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Abstract
The study aimed to identify the degree of sensing job burnout and its relation with the teaching
performance of Arabic language teachers at the secondary level in Jordan. The study sample consisted
of (140) male and female teachers of Zarqa First Directorate of Education. To apply the study, the
researcher prepared the study tools represented in a questionnaire of the job burnout of teachers and a
questionnaire of their teaching performance. The study results indicates that the degree of sensing the
job burnout of Arabic language teachers at the secondary level in Jordan was medium, there are
differences in the degree of sensing job burnout in favor of females, there are no differences among
teachers according to the variable of the scientific qualification, there are differences in the teaching
experience in favor of (10 years and more), and there is an inverse statistically significant relationship
between the degree of sensing the job burnout of Arabic language teachers and their teaching
performance. In light of the results, the study reached to several recommendations and suggestions.
Keywords: the degree of sensing, Job Burnout, teaching performance.
الملخص
هدفت الدراسة إلى تعرف درجة اإلحساس اّلحتراق بالوظيفي وعالقته باألداء التدريسي لمعلمي اللغة العربية في المرحلة الثانوية

فــي األردن .تكونــت عينــة الد ارســة مــن ( )140معلمـاً ومعلمـةً مــن معلمــي مديريــة تربيــة الزرقــاء األولــى ،ولتطبيــق الد ارســة أعــدت الباحثــة
أداتي الدراسة المتمثلة باستبانة في اّلحتراق الوظيفي للمعلمين .واستبانة في األداء التدريسـي لـديهم ،وقـد كشـفت نتـائج الد ارس َّ
ـة:أن درجـة
اإلحســاس ب ـاّلحتراق الــوظيفي ل ـدى معلم ــي اللغــة العربيــة فــي المرحلــة الثانويــة فــي األردن ج ــاءت متوس ــطة ،ووج ــود فــروق فــي درجــة
اإلحســاس بــاّلحتراق الــوظيفي لصــالح اإلنــاث .وعــدم وجــود فــروق بــين المعلمــين تبع ـاً لمتغيــر المؤهــل العلمــي ووجــود فــروق فــي الخب ـرة

التدريسية لصالح (10سنوات فأكثر) ،ووجود عالقة عكسية ذات دّللة إحصائية مابين درجة اإلحساس باّلحتراق الوظيفي لمعلمي اللغـة
العربية واألداء التدريسي لديهم .وفي ضوء النتائج خرجت الدراسة بعدة توصيات ومقترحات.

الكلمات المفتاحية :درجة اإلحساس ،االحتراق الوظيفي ،األداء التدريسي.
مقدمة

ُيعد اّلحتراق الـوظيفي مـن الظـواهر النفسـية التـي نالـت اهتمـام البـاحثين ،إذ تركـزت اهتمامـاتهم بكثـرة علـى مهنـة التـدريس؛ وذلـك
ألهمية الدور الذي يمثله المعلـم فـي المدرسـة وفـي المجتمـع بأكملـه ،ويمكـن القـول :إن لظـاهرة اّلحتـراق الـوظيفي تأثيراتهـا المتعـددة علـى

أفراد المجتمع المدرسي بصفة عامة والمعلم ـ بصـفة خاصـة ،وبالتـالي؛ فـإن د ارسـة هـذه الظـاهرة قـد يسـاهم فـي تحسـين األوضـاع النفسـية
ؤثر فــي العمليــة التعليميــة ،وبالتــالي ،فــإن تحســين األوضــاع
فعــاّلً ومـ اً
للمعلــم ،وزيــادة توافقــه مــع المحيطــين بــه خاصــة ،وأنــه يمثــل عضــواً ّ
بالمجتمع المدرسي ينعكس بدوره على المجتمع بأكمله.
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من هنا برزت الحاجة إلى تسليط الضوء على موضوع اّلحتـراق الـوظيفي الـذي يعـد إحـدى نتـائج األزمـات النفسـية الخطيـرة علـى
الكـوادر البشـرية العاملــة فــي مؤسســات التعلــيم بشــكل عــام ،والتــي تــؤثر ســلبياً فــي الجانــب اّلجتمــاعي ،والصــحي ،والنفســي لألفـراد الــذين

يعانون منها والذين يفترض فيهم القيام بعملهم بطرائق تتسم بالفاعلية (الجمالي)2003،

يأتي اّلحتراق الوظيفي استجابة للمتطلبات التي تقع على المعلم والتي تمثل عوامل توتر بالمعلم مثل عـبء العمـل وهـي بـدورها

تزيد من التزاماته ومسؤولياته الشخصية ،وبسبب المسؤوليات التي تحدثها هذه المتطلبات ،فأن المعلم يبدأ بالشعور باإلنهاك النفسي عنـد
التعــرض المتكــرر لهــذه المتطلبــات فيلجــأ ّلســتخدام العنصــر اإلنســاني أو الشخصــي خصوص ـاً عنــدما يعمــل فــي بيئــة ّل تــوفر إّل قــد اًر

محدوداً من التغذية الراجعة والمكافآت ّلنجاز العمل(الكالبي ورشيد.)2001 ،

واّلحت ـراق الــوظيفي ظــاهرة تــؤدي إلــى اســتنزاف بــدني وارهــاق عــاطفي ،واضــطرابات نفســية باإلضــافة إلــى انــه يــؤثر ســلباً علــى

اتجاهات المعلم نحو مهنته ،وعلى مردوده في التعليم ،لذا فأن دراسته تعود بنتائج ايجابية على المعلم وعلـى العمليـة التربويـة عـن طريـق
تفادي اآلثار السلبية ومساعدة المعلم على إشباع حاجاته ورغباته وتحقيق الرضـا الـوظيفي ،والعمـل علـى إ ازلـة العقبـات والمشـكالت التـي
تــؤدي بهــم إلــى الشــعور بفقــدان ال ارحــة النفســية الالزمــة لتخطــي ضــغط العمــل وبالتــالي التخفيــف مــن اإلصــابة بحتميــة اّلحتـراق الــوظيفي
(الرافعي2010 ،؛مختار ومصطفى.(2014 ،

ويــرى الســرطاوي ( )1997إن اإلدارة المدرســية لهــا دور فــي خفــض مســتوى اّلحت ـراق لــدى المعلمــين؛ وذلــك مــن خــالل تشــجيع

المعلمين وتحفيزهم علـى وضـع أهـداف واقعيـة ،وتحديـد المسـؤوليات بوضـوح لكـل معلـم ،وأحـداث التغيـرات بصـورة تدريجيـة فـي المدرسـة،
وفق خطوات محددة ،إضافة إلى خفض الضـغوط النفسـية للمعلمـين للمسـاعدة فـي العـالج .واشـراك المعلمـين فـي وضـع أهـداف المدرسـة
وحل مشكالتها وتشجيعهم وحملهم على الشعور باّلنتماء.

ويعتبر اإلجهاد النفسي وعدم اإلنسانية وتقليل اّلنجازات الشخصـية مـن أبعـاد اّلحتـراق الـوظيفي ،فالبعـد األول يشـير إلـى فقـدان

الطاقة والشعور بأن المصادر النفسية والعاطفية للمعلم قد استهلكت واستنفذت ،والثاني يظهـر فيـه المعلـم قسـوة فـي التعامـل وعـدم م ارعـاة
شعور اآلخرين ،واستخدام بعض الكلمات غير المناسبة ،والثالث يميل فيه المعلم إلى التقييم السلبي لذاته والشعور بتـدني كفاءتـه وفعاليـة
أدائه الشخصي أو لتعامله مع اآلخرين (النفيعي.)2000 ،

ويعــرف جولــد وروث ((Gold & Roth,1992اّلحتـراق الـوظيفي بأنــه "حالــة تتســبب عــن شــعور الفــرد بــان احتياجاتــه لــم تلــب

وتوقعاتــه لــم تتحقــق ويتصــف بتطــور خيبــة األمــل يرافقهــا أع ـراض نفســية وجســدية التــي تــؤدي إلــى تــدني مفهــوم الــذات ويتطــور اّلحت ـراق
النفسي تدريجياً مع مرور الوقت .وعرفه الخرابشة وعربيات ( (2005بأنه حالة نفسية تصيب األفراد باإلرهاق والتعب الناجمة عن أعبـاء

إضافية ،يشعر معها الفرد بأنه غير قادر على تحملها وينعكس ذلك علـى المـوظفين والمتعـاملين معهـم ،وعلـى مسـتوى الخـدمات المقدمـة
لهم.

وتذكر أيوب والف ار ( (2007إن القطاع التعليمي من أكثر المهن عرضة لالحتراق الـوظيفي فـي ظـل األعبـاء الملقـاة علـى عـاتق

المعلمين أثناء ممارستهم لهذه المهنة ،فقطاع التعليم ُيعد دعامة أساسية من دعائم المجتمع ،إن صـلح واسـتقر صـلح سـائر المجتمـع .لـذا

فالحد من ظاهرة اّلحتراق الوظيفي ُيعد مطلباً أساسياً للمعلمين لتحقيق الجـودة فـي التعلـيم ،وبدونـه يصـبح تحقيـق اإلتقـان فـي العمـل أمـ اًر

صعباً ،ولن يتحقق األداء التدريس المرغوب فيه لدى المعلم.

ويعتبر معلم اللغة العربية احد العناصر األساسية في عملية التدريس؛ فهو المشرف ،والمنسق ،والفاعل ،والمدير ،والخبير داخل

غرفة الصف؛ إذ لم يعد مجرد ناقل للمعرفة ،فهو يسعى إلى ترقية ذاته ،منفتح يستجيب لكل فكرة جديدة ،يعمل على استثمارها وتوظيفها
لتطوير العملية التربوية ،والمعلم الناجح هو الذي تبرز شخصـيته علـى طالبـه؛ وذلـك بكفاءتـه وأدائـه التدريسـي الفاعل(بسيسـو وأبـو بكـر،
.)2006
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وتأتي التربية العملية أو الميدانية ضمن برامج إعداد المعلمين والتي تعد بمثابة معمل يتم به صقل قـدرات وامكانـات الفـرد ،نحـو
كسب الكفايات والمهارات التدريسية الالزمة للتدريس الفعال وبالتالي:تنمية ثقته واعت اززه بنفسه؛ كي ينطلق على أساس صحيح من خالل
وقوفه على أرض الحلبة .فالتربية العملية جزء هام من البرامج الدراسي لمهنة التربية والتعليم وهي الجزء األكثر رسوخاً وثباتاً دون تغير،

واألكثر ترابطاً مع الممارسات المدرسية المباشرة ويعتبر الطالب الجزء األكثر فائدة (دويكات.)2006 ،

ويعـ ــرف الف ـ ـ ار( (2004األداء التدريسـ ــي بأنه"وسـ ــيلة التعبيـ ــر عـ ــن امـ ــتالك المعلـ ــم للمهـ ــارات التدريسـ ــية تعبي ـ ـ اًر سـ ــلوكياً" .وعرفـ ــه

نصر( (2005بأنه" انجاز وممارسة المعلم في ظل الظروف واإلمكانات المتاحة بصرف النظر عما يستغرقه األداء من الوقت والجهد".

ويرى اللولو) (2001ضرورة إشراك المعلمين علي نحـو أوثـق فـي اتخـاذ القـ اررات ذات الصـلة بـالتعليم ،كمـا يتعـين أن يـتم إعـداد

المناهج الد ارسـية والمواد التعليمية بمشاركة المعلمين العاملين مـا دام تقيـيم التحصـيل ّل يمكـن فصـله عـن أسـاليب التـدريس ،ومـن المؤكـد
أن نظام اإلدارة المدرسية والتوجيه وتقييم أداء المعلمين سوف يجني فائدة كبري من إشراك المعلمين في عمليات اتخاذ الق اررات.
وترى الباحثة إن إحساس المعلمين باّلحتراق الوظيفي ناتج عن طبيعـة العمـل والظـروف المحيطـة بـه ،والتـي تتجسـد بكبـر حجـم
المنه ــاج مقارن ــة ب ــالفترة الزمني ــة ألنه ــاءه ،وع ــدم مناس ــبته لق ــدرات واس ــتعدادات الطلب ــة ،وت ــدني روات ــب المعلم ــين ،وارتف ــاع نص ــاب المعل ــم
التدريسـي ،وعـدم تعـاون أوليــاء األمـور وغيرهـا ،األمــر الـذي يسـتدعي فيـه القــائمين علـى العمليـة التعليميــة ،وخصوصـاً المـدراء والمشـرفين
التخفيف ما أمكن من هذه العوامل المساعدة على ارتفاع اّلحتراق لدى المعلمين.

ولــدى مراجعــة الد ارســات الســابقة وجــدت الباحثــة عــدداً مــن الد ارســات التــي تناولــت اّلحت ـراق الــوظيفي واألداء التدريســي كد ارســة

النــوري( )2011التــي هــدفت إلــى قيــاس أبعــاد اّلحت ـراق النفســي وعالقتــه بــالتغيرات الديمغرافيــة عنــد أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي بعــض
كليات ومعاهد بغداد .وبينت النتائج:أن الذكور أكثر احتراقاً من اإلناث ،وان هناك تأثي اًر لمتغير العمر على اّلحتراق الوظيفي ،حيث أن
األكثــر عمـ اًر أكثــر احت ارقـاً للوظيفــة .ود ارســة أبــي مســعود((2010وهــدفت إلــى معرفــة ظــاهرة اّلحت ـراق الــوظيفي لــدى المـوظفين اإلداريــين
العاملين في و ازرة التربية والتعليم بغزة-أسبابها وكيفية عالجها.وأظهرت النتـائج:أن المـوظفين اإلداريـين العـاملين فـي و ازرة التربيـة والتعلـيم
بغـزة يعــانون بشــكل عــام مــن مســتوى متوســط مــن اّلحتـراق الــوظيفي علــى بعديــه (اإلجهــاد اّلنفعــالي وعــدم اإلنســانية) ،فيمــا كــان مســتوى
اّلحتـراق منخفضـاً علــى بعــد(اّلنجاز الشخصي).ود ارســة جــانكومي وريتــاكو( )Jankame & Ritacco,2013وهــدفت إلــى معرفــة اثــر
الضـغط واّلحتـراق الـوظيفي علــى األداء الــوظيفي فـي شــركة م ارفــق الكهربـاء البســتوانية .وبينـت النتــائج:أن الضــغوط فـي العمــل أدت إلــى

اّلحتـ ـ ـراق ال ـ ــوظيفي لـ ـ ـدى الم ـ ــوظفين وأص ـ ــبحوا غي ـ ــر ق ـ ــادرين عل ـ ــى تحقي ـ ــق نت ـ ــائج عل ـ ــى النح ـ ــو األمثل.ود ارســ ــة وود هيــ ــد وآخ ـ ــرون
( )Woodhead,2014وهــدفت إلــى معرفــة اثــر ضــغط العمــل والــدعم اّلجتمــاعي واّلحتـراق الــوظيفي لــدى طــاقم تمـريض الرعايــة علــى
المدى الطويل .وأظهرت النتائج:أن هناك عالقة ارتباط بين ضغط العمل مع اإلنهاك العاطفي ،وعدم اإلنسانية ،وتدني مستوى اّلنجـاز،
وان الدعم اّلجتماعي يخفـض مـن اّلحتـراق الوظيفي.ود ارسـة الطـالع ( )2015وهـدفت إلـى معرفـة واقـع اّلحتـراق الـوظيفي وأسـبابه لـدى

العاملين في شركة توزيع كهرباء محافظات غزة .وبينت النتائج :توافر درجة متوسطة من اّلحتراق الوظيفي لـدى مـوظفي الشـركة ،وجـود
تـوافر مرتفــع لمجـال اإلنهــاك العـاطفي ومتوســط لمجـال عــدم اإلنســانية ،بينمـا كانــت درجـة مجــال تـدني مســتوى اّلنجـاز منخفضــة .وهنــاك
د ارســات تناولــت األداء التدريســي للمعلمــين كد ارســة العــاجز والبنــا( )2003هــدفت إلــى وضــع تصــور مقتــرح يلبــي اّلحتياجــات الوظيفيــة
إلعداد المعلم الفلسطيني أثناء الخدمة في ضوء مفهوم األداء .وتوصلت الدراسة:أن النسبة المئوية لبعـد المـدرب والمتـدرب كانـت مرتفعـة

فــي مجــال تقــويم الب ـرامج التدريبيــة الحاليــة وأقلهــا نســبة وقــت التــدريب والمتــدرب ومكــان التــدريب واإلمكانــات .د ارســة المصــري ()2005
وهدفت إلى معرفة إستراتيجية مقترحة لتطوير األداء التدريسي لمعلمي التربية الرياضـية وأثرهـا علـى بعـض نـواتج التعلـيم لتالميـذ المرحلـة

اإلعدادية .ومـن أهـم النتـائج:أن اإلسـتراتيجية المقترحـة أثـرت تـأثي اًر إيجابيـاً علـى مسـتوى األداء التدريسـي لمعلمـي التربيـة الرياضـية وعلـى

المســتوى المعرفــي فــي مجــال التــدريس .ود ارســة أيــوب والف ـ ار( (2007وهــدفت إلــى معرفــة اّلحت ـراق الــوظيفي لــدى المعلمــين بقطــاع غ ـزة
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وعالقتــه بمســتوى أدائهــم التدريســي وت ـوافقهم المهنــي .وقــد بينــت النتائج:عــدم وجــود عالقــة دالــة بــين مســتوى اّلحت ـراق الــوظيفي ومســتوى
األداء التدريسي ،ووجود عالقة دالة سالبة بين مستوى اّلحتراق ومستوى التوافق المهني.
وبع ــد اس ــتعراض الد ارس ــات الس ــابقة الت ــي تيس ــر الرج ــوع إليه ــاّ ،لحظ ــت الباحث ــة ن ــدرة الد ارس ــات الت ــي تناول ــت درج ــة اإلحس ــاس

باّلحتراق الوظيفي وعالقته باألداء التدريسي لمعلمي اللغـة العربيـة فـي المرحلـة الثانويـة فـي األردن ،وعليـه مـا يميـز الد ارسـة الحاليـة عـن
الدراسات السابقة ّأنها الدراسة الوحيدة في األردن بحدود علم الباحثة واطالعها.
مشكلة الدراسة

تعتبر رسالة التعليم رسالة سامية نظ اًر ألهمية الدور الذي تلعبه في التنشئة اّلجتماعية وفـي التطـور الحضـاري .وّل يمكـن إبـراز

مكانها دون اّلهتمام بشخصية القائم بها ومدى استعداده وتأهيله لهذه المهمة العظيمة.

وبمــا إن المؤسســات التعليميــة والمدرســة يعــدون مــن أهــم الم ارفــق التعليميــة نظـ اًر للــدور الكبيــر الــذي تؤديــه فــي اســتثمار الطاقــات

البشرية ،ويعد معلم اللغة العربية أهم ركـائز هـذه المؤسسـة وألسـباب شـتى تبـرز معوقـات تحـول دون قيـام المعلـم بـدوره كـامالً األمـر الـذي

يســهم فــي إحساســه بــالعجز عــن القيــام بواجبــه بالمســتوى الــذي يتوقعــه منــه اآلخــرون واذاً حــدث ذلــك فــإن العالقــة التــي تـربط بــين المعلــم

وتلميذه تأخذ بعداً سلبياً له آثار مدمرة فـي العمليـة التربويـة كلهـا ويـؤدي هـذاً اإلحسـاس بـالعجز مـع اسـتنفاد الجهـد إلـى حالـة مـن اإلنهـاك
واّلحتراق الوظيفي(البطاينة والجوارنة.)2004،

وعلى الرغم من اختالف البيئات إّل أن معاناة المعلم من اّلحتراق الوظيفي تكاد تكون متقاربـة بسـبب أهميـة وثُقـل الرسـالة التـي

يحملهــا والمهــام واألدوار التــي يقــوم بهــا .فطبيعــة المعلــم تجعلــه مهيئـاً لإلصــابة باإلحبــاط والتــوتر نتيجــة ضــغط العمــل الغيــر مناســبة مثــل

كثافـة المـنهج الد ارسـي ،واكتظـاظ الصـفوف ،وعــدم القـدرة علـى ضـبط سـلوك بعـض الطلبــة ،وعـم التفـاهم بـين اإلدارة والمعلـم ،إضـافة إلــى
انخفــاض العائــد المادي.لــذا مــن واجــب المعلمــين ومــن بــاب الحــرص العمــل علــى إ ازلــة العقبــات والمشــكالت التــي تــؤدي بهــم إلــى الشــعور
بفقدان الراحة النفسية لتخطي ضغط العمل والتخفيف من اإلصابة باّلحتراق الوظيفي ومواجهـة أثـارة ونتائجـه السـلبية.وفي ضـوء الحاجـة

للبحــث ظه ــرت الحاجــة إل ــى معرفــة العالق ــة ب ــين اّلحتــراق ال ــوظيفي واألداء التدريس ــي لمعلم ــي اللغ ــة العربيــة ف ــي المرحلــة الثانوي ــة ف ــي
األردن.إذ تحاول الباحثة من خاللها اإلجابة عن األسئلة التالية.
 -1ما درجة اإلحساس باّلحتراق الوظيفي لمعلمي اللغة العربية في المرحلة الثانوية في األردن؟
 -2هــل توجــد فــروق ذات دّللــة إحصــائية عنــد مســتوى الدّللــة ( )a=0,05فــي درجــة اإلحســاس بــاّلحتراق الــوظيفي لمعلمــي اللغــة
العربية في المرحلة الثانوية تعزى لمتغير(النوع اّلجتماعي ،المؤهل العلمي ،والخبرة التدريسية)؟

 -3هل هنـاك عالقـة ذات دّللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الدّللـة ( )a=0,05بـين درجـة اإلحسـاس بـاّلحتراق الـوظيفي لمعلمـي اللغـة
العربية واألداء التدريسي لديهم؟
أهمية الدراسة

 -1األهمية النظرية :وتتمثل في تسليط الضوء على هذا الموضوع في إطار المؤسسات التربوية والتي لهـا عالقـة بـالمعلمين لتسـاهم
بتوفير فهم أعمق لطبيعة اّلحتراق الوظيفي وعوامله التي تثيره وكيفية التعامل معه.
 -2األهمية العملية :وتتمثـل فـي تطبيـق أداتـي الد ارسـة والنتـائج المسـتفادة التـي تسـهم فـي وضـع برنـامج وقـائي يعمـل علـى تشـخيص
ظاهرة اّلحتراق الوظيفي لدى المعلمين وايجاد اآلليات المناسبة للتخفيف منها.

التعريفات اإلجرائية

االحت ـراق الــوظيفي:هــي حالــة مــن اّلســتنزاف البــدني واإلرهــاق العــاطفي وتكــوين اتجاهــات ســلبية نح ـو اآلخ ـرين يشــعر بهــا المعلــم نتيجــة
تعرضه لضغوط شديدة ومستمرة في العمل ،ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها المعلم على وفق اّلستبانه المعدة لهذا الغرض.
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األداء التدريســي:كــل مــا يمارســه المعلــم ق ـوّلً أو فع ـالً لتحقيــق أهدافــه التربويــة أثنــاء الحصــة أو الفصــل الد ارســي ،وذلــك ضــمن ظ ـروف

طبيعية للموقف التعليمي .ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها المعلم على وفق اّلستبانه المعدة لهذا الغرض.

معلمي اللغة العربية:هم األشخاص المكلفون بتدريس مادة اللغة العربية (ذكو اًر واناثاً) في المرحلة الثانوية والتابعين لو ازرة التربية والتعليم

في المملكة األردنية الهاشمية.

المرحلة الثانوية العليا:هي مرحلة تعليمية إلزامية مدتها سنتان تشمل الصف(األول والثاني ثانوي) ،تتراوح أعمار الطلبة في هذه المرحلة

ما بين (17و 18سنة).

حدود الدراسة ومحدداتها:

اقتصرت حدود الدراسة على عينة من معلمي اللغة العربية في المرحلة الثانوية التابعين لمديرية تربية الزرقاء األولى في األردن

للعام الدراسي  ،2016-2015وتتحدد نتائج الدراسة بصدق أألداتين وثباتهما.
منهجية الدراسة واجراءاتها:

اعتمدت الباحثة المـنهج الوصـفي إلجـراء الد ارسـة ،لمناسـبته لطبيعـة الد ارسـة وأهـدافها ،ولكونهـا تهـتم فـي معرفـة درجـة اّلحسـاس

اّلحتـراق الــوظيفي وعالقتــه بــاألداء التدريســي لمعلمــي اللغــة العربيــة فــي المرحلـة الثانويــة فــي األردن ،حيــث يعــد هــذا المــنهج هــو األنســب
إلجراء مثل هذا النوع من الدراسات من وجهة نظر كثير من الباحثين.
مجتمع الدراسة وعينتها:

تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي اللغة العربية ومعلماتها الذين ُيدرسون الصف األول الثـانوي ضـمن مديريـة تربيـة الزرقـاء
األولى للعام الدراسي  ،2016-2015الذين بلغ عددهم ) (140معلماً ومعلمة ً ،مةنمم )(80معلمـةً) )60معلمةاً .حيـث قامـت الباحثـة بإتبـاع

الطريقــة العشـوائية عــن طريــق توزيــع ( )150اســتبانة علــى مجتمــع الد ارســة واســتردت منهــا ( )140اســتبانة صــالحة للتحليــل اإلحصــائي،
الجدول رقم ( )1يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً للمتغيرات الشخصية.

الجدول رقم ()1

توزيع أفراد العينة تبعا للمتغيرات الشخصية(ن=)140
المتغير
الجنس

المؤهل العلمي

الخبرة التعليمية

المستوى

التكرار

النسبة المئوية

ذكر

60

42.9

أنثى

80

57.1

المجموع

140

100.0

بكالوريوس

103

73.6

دراسات عليا

37

26.4

المجموع

140

100.0

أقل من  5سنوات

27

19.3

 10-5سنوات

49

35.0

أكثر من  10سنوات

64

45.7

المجموع

140

100.0

يظهر من الجدول رقم ( )1ما يلي:
 -1بلغ عدد الذكور في العينة ( )60بنسبة مئوية ( ،)%42.9بينما بلغ عدد اإلناث ( )80بنسبة مئوية (.)%57.1
 -2بلغت أعلى نسبة مئوية لتوزيع أفراد العينة تبعاً لمتغير المؤهل العلمي( )%73.6للمؤهل العلمي (بكالوريوس) ،بينما بلغت أدنـى نسـبة
مئوية ( )%26.4للمؤهل العلمي(دراسات عليا).
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 -3بلغت أعلى نسبة مئوية لتوزيـع أفـراد العينـة تبعـاً لمتغيـر الخبـرة التعليميـة ( )%45.7للفتـرة الخبـرة (أكثـر مـن  10سـنوات) ،بينمـا بلغـت
أدنى نسبة مئوية ( )%12.6لفترة الخبرة (أقل من  5سنوات).

أداتا الدراسة:

أ -مقياس االحتراق الوظيفي :اعتمدت الباحثة اّلستبانة أداة لجمع البيانات المتعلقة بهدف الدراسة ،وإلعدادها قامت الباحثة بمراجعة
األدب التربــوي والد ارســات الســابقة المشــابه للد ارســة الحاليــة وأبرزهــا د ارســة (الحمةةة  (2006 ،وتوصــلت الباحثــة عــن طريــق تل ــك
الدراسات إلى بناء مقياس لالحتراق الوظيفي وفق سلم ليكرت الخماسي تكون بصيغته النهائية من) (30فقرة.

ب -مقيـــاس األداء التدريســـي:مــن خــالل اّلطــالع علــى األدب النظــري والد ارســات الســابقة المشــابهة للد ارســة الحاليــة وأبرزهــا د ارســة
(الناقة(2009 ،قامت الباحثة بإعداد مقياس لألداء التدريسي لديهم تكون بصورته النهائية من( )30فقرة

صدق األداتين وثباتهما

تــم عــرض المقياســان علــى مجموعــة مــن المحكمــين مــن ذوي الخبـرة واّلختصــاص .وفــي ضــوء آراء المحكمــين تــم تعــديل بعــض

الفق ـرات ،واعــادة صــياغة بعــض الفق ـرات ليخــرج مقياســا اّلحت ـراق الــوظيفي للمعلمــين ،ومقيــاس األداء التدريســي لــديهم بصــيغته النهائيــة

الملحـق ( )2( ،)1وللتأكــد مـن ثبــات أداتـي الد ارســة تــم تطبيقهمـا علــى عينـة اســتطالعية مــن خـارج عينــة الد ارسـة مكونــة مـن ( )20معلمةاً

ومعلم ً ،بفارق زمني مدتـه أسـبوعان ،واسـتخراج معامـل اّلرتبـاط بيرسـون ( )Pearson Correlationبـين درجـاتهم فـي المـرتين ،بهـدف
استخراج معامل الثبات لالختبار ،جرى تطبيق معادلة (كرونباخ الفا) ،والجدول ( )2يوضح ذلك.
الجدول ( /)2معامل ثبات التطبيق بطريقة بيرسون ( )Pearson Correlationومعامل الثبات األداة بطريقة (كرونباخ الفا)
معامل الثبات بطريقة (كرونباخ

معامل تطبيق بطريفة

المجال

الفا)
0.88

بيرسون
0.77

األداء التدريسي

0.83

0.78

األداة ككل

0.93

0.76

اّلحتراق الوظيفي

*دالة إحصائية عند مستوى الدّللة (.)0.05≤α

يظهر من الجدول ( )2أن معامل ثبات بطريقة ( )Chronbach Alphaلألداة ِّ
الد ارسـة بلـغ ( )0.93وهـي قيمـة مرتفعـة ومقبولـة

ألغـراض التطبيــق؛ إذ أشــارت معظـم الد ارســات إلــى َّ
أن نسـبة قبــول معامــل الثبـات (( )0.60الشـريفين والكيالنــي ،)2007 ،كمـا بلــغ قيمــة

معامل اّلرتباط بيرسون ألداة ِّ
الدراسة ( )0.76وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى الدّللة (  ،)   0.05وهـذا يـدل علـى ثبـات تطبيـق
أداة ِّ
الدراسة.
إجراءات الدراسة

لتحقيق أهداف الدراسة ،اتبعت الخطوات واإلجراءات التالية:
 -1تم صياغة مشكلة الدراسة ،وتحديد أهميتها واطارها النظري.
 -2تم تحديد مجتمع الدراسة وعينتها.

 -3تم إعداد أداتي الدراسة ،والتأكد من صدقهما وثباتهما.
 -4تــم تطبيــق أداتــي الد ارســة علــى أفرادهــا لقيــاس درجــة اإلحســاس ب ـاّلحتراق الــوظيفي وعالقتــه بــاألداء التدريســي لمعلمــي اللغــة
العربية في المرحلة الثانوية في األردن.
 -5تم إدخال البيانات من خالل برنامج ( )spssوتم أجراء التحليالت اإلحصائية ّلستخراج النتائج.
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المعالجة اإلحصائية

 -1معامل ثبات التطبيق بطريقة بيرسون ( )Pearson Correlationومعامل الثبات األداة بطريقة (كرونباخ الفا).
 -2األوساط الحسابية واّلنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن عبارات مجال اّلحتراق الوظيفي والمجال ككل مرتبـة تنازليـاً تبعـاً
لوسط الحسابي.

 -3نتــائج تطبيــق تحليــل التبــاين الثالثــي ( )3 way ANOVAعلــى درجــة اإلحســاس بــاّلحتراق الــوظيفي لمعلمــي اللغــة العربيــة فــي
المرحلة الثانوية تعزى لمتغيرات (الجنس ،المؤهل العلمي ،والخبرة التدريسية) تبعاً للمتغيرات الشخصية.

 -4نتــائج تطبيــق طريقــة شــيفيه ( )Scheffeللمقارنــات البعديــة علــى درجــة اإلحســاس بــاّلحتراق الــوظيفي لمعلمــي اللغــة العربيــة فــي
المرحلة الثانوية تبعا لمتغير الخبرة التعليمية.
 -5معامل اّلرتباط بطريقة بيرسون ( )Pearson Correlationبين درجة اإلحساس بـاّلحتراق الـوظيفي لمعلمـي اللغـة العربيـة واألداء
التدريسي لديهم.

عرض النتائج ومناقشتها

يتضــمن هــذا الفصــل عــرض نتــائج الد ارســة التــي تهــدف إلــى التعــرف علــى درجــة اإلحســاس بــاّلحتراق الــوظيفي لمعلمــي اللغــة

العربية وعالقته باألداء التدريسي ،وسيتم ذلك من خالل اإلجابة على أسئلة الدراسة ،وفيما يلي عرض النتائج:

النتائج المتعلقة بالسؤال األول:ما درجة اإلحساس باالحتراق الوظيفي لمعلمي اللغة العربية في المرحلة الثانوية في األردن؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج األوساط الحسابية واّلنحرافات المعيارية إلجابات أفـراد العينـة عـن عبـارات مجـال اإلحسـاس

اّلحتراق الوظيفي والمجال ككل ،الجدول رقم ( )3يوضح ذلك
الجدول ( /)3األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن عبارات مجال االحتراق الوظيفي والمجال
ككل مرتبة تنازليا تبعا لوسط الحسابي

الوسط

االنحراف

درجة

الحسابي

المعياري

التقييم

0.58

متوسطة
متوسطة

الرتبة

الرقم

العبارة

1

30

شعر بأنه من الصعب أن اهدأ وأحس باّلسترخاء بعد يوم أقوم فيه بالتدريس

4.71

2

15

لو وجدت عمل أخر لتركت عملي

3.79

0.96

3

28

أشعر بأنني مثبط العزيمة بسبب وظيفتي

3.65

0.85

متوسطة

4

10

أفقد صبري عندما ّل يستجيب طلبتي لما اطلبه منهم من مها

3.59

0.81

متوسطة

5

14

أتعامل بهدوء مع المشكالت اّلنفعالية لطلبتي أثناء ممارستي لهذه المهنة

3.58

0.79

متوسطة

6

26

أحس بالقلق ّلن هذه المهنة تزيد من تبلد وقسوة عواطف

3.58

0.82

متوسطة

6

5

أتعمد الذهاب إلى العمل متاخ ًار

3.56

0.84

متوسطة

7

16

اشعر بالراحة عندما أتغيب عن العمل

3.56

0.74

متوسطة

8

9

أشعر بان عالقتي سلبية مع طلبتي أثناء قيامي بأعمال التدريس

3.55

0.76

متوسطة

9

6

جديد

3.54

0.78

متوسطة

10

8

اشعر بأنني استنزفت عاطفياً

3.51

0.84

متوسطة

11

17

3.51

0.74

متوسطة

12

4

أشعر بان الطلبة يلقون علي مسؤولية بعض المشكالت التي تواجههم

3.50

0.84

متوسطة

13

19

أشعر بأن تصرفات طلبتي تزيد في ضغوط العمل علي

3.49

0.80

متوسطة

14

3

أتعامل بفاعلية عالية مع مشكالت طلبتي

3.48

0.74

متوسطة

15

13

اشعر بالضغط النفسي بسبب ممارستي لهذه المهنة

3.48

0.76

متوسطة

أشعر باإلرهاق المستمر عندما استيقظ من نومي واعرف أن علي مواجهة يوم

استطيع بكل سهوله أن أخلق جواً نفسياً مريحاً مع طلبتي
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16

25

أنجزت الكثير من األشياء النافعة في عملي الحالي

3.44

0.73

متوسطة

17

27

أشعر أنني أصبحت أكثر قسوة مع الناس بعد التحاقي بمهنة التدريس

3.43

0.81

متوسطة

18

12

أشعر بتدني دافعيتي إلى العمل في مهنة التدريس

3.38

0.70

متوسطة

19

23

تمنحني اإلدارة ما استحق من تقدير

3.34

0.71

متوسطة

20

`1

جسمية

2.99

0.84

منخفضة

22

22

أشعر بأني أتعامل مع بعض الطلبة وكأنهم أشياء ّل بشر

2.63

0.66

منخفضة

23

2

أجد صعوبة في ضبط انفعاّلتي نتيجة ممارستي لمهنة التدريس

2.62

0.71

منخفضة

24

24

اشعر بان لي تأثي اًر ايجابياً على اآلخرين

2.61

0.70

منخفضة

25

18

أشعر باإلحباط بسبب ممارستي لمهنة التدريس

2.54

0.67

منخفضة

26

20

أشعر بأنني منهك بسبب ممارستي لهذه المهنة

2.54

0.77

منخفضة

27

21

أشعر أني أؤثر ايجابياً في حياة كثير من الناس من خالل ممارستي لهذه
المهنة

2.52

0.74

منخفضة

28

7

أشعر بالضيق عندما يناقشني طلبتي بموضوع ما

2.51

0.73

منخفضة

29

11

أشعر بالسعادة والراحة بعد العمل مع طلبتي

2.45

0.75

منخفضة

30

29

2.42

0.81

منخفضة

3.25

0.25

متوسطة

اعتقد إن الضغوط التي تواجهني في عملي هي سبب ما أعانيه من أمراض

اشعر بان باستطاعتي أن أقدم ما هو أفضل في عملي كمدرس إذا لم تكن
المشكالت التي تواجهني كثيرة
مجال االحتراق الوظيفي ككل

يظهر من الجدول رقم ( )3أن األوسـاط الحسـابية إلجابـات أفـراد العينـة عـن فقـرات مجـال اإلحسـاس بـاّلحتراق الـوظيفي تراوحـت

بــين ( ،)4.71-2.42جــاءت فــي المرتبــة األولــى الفق ـرة رقــم( )30شــعر بأنــه مــن الصــعب أن اهــدأ وأحــس باّلســترخاء بعــد يــوم أقــوم فيــه
بالتدريس"بوسط حسابي( )4.71ودرجة تقيـيم مرتفعـة ،وبينمـا جـاءت فـي المرتبـة األخيـرة الفقـرة رقـم (")29اشـعر بـان باسـتطاعتي أن أقـدم
مــا هــو أفضــل فــي عملــي كمــدرس إذا لــم تكــن المشــكالت التــي ت ـواجهني كثي ـرة "بوســط حســابي ( )2.42وبدرجــة تقيــيم متوســطة ،وبلــغ
المتوسط الحسابي للمجال ككل ( )3.25بدرجة تقييم متوسطة ،وهذا يدل على أن درجة اإلحسـاس بـاّلحتراق الـوظيفي لـدى معلمـي اللغـة
العربية في المرحلة الثانوية في األردن جاءت متوسطة ،وتفسر الباحثة هذه النتيجة بأن هنـاك عـدة مصـادر مهنيـة تجعـل المعلـم معرضـاً

لالحتراق الوظيفي ،منها نقص المسـاندة اّلجتماعيـة؛ إذ يعـاني العـاملين فـي القطاعـات الحكوميـة بشـكل عـام وقطـاع التـدريس علـى وجـه
الخصوص من ضعف في المساندة اّلجتماعية من قبل (األسرة – المشرفين – الزمالء) األمر الذي يساهم في شعور المعلم بعدم األمن
النفسي خالل قيامه بأداء مهنته ،وخاصة عندما يواجه صعوبات أو أخطار تهـدده ،ويـدرك أنـه لـم يعـد قـاد اًر علـى مجابهتهـا ،وأنـه بحاجـة

إلى عون الزمالء ومؤازرة اآلخرين.

كمــا تفســر الباحثــة هــذه النتيجــة مــن خــالل شــعور المعلمــين بغمــوض الــدور خصــوص فــي ظــل التغيي ـرات التــي شـهدتها الحركــة

التعليمية في األردن فضالً عن تغيير المكانية اّلجتماعية للمعلم والتي ساهمت في توليد حالة من الشـك لـدى المعلـم كنتيجـة لعـدم قدرتـه

علــى تحقــق أهدافــه فــي ظــل الوســائل المتاحــة لــه ،واتفقــت هــذه النتيجــة مــع د ارســة أبــي مســعود((2010أن أظهــرت نتائجهــا أن المــوظفين
اإلداريين العاملين في و ازرة التربية والتعليم بغزة يعـانون بشـكل عـام مـن مسـتوى متوسـط مـن اّلحتـراق الـوظيفي ،ود ارسـة الطـالع()2015
التي أسفرت عن توافر درجة متوسطة من اّلحتراق الوظيفي لدى موظفي الشركة.

وتفســر الباحثــة عــدم معانــاة أف ـراد العينــة مــن احت ـراق نفســي عــالي ب ـأن هنــاك مؤش ـرات لوجــود ضــغط نفســي طفيــف فقــط لــدى

المعلمين أفـراد العينـة ،كمـا وان وجـدت ضـغوط فإنهـا ليسـت ضـارة فـي جميـع أحوالهـا ،والتـي يطلـق عليهـا مسـمى الضـغوط اإليجابيـة فـي
أحيان كثيرة تسهم في زيادة قدرة الفرد على التحمل وتوجيه اّلنتباه نحو الحاجة ،والى إعادة تقدير المواقف بما ّل يتعارض مع اآلخـرين،
بل إن ضغوط مثل هذا النوع يمكن أن تضيف متعة للحياة.
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النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة ( )0.05≤αفـي درجـة اإلحسـاس بـاالحتراق
الوظيفي لمعلمي اللغة العربية في المرحلة الثانوية تعزى لمتغير(النوع االجتماعي ،المؤهل العلمي ،والخبرة التدريسية)؟

لإلجابــة عــن هــذا الس ـؤال تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية واّلنح ارفــات المعياريــة إلجاب ــات أف ـراد عينــة الد ارســة عــن مجــال

اّلحتـراق الـوظيفي ككـل تبعـا للمتغيـرات الشخصـية ،كمـا تـم تطبيــق تحليـل التبـاين الثالثـي ( )3 way ANOVAعلـى مجـال اّلحتـراق
الوظيفي ككل تبعاً للمتغيرات الشخصية ،الجداول ( )5-4توضح ذلك.

جدول ()4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن مجال
االحتراق الوظيفي ككل تبعا للمتغيرات الشخصية (ن=)140

المتغير

المتوسط

المستوى

االنحراف

الحسابي

المعياري

ذكر

3.14

0.17

أنثى

3.29

027

المؤهل

بكالوريوس

3.30

0.26

العلمي

دراسات عليا

3.21

0.24

أقل من  5سنوات

3.18

0.20

 10-5سنوات

3.13

0.20

10سنوات فأكثر

3.40

0.27

الجنس

الخبرة
التعليمية

يظهــر مــن الجــدول رقــم ( )4وجــود فــروق ظاهريــة بــين المتوســطات الحســابية آراء أفـراد العينــة حــول درجــة اإلحســاس بــاّلحتراق
الــوظيفي لمعلمــي اللغــة العربيــة فــي المرحلــة الثانويــة تعــزى لمتغير(النــوع اّلجتمــاعي ،المؤهــل العلمــي ،والخبـرة التدريســية) وللتعــرف علــى
الدّللة اإلحصائية لهذه الفروق تم تطبيق تحليل التباين الثالثي المتعدد ( )3 way MNOVAعلى مجال اّلحتـراق الـوظيفي ككـل تبعـاً

للمتغيرات الشخصية ،الجدول( )5يوضح ذلك.

الجدول ()5
نتائج تطبيق تحليل التباين الثالثي ( )3 way ANOVAعلى درجة اإلحساس باالحتراق الوظيفي لمعلمي اللغة العربية في
المرحلة الثانوية تعزى لمتغيرات (الجنس ،المؤهل العلمي ،والخبرة التدريسية) تبعا للمتغيرات الشخصية
المصدر

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

F

الداللة اإلحصائية

الجنس

0.28

1

0.28

5.64

0.02

المؤهل العلمي

0.001

1

0.001

0.03

0.87

الخبرة التعليمية

1.48

2

0.74

14.81

0.00

الخط

6.74

135

0.05

المجموع

1487.42

140

المجموع مصحح

8.88

139

يظهر من الجدول رقم ( )5ما يلي:
 .1وجود فروق ذات دّلله إحصائية عند مستوى الدّللـة ( )0.05= αفـي آراء أفـراد العينـة حـول درجـة اإلحسـاس بـاّلحتراق الـوظيفي
لمعلمي اللغة العربية في المرحلة الثانوية ككل يعزي إلى متغيـر الجـنس ،حيـث بلغـت قـيم ( )5.64( )Fوهـي قيمـة دالـة إحصـائياً،

وعنــد مراجعــة األوســاط الحســابية المبينــة فــي الجــدول الســابق يتبــين أن الفــروق لصــالح اإلنــاث بمتوســط حســابي ( )3.29وتعــزو

مظهر سلبياً من مظاهر الحيـاة ممـا يسـاهم فـي
الباحثة هذه النتيجة إلى زيادة األعباء والضغوط التي تواجهها المعلمات والتي تعد
اً
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زيـادة الضــغوط المهنيــة التــي تتعـرض لهــا المعلمــات ،حيــث يشـعرن بــأنهن مــثقالت باألعبــاء المهنيـة والمنزليــة خاصـة عنــدما تكــون
هــذه األعبــاء موقوتـة ،ويمكــن تبريــر هــذه النتيجــة أيضـاً بــأن اّلحتـراق الــوظيفي ينــتج عــن الزيــادة فــي األعبــاء الكميــة والكيفيــة ،ممــا
يجعل المعلمات أكثر عرضاً لالحتراق الوظيفي من المعلمين كنتيجة لزيادة األعباء التي تواجهها المعلمـة علـى مسـتوى الشخصـي

مــن خــالل األعبــاء المنزليــة ومتابعــة أطفالهــا باإلضــافة إلــى أعبــاء العمــل ،واختلفــت هــذه النتيجــة مــع د ارســة النــوري()2011التــي
أظهرت نتائجها أن الذكور أكثر احتراقاً من اإلناث.

 .2عــدم وجــود فــروق ذات دّللــه إحصــائية عنــد مســتوى الدّللــة ( )0.05= αفــي آراء أف ـراد العينــة حــول درجــة اإلحســاس بــاّلحتراق
الوظيفي لمعلمي اللغة العربية في المرحلة الثانوية ككل يعزي إلى متغير المؤهل العلمي ،حيث بلغت قـيم ( )0.03( )Fوهـي قيمـة

غيــر دالــة إحصــائياً ،وتعــزو الباحثــة هــذه النتيجــة إلــى أن المعلمــين علــى اخــتالف درجــاتهم العمليــة يواجهــون ضــغوطات وظــروف

متشابهة ،مما يقلل من اّلختالفات في مستويات اّلختراق الوظيفي لديهم.

 .3وجود فروق ذات دّلله إحصائية عند مستوى الدّللـة ( )0.05= αفـي آراء أفـراد العينـة حـول درجـة اإلحسـاس بـاّلحتراق الـوظيفي
لمعلمي اللغة العربية في المرحلة الثانوية ككل يعزى إلـى متغيـر الخبـرة التعليميـة ،حيـث بلغـت قـيم ( )14.81( )Fوهـي قيمـة دالـة
إحصائياً ،ولمعرفة مصادر هذه الفروق تم تطبيق طريقة ( )Scheffeلمقارنات البعدية ،الجدول ( )6يوضح ذلك.

الجدول ( /)6نتائج تطبيق طريقة شيفيه ( )Scheffeللمقارنات البعدية على درجة اإلحساس باالحتراق الوظيفي لمعلمي اللغة
العربية في المرحلة الثانوية تبعا لمتغير الخبرة التعليمية
الخبرة التدريسية

المتوسط الحسابي

أقل من  5سنوات

3.18

 10-5سنوات

3.13

أكثر من  10سنوات

3.40

أقل من  5سنوات

 10-5سنوات

 10سنة فأكثر

0.05

*-0.22
*270.-

*دالة إحصائياً عند مستوى الدّللة (.)0.05= α

يظهر مـن الجـدول رقـم ( )6أن مصـادر الفـروق كانـت بـين الخبـرة التعليميـة (اقـل مـن  5سـنوات ،أكثـر مـن  10سـنوات) لصـالح
الخب ـرة التعليميــة (أكثــر مــن  10ســنوات) بمتوســط حســابي ( ،)3.40بينمــا بلــغ المتوســط الحســابي للخب ـرة التعليميــة (أقــل مــن  5ســنوات)
( ،)3.18وأظهرت الفروق بين الخبرة التعليمية ( 10-5سنوات ،أكثر من  10سنوات) لصالح فترة الخبرة (أكثر من  10سـنوات) ،وتعـزو
الباحثــة هــذه النتيجــة إلــى أن المعلمــين أصــحاب ســنوات الخدمــة الطويلــة أكثــر مــيال إلــى اّلستســالم ،حيــث يقــرر المعلــم صــاحب الخب ـرة
الطولية أن يظل كما هـو أو ينتظـر اإلحالـة المبكـرة للمعـاش ،ممـا يسـاهم فـي زيـادة مسـتوى اّلحتـراق الـوظيفي لديـه مقارنـة بغيـره ،واتفقـت
هذه النتيجة مع دراسة النـوري( )2011التـي أظهـرت أن هنـاك تـأثي اًر لمتغيـر العمـر علـى اّلحتـراق الـوظيفي ،حيـث أن األكثـر عمـ اًر أكثـر

احتراقاً للوظيفة.

النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (≤ )0.05αبـين درجـة اإلحسـاس بـاالحتراق
الوظيفي لمعلمي اللغة العربية واألداء التدريسي لديهم؟

ولإلجابــة عــن هــذا الس ـؤال تــم اســتخراج معامــل اّلرتبــاط بطريقــة بيرســون ( )Pearson Correlationبــين درجــة اإلحســاس

باّلحتراق الوظيفي لمعلمي اللغة العربية واألداء التدريسي لديهم ،الجدول رقم ( )7يوضح ذلك.
الجدول رقم ( /)7معامل االرتباط بطريقة بيرسون ( )Pearson Correlationبين درجة اإلحساس باالحتراق الوظيفي لمعلمي
اللغة العربية واألداء التدريسي لديهم

المجال
االحتراق الوظيفي

األداء التدريسي
معامل اّلرتباط

0.19-

الدّللة اإلحصائية

0.03
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يظهر من الجدول رقـم ( )7أن قيمـة معامـل اّلرتبـاط بـين اّلحتـراق الـوظيفي واألداء التدريسـي بلغـت ( )0.19-وهـي قيمـة سـالبة
ودالة إحصائيًّا عند مستوى الدّللة ( )0.05≤αمما يدل على وجود عالقة عكسية ذات دّللة إحصائية مابين درجـة اإلحسـاس بـاّلحتراق
الــوظيفي لمعلمــي اللغــة العربيــة واألداء التدريســي لــديهم ،وتشــير هــذه النتيجــة إلــى أن انخفــاض األداء التدريســي للمعلــم كنتيجــة ّلرتفــاع

مستوى اّلحتراق الـوظيفي لديـه ،ويمكـن تفسـير هـذه النتيجـة أيضـاً بـأن اّلحتـراق الـوظيفي يتميـز بأنـه دائمـاً ذو تـأثير سـلبي علـى األفـراد،

وتفسر الباحثة هذه النتيجة من خالل تأثر فاعلية األداء التدريسي في ممارسة المعلم لسلوكيات الـدور اإلضـافي ،أو مـا يسـمى سـلوكيات
المواطنة التنظيمية ،وربما يعود السبب في ذلك إلى أن درجة اّلحتراق النفسي تؤثر على مستوى األداء التدريسي بشكل كبيـر ،فكلمـا زاد

تكرار وشدة اّلحتراق النفسي كلما انخفض مسـتوى األداء التدريسـي ،وذلـك ألن العالقـة بينهمـا سـالبة ،وكـذلك األمـر فإنـه كلمـا انخفضـت
درجـ ــة تك ـ ـرار وشـ ــدة اّلحت ـ ـراق النفسـ ــي ،كلمـ ــا زاد مسـ ــتوى األداء التدريسـ ــي .فـ ــالمعلم الـ ــذي يكـ ــون يومـ ــه الد ارسـ ــي دائم ـ ـاً ملـ ــئ بالعمـ ــل،

والضغوطات ،والمتطلبات ،والمشكالت ،ويتعامل معها جميعاً بنفسه ،فإنـه يتعـرض لتكـرار وشـدة فـي اّلحتـراق النفسـي ممـا يـؤثر مسـتقبالً
علـى أدائـه التدريسـي.واتفقـت هـذه النتيجـة مـع د ارسـة جـانكومي وريتـاكو( )Jankame& Ritacco,2013التـي أظهـرت أن الضـغوط فـي
العمل أدت إلى اّلحتراق الوظيفي لدى الموظفين وأصبحوا غير قادرين على تحقيق نتائج على النحو األمثل.
التوصيات والمقترحات

 -1العمــل علــى تــدريب كـوادر مهنيــة متخصصــة تكــون قــادرة علــى تقــديم اّلستشــارات الالزمــة للتصــدي لضــغوط العمــل واّلحتـراق
النفسي.

 -2تخفيف أعباء العمل التي تزيد من الضغوط المهنية ،حتى ّل يصل المعلم إلى مستوى اّلحتراق الوظيفي.
 -3إجراء دراسة أخرى تتناول اّلحتراق النفسي وعالقته بالرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية.
المراجع

المصري ،وائل سالمة ( .)2005إستراتيجية مقترحة لتطوير األداء التدريسي لمعلمي التربية الرياضية وأثرها على بعض نواتج التعليم
لتالميذ المرحلة اإلعدادية ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة األقصى وعين شمس ،البرنامج المشترك ،مصر.

العاجز ،فؤاد والبنا ،محمد( .)2003تصور مقترح لبرنامج إعداد المعلم الفلسطيني وفق حاجاته الوظيفية في ضوء مفهوم األداء ،مجلة
الجامعة اإلسالمية.)1( 11 ،

دويكات ،بدر رفعت ( .)2006دور معلم التربية الرياضية المتعاون في تسهيل مهمة الطلبة المعلمين في مدارس نابلس من وجهة
نظهرهم ،مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات ،العدد ( ،)8فلسطين ،رام اهلل ،أكتوبر

اللولو ،فتحية (.)2001أثر برنامج مقترح في ضوء الكفايات على النمو المهني لطلبة العلوم بكليات التربية بغزة .رسالة دكتوراه غير
منشورة ،كلية التربية ،البرنامج المشترك جامعة غين شمس وجامعة األقصى.

الف ار ،إسماعيل صالح( .(2004تقويم األداء التدريسي اللفظي الصيفي لمعلمي مرحلة التعليم األساسي ،وثيقة عمل مقدمة لمؤتمر
النوعية في التعليم الجامعي الفلسطيني ،جامعة القدس للفترة من .2004/7/3

أيوب ،ياسرة محمد( .(2007اّلحتراق الوظيفي لدى المعلمين بمحافظات قطاع غزة وعالقته بمستوى أدائهم التدريسي وتوافقهم المهني.
مؤتمر الجودة في التعليم العام الفلسطيني كمدخل للتمييز ،جامعة األقصى بغزة ،فلسطين.

السرطاوي ،زيدان(.(1997اّلحتراق النفسي لدى معلمي التربية الخاصة ومصادره ،دراسة ميدانية ،مجلة كلية التربية ،العدد(،)13
السنة الخامسة ،جامعة عين شمس ،مصر.

نصر ،محمد(.(2005أساليب مقترحة لتفعيل مناهج كليات ومعاهد تكوين المعلم في تنمية بعض أنماط التفكير لدى الطالب ،المؤتمر
العلمي الثاني عشر ،مناهج التعليم وتنمية التفكير ،الجمعية للمناهج والتدريس ،45-13 ،القاهرة.
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بسيسو ،نادرة وأبو بكر ،محمد(.)2006تصور مقترح لتنمية أداء المعلم التدريسي بالمرحلة األساسية الدنيا بمحافظة غزة ،المؤتمر
العلمي األول لكلية التربية– التجربة الفلسطينية في إعداد المناهج– الواقع والتطلعات ،جامعة األقصى ،غزة ،المجلد(360- ،(2
336
الكالبي ،سعد ،ورشيد ،مازن(.)2001اّلحتراق الوظيفي-دراسة استكشافية لمقياس ماسالك على الموظفين بمدينة الرياض بالمملكة
العربية السعودية ،مجلة جامعة الملك سعود ،العلوم اإلدارية ،المجلد( ،(1( ،)13ص ص .150-113
النفيعي ،ضيف اهلل (.(2000اّلحتراق الوظيفي في المنظفات الحكومية الخدمية في محافظة جدة .مجلة جامعة الملك عبد العزيز،
اّلقتصاد واإلدارة ،المجلد (.88-55 ،(1( ،(14

النوري ،مرتضى( .)2011قياس أبعاد اّلحتراق النفسي وعالقته بالتغيرات الديمغرافية عند أعضاء الهيئة التدريسية في بعض كليات
ومعاهد بغداد .مجلة اإلدارة واالقتصاد ،العدد( ،(86ص ص .99-85
الطالع ،سليمان احمد ( .)2015واقع اّلحتراق الوظيفي وأسبابه لدى العاملين في شركة توزيع كهرباء محافظات غزة .مجلة جامعة
األزهر -غزة ،سلسلة العلوم اإلنسانية ،المجلد( ،)17العدد(. 214-181 ،(2

أبو مسعود ،سماهر( .)2010ظاهرة االحتراق الوظيفي لدى الموظفين اإلداريين العاملين في وزارة التربية والتعليم بقطاع غزة-
أسبابها وكيفية عالجها .رسالة ماجستير في إدارة اإلعمال ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

مختار ،بوقرة مصطفى ،منصوري( .(2014عالقة اّلحتراق النفسي بالرضا الوظيفي لدى أساتذة التعليم الثانوي ،مجلة العلوم اإلنسانية
واالجتماعية ،العدد( (17ص ص .92- 81

البطاينه ،أسامة والجوارنه ،المعتصم باهلل ( .)2004مستويات اّلحتراق النفسي لدى معلمي التربية الخاصة ومعلماتها في محافظة اربد
وعالقتها ببعض المتغيرات ،مجلة اتحاد الجامعات العربية ،المجلد( ،(2العدد( ،)2ص .76-48

الجمالي ،فوزية عبد الباقي( .)2003مستويات اّلحتراق النفسي لدى معلمي ذوي اّلحتياجات الخاصة ،دراسات عربية في علم نفس،
المجلد( ،(2العدد( ،(1ص.211-151

الخرابشة ،عمر ،وعربيات ،احمد( .(2005اّلحتراق النفسي لدى المعلمين العاملين مع الطلبة ذوي صعوبات التعلم في غرفة المصادر،
مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية واالجتماعية واإلنسانية ،المجلد( ،(17العدد( ،)2ص ص .331-292
Jankome،Pule K & Ritacco،M.Mangoriand (2013).The Impact of stress and Burnout on Employees,
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