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النفسي لدى مدیري ومدیرات المدارس الثانویة وعالقتھ  االحتراق
  ببعض المتغیرات

  
  جامعة دیالى/  األساسیةعلي ابراھیم محمد االوسي                                   كلیة التربیة . د.م.أ
  
   

  الفصل االول
  

  : مشكلة البحث 
  : یة من خالل التساؤالت األتتبرز مشكلة ھذا البحث       

  المدارس من احتراق نفسي في اطار عملھم اإلداري ؟ ني مدراء اھل یع -١
 ما مستوى االحتراق النفسي الذي یعانیھ مدراء المدارس الثانویة ؟  -٢
ھ넨넨ل ی넨넨ؤثر االحت넨넨راق النفس넨넨ي عل넨넨ى االداء والس넨넨لوك اإلداري ل넨넨دى م넨넨دراء الم넨넨دارس  -٣

 الثانویة ؟ 
ت넨넨راق النفس넨넨ي وف넨넨ق متغی넨넨رات ھ넨넨ل ھن넨넨اك ف넨넨روق ذات دالل넨넨ة معنوی넨넨ة ف넨넨ي مس넨넨توى االح -٤

 . الجنس ، مدة الخدمة 
  

  :أھمیة البحث والحاجة ألیھ 
  -:تقوم أھمیة ھذا البحث على اساس المحاور األتیة      

أزم넨ات نفس넨یة وسیاس넨یة وأمنی넨ة ان الظروف الت넨ي م넨ر بھ넨ا البل넨د وم넨ا ترت넨ب علی넨ھ م넨ن  -١
فئات넨ھ عل넨ى ان فئ넨ة وأقتصادیة قد ولدت مس넨تویات مختلف넨ة م넨ن الظغ넨وط النفس넨یة لكاف넨ة 

الموظفین العاملین في المؤسسات الدولة قد عانت من ظروف استثنائیة وان اخ넨تالف 
المس넨넨تویات الوظیفی넨넨ة للع넨넨املین ق넨넨د ول넨넨د أختالف넨넨ا ً ف넨넨ي مس넨넨تویات الظغ넨넨وط النفس넨넨یة الت넨넨ي 
عانوا منھا فكانت من أھم نتائج ھ넨ذه الظغ넨وط ھ넨و حص넨ول ظ넨اھرة االحت넨راق النفس넨ي 

ین یحتل넨넨ون مواق넨넨ع قیادی넨넨ة ومھ넨넨ام أداری넨넨ة وخاص넨넨ة المھ넨넨ام ذات وخاص넨넨ة الم넨넨وظفین ال넨넨ذ
  . النشاط التربوي 

أن المؤسسات التربویة تتبنى تكوین القیم األجتماعی넨ة واألخالقی넨ة والثقافی넨ة والتربوی넨ة  -٢
وبك넨넨ل أبعادھ넨넨ا المدرس넨넨یة واألس넨넨ریة واألعالمی넨넨ة ول넨넨ذلك ف넨넨أن الم넨넨دراء وھ넨넨م یتحمل넨넨ون 

넨넨ة وعل넨넨ة خاص넨넨ة وتربوی넨넨ؤولیات قیادی넨넨وض مس넨넨اد للنھ넨넨ذه األبع넨넨ة ھ넨넨دركوا كاف넨넨یھم ان ی
بمھامھم اإلداریة والتربویة ولذلك ھم أكثر عرضة من غیرھم للمعاناة من االحت넨راق 
النفسي ومصادره المختلف넨ة وخاص넨ة ھ넨م یعیش넨ون مس넨تویات متناقض넨ة م넨ن االس넨تقرار 

 . النفسي نتیجة لظروف التي یمر بھا ھذا  البلد 
ذا البحث أداة لقیاس األحتراق النفسي لدى فئ넨ة م넨دراء على المستوى التطبیقي یوفر ھ -٣

 . المدارس الثانویة علما ً بأن الباحث لم یجد دراسة في ھذا الموضوع 
  
  

  : حدود البحث 
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یتحدد البحث الحالي بمدراء المدارس الثانویة التابع넨ة لمدیری넨ة تربی넨ة محافظ넨ة دی넨الى وم넨ن      
  ) . ٢٠٠٧/٢٠٠٨(كال الجنسین وللعام الدراسي 

  
  :  أھداف البحث

  -:یھدف البحث الحالي الى      
  . بناء مقیاس االحتراق النفسي لدى مدراء المدارس الثانویة في تربیة محافظة دیالى  -١
 . قیاس االحتراق النفسي لدى مدراء المدارس الثانویة في تربیة محافظة دیالى  -٢
م넨넨دراء الم넨넨دارس التع넨넨رف عل넨넨ى دالل넨넨ة الف넨넨روق ف넨넨ي مس넨넨توى االحت넨넨راق النفس넨넨ي ل넨넨دى  -٣

 . الثانویة على وفق المتغیرات 
  ) . أناث  –ذكور ( الجنس   -  أ

 ) سنوات  ١٠سنوات أكثر من  ١٠أقل من ( مدة الخدمة   - ب
  

  : تحدید المصطلحات 
  :  (Burnout)االحتراق النفسي  -١

بأنھ النتیج넨ة النھائی넨ة للمح넨اوالت غی넨ر الناجح넨ة للتغل넨ب  (Show)عرفھ شو وآخرون 
  . العمل السلبیة المختلفة على مصاعب وظروف 

  ) ١٩٥، ص ٢٠٠٣آل مشرف ، (                                                             
بأن넨ھ ش넨عور الف넨رد ب넨أعراض االنھ넨اك الع넨اطفي وفق넨دان  (Maslach)عرفھ ماس넨الش 

الشعور االنساني وتدني االنجاز الشخصي ویح넨دث ع넨ادة ً لألف넨راد ال넨ذین یعمل넨ون ف넨ي 
  . مة األخرین خد

  ) ٣٥٢، ص ٢٠٠٣العتبي ، (                                                                
بأنھ شعور بأس넨تنزاف جس넨دي وع넨اطفي  (Biewski etal)عرفھ بایسوكي وآخرون 

  . وعقلي ناتج من حالة مزمنة من االجھاد والضغط المتزاید في العمل
ج넨ة الت넨ي یحص넨ل علیھ넨ا المس넨تجیب عل넨ى مقی넨اس األحت넨راق ویعرف أجرائیاً  بأنھ الدر

  . النفسي الذي أعد في ھذا البحث 
  
  

  الفصل الثاني
  : االطار النظري والدراسات السابقة 

  : ماھیة االحتراق النفسي : أوال ً 
  أحد یعرف شیئا ً عن ظاھرة االحتراق النفسي قبل عالم النفس األكلیتیكي  لم یكن      

(Fredid cnberger)  وع  ١٩٧٤في عام넨ذا الموض넨ي ھ넨ل ف넨ر اول عم넨ة ونش넨ة علمی넨ي مقال넨ف
وص넨넨ف فیھ넨넨ا االحت넨넨راق النفس넨넨ي بأن넨넨ھ حال넨넨ة ض넨넨عف وأرھ넨넨اق وأس넨넨تنزاف ناجم넨넨ة م넨넨ن ع넨넨دم ق넨넨درة 

  ت على طاقاتھم وقواھم ومواردھم العاملین في مجال الخدمة االنسانیة للتعامل مع كثرة الطلبا
  ) ٣٥١، ص ٢٠٠٣العتیبي ، (                                                                           

  
  

   -:وتضمن ھذا الوصف االبعاد االتیة 
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  . الفشل وارھاق واالنھاك  -١
 . فقدان القدرة على االبتكار  -٢
 . نقص الوالء للعمل  -٣
 . حالة نفور من المراجعین ، والزمالء ، والوظیفة  -٤
 . استجابة قویة للضغوط  -٥
الس넨넨لبیة نح넨넨و الم넨넨راجعین ، واتج넨넨اه نفس넨넨ي مص넨넨حوب ب넨넨أعراض جس넨넨دیة  األتجاھ넨넨ات -٦

 . وعاطفیة غیر مریحة 
(Nancy , 1999 , p. 15)                                                                   

  
  :أعراض اإلحتراق النفسي 

ق넨ة النفس넨یة شعور الفرد باألنھاك الجسمي والنفسي مما یؤدي الى الشعور بفق넨دان الطا -١
  . والمعنویة وظعف الحیویة والنشاط وبالتالي فقدان الشعور بتقدیر الذات 

 . النظرة السلبیة للذات واالحساس بالیأس والعجز والفشل  -٢
 )٣،ص٢٠٠٥الجعفري،) (٢٧،ص٢٠٠٢الخواجا ،(فقدان الدافعیة نحو العمل  -٣

  
  : نظریات االحتراق النفسي 

  : النظریة السلوكیة  -١
أصحاب ھذه النظریة بأن االحتراق النفسي ھو نتیج넨ة لعوام넨ل بیئی넨ة ف넨أذا م넨اتم ض넨بط  یرى      

تلك العوامل فأنھ من السھولة ال넨تحكم ب넨االحتراق النفس넨ي ، فلق넨د اوض넨حت الدراس넨ات الس넨لوكیة 
ان االنس넨넨ان ق넨넨د م넨넨ر بتج넨넨ارب ولك넨넨ن تراكم넨넨ات ھ넨넨ذه التج넨넨ارب المؤلم넨넨ة ت넨넨ؤدي ال넨넨ى نش넨넨ؤ س넨넨لوك 

  . مواقف المثیرة باأللم مصحوب بالخوف وقلق من ال
  ) ٢٧، ص ١٩٩٨عودة ، (                                                                           

  : المنظور التحلیلي  -٢
یركز ھذا المنظور على الصراع القائم بین سعي االنسان بالنزوع للتمتع بالحریة وتحقی넨ق      

ب넨ین الق넨وانین وال넨نظم المختلف넨ة االجتماعی넨ة واالقتص넨ادیة والثقافی넨ة الذات والسعادة واالستقالل و
اد حج넨م ھ넨ذا دوالتي تعارض ھذا المس넨عى ألحباط넨ھ وع넨دم تحقیق넨ھ وكلم넨ا از ھالقائمة في مجتمع

الصراع كلما ازداد حجم الظغوط النفس넨یة علی넨ھ والت넨ي تب넨رز ف넨ي اكث넨ر مص넨ادرھا اھمی넨ة وھ넨ي 
  .أداءه وانتاجھمصادر االحتراق النفسي المؤثرة على 

  (Cole , 1989 , p. 80))  ٤٤ – ٤٣، ص ١٩٨٩فروم ، (                                
  
  : المنظور المعرفي  -٣

یركز ھذا المنظور على مفھوم المعرفة واالدراك في التعامل م넨ع البیئ넨ة الت넨ي یع넨یش فیھ넨ا       
ت넨넨ھ ادراك넨넨ا ً عقالنی넨넨ا ً قائم넨넨ا ً عل넨넨ى ان ی넨넨درك بیئالف넨넨رد ویتعام넨넨ل معھ넨넨ا ف넨넨إذا اس넨넨تطاع ھ넨넨ذا الف넨넨رد 

االیجابیة فأن النتیجة تكون بأتجاه التوافق واالنسجام مع قضایاھا المختلفة ام넨ا اذا ك넨ان ادراك넨ھ 
قائماً  على السلبیة والعقالنی넨ة ف넨أن النتیج넨ة تك넨ون االنس넨حاب والتعام넨ل م넨ع الظ넨روف المختلف넨ة 

  . المختلفة بتشنج وعصبیة والتحسس من مصادر االحتراق النفسي 
                                                                       (Cole , 1987 ,p. 87 – 89)  

  : الدراسات السابقة : ثانیا ً 
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تنوعت الدراسات والبح넨وث الت넨ي أجری넨ت عل넨ى االحت넨راق النفس넨ي ولق넨د توص넨لت ف넨ي ذل넨ك      
ال넨넨ى أن معظ넨넨م معلم넨넨ي الم넨넨دارس ) ني وآخ넨넨رونال넨넨دوا(ال넨넨ى نت넨넨ائج مختلف넨넨ة فلق넨넨د توص넨넨لت دراس넨넨ة 

الحكومی넨넨ة یش넨넨عرون ب넨넨األحتراق النفس넨넨ي وان المعلم넨넨ات اكث넨넨ر ش넨넨عورا ً ب넨넨األحتراق النفس넨넨ي م넨넨ن 
  ) ٣٥ – ٢٥، ص ١٩٨٩الدواني وآخرون ، (                                        . المعلمین 

قطاع الخدمة الحكومی넨ة یع넨انون م넨ن  فقد توصلت الى ان المعلمین في) العتبي (اما دراسة      
.                                       االحت넨넨넨넨راق النفس넨넨넨넨넨ي وان االحت넨넨넨넨넨راق النفس넨넨넨넨넨ي ی넨넨넨넨رتبط ب넨넨넨넨넨نمط الشخص넨넨넨넨넨یة وانم넨넨넨넨넨اط اخ넨넨넨넨넨رى 

  ) ٣٩ – ٣٥، ص ٢٠٠٣العتبي ، (
فتوص넨넨لت ال넨넨ى ان جمی넨넨ع الع넨넨املین م넨넨ن الم넨넨دراء )  Moonم넨넨ون ، (وق넨넨د أك넨넨دت ذل넨넨ك دراس넨넨ة      

رؤساء االقسام یعانون من مستویات مختلفة من االحتراق النفسي وان االناث اكث넨ر احساس넨ا ً و
  (Moon , 2002 p. 191)                                  .                            من الذكور 

ال넨넨ى ابع넨넨د م넨넨ن ذل넨넨ك حی넨넨ث توص넨넨لت ال넨넨ى مس넨넨تویات )  Joe،  ١٩٩٩ج넨넨و ،(وذھب넨넨ت دراس넨넨ة      
اق النفسي عند المدراء ورؤساء الوح넨دات االداری넨ة ی넨رتبط بق넨دراتھم العقلی넨ة ومھ넨اراتھم االحتر

  . االداریة وان الفروق في ذلك لصالح الذكور 
(Joe , 1999 , p. 155)                                                                                 

ق넨د توص넨لت ال넨ى ان مس넨تویات االحت넨راق النفس넨ي تتناس넨ب اما دراسة نور ال넨دین وآخ넨رون ف     
طردیاً  مع الضغوط في العمل والمھام االداری넨ة الت넨ي یكل넨ف بھ넨ا الع넨املون ف넨ي مج넨ال عم넨ل او 

  . مھنة معینة 
  ) ١٤ – ١٢، ص ١٩٩٨نور الدین وآخرون ، (                                                     

  
  

  الفصل الثالث
  

  : البحث وأجراءاتھ  منھجیة
  : عینة البحث  -١

من مدراء المدارس االبتدائی넨ة والثانوی넨ة التابع넨ة مدیر ومدیرة ) ٨٠(تألفت عینة البحث من      
م넨넨넨دیرة ) ٤٠(م넨넨넨دیرا ً و) ٤٠(لتربی넨넨넨ة محافظ넨넨넨ة دی넨넨넨الى ت넨넨넨م اختی넨넨넨ارھم بطریق넨넨넨ة عش넨넨넨وائیة بواق넨넨넨ع 

ون넨넨واحي وق넨넨رى محافظ넨넨ة  مدرس넨넨ة ابتدائی넨넨ة وثانوی넨넨ة م넨넨ن م넨넨دارس اقض넨넨یة) ٨٠(م넨넨وزعین عل넨넨ى 
  . دیالى 

  
  : أداة البحث  -٢
  -:جمع فقرات مقیاس االحتراق النفسي  -١

   -:تم االعتماد على المصادر االتیة في جمع فقرات مقیاس االحتراق النفسي وھي      
عل넨ى مجموع넨ة م넨ن ) ١ملحق (تم توجیھ استبانة استطالعیة : االستبیان االستطالعي   -  أ

  : م االجابة فیھا على السؤالین االتیین المدراء والمدیرات ت
ھل تعاني من ضغوط العم넨ل الترب넨وي واالداري مم넨ا یس넨بب ال넨ى الش넨عور ب넨االحتراق  ·

  النفسي ؟
 ما ھي اسباب شعورك باالحتراق النفسي ؟  ·
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االعتماد على االدبیات والنظریات والدراسات السابقة وأھم المقاییس التي أعدت ف넨ي   - ب
) زجوھ넨(وقائمة تق넨دیر االحت넨راق ) ش لالحتراق النفسيمقیاس ماسال(ھذا الموضوع 

فق넨رة ت넨م االجاب넨ة علیھ넨ا بواح넨د م넨ن خمس넨ة ب넨دائل ) ١٥(وعلى وفق ذلك تم넨ت ص넨یاغة 
أواف넨넨ق علیھ넨넨ا بدرج넨넨ة كبی넨넨رة ، اواف넨넨ق علیھ넨넨ا بدرج넨넨ة متوس넨넨طة ، اواف넨넨ق علیھ넨넨ا ، غی넨넨ر (

اف넨ق علیھ넨ا على الب넨دیل او) ٥(حیث تعطى درجة ) موافق ، غیر موافق علیھا اطالقا ً 
  . ال اوافق علیھا اطالقا ً ) ١(بدرجة كبیرة ، وتعطى درجة 

  
  : اجراءات تحلیل الفقرات 

  -:لغرض استخراج القوة التمیزیة للفقرات تم استخدام اسلوبین للتحلیل ھما      
  :أسلوب اختیار المجموعتین المتطرفتین   - أ

ات الت넨ي تحص넨ل عل넨ى م넨ن االس넨تمار%) ٢٧(وتم ف넨ي ھ넨ذا االس넨لوب اختی넨ار نس넨بة ال넨ـ 
من االستمارات التي تحصل عل넨ى اق넨ل ال넨درجات وذل넨ك %) ٢٧(اعلى الدرجات والـ 

اس넨تمارة للمجموع넨ة ال넨دنیا وب넨ذلك ) ٢٢(استمارة للمجموعة العلیا و) ٢٢(قد تم تحدید 
وبع넨د اس넨تخدام معادل넨ة . اس넨تمارة ) ٤٤(یكون عدد االستمارات الخاص넨ة للتحلی넨ل ھ넨ي 

ت넨넨넨ین مس넨넨넨تقلتین ف넨넨넨ي معرف넨넨넨ة دالل넨넨넨ة الف넨넨넨روق ب넨넨넨ین المجم넨넨넨وعتین االختب넨넨넨ار الت넨넨넨ائي لعین
المتطرفتین في درجات كل فقرة من فقرات المقیاس تبین بأن جمیع الفقرات المقیاس 

  ) . ١(كما ھو موضح في الجدول ) ٠.٠٥(ممیزة عند مستوى 
  )١(جدول 

  معادالت تمیز فقرات مقیاس االحتراق النفسي بطریقة المجموعتین المتطرفتین
القیمة التائیة   المجموعة الدنیا  المجموعة العلیا  ت

  التباین  المتوسط  التباین  المتوسط  المحسوبة

٤.٩٢  ٠.٩٣  ٤.٢٤  ٠.٤٩  ٤.٧٦  ١  

٢.٩٣  ٠.٩٠  ٩.٤٩  ٠.٧٢  ٤.٦٣  ٢  

٥.٠٤  ١.١٨  ٣.٦٣  ٠.٨٨  ٤.٣٢  ٣  

٥.٥٨  ١.٦١  ٤.٦٥  ٠.٥٤  ٤.٧١  ٤  

٢.٥٨  ٠.٧٣  ٤.٤١  ٠.٤٦  ٤.٧١  ٥  

٠.٧٣  ٠.٩٩  ٤.١٣  ٠.٤٤  ٤.٨٤  ٦  

٥.٧٧  ١.٣٩  ٤.٥٤  ٠.٧٤  ٤.٤٥  ٧  

٨.١٠١  ١.١٣  ٣.٦٨  ٠.٤٧  ٤.٦٧  ٨  

٥.٥٢  ١.٠١  ٤.١٨  ٠.٤٩  ٤.٨٠  ٩  

٢.١٧  ٠.٦٣  ٤.٥٠  ٠.٧٩  ٤.٧٢  ١٠  

٦.٤١  ١.٠١  ٣.٧٦  ٠.٦٤  ٤.٥٢  ١١  

٤.٧٣  ٠.٨٧  ٤.٨٧  ٤.٤٣  ٠.٣٣  ١٢  

٥.٧٧  ١.٣٩  ٣.٥٤  ٠.٧٤  ٤.٤٥  ١٣  

٤.٣٩  ٠.٥١  ٤.٧٦  ٠.٧٠  ٤.٩٩  ١٤  

٢.٢٣  ١.٢٠  ٤.١٢  ٠.٤٠  ٤.٤٥  ١٥  
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  : مؤشرات الصدق والثبات 
  : تم استخراج صدق المقیاس بطریقتین      

  
  : الصدق الظاھري  -أ

عن넨دما ت넨م ع넨رض المقی넨اس عل넨ى مجموع넨ة م넨ن الخب넨راء  وقد تحقق ھ넨ذا الن넨وع م넨ن الص넨دق     
  . والمختصین لغرض تقویمھ والحكم علیھ وكما تم ذكر ذلك سابقا ً 

  
  :صدق التمیز  -ب

تحق넨넨ق ھ넨ذا الن넨넨وع م넨ن الص넨넨دق م넨ن خ넨넨الل أج넨راءات تحلی넨넨ل الفق넨رات والت넨넨ي اثبت넨ت ب넨넨أن  وق넨د     
وكم넨ا ھ넨و موض넨ح ف넨ي ج넨دول ) ٠.٠٥(جمیع فقرات المقیاس كان넨ت ممی넨زة عن넨د مس넨توى دالل넨ة 

  ) . ٢(وجدول ) ١(
  
  : الثبات  -٢

   -:تم استخراج الثبات للمقیاس الحالي بطریقتین      
  : اعادة االختبار  –االختبار  -أ

مدیراً  ومدیرة وعاد تطبیقھ عل넨ى نف넨س ) ٢٠(تم تطبیق المقیاس على عینة عشوائیة بلغت      
أی넨넨ام وبع넨넨د اس넨넨تخدام معام넨넨ل ارتب넨넨اط بیرس넨넨ون ت넨넨م ) ١٠(اف넨넨راد العین넨넨ة بع넨넨د فت넨넨رة زمنی넨넨ة مق넨넨دارھا 
  ) . ٠.٨٧(استخراج معامل الثبات وقد بلغت قیمة 

  
  : معامل الفا لألتسلق الداخلي  -ب

م넨دیر وم넨دیرة وق넨د بلغ넨ت ) ٥٠(لألتساق ال넨داخلي عل넨ى عین넨ة بلغ넨ت ) ألفا(تطبیق معادلة تم      
وعل넨넨ى وف넨넨ق اج넨넨راء تحلی넨넨ل الفق넨넨رات وم넨넨ؤثرات الص넨넨دق والثب넨넨ات ت넨넨م ) ٠.٩٠(قیم넨넨ة معام넨넨ل ألف넨넨ا 

  ) . ٢(التوصل الى مقیاس االحتراق النفسي بصورتھ النھائیة ملحق 
  

  : معامل االتساق الداخلي 
السلوب في استخراج صدق الفقرات على العالقة االرتباطیة ب넨ین درج넨ات ك넨ل یعتمد ھذا ا     

فقرة والدرجة الكلیة للمقیاس وقد استخدم معامل ارتباط بیرس넨ون الیج넨اد العالق넨ة ب넨ین درج넨ات 
الفقرات ، والدرجة الكلیة للمقیاس وقد كانت جمیع فق넨رات المقی넨اس ممی넨زة عن넨د مس넨توى دالل넨ة 

  ) ٢(الجدول وكما ھو موضح في ) ٠.٠٥(
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  )٢(جدول 
  )معامل االتساق الداخلي(ارتباط الفقرات بالدرجة الكلیة 

  معامل ارتباط بیرسون  ت

٠.٤٩  ١  

٠.٤٥  ٢  

٠.٣٨  ٣  

٠.٥٦  ٤  

٠.٢٥  ٥  

٠.١٥  ٦  

٠.٥٤  ٧  

٠.٣٨  ٨  

٠.٥٢  ٩  

٠.٤٨  ١٠  

٠.٥١  ١١  

٠.٦٧  ١٢  

٠.٥٩  ١٣  

٠.٦٣  ١٤  

٠.٥٠  ١٥  

   
  : الوسائل االحصائیة 

  -:تم استخدام الوسائل االحصائیة االتیة      
  . معامل ارتباط بیرسون  -١
 . معامل ألفا لالتساق الداخلي  -٢
 . معادلة االختبار التائي لعینة واحدة ولعینتین مستقلتین  -٣

  
  

  الفصل الرابع
  

  : تم عرض نتائج البحث على وفق تسلسل اھدافھا     
ي لم넨넨دیري وم넨넨دیرات الم넨넨دارس الثانوی넨넨ة بن넨넨اء مقی넨넨اس لالحت넨넨راق النفس넨넨: الھ넨넨دف االول  -١

  . وقد تحقق ھذا الھدف وكما تم عرضھ في الفصل الثالث 
قیاس االحتراق النفسي لدى م넨دیري وم넨دیرات الم넨دارس الثانوی넨ة بل넨غ : الھدف الثاني  -٢

درجة وبلغ متوس넨ط درج넨ات أف넨راد ) ٤٥(المتوسط النظري لمقیاس االحتراق النفسي 
ن넨넨ة المتوس넨넨طین أتض넨넨ح أن متوس넨넨ط العین넨넨ة اعل넨넨ى م넨넨ن وبمقار) ٨٢.٤٤(عین넨넨ة البح넨넨ث 

المتوسط النظري وألجل أختبار داللة الفروق أحص넨ائیا ً ت넨م اس넨تخدام االختب넨ار الت넨ائي 
 ) ٣(لعینة واحدة وكما ھو موضح في   الجدول 
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  )٣(جدول 
نتائج االختبار التائي داللة الفروق بین متوسط درجات العینة والمتوسط النظري لمقیاس 

  تراق النفسياالح
متوسط 
  العینة

االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  النظري

القیمة التائیة 
  المحسوبة

القیمة 
  الجدولیة

درجة 
  الحریة

مستوى 
  الداللة

٠.٠٥  ٧٨  ٢.٢٢  ٩.٤٩  ٤٥  ٢٦.٥٤  ٨٢.٤٤  

وتش넨넨یر ھ넨넨ذه النتیج넨넨ة ال넨넨ى ان م넨넨دیري وم넨넨دیرات الم넨넨دارس الثانوی넨넨ة یع넨넨انون م넨넨ن االحت넨넨راق      
넨دو ان ھ넨ع النفسي ویب넨ا المجتم넨ر بھ넨ي م넨یة الت넨وط النفس넨روف والظغ넨ع الظ넨زامن م넨ة تت넨ذه النتیج

والت넨넨ي أف넨넨رزت الكثی넨넨ر م넨넨ن المش넨넨كالت االقتص넨넨ادیة والمھنی넨넨ة ) ٢٠٠٣(العراق넨넨ي بع넨넨د اح넨넨داث 
  . والنفسیة وخاصة لمن یتبوئون مواقع اداریة في دوائر الدولة ومؤسساتھا المختلفة 

  
  : الھدف الثالث 

  -:ق في االحتراق النفسي على وفق المتغیرات االتیة التعرف على الفرو     
  
  ) : أناث –ذكور (الجنس -أ

تم استخراج المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لدرجات ال넨ذكور ودرج넨ات األن넨اث ،      
) ٢٣.٣٢(وبعد تطبیق معادلة االختبار التائي لعینتین مستقلتین بلغ넨ت القیم넨ة التائی넨ة المحس넨وبة 

وكم넨ا مب넨ین ف넨ي ) ٠.٠٥(عن넨د مس넨توى دالل넨ة ) ٢.٢٢(القیم넨ة التائی넨ة الجدولی넨ة وھس أعل넨ى م넨ن 
  ) ٤(جدول 

  
  )٤(جدول 

  خالصة االختبار التائي للفرق بین درجات الذكور واالناث على مقیاس االحتراق النفسي
المتوسط   العدد  القیمة

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

مستوى   القیمة التائیة
  الجدولیة  المحسوبة  الداللة

  ٠.٠٥  ٢.٢٢  ٣.٤٢  ٣٠.١٤  ٨٤.٢٢  ٤٠  ذكور 

  ٣٣.٦٧  ٩٠.٨٥  ٤٠  اناث

  
وتشیر ھذه النتیجة ال넨ى ان مس넨توى االحت넨راق النفس넨ي ل넨دى االن넨اث ھ넨و أعل넨ى م넨ن مس넨توى      

االحت넨넨راق النفس넨넨ي ل넨넨دى ال넨넨ذكور وان ذل넨넨ك عائ넨넨د ال넨넨ى ان حج넨넨م مس넨넨ؤولیات الت넨넨ي تق넨넨ع عل넨넨ى ع넨넨اتق 
اعل넨ى م넨ن المس넨ؤولیة الت넨ي تق넨ع عل넨ى ع넨اتق ال넨ذكور وذل넨ك بس넨بب االناث في الظ넨روف الراھن넨ة 

  . الظروف االمنیة ولذلك أن مستوى االحتراق النفسي عند االناث اعلى مما ھو عند الذكور 
  

  : سنوات ) ١٠(سنوات ، أكثر من ) ١٠(مدة الخدمة اقل من  -ب
اد ال넨넨ذین تق넨넨ل م넨넨دة ت넨넨م اس넨넨تخراج المتوس넨넨ط الحس넨넨ابي واالنح넨넨راف المعی넨넨اري ل넨넨درجات االف넨넨ر     

س넨نوات ، وبع넨د تطبی넨ق معادل넨ة ) ١٠(سنوات والذین تزید مدة خ넨دمتھم ع넨ن ) ١٠(خدمتھم عن 
وھ넨ي اق넨ل م넨ن القیم넨ة ) ٠.٤٥(االختبار التائي لعینتین مستقلتین بلغت القیم넨ة التائی넨ة المحس넨وبة 

  ) . ٥(كما ھو موضح في جدول ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة ) ٢.٢٢(التائیة الجدولیة 
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  )٥(جدول 
سنوات ) ١٠(خالصة االختبار التائي للفرق بین درجات االفراد الذین تقل مدة خدمتھم عن 

  سنوات على مقیاس االحتراق النفسي) ١٠(والذین تزید مدة خدمتھم عن 
المتوسط   العدد  مدة الخدمة

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

درجة   القیمة التائیة
  الجدولیة  المحسوبة  الحریة

تقل مدة 
خدمتھم عن 

)١٠ (
  سنوات

  
٣٥  

  
٧٥.٤١  

  
٢٦.٠٤  

  
  
  

٠.٤٥  

  
  
  

٢.٢٢  

  
  
  
٧٨  

تزید مدة 
خدمتھم عن 

)١٠ (
  سنوات

  
٤٥  

  
٧٤.٢٢  

  
٢٥.١٥  

  
وتشیر ھذه النتیجة الى ان مس넨توى االحت넨راق النفس넨ي لألف넨راد ال넨ذین تق넨ل م넨دة خ넨دمتھم ع넨ن      

)١٠ (넨ي لألف넨راق النفس넨توى االحت넨ن مس넨ف ع넨ن سنوات ال تختل넨دمتھم ع넨دة خ넨د م넨ذین تزی넨راد ال
س넨넨نوات ، وذل넨넨ك ألن تش넨넨ابھ الظ넨넨روف وتماثلھ넨넨ا تقریب넨넨ا ً لجمی넨넨ع االف넨넨راد فھ넨넨ي تك넨넨اد تك넨넨ون ) ١٠(

معروف넨넨넨ة الس넨넨넨بب وواض넨넨넨حة التفاص넨넨넨یل لجم넨넨넨یعھم ول넨넨넨ذلك ل넨넨넨م تك넨넨넨ون ھن넨넨넨اك فروق넨넨넨ا ً ب넨넨넨ین أف넨넨넨راد 
  . المجموعتین 

  
  

  الفصل الخامس
  

  : التوصیات والمقترحات 
  : البحث یضع الباحث التوصیات والمقترحات االتیة على وفق نتائج      

  
االھتم넨넨ام برف넨넨ع مس넨넨توى االم넨넨ن النفس넨넨ي والمھن넨넨ي واالداري لجمی넨넨ع م넨넨دیري وم넨넨دیرات  -١

بص넨넨ورة عام넨넨ة والث넨넨انوي بص넨넨ورة خاص넨넨ة م넨넨ن خ넨넨الل اع넨넨داد ب넨넨رامج التوجی넨넨ھ الم넨دارس 
  . واالرشاد النفسي في ھذا المجال 

 . ؤسسات الدولة المختلفة اجراء دراسة مماثلة على عینات اخرى في م -٢
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  : المصادر 
  
، االحتراق النفس넨ي ل넨دى الع넨املین م넨ن االش넨خاص ذوي ) ٢٠٠٥(الجعفري ، عبد اللطیف  -١

  . بنكة الحصن للعلوم التربویة والنفسیة . االحتیاجات الخاصة 
، االرش넨넨اد النفس넨넨ي والترب넨넨وي ب넨넨ین النظری넨넨ة ) ٢٠٠٢(الخوم넨넨ا ، عب넨넨د الفت넨넨اح محم넨넨د س넨넨عید ،  -٢

 . التطبیق ، االردن و
، االحت넨넨راق ال넨넨وظیفي ل넨넨دى الع넨넨املین ف넨넨ي القط넨넨اع الخ넨넨اص ) ٢٠٠٣(العتب넨넨ي ، ادم غ넨넨ازي  -٣

 . وعالقتھ بنمط الشخصیة ، مجلة العلوم االجتماعیة ، الكویت 
، ظ넨اھرة االحت넨راق النفس넨ي وعالقتھ넨ا بض넨غوط العم넨ل ) ١٩٩٨(عودة ، یوسف محمود ،  -٤

 . ین ، الضفة الغربیة ، جامعة النجاح لدى معلمي المدارس الثانویة ، فلسط
 . ، االنسان بین الجوھر والمنظر ، مجلة المعرفة ، الكویت ) ١٩٨٩(فروم ، رریك  -٥
، مص넨넨ادر االحت넨넨راق النفس넨넨ي الت넨넨ي تتع넨넨رض لھ넨넨ا عین넨넨ة م넨넨ن ) ٢٠٠٣(آل مس넨넨فر ، فری넨넨دة  -٦

 . التدریسات في جامعة الملك مسعود ، الریاض ، مجلة دراسات الخلیج 
7- Cole , m , 1987 , Burnout among psychologists proessional 

chology .  
8- Joe , E , Cetal , 1999 , Correlates oficevs , Humon Relations . 
9- Nordien , E.S , eteal (1998) Burnout among men and women inwor 

and House , Resources administration . 
  
  
  
  

  )١(ملحق 
  عزیزي المدیر 

  تي المدیرة عزیز
  ...تحیة طیبة 

ألغ넨넨راض خاص넨넨ة بالبح넨넨ث العلم넨넨ي ف넨넨ي الكش넨넨ف ع넨넨ن بع넨넨ض الجوان넨넨ب النفس넨넨یة ذات عالق넨넨ة      
  : بالسلوك االداري یرجى منك االجابة عن سؤالین 

ھل تعاني م넨ن ض넨غوط العم넨ل الترب넨وي واالداري بم넨ا یس넨بب ل넨ك ش넨عوراً  ب넨االحتراق  -١
  . النفسي 

 . فسي ما ھي اسباب شعورك باالحتراق الن -٢
  

  الباحث                                                                                 
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  )٢(ملحق 
  مقیاس االحتراق النفسي بصورتھ النھائیة

  عزیزي المدیر 
  عزیزتي المدیرة 

  ...تحیة طیبة 
     넨넨넨ة بالس넨넨ب المرتبط넨넨ض الجوان넨넨ن بع넨넨ة ع넨넨넨ة علمی넨넨راء دراس넨넨ث أج넨넨روم الباح넨넨لوك االداري ی

لمدیري ومدیرات المدارس الثانویة راجین منكم قراءة كل فقرة من فقرات المقیاس ال넨ذي اع넨د 
  . ال حاجة لذكر االسم . لھذا الغرض ولكم جزیل الشكر والتقدیر 

  الجنس      ذكر              ، أنثى 
  

  سنوات  ) ١٠(مدة الخدمة اقل من 
  

  ت سنوا) ١٠(مدة الخدمة اكثر من 
موافق   الفقرات  ت

علیھا 
بدرجة 
  كبیرة

موافق 
علیھا 
بدرجة 
  متوسطة

موافق 
علیھا 
بدرجة 

  قلیلة

غیر 
موافق 
  علیھا

غیر 
موافق 
علیھا 
  اطالقا

            اشعر باالرھاق والتعب في نھایة الدوام  ١

            اشعر باالحباط من وظیفتي   ٢

            ارغب في ترك منصبي   ٣

            تي االداریةبدأت بفقد الثقة في قدرا  ٤

            اشعر بالملل من ممارسة مسؤلیاتي االداریة   ٥

            اصبحت فظا ً في التعامل مع المدرسین ومع الطلبة   ٦

ال ارغب في استقبال اولیاء االمور وسماع مشكالت   ٧
  ابنائھم 

          

            اشعر بأن العمل یحرقني   ٨

            اشعر بالتوتر طوال الیوم   ٩

بأن العمل االداري سیستنزف طاقتي وصحتي  اشعر  ١٠
  الجسمیة 

          

            اشعر بحیویة زائدة وبروح معنویة عالیة   ١١

            اتعامل مع المشكالت االداریة بھدوء تام   ١٢

            اتفھم مشكالت المدرسین واساعدھم على حلھا   ١٣

وانا استمع مشكالت الطلبة العلمیة ال استرخي   ١٤
  والعائلیة 

          

            اشعر بأني مؤثر ایجابیا ً في عملي وسلوكي االداري   ١٥

  
  


