الدراسة التقييمية التي قام بها وورلي 

دراسة  45، استعرض الباحثون )Worley et al., 2008(وآخرون 

بما في (سابقة استخدمت مقياس ماسالك في مختلف دول العالم 

، وخلص الباحثون إلى أن البناء )ك بعض الدراسات العربيةذل

العاملي للمقياس في معظم هذه الدراسات يدل على وجود عوامل 

اإلجهاد االنفعالي، وبعد تبلد المشاعر، وبعد نقص بعد (ثالثة 

، مع اختالف في تشبع العبارات داخل العوامل، وأن )الشعور باإلنجاز

  . البعضهذه العوامل مرتبطة ببعضها 

إلى تمتع ) 2003(وفي البيئة العمانية، خلص الجمالي وحسن 

المقياس بمؤشرات صدق عالية، حيث تم عرض المقياس على 

خمسة محكمين للتأكد من مناسبته لعينة معلمي التربية الخاصة 

ومدى سالمة اللغة وانتماء العبارات لألبعاد، وقد تركزت التعديالت 

ة البسيطة، كما حصل الباحثان على على بعض المصطلحات اللغوي

معامالت ارتباط عالية بين درجات األبعاد الثالثة والدرجة الكلية 

للمقياس، كما تم التوصل إلى وجود عوامل ثالثة من خالل التحليل 

وفي ). باستخدام التدوير المائل للمحاور(العاملي االستكشافي 

ن خالل ثالثة الدراسة الحالية، تمت مراجعة عبارات المقياس م

محكمين، واتفقوا على مناسبة العبارات لمعلمي التالميذ ذوي 

صعوبات التعلم دون أي تعديل، كما تم التوصل إلى معامالت ارتباط 

لكل من بعد ) 0.68 ،0.67و  ،0.89(عالية مع الدرجة الكلية 

اإلجهاد االنفعالي، و تبلد المشاعر، وتدني الشعور باإلنجاز، على 

  .التوالي

وتمهيدا لفحص الصدق العاملي للمقياس، تحقق الباحثان من 

كفاءة بيانات عينة الدراسة إلجراء التحليل العاملي عليها، وذلك من 

 – Kaiser(أولكن وبارتلت  -ماير  –خالل حساب اختبار كايزر 
Meyer - Olkin & Bartlett's test ( الذي دل على مالءمة

=  مربع كاي ،KMO =0.831(البيانات للتحليل العاملي 

= وبدرجة حرية  0.001دال عند مستوى أقل من  ،1521.425

وقد طبق الباحثان التحليل العاملي االستكشافي باستخدام ). 231

مع تدوير ) Principal Components(طريقة المكونات األساسية 

، وقد توصلت الدراسة الحالية )Varimax rotation(مائل للمحور 

من التباين الكلي، مع تشبع % 48إلى وجود ثالثة عوامل فسرت 
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بعض العبارات في أكثر من عامل، وقد فسر العامل األول الممثل 

من التباين، بينما فسر العامل % 28.3بعبارات اإلجهاد االنفعالي 

لتباين، من ا% 11.3الثاني الممثل بعبارات نقص الشعور باإلنجاز 

مزيج من عبارات تبلد المشاعر ونقص (في حين فسر العامل الثالث 

من مجموع التباين الكلي، وهي % 8.4 نسبة) الشعور باإلنجاز

نسب مقاربة لما تم الحصول عليه لعينة معلمي التربية الخاصة في 

على التوالي، الجمالي  8.9و % 13.8و % 18.4(سلطنة عمان 

 10.6و % 15.1و % 20.2(أخرى  أو لعينات) 2003وحسن، 

  ). Laugaa et al., 2008على التوالي، 

  ثبات المقياس

اتصفت البيانات المحصلة من خالل استخدام مقياس ماسالك 

بثباتها سواء في النسخة األصلية أو غيرها من النسخ المترجمة 

أو ) Laugaa et al., 2008(وعلى عينات مختلفة من مثل الفرنسية 

 & Richardsen & Martinussen, 2004; Skaalvikالنرويجية 
Skaalvik, 2009) ( أو األلمانية)Bellingrath, Weigl, & 

Kudielka, 2008; Schwarzer & Hallum, 2008 ( أو اليونانية

)Kokkinos, 2006; Platsidou & Agaliotis, 2008 ( أو العربية

أو  )Sari, 2004(أو التركية  )2005الخرابشة وعربيات، (

؛ سواء )Loonstra, Brouwers, & Tomic, 2009(الهولندية 

كانت معامالت الثبات بطريقة االتساق الداخلي أو بطريقة إعادة 

  .االختبار أو التجزئة النصفية

معامالت ) 2003(وفي البيئة العمانية، وجد الجمالي وحسن 

و  0.84ثبات جيدة باستخدام معادلة ألفا لكرونباخ؛ حيث بلغت 

بعد اإلجهاد االنفعالي، وتبلد : لكل من 0.81و  0.69و  0.71

وفي . الشعور، وتدني الشعور باإلنجاز، والدرجة الكلية للمقياس

: الدراسة الحالية، بلغت معامالت الثبات بطريقة االتساق الداخلي

على التوالي، على أبعاد المقياس  0.86و  0.75و  0.52و  0.88

يمكن القول بأن جميع هذه القيم جيدة و. الثالثة والدرجة الكلية

باستثناء معامل ثبات بعد تبلد المشاعر والذي يبقى مقبوال نظرا 

ألن هذه القيمة تقع ضمن القيم التي تم الحصول عليها في دراسات 

 45في مراجعتهم لـ ) Worley et al., 2008(سابقة؛ حيث أشار 

و  0.50وحت بين دراسة سابقة بأن معامالت الثبات لهذا البعد ترا

0.80.  

  النتائج 

ما مستويات تكرار الشعور : لإلجابة عن السؤال األول

باألبعاد الثالثة لالحتراق النفسي لدى معلمي التالميذ ذوي صعوبات 

التعلم؟ تم استخدام المتوسطات واالنحرافات المعيارية، والجدول 

اق يعرض هذه المتوسطات الحسابية لألبعاد الثالثة لالحتر) 3(

اإلجهاد االنفعالي، وتبلد المشاعر، ونقص الشعور باإلنجاز، : النفسي

بالمقارنة مع المعايير التي حددها كل من ماسالش وجاكسون 

التي ) عال –متوسط  – منخفض(والمتمثلة في المستويات الثالثة 

  .تم اإلشارة إليها مبكرا في تصحيح المقياس

  

التالميذ ذوي صعوبات متوسطات درجات معلمات : )3(الجدول 

التعلم بناء على التصنيف الثالثي لمستويات أبعاد مقياس 

  ماسالك لالحتراق النفسي

  م

  البعد
مستويات 

  االحتراق
  المعيار

متوسطات 

درجات 

العينة 

  الحالية

اإلجهاد  1

  االنفعالي
  عال

فما  30

  فوق
  

    29-18  متوسط

  17.35  17 - 0  منخفض

تبلد  2

  المشاعر
  عال

فما  12

  فوق
  

    11-6  متوسط

  2.14  5-0  منخفض

نقص  3

الشعور 

  باإلنجاز

  عال
فما  24

  فوق
  

    23-12  متوسط

  9.01  11-0  منخفض

، أن متوسطات درجات أفراد )3(ويالحظ من الجدول 

الدراسة الحالية على األبعاد الثالثة لالحتراق وقعت ضمن المستوى 

المنخفض وفقا لمعيار ماسالك في تحديد مستوى االحتراق لكل 

بعد من أبعاد المقياس، مع مالحظة أن متوسط درجات العينة في 

يبا من المستوى المتوسط بعد اإلجهاد االنفعالي يمكن اعتباره قر

وهي درجة حدية بين المستوى المنخفض  17.35حيث بلغ 

  . والمتوسط وفقا للمعيار المستخدم

هل تختلف مستويات األبعاد  :ولإلجابة عن السؤال الثاني

الثالثة لالحتراق النفسي بناء على االختالف في مستويات المؤهل 

الدراسي والتخصص والحالة االجتماعية للمعلمات؟ استخدم 

الباحثان تحليل التباين األحادي لدرجات أفراد العينة لمعرفة تأثير 

تم  كما) لوجود ثالثة مستويات في هذا المتغير(المؤهل الدراسي 

للعينات المستقلة لمعرفة تأثير كل من ) ت(استخدام اختبار 

  . التخصص والحالة االجتماعية للمعلمات في األبعاد الثالثة

فبالنسبة للمؤهل الدراسي، تم أوال استخراج المتوسطات 

  ). 4(واالنحرافات المعيارية للمستويات الثالثة التي يبينها الجدول 
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  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالحتراق النفسي حسب المؤهل الدراسي: )4(الجدول 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  مستويات االحتراق  البعد  م

  اإلجهاد االنفعالي  1

  13.72  16.46 26  دبلوم

  11.16  18.42 143  بكالوريوس

  10.02  12.70 30  دبلوم عال في الصعوبات

  تبلد المشاعر  2

  3.87  2.30 26  دبلوم

  3.16  2.29 143  بكالوريوس

  2.53  0.96 30  دبلوم عال في الصعوبات

  نقص الشعور باإلنجاز  3

  7.85  6.96 26  دبلوم

  7.10  10.24 143  بكالوريوس

  4.40  5.20 30  دبلوم عال في الصعوبات

  الدرجة الكلية  4

  21.05  25.73 26  دبلوم

  16.62  30.96 143  بكالوريوس

  13.37  18.86 30  دبلوم عال في الصعوبات

  

وجود فروق في المتوسطات ) 4(يتضح من الجدول رقم 

الحسابية للمجموعات الثالث، ولمعرفة داللة الفروق بين هذه 

وكما هو . لتحليل التباين األحادي) ف(المتوسطات تم حساب قيمة 

، فإن أفراد العينة في كل مستوى من )4(مالحظ من الجدول رقم 

المستويات الثالثة لمتغير المؤهل المدرسي مختلفة؛ مما يهدد 

الفرضية التي يقوم عليها تحليل التباين األحادي المتمثلة في 

 & Tabachnick(لمتغيرات العاملية افتراض تماثل تباين فئات ا
Fidell, 2001( ولذلك تم حساب معامل اختبار ،Levene's  للتأكد

 Post Hoc(من هذه الفرضية والختيار االختبار البعدي المناسب 
Test.(  

دال إحصائيا عند  Levene'sوقد تبين أن معامل اختبار 

، لكل من بعدي تبلد الشعور ونقص 0.05مستوى داللة أقل من 

لجميع ) Dunnett's C(الشعور باإلنجاز؛ لذا تم استخدام اختبار 

المقارنات، وهذا االختبار ال يتأثر بعدم تساوي تباين فئات متغير 

المؤهل الدراسي حيث إنه أحد االختبارات البعدية التي ال تقوم على 

). Equal variance not assumed(رضية تجانس التباين ف

يبين نتائج تحليل التباين األحادي للفروق بين ) 5(والجدول رقم 

المستويات الثالثة للمؤهل الدراسي في متوسطات األبعاد الثالثة 

  . والمجموع الكلي لالحتراق النفسي

  نتائج تحليل التباين األحادي للفروق في االحتراق النفسي بناء على المؤهل الدراسي: )5(الجدول 

  مستوى الداللة  قيمة ف  متوسط مجموع المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين  البعد م

  اإلجهاد االنفعالي  1

  0.042  3.228 417.280 2 834.561 بين المجموعات

     129.274 196 25337.741 داخل المجموعات

       198 26172.302 المجموع

  تبلد المشاعر  2

  0.111  2.223 22.508 2 45.016 بين المجموعات

     10.123 196 1984.169 داخل المجموعات

       198 2029.186 المجموع

3  
نقص الشعور 

  باإلنجاز

  0.000  8.051 381.098 2 762.197 بين المجموعات

     47.338 196 9278.195 المجموعاتداخل 

       198 10040.392 المجموع

  الدرجة الكلية  4

  0.001  6.797 1925.990 2 3851.980 بين المجموعات

     283.364 196 55539.407 داخل المجموعات

       198 59391.387 المجموع

  

بأن هناك فروقا دالة إحصائيا ) 5(يالحظ من الجدول رقم 

تعزى إلى نوع المؤهل الدراسي في كل من بعدي اإلجهاد االنفعالي 

ونقص الشعور باإلنجاز وكذلك في الدرجة الكلية لالحتراق النفسي، 

وكانت  Dunnett's Cولمعرفة مصادر هذه الفروق تم إجراء اختبار 

  ).6(ي واضحة في الجدول رقم نتائج هذا االختبار كما ه
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  للمقارنات البعدية حسب المؤهل الدراسي Dunnett's Cنتائج اختبار : )6(الجدول 

  دبلوم عال في الصعوبات  بكالوريوس  دبلوم  فروق المربعات  البعد  م

  اإلجهاد االنفعالي  1

 3.76154  1.96503-  -  دبلوم
  *5.72657  - 1.96503  بكالوريوس

  -  *5.72657- 3.76154-  دبلوم عال في الصعوبات

  نقص الشعور باإلنجاز  2

 1.76154  3.28322-  -  دبلوم
  *5.04476  - 3.28322  بكالوريوس

  -  *5.04476-  1.76154-  دبلوم عال في الصعوبات

  الدرجة الكلية  3

 6.86410  5.23427-  -  دبلوم
  *12.09837  - 5.23427  بكالوريوس

  -  *12.09837-  6.86410-  دبلوم عال في الصعوبات

  ).0.05(فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة ألفا أقل من * 

  

، )6(من خالل النظر في النتائج الموضحة في الجدول رقم 

تشير إلى أن مصدر الفروق الدالة  Dunnett's Cفإن نتائج اختبار 

اإلجهاد االنفعالي ونقص الشعور إحصائيا في متوسطات بعدي 

باإلنجاز والدرجة الكلية لالحتراق النفسي يعود إلى الفرق بين فئتي 

المعلمات من حملة البكالوريوس ومن حملة الدبلوم العالي، ولصالح 

  . فئة المعلمات من حملة البكالوريوس

ة لمعرفة تأثير كل من التخصص والحالة االجتماعية أما بالنسب

للعينات ) ت(للمعلمات في األبعاد الثالثة فقد تم استخدام اختبار 

  .المستقلة

للفروق بين ) ت(إلى نتائج اختبار ) 7(ويشير الجدول رقم 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمعلمات في كل من 

) إسالمية ولغة عربية ودراسات اجتماعيةتربية (تخصصي مجال أول 

في األبعاد الثالثة والدرجة الكلية ) علوم ورياضيات(ومجال ثان 

 .لالحتراق النفسي
بعاد الثالثة والدرجة الكلية للفروق بين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية حسب التخصص في األ) ت(نتائج اختبار : )7(الجدول 

 لالحتراق النفسي

  عدد أفراد العينة  التخصص  البعد  م
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجات 

  الحرية

قيمة 
  ت

مستوى 

  الداللة

  اإلجهاد االنفعالي 1
  11.23168 17.1826 115  مجال أول

195  0.204 0.838  
  12.06078 17.5244 82  مجال ثان

  المشاعرتبلد  2
  2.88834 1.8696 115  مجال أول

195  1.198 0.233  
  3.63464 2.4268 82  مجال ثان

  نقص الشعور باإلنجاز 3
  7.40465 8.1478 115  مجال أول

195  2.129 0.034  
  6.51471 10.3171 82  مجال ثان

  الدرجة الكلية 4
  16.62549 27.2000 115  مجال أول

195  1.224 0.222  
 18.29595 30.2683 82  ثان مجال

  

وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 7(ويتضح من الجدول رقم 

في بعد نقص الشعور باإلنجاز ) 0.05(عند مستوى أقل من 

ولصالح معلمات المجال الثاني، بينما لم تصل الفروق بناء على 

اإلحصائية المتبناة في هذه متغير التخصص إلى مستوى الداللة 

اإلجهاد (في متوسطات البعدين اآلخرين ) 0.05أقل من (الدراسة 

  .والدرجة الكلية لالحتراق النفسي) االنفعالي وتبلد الشعور

غياب أية فروق ذات داللة ) 8(ويالحظ من الجدول رقم 

إحصائية تعزى لمتغير الحالة االجتماعية للمعلمات سواء في األبعاد 

  . الثالثة الفرعية أو في الدرجة الكلية لالحتراق النفسي

هل توجد عالقة دالة بين  :ولإلجابة عن السؤال الثالث

وكل من سنوات الخبرة، مستويات األبعاد الثالثة لالحتراق النفسي 

وعدد الدورات التدريبية للمعلم، والمستوى االقتصادي لطالب 

 Pearson(المدرسة؟ تم حساب معامل االرتباط بيرسون 
Correlation Coefficient( والجدول رقم ،)يوضح نتائج ) 9

معامالت االرتباط بين االحتراق النفسي بأبعاده الفرعية الثالثة وكل 

رة في التدريس، وعدد الدورات التدريبية، من سنوات الخب

  .والمستوى االقتصادي لطالب المدرسة

   



 القريوتيو الظفـري

185 

في األبعاد الثالثة  الحالة االجتماعيةللفروق بين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمعلمات حسب ) ت(نتائج اختبار : )8(الجدول 

  والدرجة الكلية لالحتراق النفسي

المتوسط   عدد أفراد العينة  الحالة االجتماعية  البعد  م

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجات 

  الحرية

مستوى   قيمة ت

  الداللة

  0.736  0.338  195 12.34229  17.9643 28  غير متزوجة  اإلجهاد االنفعالي 1

 11.44796  17.1657 169  متزوجة

  0.618  0.499  195  3.50717  1.8214 28  غير متزوجة  تبلد المشاعر 2

  3.15219  2.1479 169  متزوجة

  0.543  0.610  195  6.06785  9.6786 28  غير متزوجة  نقص الشعور باإلنجاز 3

  7.21818  8.7988 169  متزوجة

  0.703  0.382  195 17.91023  29.4643 28  غير متزوجة  الدرجة الكلية 4

 17.25317 28.1124 169  متزوجة
  

معامالت االرتباط بين االحتراق النفسي بأبعاده الفرعية الثالثة وكل من الخبرة والدورات التدريبية والمستوى االقتصادي لطالب : )9(الجدول 

  المدرسة

  6 5  4 3 2 1  البعد  م

            -  اإلجهاد االنفعالي 1

          - 0.531  تبلد المشاعر 2

        - 0.325 0.325  نقص الشعور باإلنجاز 3

      - 0.686 0.671 0.895  الدرجة الكلية 4

    -  0.144-  0.172-  0.033-  0.101-  الخبرة التدريسية 5

  -  0.135  0.132-  0.094-  0.076-  0.117-  الدورات التدريبية 6

  0.053  0.084  0.268-  0.229-  0.254-  0.195-  االقتصادي المستوى 7

  .0.01دالة إحصائيا عند مستوى أقل من  0.195 ≥والقيم  ،0.05دالة إحصائيا عند مستوى أقل من  0.144 ≥القيم * 

  

بأن متغير  )9( يالحظ من جدول مصفوفة االرتباطات رقم

الخبرة التدريسية ارتبط ارتباطا سلبيا وداال إحصائيا ببعد نقص 

، )0.015= ، مستوى داللة 0.172-= ر (الشعور باإلنجاز 

مستوى داللة  ،0.144= ر (وبالدرجة الكلية لمقياس االحتراق 

، بينما لم تكن معامالت االرتباط لمتغير الخبرة دالة مع )0.042= 

، كذلك )بعد اإلجهاد االنفعالي، وبعد تبلد الشعور(البعدين اآلخرين 

لم يرتبط متغير الدورات التدريبية بأي من األبعاد الثالثة، أو 

أما متغير المستوى . بالدرجة الكلية ارتباطا داال إحصائيا

االقتصادي لطالب المدرسة فقد جاءت ارتباطاته دالة إحصائيا مع 

، 0.195-= ر (النفعالي بعد اإلجهاد ا: جميع أبعاد االحتراق

، 0.254-= ر (، وبعد تبلد المشاعر )0.007= مستوى داللة 

= ر (، وبعد نقص الشعور باإلنجاز )0.001مستوى داللة أقل من 

، وكذلك مع الدرجة الكلية )0.001= ، مستوى داللة 0.229-

  ).0.001مستوى داللة أقل من  ،0.268= ر (لمقياس االحتراق 

  مناقشة النتائج

شارت نتائج الدراسة الحالية إلى أن معلمات التالميذ ذوي أ

صعوبات التعلم يعانين من االحتراق النفسي ولكن بمستويات 

اإلجهاد االنفعالي، وتبلد : في جميع أبعاد االحتراق(منخفضة 

بناء على معايير ماسالك ) المشاعر، ونقص الشعور باإلنجاز

تي أشرنا إليها مبكرا وجاكسون حول تصنيف مستويات االحتراق ال

ورغم أن معظم الدراسات التي أجريت على ، )3(في الجدول رقم 

عينات أخرى من معلمي التربية الخاصة أو المعلمين العاديين 

؛ الخرابشة 2003الجمالي وحسن، ؛ 2004بطاينة والجوارنة، (

) ;Caton et al., 1998؛ 2007؛ الزيودي، 2005وعربيات، 

من االحتراق بناء على معيار ماسالك  أظهرت مستوى متوسطا

وجاكسون، إال أن هناك دراسات اتفقت مع الدراسة الحالية من مثل 

التي وجدت مستويات منخفضة لمعلمي ) 1997(السرطاوي دراسة 

  .التربية الخاصة بالسعودية

ويمكن عزو انخفاض مستويات االحتراق لدى عينة الدراسة 

ية المنوطة بالمعلمات، وقلة عدد الحالية إلى قلة األعباء الوظيف

التالميذ في كل مدرسة، حيث إن نصاب كل معلمة في المدرسة هو 

تلميذا وتلميذة، ومقارنة مع الدراسات السابقة، فإن المستويات  25

المتوسطة والعالية في تلك العينات تم عزوها إلى كثرة المشكالت 

لخاصة وتشعرهم واألعباء اليومية التي تعوق عمل معلمي التربية ا

). 2004بطاينة والجوارنة، (بالعجز والقصور عن أداء مهامهم 

ومقارنة بالمعلمات العاديات، فإن معلمات التالميذ ذوي الصعوبات 
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في مدارس سلطنة عمان قد يكن أقل أعباء وضغوطا؛ ومن ثم قد 

يعانين مستويات أقل من االحتراق المدرسي مقارنة بالمعلمات 

افتراض يحتاج إلى دراسة ميدانية مستقبلية تقارن العاديات، وهو 

  .بين هاتين الفئتين من المعلمات

كما توصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا في كل 

من بعدي اإلجهاد االنفعالي ونقص الشعور باإلنجاز، وكذلك في 

الدرجة الكلية لالحتراق النفسي بناء على نوع المؤهل الدراسي، 

مات من حملة البكالوريوس؛ حيث جاءت متوسطات ولصالح المعل

هذه الفئة أعلى من متوسطات فئة المعلمات من حملة الدبلوم العالي 

في مجال صعوبات التعلم، وتأتي هذه الدراسة لتؤكد نتائج 

الدراسات السابقة في أهمية تأهيل المعلمات العامالت في مجال 

قصيرة، حيث وجد  التربية الخاصة وعدم االكتفاء بورش تدريبية

أن متوسطات معلمي التربية الخاصة من ) 2003(المجالي وحسن 

المتخصصين في التربية الخاصة في بعد اإلجهاد االنفعالي كانت أقل 

من متوسطات أقرانهم من معلمي التربية الخاصة من غير 

المتخصصين في التربية الخاصة، بينما لم توجد فروق دالة إحصائيا 

لحالية بين غير المتخصصين في مجال صعوبات التعلم في الدراسة ا

وهو ما يتفق ) سواء من حملة الدبلوم المتوسط أو البكالوريوس(

، مما )2004بطاينة والجوارنة، (مع نتائج بعض الدراسات السابقة 

يدل على أن مصدر انخفاض مستويات االحتراق لدى فئة حملة 

يزودهم به هذا المؤهل الدبلوم العالي في مجال الصعوبات هو ما 

العالي من معلومات تعينهم على فهم طبيعة التالميذ الذين يتم 

التعامل معهم، باإلضافة إلى إكسابهم المهارات المتصلة بكيفية 

تدريس وتقويم ومعالجة هذه الفئة من التالميذ؛ مما يمكنهم من 

مواجهة الصعوبات التي يتضمنها العمل مع فئة التالميذ من ذوي 

  . وبات التعلمصع

كما أشارت نتائج الدراسة الحالية إلى وجود فروق دالة 

إحصائيا في بعد نقص الشعور باإلنجاز تعزى إلى تخصص 

علوم (المعلمات، فقد كانت متوسطات معلمات المجال الثاني 

تربية (أعلى من متوسطات معلمات المجال األول ) ورياضيات

، وقد يعزى ذلك إلى فروق )إسالمية ودراسات اجتماعية ولغة عربية

في شخصيات المعلمات المتخصصات في العلوم األدبية، مقارنة 

بالمتخصصات في المجاالت العلمية، وبما أن الفروق بين 

التخصصين حصرت في نقص الشعور باإلنجاز، فإن ذلك قد يعكس 

اختالف مستويات التوقعات في اإلنجاز بين معلمات كل من 

الحصول على دراسة مماثلة قارنت بين المجالين، ولم يمكن 

التي دلت ) 2006(التخصصات باستثناء دراسة القريوتي والخطيب 

على وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستويات االحتراق تعزى 

للتخصص، إال أن هذه الدراسة قارنت فئة المتخصصين في مجال 

ا هي وكانت متوسطاته(الدراسات اإلسالمية، واللغات، والبرمجة 

بفئة المتخصصين في التربية الخاصة، وهي نتيجة تماثل  )األعلى

نتيجة الدراسة الحالية المتصلة بانخفاض مستويات االحتراق لدى 

حملة الدبلوم العالي في مجال الصعوبات، نظرا لتأثير التأهيل 

األكاديمي على ثقة المعلم بنفسه وقدرته على التعامل مع مصادر 

  .االحتراق المختلفة

أما فيما يتعلق بمتغير الحالة االجتماعية للمعلمات، فإن نتائج 

أشارت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا في ) ت(اختبار 

مستويات االحتراق بأبعاده الثالثة بين فئة المتزوجات وغير 

المتزوجات من المعلمات، وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة 

، )2006(وتي والخطيب ، والقري)2005(الخطيب والقريوتي 

، ويمكن تفسير غياب هذه الفروق إلى أن كال )2008(والقريوتي 

من فئتي المتزوجات وغير المتزوجات في المجتمع العماني تحاط 

بدعم أسري متماثل؛ إذ توفر األسرة الممتدة دعمها للمعلمات 

الالتي لم يتزوجن بعد في ظل التماسك األسري السائد، وتتلقى 

  . دعم أفراد األسرة الصغيرة المباشرة كالزوج واألبناء المتزوجات

إلى جانب هذه المقارنات، فقد بحثت الدراسة الحالية العالقة 

بين مستويات االحتراق النفسي بأبعاده الثالثة وكل من الخبرة 

التدريسية للمعلمات، وعدد الدورات التي التحقن بها، والمستوى 

أشارت النتائج إلى عدم وجود االقتصادي لطالب المدرسة، وقد 

عالقة دالة إحصائيا بين الخبرة التدريسية وأي من أبعاد االحتراق 

وهو صغير بحسب  0.012= حجم األثر (باستثناء عالقة ضعيفة 

 ,Valentine & Cooper، كما في Cohen, 1988(تصنيف كوهن 
مع بعد نقص الشعور باإلنجاز، ورغم أن بعض الدراسات ) 2003

إلى وجود عالقة سالبة بين الخبرة التدريسية وبعض أبعاد أشارت 

إال أن معظم ) 2007؛ الزيودي، 1993الدبابسة، (االحتراق 

الدراسات العربية أشارت إلى عدم وجود فروق في مستويات 

االحتراق عند المقارنة بين المعلمين األقل خبرة واألكثر خبرة 

الخطيب ؛ 2003الجمالي وحسن، ؛ 2004بطاينة والجوارنة، (

  ).2001يحيى وحامد، ؛2008؛ القريوتي، 2005والقريوتي، 

ولعل غياب العالقة بين االحتراق وسنوات الخبرة عائد إلى 

احتساب أكثر الباحثين لسنوات الخبرة في المجال التربوي وليس 

الخبرة في مجال العمل في التربية الخاصة، حيث إن كثيرا ممن 

الخاصة في العادة هم معلمون من يدرسون في مجال التربية 

تخصصات مختلفة قضوا سنوات في تدريس التالميذ العاديين، وال 

شك أن خبرة التدريس مع ذوي االحتياجات الخاصة مختلفة عن 

تدريس التالميذ العاديين، وقد سعت الدراسة الحالية لتغطية هذا 

جال الجانب من خالل سؤال المعلمات عن خبرتهن التدريسية في الم

التربوي، وخبرتهن الخاصة بتدريس التالميذ ذوي صعوبات التعلم، 

لوال أن معظم المعلمات المشاركات في الدراسة كن من ذوات 

سنوات أو أقل في  3لديهن خبرة % 80الخبرة الحديثة، حيث إن 

مجال تدريس التالميذ ذوي صعوبات التعلم نظرا لحداثة هذه 

ة والتعليم بسلطنة عمان؛ مما تعذر الوظيفة في مدارس وزارة التربي

بسببه وجود عالقة بين سنوات تدريس التالميذ ذوي الصعوبات 

ومستويات أبعاد االحتراق الثالثة؛ لذا يقترح الباحثان على 

الدراسات المستقبلية ضرورة الفصل بين سنوات الخبرة التدريسية 

  .العامة، وسنوات تدريس التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة
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أما بالنسبة لمتغير عدد الدورات التدريبية، فقد أشارت نتائج 

معامالت االرتباط إلى عدم وجود عالقة دالة إحصائيا بين عدد 

الدورات ومستويات االحتراق؛ مما قد يشير إلى عدم فاعلية هذه 

الدورات في التخفيف من احتمالية الشعور باالحتراق، خاصة أنها 

مقارنة مع الدبلوم العالي في مجال  دورات قصيرة وغير منتظمة،

صعوبات التعلم الذي تبنته وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع قسم 

علم النفس بجامعة السلطان قابوس والذي يمتد لسنة كاملة، والذي 

وجدت الدراسة الحالية بأن خريجات هذا الدبلوم أظهرن مستويات 

حملة البكالوريوس  من نظيراتهن من) بجميع أبعاده(احتراق أقل 

الالتي لم يلتحقن بدبلوم ) في تخصصات غير التربية الخاصة(

متخصص في صعوبات التعلم، وهذه النتيجة تؤكد أهمية تأهيل 

العاملين في مجال التربية الخاصة تأهيال يتناسب مع طبيعة التالميذ، 

وحاجة المعلمات إلى برامج متكاملة تعينهن على فهم خصائص هذه 

وتمدهن بالمهارات الالزمة للنجاح في تعاملهن مع التالميذ،  الفئة،

في الوقت الذي يستطعن المحافظة فيه على مستويات جيدة من 

  . صحتهن النفسية

إلى جانب المتغيرات الخاصة بالمعلمات، فإن الدراسة الحالية 

سعت لمعرفة العالقة بين مستويات االحتراق للمعلمات والمستويات 

طالب المدارس التي يعملن فيها، وجدير بالمالحظة أن االقتصادية ل

هذا المتغير ارتبط بجميع مستويات األبعاد الثالثة والدرجة الكلية 

لالحتراق النفسي، وبمعامالت ارتباط أعلى من بقية المتغيرات، حيث 

وجدت عالقة سالبة؛ فكلما انخفضت المستويات االقتصادية لطالب 

الحتراق لدى المعلمات في عينة المدرسة ارتفعت مستويات ا

الدراسة الحالية، ويمكن تفسير ذلك بأن المستويات االقتصادية 

المنخفضة لألسر غالبا ما ترتبط بانخفاض المستوى االجتماعي 

وانخفاض مستويات التعليم لألبوين، وضعف تأثير األسرة في 

مستويات التحصيل الدراسي للطالب، وغياب دعم األسرة وعدم 

ها مع المدرسة؛ مما يزيد من العبء الملقى على المعلمة، وال تواصل

تجد المعلمة الدافع القوي لالستمرار في العطاء ومواجهة الصعاب 

المرتبطة بتدريس مثل هذه الفئة من التالميذ، خاصة أن التالميذ 

الذين يعانون من صعوبات التعلم هم بحاجة إلى دعم متواصل من 

ألمر من أهم أهداف التربية الخاصة وهو المدرسة والبيت، وهذا ا

الخطيب (بناء عالقة بين األسرة ومقدمي خدمات التربية الخاصة 

، وفي ظل غياب مثل هذا الدعم تجد المعلمة )2007وآخرون، 

نفسها غير قادرة على مواجهة صعوبات التدريس؛ مما قد يطور 

األجنبية وبالنظر إلى الدراسات . عندها اإلحساس باالحتراق النفسي

التي تؤكد العالقة القوية بين المستوى االقتصادي واالجتماعي 

ومتغيرات كثيرة في ) Socio Economic Status, SES(لألسرة 

 & ,Mere, Reiska(إطار المدرسة كالتحصيل الدراسي للطالب 
Smith, 2006( فإن الباحثين يوصيان بمزيد من االهتمام في ،

المستوى االقتصادي واالجتماعي الدراسات العربية لبحث أثر 

  . لألسرة في بقية المتغيرات التربوية

  

  

  التوصيات

يوصي الباحثان بضرورة االهتمام بدراسة متغير المستوى 

االقتصادي واالجتماعي للطالب نظرا لعالقته بمستويات االحتراق 

لدى معلمات التالميذ ذوي الصعوبات، حيث يمكن أن يعكس تأثير 

ي مستويات االحتراق حقائق متصلة بمدى تواصل هذا المتغير ف

األسرة مع المدرسة، ومتابعتها ألداء أبنائها داخل المدرسة، وفي 

، مع األخذ بعين االعتبار مستوى الدعم االجتماعي البيت

)Brouwers et al., 1999; Laugaa et al, 2008 ( الذي يتلقاه

خارج معلمو ومعلمات التالميذ ذوي الصعوبات من داخل و

   .المدرسة

ونظرا لقلة الدراسات العمانية التي بحثت متغيرات ذات صلة 

باحثين يوصيان ، فإن الالتالميذ ذوي صعوبات التعلمبأداء معلمات 

بضرورة مواصلة الدراسات العلمية للكشف عن الخصائص النفسية 

لهؤالء المعلمات للتأكد من توفر بيئة صحية تشجع هذه الفئة من 

لى االستمرار في العمل مع هؤالء التالميذ، وهو أمر المعلمات ع

تلميذا  25(يتطلب اإلبقاء على نصاب المعلمة الحالي من التالميذ 

مع عدم تكليف المعلمات بمهام غير متصلة بعملهن؛ حتى ) وتلميذة

ال تزيد أعباء هؤالء المعلمات وتزيد الصعوبات التي تواجههن مما 

ط النفسية ومن ثم االحتراق قد يطور عندهن شعورا بالضغو

  . النفسي

كما يوصي الباحثان بأهمية االستمرار في تأهيل العاملين مع 

فئة التالميذ من ذوي الصعوبات من خالل برامج منظمة وطويلة 

وعدم االقتصار على دورات قصيرة، ) كالدبلوم العالي القائم حاليا(

ت تدريبية، من مع التركيز على ما تحتاجه هؤالء المعلمات من حاجا

مثل التي توصل إليها الجمالي وحسن في عينتهم من معلمي التربية 

؛ حيث أشارا إلى أن أهم الحاجات التدريبية التي )2003(الخاصة 

معرفة الخصائص النفسية أكد المعلمون حاجتهم إليها تمثلت ب

للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة، ومعرفة تصميم المواد التعليمية 

، وقد )على التوالي(رفة األساليب الحديثة في تدريسهم لهم، ومع

اتفق المعلمون على أهمية تدريبهم كل حسب نوع التالميذ الذين 

يتم التعامل معهم، وهو ما ينبغي أن يراعيه الدبلوم العالي القائم 

حاليا من حيث جعل جميع مواده متصلة اتصاال مباشرا بمجال 

ات التي توصل إليها الجمالي صعوبات التعلم، مع مراعاة الحاج

   .وحسن في دراستهما

إلى جانب الدراسات التي تم اقتراحها خالل مناقشة نتائج و

الدراسة الحالية، فإن الباحثين يوصيان بدراسات تساعد في الكشف 

عن المتغيرات األخرى التي قد تسبب أو تنتج عن أو ترتبط 

التالميذ ذوي بمستويات االحتراق في مجتمع معلمات أو معلمي 

صعوبات التعلم، وخاصة تلك المتغيرات التي تم الكشف عنها في 

الدراسات السابقة مع المعلمين عموما أو مع معلمي التربية الخاصة 

، )Schwarzer & Hallum, 2008(مثل معتقدات الكفاءة الذاتية 

 & Abel & Sewell, 1999; Schwarzer( والضغوط النفسية
Hallum, 2008( ، والمناخ المدرسي) ،الزغول والخريشا والخالدي

  ).Grayson & Alvarez, 2008؛ 2003
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ونظرا للبدء في تعميم تجربة معلم التالميذ ذوي صعوبات 

التعلم على الحلقة الثانية من التعليم األساسي بالسلطنة، فيقترح 

الباحثان المقارنة بين مستويات االحتراق النفسي في الحلقة األولى 

لقة الثانية، وكذلك بحث تأثير الجنس في هذه المستويات والح

خاصة أن هناك تباينا في نتائج الدراسات السابقة فيما يتعلق بتأثير 

الجنس في االحتراق النفسي بين دراسات دلت على وجود فروق بين 

وبين أخرى ) 2004بطاينة والجوارنة، (الجنسين لصالح الذكور 

  ).2006لقريوتي والخطيب، ا(دلت على غياب هذه الفروق 

  

  المصادر والمراجع

االحتراق النفسي لدى معلمي ومعلمات ). 2000(البتال، زيد 

الخاصة، الرياض،  األكاديمية العربية للتربية. التربية الخاصة

  .السعودية

مستويات ). 2004(والجوارنة، المعتصم بالله  بطاينة، أسامة

ومعلماتها في  االحتراق النفسي لدى معلمي التربية الخاصة

مجلة اتحاد . محافظة أربد وعالقتها ببعض المتغيرات

  .74-48، )2(2 ،النفس الجامعات العربية للتربية وعلم

 .تدريس األطفال ذوي صعوبات التعلم ).2009(بطرس، بطرس 

  .دار المسيرة: عمان

مكتبة : العين. صعوبات التعلم). 2008(جرار، عبدالرحمن 

  .الفالح

مستويات االحتراق  ).2003(الجمالي، فوزية وحسن، عبدالحميد 
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