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كمنبئات باإلحتراق  الرضا المهنيمستوي المواقف الحياتية الضاغطة و
 النفسي لدي معلمات التربية الفكرية
 

 ن عبد العاطيمني كمال أمي/د 


– 
:  

المواقف الحياتية الضاغطة هدفت الدراسة إلى التنبؤ باإلحتراق النفسي من خالل        

كونة من  ، وطبقت الدراسة علي عينة م لدي معلمات التربية الفكريةومستوي الرضا المهني

وإستخدمت الدراسة  قائمة االحتراق النفسي لماسالش . معلمة من معلمات التربية الفكرية) ٦٠(

(Maslach Burn out Inventory) ومقياس ) إعداد الباحثة( ، ومقياس الرضا المهني ،

وتم إستخدام اإلنحدار المتعدد ومعامل اإلرتباط ).إعداد الباحثة(المواقف الحياتية الضاغطة 

المواقف الحياتية وتوصلت نتائج الدراسة إلى إمكانية التنبؤ باإلحتراق النفسي من خالل .بيرسون

 كما توصلت  الدراسة  . لدي معلمات التربية الفكريةالضاغطة ومستوي الرضا المهني المنخفض

وي إلي أن المواقف الحياتية اإلقتصادية الضاغطة وانخفاض الرضا عن طبيعة العمل مع الطالب ذ

  .اإلعاقة الفكرية هي أكثر إنبائًا بإحتمالية تعرض المعلمة لالحتراق النفسي

، معلمات المواقف الحياتية الضاغطة ، الرضا المهني االحتراق النفسي ، : الكلمات المفتاحية

 .التربية الفكرية 
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 Abstract: 
       The study aimed at predicting psychological burnout through stressful 

life events and level of job satisfaction among Female teachers of 

intellectually disabled students. The study was applied to a sample of (60) 

Female teachers of intellectually disabled students. The study used Maslach 

Burn out Inventory, job Satisfaction Scale (prepared by Researcher), 

Stressful life events Scale (prepared by Researcher). Multiple regression, 

Pearson correlation coefficient were used. The results of the study reached 

the possibility of predicting psychological Burn-out through stressful life 

events and job satisfaction among Female teachers of intellectually disabled 

students. The study also found that economic stressful life events and low 

satisfaction with the nature of working with students with intellectual 

disabilities are more predictive of the possibility of teacher exposure to 

psychological burnout. 

Keywords: Psychological burn-out, stressful life events, job satisfaction. 
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الحياة المعاصرة مليئة بالمواقف المتعاقبة الضاغطة علي الفرد ، فقد أصبحت ضغوط الحياة         

ث لما تشكله من تهديدات للمجتمع والعالم بأسره ، خاصة بعد ازدياد الحياة خاصية من سمات العصر الحدي
وتعد المواقف الحياتية الضاغطة خطرا كبيرا علي صحة الفرد وتوازنه ؛ كما تهدد كيانه النفسي لما . تعقيدا 

امه ، ينشا عنها من آثار سلبية ، كعدم القدرة علي التكيف وضعف مستوي األداء والعجز عن ممارسة مه
إلي المعاناة من االحتراق وانخفاض الدافعية والقدرة علي االنجاز والشعور بالضغط النفسي الذي ويؤدي به 

 .النفسي

      وتتأثر الضغوط النفسية بكثير من العوامل ، يتعلق جزء منها بالعمل ومتطلباته ومسؤلياته، ويتعلق الجزء 
ته ورغباته، في حين أن حزءًا آخر من هذه العوامل يتعلق اآلخر بالفرد ذاته وشخصيته ودوافعه وانفعال

 ).١٠٥، ١٩٨٥أحمد صقر عاشور ،(بالجوانب االجتماعية للوظيفة أو المهنة 

       وال شك أن  العمل في مهنة التدريس للتالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية  بما فيه من مواقف متعددة ، وما له 
فمعلمة التربية الفكرية  تحمل علي عاتقها . د تسبب لها الضغط النفسي من مسؤليات تقع علي عاتق المعلمة ق

الكثير من المسؤليات واألعباء كغيرها من البشر عالوة علي األعباء المهنية  األضافية  لمهنتها ، وهذا لما 
لية ، حيث تنطوي عليه هذه المهنة من متطلبات وأعباء إضافية مع فئات متنوعة من االفراد ذوي اإلعاقة العق

يعد كل معاق حالة مختلفة عن الحاالت األخري تتطلب اعداد خطة تربوية خاصة واختيار االساليب التدريسية 
المناسبة ، كما أن تدني القدرات العقلية وانخفاض المستوي التحصيل لدي هذه الفئة ، ينعكس سلبا عليها  مما 

فما تمر به معلمة . ا إلي حالة من اإلحتراق النفسييولد شعور لديها بالضغوط النفسية والتي تؤدي بدوره
التربية الفكرية  أثناء يومها من مواقف حياتية ضاغطة سواء علي مستوي العمل او الحياة بوجه عام  ، له 

 . آثار عميقة في حياتها الشخصية والعملية

يارها ووضعها في المهنة المالئمة        وألن الشخصية اإلنسانية هي الدعامة األولي لإلنتاج ، فإن أحسنا إخت
فلذلك نري مدي . لها ، ووجهناها التوجيه السليم خطونا خطوة كبيرة  نحو الطريق السليم لتحقيق زيادة االنتاج

اهتمام الدول المتقدمة بالرضا المهني؛ النه اذا كان الفرد راضيا عن مهنته  شعر باالرتياح النفسي ، وازداد 
 يعمل بها ، ولذلك أصبح علي المؤسسات مراعاة توجيه مشاعر األفراد الذين ينتمون انتمائه للمؤسسه التي
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، ٢٠٠٣السيد محمد فرحات،(إليها تجاه أدائهم ألعمالهم ، وتشجيع تعاونهم في سبيل تحقيق أهداف المؤسسة  
٢٧٣.( 

ث أن رضا الفرد عن        وهذا ما يؤكد ان العوامل البشرية يجب أن تحتل مكان الصدارة في العمل ، حي
مهنته يعتبر البنية األساسية لتحقيق االستقرار النفسي والرضا المهني ، وينعكس ايجابا علي مدي انجازه في 

فالرضا عن العمل لم يعد مقتصرًا  فقط  علي الجانب المادي كالراتب . العمل من الناحيتين  الكمية والكيفية 
ية االخري ، التي أثبتت كثير من البحوث أنها أهم من الجانب مثال، وإنما تضمن أيضا  الجوانب المعنو

المادي ، فاالشباع المعنوي للمعلم وتحقيق ذاته أصبح مطلبا أساسيا للمعلم ، ولم يعد المال هو القوة الدافعة 
 .الوحيدة للفرد في عمله

 فالشعور ألسرية للفردوا الجسمية بل النفسية، بالصحة عدمه من العمل عن بالرضا الشعور       ويرتبط
 إنخفاض الشعور  ويرتبط.والتوافق النفسية، بالصحة اإليجابي الشعور إلى يؤدي العمل عن بالرضا اإليجابي
 وهذا والنفسجسمية النفسية، والجسمية، واألمراض واالكتئاب، القلق، من أعلى بمعدالت المهني بالرضا
 wall.& clegg 1978 ) اإلنساني للسلوك سلسلة السببيةال فى وسيطة حالة هو المهني الرضا بأن لنا يوحي

 ، األفراد لدى النفسية األبنية أنماط تشكيل فى العمل أثر مواقف عمق عن والدراسات البحوث كشفت فقد (
 بدوره يتكون والذي العام الذات مفهوم من ينبثق الذي الذات تقدير هو المعلم لدي النفسية وأهمها األبنية وأول

 . البيئة فى الموجودة واألشياء اآلخرين، عالقتها باألشخاص فى لذاته ذاته، أو عن الفرد اكاتمن إدر
).(Raskin & Rogers, 1988, 183-96 

       وينعكس أثار الرضا المهني للمعلمة علي كفائتها ومدي إخالصها في عمليه التدريس ، األمر الذي 
كما يعد الرضا المهني محصلة للعديد من . ي اإلعاقة الفكرية تتوقف عليه مسؤلية تعليم وتربية الطالب ذو

الخبرات االيجابية والسلبية المرتبطة بالعمل وينبع تقدير الفرد للعمل و مدي النجاح الشخصي أو الفشل في 
 .(Kenneth, 2006,4)تحقيق األهداف الشخصية في الحياة 

 والعالقات طبيعة العمل ، العائد المادي ، مثل بمتغيراترضا معلمة التربية الفكرية عن عملها         ويتأثر
 المناخ شيوع ومدى العمل، خالل من للترقية والفرصة فى العمل، الزمالء والرؤساء مع االجتماعية

 .العمل إدارة فى الديموقراطي

علقة بالحياة  لكل من المتطلبات واالحتياجات النفسية والصحية والمعرفية وكذا الجوانب المت       ونظرًا
اليومية األخري التي يتميز بها الطالب ذوو االعاقة العقلية والتي توكل بشكل مباشر للمعلمين ، ومع كثرة 
المهام الملقاه علي عاتق هؤالء المعلمين ، مقابل نقص الدعم االجتماعي المشجع وكذلك دوام هذه المعاناه 

التربية الفكرية تلقي الكثير من المعوقات في أداء مهاها فمعلمة . طوال ساعات العمل دون أي مخرج أو بديل 
، ونظرا للتباين في متطلبات الطالب ذوي االعاقة الفكرية ، فتجد معلمة التربية الفكرية نفسها عاجزة عن 
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تقديم المزيد وبذل جهد ، وذلك ما يجعلها في حالة استنزاف متكرر ومتزايد للجهد مما يؤدي بها إلي االحتراق 
 )٤٨٨، ٢٠١٧ناضر يمينة ، .(فسي الن

 لدى المعلم يختلف مستوي الرضا المهني لدي معلم التربية الخاصة تبعا لفئة االعاقة ذاتها         كما
)Cummings,1994) Luckner,2003), (Stempion,2002) ,( Brightweel,1987 (، 

(btetal,1998)  من ارتفاع مستوي االحتراق النفسي ،  فتعاني  معلمة التربية الفكرية 1994)يحي خوله
فيعد االحتراق النفسي أحد أهم اآلثار السلبية لمعاناة معلمة . مقارنة بمعلمة التعليم العام أو االعاقات االخري 

التربية الفكرية من المواقف الحياتية الضاغطة وانخفاض الرضا المهني،  كما يشعر معلمو التربية الفكرية 
فالعمل مع . عاطفي والعقلي والجسدي تنجم عن الضغط المفرط والمستمر لفترات طويلةبحالة من اإلجهاد ال

ذوي االحتياجات الخاصة يأتي في مقدمة المهن التي تؤدي إلى اإلحتراق النفسي، وربما يعود ذلك لعدة 
ذ ذوي طبيعة العمل مع التالمي: عوامل ترتبط بشكل مباشر بعملية تدريس ذوي االحتياجات الخاصة ومنها

االعاقة الفكرية والمشكالت السلوكية لدى بعض األطفال،  ونقص الدافعية لدى نسبة ال يستهان بها من 
التالميذ ، وعدم القدرة على اإلنجاز، مما يسهم في خلق مشاعر الغضب واليأس واإلحباط الذي يؤدي إلى 

 باإلنهاك الجسمي والنفسي ، شعور الفرد: االحتراق النفسي، ومن أعراض ومؤشرات االحتراق النفسي 
عمر (واالتجاه السلبي وفقدان الدافعية نحو العمل، والنظرة السلبية للذات واإلحساس باليأس والعجز والفشل

  .)٢٠٠٥الخرابشة ؛أحمد عربيات،



التي من شأنها أن       نعيش في عالم يعج باألحداث اليومّية والتغّيرات والتقلبات ذات الوتيرة السريعة، و
تؤّثر بصورة مباشرة على الشخص وحالته النفسّية والفسيولوجّية واستقراره، كونه جزء ال يتجّزأ من المحيط 
والعالم الذي يعيش ضمنه، ويقف ذلك جنبًا إلى جانب مع الضغوطات الشخصية التي يتعرض لها اإلنسان في 

المهنّية، أو العائلّية، أو االجتماعّية، أو الثقافّية، والضغوطات حياته اليومية، بما في ذلك الضغوط العملّية، أو 
 . الناتجة عن االلتزامات الحياتية المختلفة، بما في ذلك االلتزامات المالية وغيرها

، ويتّم من خاللها تحديد )ايًا كانت مهنته(      هذا؛ وتعتبر  الضغوط الحياتية  المحّرك الرئيسّي لحياة اإلنسان
درته على التعامل مع المواقف والتغّيرات الحياتية المختلفة، وتؤّثر بصورة مباشرة على حياة األفراد مدى ق

الشخصية، حيث تبدأ من ضغوط ضغوط العمل إلي الضغوط االجتماعّية  واالقتصادية ، والضغوط الصحية 
ضغوط المرافقة للموروثات التي تتطّلب من الفرد التواصل والتفاعل مع المحيط الذي يعيش فيه، وكذلك ال

االجتماعّية والتي تتمّثل بُجملة العادات والتقاليد المفروضة على األشخاص في المجتمع الذين يعيشون فيه، من 
حيث الملبس والتعامالت اإلنسانّية والسلوكّيات وغيرها، وكذلك الضغوطات الجسدّية التي تنتج عن اإلجهاد 

 . لتي تتطلب مجهود عضلي أو عقلي كبيرالبدني المرافق ألداء النشاطات ا
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ة  ق       ف دة كدراس ات عدي رت دراس د ذك
(Berrian,1986;Dawson,1986;Bakai,1990;Strassmeir,1992)         ة ي مهن هذا والعمل خاصة في ف

ا      ددة ، وم التدريس للتالميذ ذوي اإلحتياجات الخاصة  وبخاصة ذوي االعاقة الفكرية بما فيها من مواقف متع
اعي           له من  ي محيطه االجتم ا ف ر به  مسؤليات تقع علي عاتق المعلم، عالوة علي األحداث الضاغطة التي يم

 .واالسري واالقتصادي قد تسبب له الضغط النفسي 

       وقد أصبحت حياة االنسان اليوم ال تخلو من التوتر والضيق الناشء من الضغوط التي يواجهها من يحيا 
لحياة اليومية مليئة بالضغوط النفسية التي تؤثر علي كل فرد في المجتمع طوال في عالم سريع التغير ، فا

فإستمرار التعرض للضغوط النفسية وتراكمها يؤدي إلي ). ١٩٦٨،٥عبد السالم عبد الغفار ،(حياته تقريبا 
، التي تتمثل في الغضب  (Nora  Reilly,1994;Farber&Miller,1991)ظاهرة االحتراق النفسي 

د ، اإلحباط ، إنخفاض الروح المعنوية ، حيث يدفع ذلك الفرد إلي البحث عن منفذ للهروب والبحث عن  الشدي
مهنة أخري ، حيث إستمرار العمل تحت مستويات مرتفعة من الضغط النفسي قد تؤدي إلي إصابته ببعض 

معلم لعمله يؤدي إلي غياب االضطرابات النفسية والجسدية ، كما أن تأثير الضغط النفسي السلبي علي أداء ال
 .(kyriaco,1990,28)المعلم عن عمله وأحيانا تركه مهنة التدريس

      تعد الضغوط النفسية  جزءًا من  طبيعة الوجود االنساني شانها شأن معظم الظواهر النفسية ؛ بحيث ال 
ي تقدير المصادر الضاغطة ، هذا ويختلف األفراد ف.تخلو حياتنا من التوتر الناتج عن الضغوط التي نواجهها 

حيث يعتمد إدراكهم علي خبراتهم الماضية ومعلوماتهم ، واتجاهاتهم ، ومعتقداتهم ، وسمات شخصيتهم 
أن االحساس بالضغوط إحساس في جوهره ) ٢٠١٨،٢٧٦(ويؤكد ناضر يمينة ). ١٩٩٥عادل عبد اهللا ، (

د الفرد علي تحسين أدائه في العمل، ، بينما نسبي ؛ فقد يكون  وجود مستوي معين من الضغوط حافزا يساع
 .نجد أن تعرض فرد آخر لقدر كبير من الضغوط يمكن أن يؤدي  به إلي انخفاض مستوي إنجازه بالعمل 

 مهنة تعليم ذوي االعاقة        وقد أكدت العديد من الدراسات وجود نسبة عالية من الضغوط في مجال
من معلمي التالميذ ذوي االعاقة الفكرية يعانون من % ١٢ أن  (strassmeier,1992)؛ فقد أوضح الفكرية

فالضغوط التي يتعرض لها . مستويات عالية من الضغوط النفسية والتي قد تؤدي بهم إلي االحتراق النفسي
المعلم تعد خطرًا  يهدد مهنة التدريس للتالميذ ذوي االحتياجات الخاصة ، وذلك بسبب ما ينشأ عنها من 

ت سلبية علي المعلم ، حيث أوضح في دراسته علي معلمي التالميذ ذوي اإلحتياجات الخاصة إلي أن تأثيرا
من أفراد % ٧٠علي األقل من أفراد عينة الدراسة يعانون من الشعور بمستويات عالية من القلق، % ٨٠

 . (Buch,1993)العينة يشعرون باالكتئاب

من أهم العناصر التي يعتمد عليها نجاح أي مؤسسه  ،حيث أن        ومما ال شك فيه أن  العنصر البشري 
رضا الفرد عن مهنته  يعتبر اللبنة االولي في تحقيق االستقرار النفسي والمهني وينعكس ايجابيا علي مدي 

ولكن نري أن كثير من األبحاث التي إهتمت بقياس الرضا المهني عند معلمي التربية الخاصة . انتاجه المهني 
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 الشعور على تأثير التالميذ إعاقة لنوع يكون أن يمكن توصلتإلي انخفاض الرضا المهني لديهم ؛  كما؛ قد 
 ), Cummings:1994) Luckner:2003), (Stempion:2002) لدى المعلم العمل عن بالرضا

Brightweel:1987 (،)تراق ، فتعاني  معلمة التربية الفكرية من ارتفاع مستوي االح)  ١٩٩٤يحيي، خولة
من  % ٦٢ان النفسي مقارنة بمعلمة التعليم العام أو اإلعاقات األخري ، وهذا ما أكده  بيتال  حيث وجد

% ٦٨من العينة يعانون من  تبلد المشاعر ، و%  ٨٩المعلمين يعانون من إنخفاض اإلجهاد االنفعالي ، وأن 
 إرتفاع معدل تبلد المشاعر لدي كما توصلت الدراسة إلي. يعانون من إنخفاض  معدل اإلنجاز الشخصي

كما تشير سلمي محمد الحسن  . (btetal,1998)معلمي المعاقين فكريًا مقارنة بمعلمي المعاقين بصريا
 .إلي معاناة معلمات التالميذ ذوي االعاقة الفكرية من االحتراق النفسي علي تبلد المشاعر) ٢٠١٥(

 مباشر ترتبط بشكل التي المشاكل من لعدد نتیجة لمعلمات،وا المعلمین لدى النفسي االحتراق        ویحدث
 استزاف المعلم إلى لها یتعرض التي والخارجیة الداخلیة الضغوط تؤدي حیث التدریس، بعملیة
 النمطي واألداء ونقص الدافعیة، المشاعر، وتبلد بالتالمیذ االهتمام فقدان مظاهره وأهم وانفعالي، جسمي

 ).٢٠٧،٢٨٧اياد محمد يحيي،(.االبتكاریة وفقدان التغیر للعمل، ومقاومة

      مما سبق يتضح أنه البد أن تؤخذ حاجات معلمة التربية الفكرية بنوع من االهتمام كي تشعر بالرضا عن 
فالضغوط النفسية لها . العمل ، وإال تتعرض ألنواع من الضفوط النفسية التي قد تؤثر علي توافقها النفسي 

ية والسلبية ، وإذا كانت المواقف الضاغطة في حدود إمكانيات وقدراتها ، فانها تساعدها علي جوانبها االيجاب
أما إذا كانت تفوق إمكاناتها وقدراتها ؛ فإنها تؤدي . الرضا عن العمل وعلي تحقيق التوافق النفسي والمهني 

ا كانت قوة الضغوط النفسية إلي اإلحباط وما يالزمه من إغتراب عن الذات واالنفصال عن المجتمع ، وكلم
لذلك  تنحصر مشكلة الدراسة في  الكشف عن دور كًال . شديدة إزدادت إحتمالية خروجها عن التوافق السليم

الرضا المهني في التنبؤ بمستويات اإلحتراق النفسي لدي معلمات التربية & من  المواقف الحياتية الضاغطة 
  .الفكرية



األحتراق & هل توجد عالقة ارتباطية بين المواقف الحياتية الضاغطة وكال من الرضا المهني المنخفض  -١
 النفسي لدي معلمات التربية الفكرية ؟

 األحتراق النفسي لدي معلمات التربية الفكرية ؟& هل توجد عالقة ارتباطية بين الرضا المهني المنخفض  -٢
يسهما كال من المواقف الحياتية الضاغطة ومستوي الرضا المهني المنخفض في التنبؤ إلي أي مدي  -٣

 باألحتراق النفسي لدي معلمات التربية الفكرية ؟ 

  إليتهدف الدراسة الحالية  
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  التعرف علي وجود عالقة بين المواقف الحياتية الضاغطة وكًال من مستوي الرضا المهني المنخفض
 . تراق النفسي لدي معلمات التربية الفكريةواإلح

  التعرف علي وجود عالقة مستوي الرضا المهنيالمنخفض  واإلحتراق النفسي لدي معلمات التربية
 . الفكرية

  التنبؤ من خالل المواقف الحياتية الضاغطة ومستوي الرضا المهني المنخفض باإلحتراق النفسي لدي
 . معلمات التربية الفكرية



تنبثق أهمية الدراسة الحالية من جانبين نظري وتطبيقي ؛ فمن الناحية النظرية حاولت الدراسة إلقاء         
المواقف الحياتية الضاغطة (الضوء علي األطر النظرية والدراسات السابقة  الخاصة بمتغيرات الدراسة 

بينما تتمثل أهمية الدراسة التطبيقية في بناء أدوات . ةلمعلمة التربية الفكري) والرضا المهني واإلحتراق النفسي
لقياس كل من الرضا المهني والمواقف الحياتية الضاغطة لدي معلمة التربية الفكرية ، فضًال عن االستفادة 
من نتائج الدراسة في رفع مستوي الرضا المهني لدي المعلمات وتقليل أثر الضغوط التي يتعرضن لها ، 

  .ن التوافق النفسيوصوال لحالة م



المواقف التي تمر بها معلمة التربية الفكرية أثناء هي :   stressful life eventsالمواقف الحياتية الضاغطة
سواء كانت علي المستوي االسري او االجتماعي او االقتصادي (يومها وتعتبر مصدرا ضاغطا عليها 

ق النفسي ؛ وهذا ما يقيسه المقياس المعد من قبل الباحثة في الدراسة والتي قد تعرضها لالحترا) أوالصحي
الحالية ، يتحدد  إجرائيا بالدرجة التي تحصل عليها معلمة التربية الفكرية علي مقياس المواقف الحياتية 

 .الضاغطة

احي المادية تقبل معلمة التربية الفكرية لعملها من حيث النوهو مدي : job statisfaction الرضا المهني
وطبيعة العمل، وعالقتها مع الزمالء والرؤساء وفرص الترقي، وهذا ما يقيسه المقياس المعد من قبل الباحثة 
في الدراسة الحالية ويتحدد إجرائيا بالدرجة التي تحصل عليها معلمة التربية الفكرية علي مقياس الرضا 

 .المهني 

دانية سلبية تتمثل في الشعور باإلجهاد النفسي، وتبلد المشاعر هو حالة وج:  burn - out اإلحتراق النفسي 
فضال عن إنخفاض اإلنجاز لدي معلمة التربية الفكرية ،وينشأ هذا الشعور نظرًا لكثرة التعرض للمواقف 
الحياتية الضاغطة، وإنخفاض الرضا المهني لديها، وهذا ما يقيسه المقياس المستخدم  في الدراسة الحالية 

 .  بالدرجة التي تحصل عليها معلمة التربية الفكرية علي مقياس االحتراق النفسي لماسالش اجرائياويتحدد
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أولئك المعلمات الالتي تقمن بالتدريس للطالب ذوي االعاقة الفكرية المتوسطة : معلمات التربية الفكرية
 .بمدارس التربية الفكرية 

معلمة من  ) ٦٠(من معلمات التربية الفكرية وبلغ عددها تكونت عينة الدراسة األساسية  : حدود الدراسية
  .٢٠١٨-٢٠١٧محافظة أسوان خالل العام الدراسي 





**  
المواجهة؛ فيدخل  على الفرد قدرة تفوق يةبيئ أحداث" يري  الزاروس أن المواقف الحياتية الضاغطة        

الفرد في حالة من التوتر اإلنفعالي تنشأ من المواقف التي يحدث فيها إضطرابات في الوظائف الفسيولوجّية 
، وتشمل  الضغوط العادية الروتينّية المتمّثلة "والبيولوجّية، وعدم كفاية الوظائف المعرفية الالزمة لمواجهتها

ليم والعواطف، وكذلك الضغوط غير العادية مثل الكوارث واالعتداءات المختلفة وغيرها، في العمل والتع
 واجتماعية عاطفية أحداث "بينما يعرفها ميشيل . (Lazarus, 1976, 12) "وضغوط قصيرة وطويلة المدى

 (Michael, 1991,11).في المستقبل الفرد سلوك على والفقدان، تؤثر والحرمان كالفشل واقتصادية

 نتيجة ، الفرد كاهل تثقل زائدة  أعباء عن عبارة هي )٣٥٣، ٢٠٠٧(مصطفى السميري      بينما يري أبي
 . حياته إليومية في لها يتعرض التي وقاسية صعبة وظروف ، وتوترات لمروره بأزمات

يومها وتعتبر مصدرًا  بأنها المواقف الحياتية التي تمر بها معلمة التربية الفكرية أثناء وتعرفها الباحثة     
والتي قد تعرضها ) سواء كانت علي المستوي اإلسري أو اإلجتماعي أواإلقتصادي أو الصحي(ضاغطًا عليها 

 .لإلحتراق النفسي 

  
 stressful life events theory: الضاغطة الحياتية المواقف نظرية -١

التي يتعرض لها الفرد خالل مراحل  الضاغطة الحياة ومتغيرات األحداث نظرية علي     ركزت هذه ال 
 المهني والمجال العائلي كالمجال الحياة كافة، مجاالت في الفرد على تأثير لها يكون أن يحتمل حياته، والتي

 تؤثر التي األحداث هذه الدراسي، وأن أو المجال التعليمي عن فضًال اإلقتصادي والمجال اإلجتماعي والمجال
 خطر تعرض الفرد زيادة إلى تؤدي أن يمكن مفرحة محزنة أو سلبية أو إيجابية تكون قد والتي الفرد على

 والعنيفة المفاجئة األحداث أو الضاغطة األحداث الدارسات أن من الكثير أكدت فقد باألمراض؛ لإلصابة
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القلب  أمراض وأبرزها باألمراض لإلصابة تؤدي الطبيعية والنكبات والكوارث الحرب زمن في تحدث كالتي
(Hacket and Lanbory, 1983,10-11).  

 ,person- environment compatibilty theory)     والبيئة  الشخص بين التوافق نظرية -٢
1977) 

 لفهم ماعيةواالجت المادية وبيئته الفرد من كل إلى النظر ألهمية النظرية لهذه األساسية الفكرة     إستندت
 زروس الا قبل من النظرية هذه وضع ، وتم (steers &  porter, 1983,34)  السلوك اإلنساني  وتفسير

 المتطلبات إدارك ،وأن والبيئة الفرد بين التعامل من تنشأ الضغوط النفسية  أن الي  اذ توصل)١٩٦٦(عام 
 على المفروضة الضغوط هذه أن عن ضًالف المتاحة له للوسائل تجاوزا أو عبئًا تشكل الضاغطة للمواقف

 في تغيير أي أساس وأن فسيولوجية؛  أو أو نفسية حضارية تكون فقد مختلفة وأشكال بأنماط تكون الفرد
 الشخص بين التوافق ان يرى إذ.  (sutterley, 1981,3) معها للتعامل أخرى وسائل منه يتطلب التوازن
 هــوبيئت الشخص نمط بين التفاعل عملية : وتعد وكـــالسل يحدد ما هو ويــالحي المجال تمثل التي والبيئة

 (Rodger, 1980,71) ة السلوك ـفي دراس ةـاألهمي ذات ورــاألم من ، اإلدراك قــطري عن دثـــتح يــالت
)  (Wilson & keneisl, 1996  

 والتعامل الحياة متطلبات مع الضغوط بالتكيف مع التعامل  يخفق عندما الفرد على    ويبدأ تأثير الضغوط
تقدير  إلى هذا تقييمه في مستندا يهدده موقفا هناك ان الفرد أدرك ما  الضغوط متى تظهر و ، سليم بشكل معها

 التغيرات وتقدير للتعامل سلوكية محاوالت وظهور االنفعالية حياته متطلبات مع التعامل في وآلياته الموقف
وفي ضوء هذه النظرية , .(Lazarus & Folkman, 1981:13) الحدث أو فالموق ذلك عن الناتجة النفسية

 :وهما الموقف الضاغط؛ لتقييم مرحلتين هناك 

 يقيم تهديده،فقد ودرجة نوع الضغط حول معينا حكما الفرد إصدار إلى  يشير:االبتدائي أو األولي التقويم .١
 الخ..ضار غير أو أو خفيفًا،ضاًر شديدًا ،ايجابيًا أو سلبيًا انه على له يتعرض الذي الموقف الفرد

 يتم حيث ، والتقييم االختيار وحرية الضاغطة معالمواقف التعامل مصادر فيه الفرد يحدد:الثانوي  التقويم .٢
 العمليتين هاتين تأخذا البد أن لذلك.   نجاحها واحتمال أي منها اختيار ونتائج المتاحة التعامل طرق تقييم

 :ليي ما بالحسبان

 . لديه الدافع وقوة ومعرفته ذكاء الفرد  وتشمل: النفسي التركيب- أ

ٕوا للفرد المهدد الحدث على السيطرة درجة وتشمل المعرفية الخصائص-ب ومالزمته  بحدوثه التنبؤ مكانية◌
 من التخلص بهدف )السلوكية ، ، المعرفي الفسيولوجية(. المتاحة لمواجهة الضغوط البدائل أحد له ، اختيار

 Hockett and Lonbry,  1983, 14-17)  (الضاغط          الموقف تأثير

 : هي للضغوط مسببة أساسية مصادر ثالث ؛ هناك لهذه النظرية ووفقًا
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 المجتمع، رد ا أف من كبيرة أعداد في تؤثر والتي والقوية المفاجئة األحداث  ويشمل:األول المصدر .١
 .االقتصادي المستوى ديوتر الطبيعية، كالحروب والكوارث

 عنها تختلف أنها إّال وقوية مفاجئة كونها في األول المصدر ألحداث مفاجئة أحداثًا  ويشمل:الثاني المصدر .٢
 .والوفاة والفشل المرض أحداث ومنها األشخاص من قليل عدد على تأثيرها من حيث

 البيئة مع متوافق خاللها الفرد يكون والتي والمزمنة المستمرة المشكالت اليومية  ويشمل:الثالث المصدر .٣
الزوجية  الوقت، كالمشكالت من طويلة لفترة النفسية المشكالت بعض تأثير من يعاني ولكنه بمستوى معين

 :هما الضاغطة العوامل من نوعين إلى )١٦  ،١٩٩٥ ، العبادي (وغيرها والدراسة العمل مشكالت

يواجهها   التي )واالقتصادية االجتماعية، ، األسرية(  الخارجية داثاألح تشمل وهي : البيئية المتطلبات .١
 .معها التوافق منه وتتطلب حياته في الفرد

 تحقيق مثل خالل حياته لتحقيقها يسعى التي وأهدافه الفرد طموحات تشمل وهي:الشخصية المتطلبات .٢
 ) ٢٣، ١٩٩٨، االميري) ( ٢٣) (Coyne, 1980, 152). .دراسي مرتفع مستوى

 (Self-Efficacy Theory)نظرية فاعلية الذات لباندورا  -٣

 ولقدرته على االنجاز من معين مستوى تحقيق على لقدرته بتقويمه يتعلق الذاتية لفاعليته الفرد إدراك        أن
 ىوعل التي تعترضه للعوائق التصدي في مثابرته ومدى سيبذله الذي الجهد مقدار وعلى ، باألحداث التحكم
 ,Bandura) .تكيفه في سيعانيه الذي التوتر مقدار وعلى سلوكه يعوق أو يسهل وهل التفكير، في أسلوبه

 يركزون الذات قوي بفاعلية أحساس لديهم الذين فاالفراد. يواجهها  التي البيئية المطالب مع (563, 1987
 يساورهم الذين األفراد وبالمقابل فإّن ، لها مناسبة حلول إلى التوصل ويحاولون المشكلة تحليل في انتباههم

 مطالب يواجهون عندما في الهموم أنفسهم ويغرقون الداخل إلى انتباههم يحولون الذاتية فاعليتهم في الشك
 فشلهم ويتصورون لديهم الفاعليةالذاتية وقلة القصور جوانب في التركيز في يسهبون انهم ، الصعبة البيئة
 االستخدام من ويحد والضغط التوتر :يولد السلبي التفكير من النوع هذا سلبية،أن نتائج إلى بدوره يؤدي الذي

 Bandura & wood, 1989 , 505) .( المعرفية للقدرات الفعال

 ضبط سلوكه على القدرة لديه بأن الفرد إحساس هو الناجح النفسي للتوافق األساسية المعالم أحد إّن       
 ومشاعره يصبح وأفكاره سلوكه ضبط على القدرة لديه أن الشخص يدرك عندماف ، ومشاعره وأفكاره وبيئته
 بوجود لدى الفرد القلق حاالت وتقترن سليمة، عالقات بناء وعلى ، الحياة ضغوط مع التعامل على قدرة أكثر

 خالل من هاتجنب ال يمكن السيئة األشياء وان ، عليها الحصول يمكن ال الحياة في الجيدة األشياء بأن معتقدات
 الدافعية ضعف و الفعال غير السلوك تنتج عنها  قد المعتقدات هذه مثل أن ومع ، الفرد يبذلها التي الجهود
  Maddux, 1987 , 39). (لالنجاز

 Bagozz & Warshow, theory 1990)( المحاولة  نظرية -٤
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 ويتحقق ، المحاولة بطريقة نحوها سعيال يتم عملية الصعبة األحداث أو  النظرية المواقف عدت هذه        قد
 أنواع ثالثة بين التمييز ينبغي هنا ومن ، الوصول إليه الفرد يحاول الهدف الذي أساس أنها على فيها النجاح

 الموقف وثانيها ، النجاح من الموقف أولها المواقف وهذه الصعبة المواقف التعرض إلى حالة في المواقف من
 يضع فانه ما موقفًا أو صعبًا موقفًا يجابه الذي فالفرد الهدف، مالحظة عملية من وقفوثالثها الم ، الفشل من

جدير  صعب بسلوك يتعلق األمر أن نجد وهكذا الموقف، ذلك من تحقيقه إلى يرمي الذي عينه الهدف نصب
 النجاح والفشل وقعاتت وان ، الذاتية الكفاءة نحو تتجه الذاتية الفاعلية توقعات أو السلوك ضبط أن ، بالمحاولة

 لمنع األفراد فمحاوالت .Schwarzer,1995:115- 116) (الهدف بذلك يتعلق فيما ذاتية احتماالت عن تعبر
 للتنبوء أي سبب تقدم ال ، فشلت التي المحاوالت عدد أن كما ، ويعززونها عليها يستمرون تجعلهم الفشل
 الفرد لدى خاصة وتنمو كفاءات بناء يتم الفاشلة كثيرةال المحاوالت خالل من انه نجد العكس على بل السيئ
 (Schwarzer, 1995 , 120) .واإلخفاقات  األخطاء تجنب خاللها من يستطيع ذاتية وكفاءات فاعلية

 .       وقد تبنت الباحثة في الدراسة الحالية نظرية المواقف الحياتية الضاغطة 

**

 Medicalان دراسة مواقف الحياة الضاغطة قد اخذت اشكاال متعددة ، ففى الطب التقليدى        
Tradition كانوا يتعاملون معها باعتبارها مجموعة من ردود الفعل النفسية ةالجسمية للعوامل الضارة عند 

رض لها الفرد الفرد ، بينما علماء االجتماع يتعاملون معها باعتبارها محركات لالضطرابات التى يتع
Lazarus,1993) ( ثم انتشرت دراسات المواقف الحياتية الضاغطة فى مجاالت العمل المختلفة كمجال

وأشارت العديد من الدراسات التي تهتم . الصحة العقلية ومستشفيات الطب النفسى ، ومجال مهنة التمريض
ياتية الضاغطة ركيز على المواقف الحبمواقف حياتية ضاغطة متعددة للطالب الجامعى دون االهتمام او الت

الشخص ،البيئة النفسية ، العالم : ، خاصة ان لكل طالب مجاله الحيوى الذى ينتج من ثالثة مكونات هى له
 ).١٩٩٨زينب شقير،(الخارجى 

  فمن الممكن أن تنشا العوامل المثيرة للضغط  والتوتر من المكونات الثالثة للمجال الحيوى للفرد ، أما 
عامل الثانى فيتضمن االستجابة وهى ردود الفعل النفسية أو الجسمية او السلوكية تجاه الضغط ، ويكثر ال

أما العامل الثالث فهو التفاعل بين العوامل المثيرة من بيئة خارجية ... اإلحباط والقلق : ظهور اسجابتان هما 
انى إضطرابًا ما ، فهو يعاني من خلل ما فى أو داخلية أو من الفرد نفسه واإلستجابة لها ، فالشخص الذى يع

أحد مكونات المجال الحيوى للفرد ، وهذا يعنى إنه يقع تحت تأثير ضاغط نتيجة التفاعل بين العوامل المثيرة 
 ) ٤٧-٣٥، ١٩٩٣حسين طاهر ، ( لنفسى واإلستجابة المكررة لها من إحباط وقلق يجعله ال يتمتع باإلستقرار ا

بان أهم مصادر المواقف الحياتية الضاغطة تتمثل فى ) ١٩٩٤( حمن الطريرى     ويوضح عبد الر
، كالثورة والغضب، المشكالت االقتصادية، )االنفعالية ( المشكالت الذاتية للفرد واهمها المشكالت النفسية 
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لضاغطة ما وتتنوع مستوي شدة  المواقف الحياتية ا.  ،المشكالت االجتماعية) االسرية (المشكالت العائلية 
كزحمة المرور واالنزعاج في الطريق للعمل، المستوي المتوسط ، المستوي الشديد :  بين المستوي البسيط

 . كالحروب واالنهيار االقتصادي والتلوث البيئي بمواد خطرة

 :تأثيرات المواقف الحياتية الضاغطة **

لتأثيرات صعبة التحمل وتستمر تؤثر ضغوط الحياة على الفرد بأشكال متعددة، وقد تكون هذه ا   
: تأثيرات نفسّية: لفترات طويلة، أو تأثيرات بسيطة تستمر لمدة قصيرة من الزمن، وتتمثل هذه التأثيرات في

هي التغيرات التي تتشكل لدى الفرد، وتعيق قدرته على التركيز واالنتباه، وُتحدث اضطرابات في الذاكرة، 
ره بالحزن واالكتئاب، مع العلم أّن استمرار هذه التأثيرات لمدة طويلة وتزيد سرعة غضبه واستثارته، وُتشع

قد يؤدي إلى ظهور مشكالت أعظم من التأثيرات نفسها، كاضطراب العالقات العائلّية واالجتماعّية، وعدم 
تعرف أيضًا بالتأثيرات : تأثيرات فسيولوجّية. القدرة على اكتساب المهارات التي يسعى للحصول عليها

لجسدّية، وهي التي تحدث في وظائف أعضاء الجسم، كتحسين عملّية التمثيل الغذائّي التي تعمل على إمداد ا
الجسم بالطاقة؛ لتمّكنه من مواجهة الضغوطات، وتحسين نشاط عضلة القلب؛ لتتمّكن من ضخ الدم ألنحاء 

 وبالتالي يؤّدي استمرار هذه الجسم، وتحسين مهام الجهاز التنفسي، باإلضافة إلى زيادة نشاط العضالت،
التأثيرات إلى مضاعفة األمراض في الجسم، فيعاني الشخص من ارتفاع ضغط الدم، ومستوى السكر، 

تحدث التغيرات في السلوك نتيجة حدوث التأثيرات السابقة المتمّثلة : تأثيرات سلوكّية. وغيرها من األمراض
عّية، وتنخفض قدرته على إنجاز أعماله، وتنقص رغبته في تناول في النفسّية والجسدّية، ويصبح الفرد أقّل داف

  .الطعام، تختّل ساعات نومه

 : دراسات تناولت المواقف الحياتية الضاغطة لدي معلمي التربية الفكرية

 التعرف علي العالقة بين المواقف الحياتية (sandin,2006,375) كما حاولت دراسة ساندين وآخرون 
وأسفرت نتائج الدراسة عن . فردًا) ١٨٧(ضطرابات اإلنفعالية ، وقد بلغت عينة الدراسة الضاغطة وبعض اإل

كما توصلت نتائج . وجود عالقة معنوية بين ضغوط الحياة وإضطرابات القلق ، واإلكتئاب والوسواس 
ب الدراسة إلي أن أكثر اإلضطرابات الناتجة عن المواقف الضاغطة هي إضطرابات القلق ، واإلكتئا

  .والوسواس  وتليها مشكالت صحية

إلى التعرف على األهمية  )٢٠٠٩(ديبه موسى الزين &    وهدفت دراسة نظمي عودة أبو مصطفى 
النسبية لمجاالت مقياس مصادر ضغوط العمل لدى معلمي التربية الخاصة في محافظات غزة ، مع التعرف 

الجنس ، الحالة االجتماعية، :  ؛ تعزى لمتغيراتعلى الفروق المعنوية في مجـاالت مقياس موضع الدراسة
وقد تكونت عينة  . المؤهل العلمـي، سـنوات الخبرة ، نوع إعاقة الطفل ، فئة المعلم ، ونوع وظيفة المعلم

اإلعاقة العقليـة ، اإلعاقـة الـسمعية، اإلعاقـة البصرية، وصعوبات التعلم في الفصل : الدراسة من معلمي فئات
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واستخدم مقياس مصادر  .معلمًا ومعلمة( 183)م ، وقوامهـا ٢٠٠٨/٢٠٠٩ول للعام الدراسـي الدراسي األ
واستخدم لمعالجة نتائج  .الباحثين: ضغوط العمل لدى معلمي التربية الخاصة في محافظـات غـزة ، إعداد

، ) ت(النسبي ، اختبارالمتوسط الحـسابي، االنحـراف المعياري ، الوزن :الدراسة األساليب اإلحصائية التالية
وقد بينت نتائج الدراسة إن أكثر مصادر ضغوط العمل شيوعًا لدى  .تحليل التباين األحادي ، واختبار شيفيه

مجال :  ، يليه على التوالي ٤٦٫٨٥معلمي موضع الدراسة ، هو مجال العالقـة مـع األطفال،ووزنه النسبي 
،ثم مجال  %٦٥٫٧٧مجال العالقة مع الزمالء ، بوزنه النسبي ف% ، 55.83الراتب والترقية ، بوزنه النـسبي 

ثـم  % ٠٦٫٧٤، فمجال ظروف العمل، بوزنه النسبي  % ٧٧٫٧٥العالقة مع أوليـاء األمور، وزنه النسبي 
  59.71%.، فمجال بيئة العمـل بوزنـه النـسبي  %٨١٫٦٣مجـال العالقـة مع مدير المؤسسـة، وزنه النسبي 

 التعرف علي عالقة ضغوط العمل باألعراض إلي) ٢٠١٥(سامي نصحي    وهدفت دراسة
، عدد سنوات ) اناث-ذكور(النفسجسمية والرضا عن الحياة ، والفروق في ضغوط العمل باختالف النوع 

وتألفت عينة الدراسة من ).  متزوج -أعزب(، الحالة االجتماعية ) طويلة – متوسطة –قصيرة (الخبرة 
) ٨٢(اناث، ) ٥٧(  ذكور،٦٤ة من معلمي مدارس التربية الفكرية بمحافظة سوهاج بواقع معلم ومعلم) ١٢١(

وتمثلت أدوات الدراسة مقياس ضغوط . من ذوي ذوي سنوات الخبرة الطويلة ) ٢٦(أعزب ، ) ٣٩(متزوج 
ابو النيل برودمان واخرون وترجمة محمود (العمل ، قائمة كورنل الجديدة للنواحي العصابية والسيكوسوماتية 

، واختبار تفهم الموضوع )اعداد الباحث (، ومقياس الرضا المهني  ، واستمارة المقابلة الشخصية ) ١٩٩٥،
، وتوصلت الدراسةإلي وجود عالقة ارتباطية موجبة بين درجات معلمي )١٩٥٣اعداد مواري ومرجان ،(

ة الفرعية والدرجة الكلية لدي عينة التربية الفكرية علي مقياس ضغوط العمل ومقياس االعراض النفس جسمي
الدراسة، توجد ارتباطية سالبة بين درجات معلمي التربية الفكرية علي مقياس ضغوط العمل ومقياس الرضا 

توجدعالقة ارتباطية سالبة بين درجات معلمي التربية الفكرية علي مقياس .عن الحياة لدي عينة الدراسة
وال توجد فروق بين متوسطات درجات .ن الحياة لدي عينة الدراسة االعراض النفسجسمية ومقياس الرضا ع

عينة الدراسة علي مقياس ضغوط العمل تبعا الختالف النوع لصالح االناث ، والحالة االجتماعية لصالح 
توجد فروق بين متوسطات درجات عينة الدراسة علي . المتزوج ، وال توجد فروق تعزيإلي سنوات الخبرة

 النفسجسمية تبعا الختالف النوع الصالح االناث ، والحالة االجتماعية لصالح المتزوج ، وال مقياس األعراض
توجد فروق بين متوسطات درجات عينة الدراسة من معلمي التربية . فروق تعزيإلي سنوات الخبرة–توجد 

حالة االجتماعية الفكرية علي مقياس الرضا عن الحياة تبعا الختالف متغيرات النوع لصالح الذكور ، وال
يختلف البناء النفسي وديناميات الشخصية لدي .لصالح االعزب، وال توجد فروق تعزيإلي سنوات الخبرة

الحالتين االكثر في ضغوط العمل عن الحالتين االقل في هذه الضغو من منظور المنهج االكلنيكي باستخدام 
 .اختبار تفهم الموضوع للكبار
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إلي تقييم مستوي االحتراق النفسي والضغوط لدي معلمي ) Remano timothy) 2016هدفت دراسة 
وتالفت . التربية الخاصة والعالقة بينهما وبين متغيرات الجنس وسنوات الخبرة والعمر وونوع وشدة االعاقة

وإستخدمت الدراسة قائمة ماسالش لإلحتراق النفسي .  معلما بمدارس جنوب فلوريدا ١١٥٦عينة الدراسة 
وتوصلت الدراسة إلي أن معلمي التربية الخاصة يعانون من .دراك المعلمين لالصالح المدرسيومقياس ا

وأن شدة االعاقة ليس لها عالقة . مستوي إحتراق نفسي وضغوط اقل من زمالئهم بمدارس التعليم العام
امل منبئ  وتوصلت الدراسة ان الضغوط التي تتعرض لها المعلم ع. بمستوي الضغوط او االحتراق النفسي

وأن المعلمين األعلي . بمكونات االحتراق الثالث، والعمر أكثر المتغيرات عالقة بمكون باإلنجاز الشخصي
مستوي تعليمي هم اقل من زمالئهم في مستوي االحتراق والضغوط ، فهم اعلي من زمالئهم علي بعد االنجاز 

 نفعالي الشخصي ولكن يختلفوا في أن لديهم مستوي عال من االجهاد اال

 Job Satisfaction :الرضا المهني: ثانيا

 إن للعمل مكانة مهمة في حياة األفراد والمجتمعات ، حيث أنه السبيل الرئيسى لنهضة األمم ، 
وتحقيق التقدم لها في كل المجاالت، عالوة علي ذلك فإن له أهمية كبري تتجلي في أنه يساعد الفرد علي 

 واالجتماعي ، من حيث تلبية رغباته في تحقيق ذاته والحاجة للشعور بأنه التوازن علي الصعيدين النفسي
عضو مفيد ، ومؤثر في مجتمعه ، وليس علي الهامش ، إضافة إلي أنه يمد الفرد بالخبرات الكثيرة في مجال 

 العمل، ومن العمل الذي يعمل به ، كما أنه يعد ميدانًا عمليا للتدريب علي الحياة في جماعة من الزمالء ورفقاء
 .ثم فإن العمل هو العملية التي تسبب الرضا 

ان الرضا المهني لم يعد مرتبطا بالجانب المادي ) ٢٧٤، ٢٠٠٣( ويشير السيد محمد محمد فرحات 
المحسوس فقط كالراتب مثال ، وانما تعداهإلي الجوانب المعنوية األخري التي أثبت الكثير من البحوث أنها 

دي ، فاالشباع المعنوي للمعلم وتحقيق ذاته أصبح مطلبا أساسيا للمعلم المصري ، ولم يعد أهم من الجانب الما
 .المال هو القوة الدافعة الوحيدة للفرد في عمله 

 وتعتبر مشكلة الرضا المهني لمعلم التربية الفكرية من اهم المشكالت التي تشغل علماء النفس 
ن الرضا المهني للمعلم تنعكس اثاره علي كفاءته ومدي والتربية الخاصة في الوقت الحاضر ونظرا ال

اخالصه في عملية التدريس االمر الذي تتوقف عليه مسؤلية تنشئة أجيال المستقبل ودرجة الرضا النفس 
والمهني للمعلمين هي نفسها التي تحميهم من الضغوط النفسية التي يتعرضون لها ، فكلما انخفضت  درجة 

 .رتفعت درجة معاناتهم من االحتراق النفسيالرضا المهني كلما ا

 :مفهوم الرضا المهني 

هاني عبد الحفيظ & تناولت دراسات عديدة مفهوم الرضا المهني فعرفه كًال من سعد محمد السطوحي
بأنه الرضا الناتج عن شعور معلمي التربية الفكرية بتقدير المجتمع لما يقدمونه من ) ٨٠٥، ٢٠١٤(
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طبيعة العمل واالجر المادي الذي يتقاضونه وفرص وعدالة الترقي والشعور تضحيات، ورضاهم عن 
الرضا الوظيفي على أنه عدد الموظفين الذين )Petty,  ،2005)في حين رأي. بالرضا عن الحياة بوجه عام

 . يحبونهم أو يكرهونهم العمل ومدى تحقيق توقعاتهم بشأن العمل

 مدي تقبل معلم التربية الفكرية لعملها من حيث النواحي المادية بانه:   وتعرفه الباحثة الرضا المهني  
 .  وطبيعة العمل ، وعالقته مع الزمالء والرؤساء وفرص الترقي

 : نظريات الرضا المهني

النظريات المفسرة للرضا المهني  علي النحو ) ١٤٨-١٤٧، ٢٠٠٩( سيد البهاص & أورد محمد عبد الظاهر
 :التالي

حيث تري ان عيش الفرد في ظروف حياتية  طيبة ، يشعر فيها باالمن والنجاح في  : نظرية المواقف -١
 تحقيق ما يريد من يرميإليه من اهداف هو المصدر الرئيسي في الرضا عن الحياة

تري ان مرور الفرد بخبرات سارة وممتعة وادراكه لهذه الخبرات السارة   : نظرية الخبرات السارة -٢
وتري ان ادراك الفرد للخبرات السارة نسبي ويختلف من فرد . فرد عن العملبالعمل هي مصدرا لرضا ال

 .الخر 
وتري ان رضا الفرد في العمل يتحقق عند يقارن الفرد بغيره من حيث ما  : نظرية المقارنه مع االخرين -٣

 . فالتفوق علي االخرين من اهم مصادر الحياة .حققه من انجازات وأعمال افضل مما حققه االخرون 
ويري أصحابها ان االنسان يصإللي درجة الرضا عن العمل اذا  :نظرية الفجوة بين الطموح واالنجاز -٤

ويدعو أصحاب هذه النظريةإلي تحقيق التوزان بين . ماحقق طموحاته  أو عندما تكون قريبة من من طموحاته
ان ذلك يشعره بالكفاءة الطموحات واالمكانيات ، فاذا وضع االنسان لنفسه طموحات يقدر علي تحقيقها ف

 .والجدارة والنجاح، فيرضي عن نفسه ويسعد بحياته 

     وقد تناولت دراسات الرضا المهني في عالقته باالحتراق النفسي عند معلمي التربية الفكرية  كدراسة 
Fumi TAKEDA1 & Sadahiko NOZAKl)   (2001 إلي بحث العالقة بين االحتراق وهدفتوالتي 

 ٣٨٢وتكونت الدراسة من . عوامل المهنية لدي العاملين مع االطفال ذوي االعاقة الفكريةالنفسي وال
وتوصلت نتائج . مركز لرعاية االطفال ذوي االعاقة الفكرية ) ٧١(من العاملين ب )  الممرضين والمعلمين(

لرضا عن العالج او الدراسةإلي جود عالقة بين االحتراق النفسي وبين أعباء العمل والرضا المهني، وعدم ا
الرضا (التعليم المقدم، والمساندة االنفعالية، والنفور من التعامل مع االطفال، حيث وجد أن االنخفاض في 

اعباء العمل، والنفور من التعامل مع االطفال ذوي االعاقة الفكرية (، واالرتفاع في )المهني والدعم االنفعالي
يؤديإلي ارتفاع مستوي االحتراق النفسي لدي العاملين مع االطفال ) دموعدم الرضا عن التعليم او العالج المق

وتوصي الدراسة بضرورة تحسين العمل المؤسسي والدعم المقدم ومستوي نظم .ذوي االعاقة الفكرية
 . التدريب
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إلي الكشف عن مستوي الرضا المهني لدي معلمي louise strydom (2012) دراسة   كما سعت   
، بمعدل خبرة )  من االناث ٧٣ – من الكور ٢٨(معلما ) ١٠١(وتكونت عينة الدراسة من . ة  التربية الخاص

مدارس للتربية ) ٦( معلما بخبرة أكثر من عشرة سنوات يعملون ب ٤١ سنوات، ١٠-٠ معلم بخبرة ٦٠(
 Lofquist )واستخدمت الدراسة استبيان ميسوتا للرضا الوظيفي اعداد .  مناطق مختلفة ٦الخاصة و 

England & David Weiss,1967). ين بمستوي متوسط من الرضا أشارت النتايجإلي تمتع المعلم
 . ، ووجود فروق في مستوي الرضا المهني بين المعلمين باختالف المنطقة وليس تبعا للنوع او الخبرة المهني

االحتراق النفسي  التي إلي تحديد مستوي الرضا المهني ومستوي Mathw (2013)بينما هدفت دراسة 
وقد استخدمت . وتأثير كل منهما علي الصحة النفسية لدي عينة من معلمي التربية الخاصة ببنجالديش 

، (stempten,Lorie,2002)وتمثلت أدوات الدراسة في مقياس الرضا المهني . الدراسة المنهج االرتباطي 
وتالفت عينة الدراسة من . ية إعداد الباحثين ومقياس اإلحتراق النفسي إعداد الباحثين ومقياس الصحة النفس

وتوصلت الدراسةإلي ارتفاع مستوي الرضا المهني . معلما ومعلمة  في مدارس التربية الخاصة ) ١١٢(
وجاء مستوي االحتراق النفسي  في المستوي المتوسط ، بينما جاء مستوي الصحة النفسية لدي معلمي التربية 

باالضافة إلي التاثير اإليجابي للرضا الوظيفي علي الصحة النفسية . لوبالخاص في مستوي اقل من المط
 .لديهم، والتاثير السلبي لالحتراق النفسي علي مستوي الصحة النفسية لديهم

إلي تحديد مستوي الرضا المهني لدي العاملين مع  haitham Hahrami , (2014)       هدفت دراسة 
شخصًا من العاملين مع ذوي ) ٤١(وتالفت عينة الدراسة من .  بالبحرين ذوي االعاقة الفكرية  في مؤسستين

 شخصًا من العاملين بمنظمة البحرين لالعاقة الفكرية والتوحد ، ومستشفي الصحة ٣٥االعاقه الفكرية ، 
ي وتوصلت نتائج الدراسة إل. وإستخدمت الدراسة إستبيان الرضا المهني إعداد الباحثين .النفسية بالبحرين  

ارتفاع معدل مستوي الرضا المهني لدي العاملين مع ذوي االعاقة الفكرية بالمؤسستتين ، ولكن مستوي 
، هذا باالضافة إلي عدم وجود عالقة  BAIDAالرضا المهني كان افضل لدي العاملين بالمؤسة المجتمعية

 الرضا المهني بين العاملين بين الرضا المهني و العمر ومدة العمل أو نوع العمل ، ووجود فروق في مستوي
 .من الذكور واالناث لصالح الذكور 

إلي الكشف عن طبيعة العالقة بين الرضا المهني ) ٢٠١٤(   وهدفت دراسة خالد بن زيدان بن سليمان 
معلما من معلمي التربية ) ١٨٩(وتكونت عينة الدراسة من . وفاعلية الذات لدي معلمي التربية الخاصة 

. للبنين بمنطقة حائل)  ثانوي- متوسط-ابتدائي( التعليم العام الحكومي بمراحله الثالث الخاصة بمدارس
. وتكونت أدوات الدراسة من مقياس الرضا الوطيفي إعداد الشابحي  ، ومقياس فاعلية الذات اعداد العادلي 

ي لدي معلمي ذات داللة احصائية في مستوي الرضا المهنإلي عدم وجود فروق  وتوصلت نتائج الدراسة
والفرق ) ظروف العمل ، الواتب والحوافز، الدرجة الكلية (التربية الخاصة تبعا لمتغير العمل اال في بعد

 احصائية في مستوي الرضا المهني باالضافةإلي عدم وجود فروق ذات داللة.لصالح ما كان عملهم ابتدائي
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ظروف العمل ، االستقرار الوظيفي، والعالقة بين (دلدي معلمي التربية الخاصة تبعا لمتغير الخبرة  اال في بع
والفرق لصالح ما كان خبرتهم اكثر من عشر سنوات، ووجود عالقة ) العاملين والطالب، والدرجة الكلية 

 . ارتباطية طردية متوسطة  بين مستوي الرضا المهني وفاعلية الذات

لعالقة بين االحتراق النفسي والرضا  إلي التعرف علي اWilliams (2014)    في حين هدفت دراسة 
معملما من معلمي التربية الخاصة ، ) ٦٥(وتكونت عينة الدراسة من . المهني لدي معلمي التربية الخاصة

وإستبيان الرضا المهني للمعلم () ١٩٩٦واستخدمت الدراسة قائمة ماسالش لالحتراق النفسي  
(lester,1987) . عالقة إرتباطية بين االحتراق النفسي والرضا المهني ، وتوصلت نتائج الدراسة إلي وجود 

وأن معدل الرضا المهني ينخفض كلما إزداد االحتراق النفسي ، وأوضحت نتائج الدراسة ايضا أنه يجب 
 . إستخدام الممارسات التي تجعلهم يخفضون من مستوي االحتراق النفسي لديهم

 :االحتراق النفسي : ثالثًا

 اول من استخدم مصطلح االحتراق (Herbert Freudenberger,1974)دنبرجر   يعد هربرت فروي
االستجابات الجسمية واالنفعالية لضغوط العمل لدي العاملين في المهن االنسانية الذين " النفسي  وعرفه بأنه 

كما يعتبر هذا المصطلح من المصطلحات التي نالت " . يرهقون أنفسهم في السعي لتحقيق أهداف صعبة
 زاد االهتمام بالبحث في االحتراق النفسي ١٩٧٤هتماما كبيرا طوال الثالثين عاما الماضية ، ومنذ عام ا

والضغوط التي يتعرض لها الذين يعملون في المهن الخدمية اإلنسانية مثل المعلمين واألطباء ورجال الشرطة 
(Jeffe,2003,35). 

 اإلحتراق النفسي بأنه إحساس (Maslash ,1996& Maslash and Jackson ,1981)    ويعرف 
فقد " ويعرف االجهاد االنفهالي بانه .الفرد باإلجهاد اإلنفعالي وتبلد المشاعر وانخفاض االنجاز الشخصي 

طاقة الفرد علي العمل واالداء واالحساس بزيدة متطلبات العمل ، بينما يعرف تبلد المشاعر بشعور الفرد بانه 
 ، وكذلك احساسه بإختالل حالته المزاجية ، إما إنخفاض اإلعجاز الشخصي  سلبي وصارم تجاه األخرين

فيعرف بأنه إحساس الفرد بتدني نجاحه ، وفقد اإلحساس بالكفاءة الشخصية وإعتقاده بأن مجهوداته تذهب 
 "سدي

حالة من االنهاك التي تاتي من طول فترة "  أن اإلحتراق النفسي هو (dubrin,1991,169)    ويري 
 . الضغط وهو مجموعة من السلوكيات التي تنتج عن االجهاد 

استجابة مستمرة  للضغوط اإلنفعالية والشخصية " بأنه Maslach, Schaufeli, and Leiterويعرفه 
اإلجهاد العاطفي ، والشعور بالسخرية ، والشعور : المزمنة أثناء العمل ، يتكون اإلرهاق من ثالثة عناصر

 .ة المهنيةالشخصي بعدم الكفاء
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حالة وجدانية سلبية تتمثل في الشعور باالجهاد النفسي ، وتبلد " وتري الباحثة ان االحتراق النفسي هو 
المشاعر فضال عن انخفاض االنجاز لدي معلمة التربية الفكرية  ، وينشأ هذا الشعور نظرا  لكثرة التعرض  

  .للمواقف الحياتية الضاغطة، وإنخفاض الرضا المهني لديها
 :العوامل المسببة لالحتراق النفسي عند معلم التربية الفكرية

       يري ماسالش  ان االحتراق النفسي يظهر بسبب عبء العمل الزائد ، ونقص السيطرة علي بيئة العمل ، 
نفص االتصال بين المعلمين في المدرسة ، نقص العدالة في توزيع المهام ونفص العدالة ايضا في توزيع او 

كما تؤدي الضغوط الداخلية والخارجية التي يتعرض لها المعلمإلي استنزاف جسمي . اب المكافئاتغي
 .(Maslah &Jackson ,1981)وانفعالي 

تعرض المعلمه للكثير من : وتعزي الباحثة االحتراق النفسي عند معلمات التربية الفكرية لعاملين وهما 
 . شعور المعلمه بالرضا المهني المواقف الحياتية الضاغطة ، عالوة علي عدم

 :أعراض االحتراق النفسي
وتتمثل في االعياء، االرق، ارتفاع ضغط الدم ، كثرة التعرض للصداع ، اللجوء : اعرض عضوية بدنية-١

 .للتدخين ، االحساس باالنهاط طواإلليوم ، االحساس بالتعب
 فقدان الحماس، فتور العمة، االستياء وعدم ملل، عدم الثقة بالنفس، التوتر ،:  اعراض نفسية انفعالية-٢

 .الرغبة في الذهاب للعمل
هي اعراض تتعلق باالخرين وتتمثل في االتجاهات السلبية نحو العمل والزمالء ، :  اعراض اجتماعية-٣

 واالنعزال والميإلليه او االنسحاب من الجماعة
لفرد باالنهاك الجسمي والنفسي مما يؤديإلي ومن ثم فان االحتراق النفسي يتحدد بثالث مؤشرات هي شعور ا

شعوره  بفقدان الطاقة النفسية او المعنوية وضعف الحيوية والنشاط  ، االتجاه السلبي نحو العمل وفقدان 
 . الدافعية نحو العمل ، النظرة السلبية للذات واالحساس باليأس والعجز والفشل 


وهي مرحلة االستثارة الناتجة عن الضغوط أو الشد العصبي الذي يعيشه الفرد في عمله : المرحلة األولي  -١

سرعة االنفعال، والقلق الدائم، وفترات من ضغط الدم العالي واالرق والنسيان : وترتبط باالعراض التالية 
 ).١٢٦، ٢٠٠٣عسكر ، (وصعوبة التركي

واإلجهاد اللذين هم رد فعل طبيعي لضغط العمل وتتسم يعاني فيها الفرد من التوتر : المرحلة الثانية  -٢
 ).٤٢، ٢٠١٠منصوري ،( باالستنزاف  واالجهاد اإلنفعالي نتيجة التعرض المستمر لضغوط العمل عالية 

يختفي اإلنجاو الشخصي يتتطورالشعور بعدم القدرة علي األداء والشك بالقدرة الذاتية :المرحلة الثالثة  -٣
( إلنعزال، وهجرة األصدقاءدنية ونفسية ، وشعور بالتعب، والرغبة في اويرتبط بذلك مشكالت ب

 ).١٥٦٤، ٢٠١٠،فريحات
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**
حاولت  العديد من  نظريات علم النفس  بشكل أو بآخر تفسير ظاهرة االحتراق النفسي ؛علي الرغم        

 خالل كونها حالة داخلية نفسية ، حالها حال القلق والتوتر ومن هذه من انها لم تتحدث عنها بشكل مباشر ، من
 :النظريات 

ترد سلوك االنسان إلي انه مصدر داخلي معرفي ، كعمليات عقلية يدرك من خاللها  : النظرية المعرفية: أوًال
والمعنوية العالية، أما الفرد الموقف ، ليستجيب ويحقق الهدف المحدد، فاذا كان ادراكا ايجابيا ينتج عنه الرضا 

 .اذا كان ادراكا سلبيا ، فيقود إلي أعراض تؤدي بالضرورة إلي االحتراق النفسي
تفسر سلوك االنسان علي أنه قوة داخلية ، تسبب الصراع الداخلي بين مكونات :  النظرية الفرويدية: ثانيًا

والتي تظهر كسلوك راق والتوتر االنفعالي ، األنا واألنا األعلي والهو الذي يسبب القلق، واالكتئاب ، واالحت
 )١٩٩٩جهاد رمضان، (، يمارسه الفرد علي هيئة تبلد المشاعر ، واالجهاد ، واالنعزال عن االخرين انساني

تؤكد ان السلوك هو نتاج الظروف البيئية إلي درجة كبيرة، فان مشاعر الفرد  : النظرية السلوكية: ثالثًا
 تتأثر إلي حد كبير بهذه العوامل البيئية ولما كان األحتراق النفسي ، حالة داخلية مثل وأحاسيسه ، وإدراكاته ،

المشاعر ، والقلق واألحاسيس ، وغيرها ، فإن النظرية السلوكية ، تنظر له علي أساس أنها  نتيجة لعوامل 
ه النظرية ، أن سبب بييئة ، وعليه ، إذا ما ضبطنا هذه العوامل ، تمكنا من التحكم به ، لذلك ترفض هذ

االحتراق النفسي يعود إلي تعامل الموظف مع عمالئه فحسب ، بل والي العوامل البيئية ، أو الضغوط التي 

 )١٩٩٥مالك الرشدان ،(يتعرض لها 

**
    فقد ذكرتعاني معلمة التربية الفكرية من ارتفاع مستوي االحتراق النفسي ،    

(btetal,1998)من العينة %  ٨٩من المعلمين يعانون من انخفاض بعد االجهاد االنفعالي ، وان  % ٦٢ان
 يعانون من مستوي مرتفع من بعد تقمص االحساس باالنجاز ٦٨٥يعانون من انخفاض تبلد المشاعر ، و

المعاقين عقليا مقارنة بمعلمي كما توصلت الدراسةإلي ارتفاع معدل تبلد المشاعر لدي معلمي . الشخصي 
إلي معاناه معلمات التالميذ ذوي االعاقة الفكرية من )٢٠١٥كما تشير سلمي محمد حسن . المعاقين بصريا 
 . االحتراق النفسي

فقد أكد السيد ابراهيم السمانودي .    فمعلمة التربية الفكرية تتعرض لالحتراق النفسي السباب عدة 
ة موجبة بين االحتراق النفسي والمتغيرات المهنية التي قد تكون مصدرا ضاغطا علي وجود عالق)  ١٩٩٥(
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لدي معلم التربية الخاصة، وتمثلت في صراع وعبء  الدور  وعدم المشاركة في اتخاذ القرار ونقص االعداد 
الجيد والضغط المدرسي وعدم الرضا المهني والرضا عن الحياة ونقص المساندة والدعم من المدير 

وتشير .الزمالء، عالوة علي وجود اختالف في هذه المتغيرات في التنبؤ باالحتراق النفسي وفقا لشدة االعاقةو
إلي أن  طبيعة العمل والعالقة الزمالء والرؤساء من أكثر ) ٩٧-١٢٥، ٢٠٠١(رنا نجيب & خولة يحيي

  .مصادر االحتراق النفسي لدي معلمي الطلبة ذوي االعاقة الفكرية الشديدة 

   تناولت العديد من دراسات العالقة بين الرضا المهني والمواقف الحياتية الضاغطة واالحتراق 
إلي الكشف عن مدي إسهام ضغوط العمل والرضا ) EWA KONERT) 1997النفسي، فقد سعت دراسة 

 معلم ٢١٨راسة وتآلفت عينة الد. والمهني وإسترتيجيات إدارة الضغوط في التنبؤ باالحتراق النفسي للمعلمين
 Maslach) واستخدمت الدراسة قائمة ماسالش لالحتراق النفسي). من االناث١٤٩من الذكور ، ٦٩(منهم 

& Jackson,1986) وقائمة جودة الحياة للمعلم (Harrington & Pelsma,1989) واستبيان  
تغيرات  واستمارة الم(Carver, Scheier, & Weintraub.1980)استراتيجبات ادارة الضغوط 

الديموغرافية اعداد الباحثة، وتوصلت نتائج الدراسةإلي وجود عالقة سلبية بين مستوي الضغوط والرضا 
وجود عالقة ايجابية بين بين ضغوط العمل واالحتراق النفسي بمكونيه االجهاد االنفعالي والتبلد  المهني ،

سلبية بين الرضا المهني واالحتراق العاطفي وعالقة سلبية علي مكون االنجاز الشخصي، وتوجد عالقة 
وال توجد فروق في مستويات االحتراق النفسي والرضا ) . بعدي االجهاد االنفعالي والتبلد العاطفي( النفسي 

 .المهني وادارة الضغوط تبعا لمتغيرات الجنس والعمر

ي الكشف عن هدفت الدراسة إل ) ١٢٥-٩٧ :  ٢٠٠١(خولة يحيى، رنا نجيب حامد دراسة     وهدفت  
معلما ) ٤٢(مصادر االحتراق النفسي لدى معلمي الطالب ذوي االعاقة الفكرية فى اليمن وشملت الدراسة 

ومعلمة يدرسوا للطالب ذوي االعاقة الفكرية فى اليمن، أظهرت النتائج التوجد فروق دالة فى مصادر 
سنوات خبرته، بينما وجدت فروق في االحتراق النفسي تعزى إلى كل من جنس المعلم، ومؤهله العلمي، أو 

مصادر االحتراق النفسي تعزي إلي متغير درجة إعاقة الطلبة حيث ازدادت مصادر االحتراق النفسي لدي 
معلمي الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية الشديدة وذلك علي كل من بعد ظروف العمل، وخصائص الطلبة، واإلدارة 

ر االحتراق تعزيإلي متغير درجة إعاقة الطلبة بالنسبة لبعد والزمالء في حين لم تظهر فروق في مصاد
 . الخصائص الشخصية للمعلم 

 إلي تحديد مستوي Maria Platsidou a; Ioannis Agaliotis  (2008)بينما هدفت دراسة       
ية  ، كما االحتراق النفسي والرضا المهني لدي معلمي التربية الخاصة باليونات العاملين بالمرحلة االبتدائ

العمر والجنس ،سنوات الخبرة ، والحالة االجتماعية في ( هدفت الي تحديد مدي اسهام بعض المتغيرات ك
تطونت . تجديد مستوي االحتراق النفسي، وكذلك دور بعض الضغوط في التنبؤ بمستوي االحتراق النفسي

 من ٤٩لخاصة بشمال اليونان ،  معلم يعملون بالمدارس العامة ومدارس التربية ا١٢٧عية الدراسة من 
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، وقد تم تقسيم عية الدراسةإلي ٣٩٫٦ سنة بمتوسط ٥٦-٢٣ من االناث، وتتراوح أعمارهم  ٧٨الذكور ، 
، ومستوي عمر )٤٣-٣٨(، ومستوي عمري متوسط )٣٧-٢٣(مستوي عمري صغير : ثالث فئات عمرية 

اكثر من ( خبرة تدريسية منخفضة : ثالث فئات ، كما تم تقسم العينة وفقا لعدد سنوات الخبرة ل)٥٦-٤٤(كبير
 سنات تدريسية بنسبة ٩-٤( ، خبرة تدريسة متوسطة)من إجمالي عينة الدراسة % ٥٣٫٥ سنوات بنسبة ٤

من إجمالي & ٢١٫٢ سنة تدريسية بنسبة ٢٣-١٠(، خبرة تدريسة مرتفعة) من إجمالي عينة الدراسة% ٢٥٫٢
وقد . من الممفصلين٦ من غير المتزوجات ، و ٣٩من المتزوجات ،  من العينة ٨٥، وكانت )عينة الدراسة

 Koustelios and)استخمدت الدراسة قائمة االحتراق النفسي لماسالش و مقياس الرضا المهني ل
Bagiatis 1997) وقد أشارت النتائجإلي أن مستوي ). اعداد الباحث( ، وقائمة الضغوط المتعلقة بالعمل

فراد العينة جاء في المستوي المنخفض بينما جاء مستوي الرضا المهني في المستوي االحتراق النفسي لدي ا
كما أكدت الدراسة وجود عالقة إرتباطية بين بعض أبعاد مقياس االحتراق النفسي وبعض مكونات . المتوسط

   . الرضا المهني، وانخفاض معاناة المعلمين من ضغوط العمل

إلي الكشف عن الرضا المهني وعالقته  )٢٠١١( فتحي علي  وهدفت دراسة نايف الزارع و احمد
بضغوط مهنة التدريس واالحتراق النفسي ، واالكتئاب لدي معلمي الطالب ذوي االعاقة الفكرية في مصر 

. عاما ) ٥١-٣٤(معلم تتراوح اعمارهم بين ) ٨(وتكونت عينة الدراسة من . والسعودية من الذكور 
رضا المهني ومقياس ضغوط مهنة التدريس ، ومقياس االحتراق النفسي ومقياس واستخدمت الدراسة مقياس ال

وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق  ذات داللة احصائيا  بين معلمي االعاقة الفكرية في . االكتئاب 
مصر والسعودية علي أبعاد مقياس الرضا المهني لصالح معلمي التربية الفكرية بالسعودية، وجود فروق  

ات داللة احصائيا  بين معلمي االعاقة الفكرية في مصر والسعودية علي أبعاد مقياسي االحتراق النفسي ذ
باالضافة إلي عدم وجود فروق بين العينيتين في .وضغوط مهنة التدريس لصالح معلمي التربية الفكرية بمصر

ر والخبرة، ووجود فروق في مستوي االكتئاب ، ووجود فروق في مستوي الرضا المهني لصالح السن االكب
 .االكتئاب واالحتراق النفسي لصالح السن والخبرة، وضغوط مهنة التدريس

  إلي تقييم مستوي االحتراق Lan-Ping Lin, Jin-Ding Lin (2013)  بينما  هدفت  دراسة 
لعاملين مع ذوي ا)٢٦٤(وتكونت عينة الدراسة من . النفسي لدي العاملين مع ذوي االعاقات الفكرية والنمائية

واستخدمت الدراسة .مؤسسات مختلفة  لذوي االعاقة بتايوان) ٤(االعاقات الفكرية والنمائية يعملون ب 
من العاملين % ١٧٫٨وأسفرت نتائج الدراسة عن . النسخة الصينية لمقياس كوبينجهان لالحتراق النفسي 

من العاملين يعانون من مستوي % ٧٫٦،(PBS)يعانون من مستوي متوسط من االحتراق النفسي الشخصي 
من العاملين يعانون من مستوي متوسط من االحتراق % ٢٠٫١ ،(WBS)شديد من االحتراق النفسي المهني 

من العاملين يعانون من مستوي متوسط من االحتراق النفسي المهني % ٥٫١، (WBS)النفسي المهني 
(WBS) .نحدار عن ان الصحة العامة واالحتراق الشخصي كما أسفرت النتائج باستخدام معادلة تحليل اال
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وقد اوصت الدراسة بضرورة تحسين الصحة النفسة للعاملين  .(R2 = 0.642)هما منبئان باالحتراق المهني 
 .مع ذوي االعاقات الفكرية والنمائية ، ووتوفير بيئة عمل  داعمة لتخفيف حدة االحتراق النفسي لديهم

إلى الكشف عن مستوى المواقف الحياتية الضاغطة ) ٢٠١٤(مصطفى     وهدفت دراسة منار بني 
تكونت عينة الدراسة . ومستوى الشعور بالرضا عن الحياة والعالقة بينهما لدى عينة من طلبة جامعة اليرموك

طالبا وطالبة اختيروا بالطريقة العشوائية الطبقية من طلبة جامعة اليرموك المسجلين في الفصل ) ٣٥٠(من 
ولتحقيق أهداف الدراسة ُكيَف مقياسين لقياس المواقف الحياتية . ٢٠١٢/٢٠١٣اسي األول للعام الدراسي الدر

أشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى المواقف الحياتية الضاغطة لدى . الضاغطة والشعور بالرضا عن الحياة
لم تكن هناك عالقة ارتباطية ذات طلبة كان مرتفعًا، وأن مستوى الشعور بالرضا عن الحياة كان منخفضًا، و

بين مستوى المواقف الحياتية الضاغطة ومستوى الشعور بالرضا  )٠٫٠٥(داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
بين مقياس المواقف  )٠٫٠٥(وقد وجدت عالقة ارتباطية وذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . عن الحياة

.  مقياس الرضا عن الحياة باستثناء مجال الرضا عن الحياة الجامعيةالحياتية الضاغطة ككل وجميع مجاالت
وأظهرت النتائج أيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى المواقف الحياتية الضاغطة ككل، وفي 
المجال األكاديمي والمجال النفسي تعزى للمستوى التحصيلي ولصالح الطلبة ذوي التحصيل الممتاز، ووجدت 

وق في مستوى المواقف الحياتية الضاغطة األسرية واالجتماعية والسياسية تعزى للمستوى كذلك فر
، إضافة إلى وجود فرق في مستوى الشعور بالرضا )المقبول(التحصيلي، ولصالح ذوي التحصيل المتدني 

 عن الحياة على المقياس ككل وعلى مجال الرضا عن العالقات األسرية واالجتماعية تعزى للمستوى
التحصيلي ولصالح ذوي التحصيل الممتاز، ولم تظهر فروق ذات داللة إحصائية في مستوى األحداث 

 .الضاغطة والشعور بالرضا عن الحياة تعزى لكل من الجنس والمستوى الدراسي

إلى التعرف على مستويات االحتراق النفسي لدى )  ٢٠١٥(   وهدفت دراسة  سلمي محمد الحسن  
ذوي اإلعاقة الفكرية العامالت بمراكز التربية الخاصة بمدينة أمدرمان وعالقته ببعض معلمات التالميذ 

اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي المسحي التحليلي، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت استبانة . المتغيرات
؛ وقد كان لالحتراق النفسي، حيث قامت بإخضاعها للفحص والدراسة) ماسالش(البيانات األولية ومقياس 

 معلمة كعينة ٩٠ معلمة، تم اختيارهن بطريقة مسح العينة، شارك منهن ١٠٠العدد الكلي لمجتمع البحث 
بعد التحليل . بعد جمع البيانات تم استخدام الحاسب اآللي وبرنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية. للبحث

جات االحتراق النفسي لمعلمات التالميذ ذوي إن در: اإلحصائي توصل البحث إلى عدد من النتائج أهمها
اإلعاقة الفكرية العامالت بمراكز التربية الخاصة بمدينة أمدرمان وجدت منخفضة في ُبعدي اإلجهاد اإلنفعالي 

كما وجدت فروق . ونقص الشعور باإلنجاز الشخصي، وبصورة مرتفعة في ُبعد تبّلد المشاعر تجاه التالميذ
 ُبعد اإلجهاد اإلنفعالي وتبّلد المشاعر والدرجة الكلية لإلحتراق النفسي تبعا للتخصص ذات داللة إحصائية في

األكاديمي واتجاه الفروق في درجات االحتراق النفسي بين بكالوريوس االجتماع وبكالوريوس التربية كان 
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اإلعاقة الفكرية وبعد ووجدت عالقة ارتباطية سالبة بين عمر معلمة التالميذ ذوي . لصالح بكالوريوس التربية
 . نقص الشعور باإلنجاز الشخصي، أي كلما كانت المعلمة أكبر عمرًا شعرت بنقص اإلنجاز الشخصي

 لدى النفسي االحتراق مستوى في للبحث الدراسة هذه )٢٠١٥(وآخرون الحربي دراسة     هدفت
 على وانعكاسها الكويت دولة في اصةالخ التربية لمدارس التدريس مهنة في يعملون الذين المعلمين والمعلمات

 لالحتراق ماسالش مقياس الدراسة واستخدمت بهم، تحدق قد التي األضرار من وحمايتها شخصية المعلمين
 نفسي احتراق وجود :يلي ما إلى الدراسة نتائج  وخلصت (maslach burnout inventory MBI)النفسي 
 وكذلك .المختلفة النفسي االحتراق مقياس أبعاد على خاصةال التربية مدارس لطلبة متوسط لمعلمي بمستوى
 -األمل مدرسة -النور مدرسة( الخاصة  التربية لمدارس الطلبة لمعلمي ي النفس مستوى االحتراق أن وجدت
 بين إحصائية داللة ذات فروق وجود بينما متوسطة بدرجة كذلك كانت حده على  كال)الفكرية التربية مدرسة

 المشاعر تبلد بعد على المقياس  على )الفكرية التربية مدرسة -األمل مدرسة -مدرسة النور( ثالثال المدارس
 لمتغير تعزي إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم الدراسة نتائج أظهرت الشعور باإلنجاز وكذلك ونقص
 علي نكا سواء والمعلمات المعلمين درجات متوسطات بين ومتغير التخصص الخبرة وسنوات الجنس

 .الفرعية أبعاده أو على النفسي االحتراق لمقياس العام المجموع

إلى الكشف عن طبيعة العالقة بين عادات العقل ) ٢٠١٦(    بينما سعت دراسة محمود الطنطاوي 
معلما ) ٤٢٦(واالحتراق النفسي والدافعية نحو العمل لدي معلمي اإلعاقة الفكرية، وتكونت عينة الدراسة من 

مدرسة ) ٣٠(مي اإلعاقة الفكرية بمدينة الرياض، جميعهم من الذكور، وقد تم انتقاء عينة الدراسة من من معل
عبد العزيز الشخص / إعداد(مقياس عادات العقل : ومعهد للتربية الفكرية، واستخدمت الدراسة األدوات اآلتية

محمود الطنطاوي، / سعودية ، أعاده تقنينه علي البيئة ال٢٠١٥ومحمود الطنطاوي وظافر الشهراني، 
، وأسفرت )إعداد الباحث(، ومقياس الدافعية نحو العمل )إعداد الباحث(، ومقياس االحتراق النفسي )٢٠١٦

نتائج الدراسة عن وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا بين عادات العقل واالحتراق النفسي، ووجود 
دات العقل والدافعية، وان أكثر عادات العقل فاعلية في حماية عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين عا

المعلمين من االحتراق النفسي هي التحكم في االندفاعية ثم طرح األسئلة وإثارة المشكالت ثم المثابرة ثم 
كرية مرونة التفكير ثم االستعداد للتعلم المستمر، وأن أكثر العادات فاعلية في زيادة دافعية معلمي اإلعاقة الف

نحو العمل هي التحكم في االندفاعية ثم طرح األسئلة وإثارة المشكالت ثم مرونة التفكير ثم المثابرة ثم 
التصور والتخيل واالبتكار، كما أوضحت نتائج الدراسة وجود عالقة بين االحتراق النفسي والدافعية نحو 

 .)بكالوريوس أو ماجستير(العمل والمؤهل الدراسي 

 إلي التعرف علي آثار ضغوط العمل والرضا Naser Hoboubi    (2017)سة     هدفت درا
الوظيفي على إنتاجية القوى العاملة ، ولتحديد العوامل المرتبطة بانخفاض اإلنتاجية بين موظفي صناعة 

مع تم ج.  موظًفا تم اختيارهم عشوائًيا لشركة إيرانية للبتروكيماويات١٢٥شارك . البتروكيماويات اإليرانية
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 للضغط المهني للتحقق من مستوى ضغوط Osipowالبيانات باستخدام االستبيان الديموغرافي ، واستبيان 
 الستقصاء Hersey & Goldsmithالعمل ، ومؤشر الوصف الوظيفي لفحص الرضا الوظيفي ، واستبيان 

الرضا الوظيفي لدى واسفرت نتائج الدراسة عن أن مستويات ضغوط العمل و. اإلنتاجية في مجتمع الدراسة
وعلى الرغم من أن . أيضا ، تم تقييم إنتاجيتها على أنها معتدلة. الموظفين معتدلة ومتوسطة ، على التوالي

العالقة بين ضغوط العمل ومؤشرات اإلنتاجية لم تكن ذات داللة إحصائية ، فإن العالقة اإليجابية بين الرضا 
أثبتت نمذجة االنحدار أن اإلنتاجية كانت مرتبطة . ة إحصائيةالوظيفي ومؤشرات اإلنتاجية كانت ذات دالل

، ) عدم كفاية الدور والغموض في الدور(بشكل كبير بجدول التحول ، واألبعاد الثاني والثالث لضغوط العمل 
" غموض الدور"و " عدم كفاية الدور"وأوصت الدراسة بتحسين ).اإلشراف(والبعد الثاني للرضا الوظيفي 

 . ة دعم المشرف لتقليل إجهاد العمل وزيادة الرضا الوظيفي واإلنتاجيةويجب زياد

إلي كشف العالقة بين ) Emilie Boujut & Maria Popa-Roch ) 2017     كما سعت دراسة 
وتكونت عينة الدراسة .استراتيجيات إدارة الضغوط والمواقف الضاغطة  والرضا المهني واالحتراق النفسي 

استبيانات علي المعلمين خاصة ب استراتيجيات ) ٤(وقد طبق . الطفال ذوي التوحد معلمي ا) ٢٠٣(من 
وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة بين .إدارة الضغوط  والمواقف الضاغطة  واالحتراق النفسي

اءة الذاتية وأن إنخفاض الكف. إنخفاض الكفاءة الذاتية لدي المعلمين وارتفاع االحتراق النفسي بأبعاده الثالث
 .ينبئ عن التعرض للمزيد من المواقف الضاغطة وارتفاع االجهاد اإلنفعالي

 Vincenza Capone  ,Mohsen Joshanloo,  , Miriam Sang-Ahبينما هدفت دراسة   
Park)  لبحث العالقة بين االحتراق النفسي وبعص العوامل االخري كاألكتئاب، والكفاءة الذاتية ، ) ٢٠١٩

وقد . معلم ايطالي مع ضبط النوع والعمر) ٦٠٩(وتكونت عينة الدراسة من . لعمل ، وعدالة االدارةومناخ ا
أسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة بين االحتراق النفسي واألكتئاب وبعص العوامل االخري كالكفاءة 

 متغير وسيط بين بين الشعور باإلضافة إلي أن االحتراق النفسي هو. الذاتية ، ومناخ العمل ، وعدالة االدارة
وتقترح الدراسة دعم المعلمين ببرامج تققل من شعورهم بالضيق وتطوير . باإلكتئاب والعوامل االخري 

 .ادائهم ، مع األخذ في اإلعتبار الدور الذي تلعبه عوامل الكفاءة الذاتية ، ومناخ العمل ، وعدالة االدارة

دراسات علي إرتفاع معدالت تعرض  معلمي التربية الفكرية      يتضح مما سبق اتفاق الكثير من ال
للمواقف الضاغطة مقارنة بمعلمي الفئات االخري، فضال عنانخفاض مستوي الرضا المهني لديهم ، وكذلك 

بينما اختلفت . معاناتهم من االحتراق النفسي مقارنة بمعلمي الطالب ذوي االعاقة البصرية والسمعية
ستوي الرضا المهني لدي معلمي التربية الخاصة بشكل عام ومعلمي التربية الفكرية الدراسات في تحديد م

عبد الجبار ، (بشكل خاص ، حيث توصلت بعض الدراسات الي انخفاض المستوي الرضا المهني  كدراسة 
٢٠٠٦( ،(strassemier,1992) والبعض اآلخر الي تمتعهم بمستوي متوسط من الرضا المهني  كدراسة ، 

(Louis strydom,2012& mohammed Abushaira,2012)الدراسات  ، في حين أثبت القليل من
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 haitham)،(sung,2000)تمتع معلمي التربية الخاصة بمستوي عالي من الرضا المهني كدراسة 
hahrami,2014) .  كما يتضح ايضا من العرض السابق ان مصادر المواقف الضاغطة  تشمل ضغوط نابعة

موسسة والمجتمع، أي ان هناك مسببات شخصية وأخري تتعلق بالمكانة الوظيفية، وكلما زادت من الفرد وال
ونري ان . (sari,2004,297)مصادر الضغوط كلما انخفض الرضا المهني وارتفع مستوي االحتراق النفسي

ة عليهم ، أحد أهم  مصادر إنخفاض الرضا المهني لدي معلمي التربية الفكرية هو زيادة االعباء الملقا
والمشكالت السلوكية للطالب ذوي االعاقة الفكرية داخل الصف ، وضغوط االدارة ، وضعف العالقات 

وان كل هذه المصادر توثر سلبًا عليه وتشعره . االنسانية ، وقلة الرواتب ، وعدم التعاون من الزمالء 
وتظهر في : مابين أعراض سلوكية وتختلف أعراض االحتراق النفسي  . باالحباط ومن ثم االحتراق النفسي

وتظهر في القلق : التغيب عن العمل وتدني االداء واالنسحاب والميل للعمل الكتابي، أعراض انفعالية 
مثل اضطرابات المعدة وضغط : والغضب  واالحباط وحيل الدفاع النفسي واالكتئاب، أعراض فسيولوجية

 .الدم وزيادة ضربات القلب



 :وء مشكلة الدراسة واإلطار النظري ونتائج الدراسات السابقة  ، يمكن صياغة الفروض التاليةعلي ض

توجد عالقة بين  المواقف الحياتية الضاغطة و كال من مستوي الرضا المهني  المنخفض  واالحتراق  -١
 النفسي لدي معلمات التربية الفكرية ؟ 

 توجد عالقة بين مستوي الرضا المهني  المنخفض  و االحتراق النفسي لدي معلمات التربية الفكرية ؟  -٢
يسهم كًال من المواقف الحياتية الضاغطة ، مستوي الرضا المهني المنخفض في التنبؤ االحتراق النفسي  -٣

 لدي معلمات التربية الفكرية ؟ 



  .إستخدمت  الباحثة المنهج الوصفي؛ وهو منهج لمالئم لطبيعة الدراسة الحالية  :منهج الدراسة: أوًال

 :  عينة الدراسة: ثانيًا

معلمة من معلمات مدرسة ) ٥٠( إشتملت عينة الدراسة االستطالعيه على :عينة الدراسة اإلستطالعية  -١
 سويف، وذلك للتاكد من الكفاءة بمحافظة بني) بني سويف ، ببا، بوش، إهناسيا ( التربية الفكرية بمراكز

 . السيكومترية  لألدوات المستخدمة في الدراسة الحالية

معلمة مممن تعملن بمدرسة التربية ) ٦٠(إشتملت عينة الدراسة األساسية على  : عينة الدراسة األساسية -٢
وقد تم ( ة أسوان الفكرية بمركز أسوان، ومدرسة التربية الفكرية بالشيخ عامر بمركز دراو التابع لمحافظ

 ). اختيار من محافظة أسوان نظرا  لقلة عدد معلمات التربية الفكرية  بمحافظة بني سويف
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والنتقاء العينة إختارت الباحثة  المعلمات المتزوجات ، ممن يتراوح اعمارهم ما  :  شروط اختيار العينة     
، وجاءت جميع أفراد العينة ١٫٢٧٣ري  وانحراف معيا٤١٫٨٥عام بمتوسط حسابي ) ٤٥ -٤٠(بين ما بين 

، ويعانين من مستوي . ٠٫٦٦٦ وانحراف معياري ١٫٧٨في المستوى االقتصادي المتوسط بمتوسط حسابي 
 .عالي من الضغوط الحياتية والرضا المهني المنخفض

   :أدوات الدراسة: ثالثا

 )إعداد الباحثة( مقياس الرضا المهني لمعلمات التربية الفكرية  - أ

 :ات إعداد المقياس خطو - ب

ة  ت الباحث ل           قام ة مث اييس االجنبي ى المق الع عل ،  )(Brugha TS, Cragg D,1990االط
Kalassen,R.M.&Chui.M.,2010) (  ومقياس الرضا المهني لمعلمات االعاقة الذهنيه  ،) ،ريم منصور

ة     ومستعينا  األطر النظرية والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع     ) ٢٠١٢ ات التربي ي لمعلم ا المهن الرض
 الرضا عن طبيعة العمل ، الرضا عن العالقة :(الفكرية ، انبثق عن ذلك ابعاد المقياس الحالي وكانت كالتالي 

 وقامت الباحثة بصياغة .)مع الرؤساء والزمالء، الرضا عن العائد المادي، الرضا عن النمو المهني والترقي   
 :مفردة ثم بحساب الصدق والثبات علي النحو التالي ) ٤٢( مفردات المقياس وعددها 

 
  اعتمدت الباحثة في حساب صدق المقياس على ثالث طرق وهي علي النحو التالي  :الصدق: 

ين    ** ين          :صدق المحكم ن المحكم ي عشرة م اس عل ة بعرض المقي ت الباحث م    قام ي عل ين ف  المتخصص
اس           بح المقي اس ، وأص ارات المقي ي عب النفس والتربية الخاصة بهدف معرفة مدي إتفاق السادة المحكمين عل

 .مفردة) ٢٩(مكونًا من 

ي        : صدق المحك     **   ا المهن اس الرض ي  و مقي ا المهن إستخدمت الباحثة صدق المحك  بين مقياس الرض
معلمة من  ) ٥٠(  ، حيث تم تطبيق المقياسين  على عدد ٢٠١٢يم منصور ر/ لمعلمات االعاقة الذهنيه  إعداد

ي        معلمات التربية الفكريه بمدرسة التربية الفكرية بمراكز بني سويف واهناسيا والواسطي التابعة لمحافظة بن
 ) .٦٠٤,٠ (سويف وبلغ  قيمة معامل االرتباط علي الدرجة الكلية  بين المقياسين 

تم حساب معامالت الثبات باستخدام معامل ثبات  ألفا كرونباخ ، وتراوحت معامالت  :ثبات المقياس ) ٢(
طبيعة العمل ، والعائد المداي، النمو المهني والترقي، العالقة مع الزمالء " ثبات أبعاد المقياس وهي

. ٠٨٠٦   علي الترتيب والدرجة الكلية للمقياس هي ٠٧٥٦  ،  ٠٫٦٣٠ ، ٠٫٨١٠ ،٠٫٥٢٠بلغت " والرؤساء
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كما قامت الباحثة باستخدام طريقة إعادة تطبيق المقياس على نفس أفراد العينة بفاصل زمنى قدره أسبوعين 
 . وهو بذلك يتمتع بدرجة مقبولة من الثبات. ٠٫٦٠٢بين التطبيقين ، وكان معامل الثبات للمقياس 

    :االتساق الداخلي للمقياس) ٣(

اق المقياس داخليًا وذلك من خالل  حساب معامالت االرتباط بين درجة  كل كما قامت الباحثة وللتأكد من اتس
بعد بالدرجة الكليه للمقياس ، وحساب معامالت االرتباط بين العبارة ودرجة البعد الذي تنتمي إليه بعد تطبيق     

 ).٢( المقياس على العينة االستطالعية، كما يتضج من  جدول  رقم 

  ) ٢(جدول 
اط بين درجة كل عبارة من عبارات المقياس  ودرجة البعد الذي تنتمي إليه ودرجة معامالت االرتب

  )٥٠= ن ( المقياس الكلية 
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٠٫٧٠٤** 
      

  ٠٫٠١دال عند مستوى ** 

ى نتائجه          اد عل ن االعتم ة يمك ث  ، مما سبق يتضح أن مقياس الرضا المهني لمعلمات التربية الفكري حي
ات           ي لمعلم ا المهن اس الرض ون مقي ذلك يتك يتمتع بمعامالت ثبات وصدق مرتفعة بالنسبة لعينة الدراسة ، وب

الي  ٢٩في صورته النهائية من التربية الفكرية    د االول  :  مفردة موزعة على أبعاد المقياس على النحو الت البع
عبارات ، البعد ) ٧(وعدد عباراته ) العائد المادي (عبارات ، البعد الثاني   ) ٩(وعدد عباراته   ) طبيعة العمل (
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ه     ) النمو المهني والترقي  (الثالث   دد عبارات ع     ) ٦(وع د الراب ارات ، البع اء    (عب زمالء والرؤس ع ال ة م ) العالق
 .ويوضح الجدول التالي أبعاد المقياس وعباراته. عبارات) ٧(وعدد عباراته 

 
 يوضح أبعاد مقياس الرضا المهني وعباراته)  ٣(جدول رقم 

 العبارات اسم البعد م
 ٩-٨-٧-٦-٥-٤-٣-٢-١ طبيعة العمل ١
 ١٦-١٥-١٤-١٣-١٢-١١-١٠ العائد المادي ٢
 ٢٢-٢١-٢٠-١٩-١٨-١٧ مهني والترقيالنمو ال ٣
 ٢٨-٢٧-٢٦-٢٥-٢٤-٢٣ العالقة مع الزمالء والرؤساء ٤

 

اس    ارات        : تصحيح المقي درج للعب ي المت لم ليكرت الخماس ي س ات عل ي درج أن يعط اس ب م تصحيح المقي ت
ة  عيفة       ( االيجابي ة ض طة، بدرج ة متوس رة، بدرج ة كبي دا ، بدرج رة ج ة كبي ي  ) بدرج ي عل وه

والي لبية  ) ١،٢،٣،٤،٥(الت ارات الس ة    ( ، للعب طة، بدرج ة متوس رة، بدرج ة كبي دا ، بدرج رة ج ة كبي بدرج
ي         ). ٥،٤،٣،٢،١(وهي علي التوالي  ) ضعيفة   ا المهن ة بالرض ع المعلم ي تمت يًال عل ة دل وتعد الدرجة المرتفع

 .والدرجة المنخفضة مؤشرا النخفاض الرضا المهني لديها

 )إعداد الباحثة( الضاغطة لمعلمات التربية الفكرية  مقياس المواقف الحياتية -٢

ى       الع عل ة االط ت الباحث اس قام داد المقي اغطة وإلع ة الض ف الحياتي ا  للمواق ديرا كمي ي تق و أداه تعط ه
ل    ة مث اييس االجنبي ،  ) Haitham Jahrami ,et al,2014)( ،Jennifer Louise Shead,2014)المق

اس ، (، مقياس ) ٢٠١١بالل ، محمد امين  (ومقياس   ة    ) ٢٠١٣هبة محمد حسين عب األطر النظري تعينا  ب ومس
والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع المواقف الحياتية الضاغطة لمعلمات التربية الفكرية ، انبثق عن ذلك 

الي           ت كالت الي وكان اس الح ة       :( ابعاد المقي ادية، صحية ،اجتماعي اغطة اسرية،  اقتص ة  ض ف حياتي  ) .مواق
 :مفردة ثم بحساب الصدق والثبات علي النحو التالي ) ٤١(وقامت الباحثة بصياغة مفردات المقياس وعددها 

  اعتمدت الباحثة في حساب صدق المقياس علي النحو التالي  :الصدق: 

نفس                :صدق المحكمين    م ال ي عل ين ف ين المتخصص ن المحكم ي عشرة م اس عل ة بعرض المقي قامت الباحث
خاصة بهدف معرفة مدي إتفاق السادة المحكمين علي عبارات المقياس ، وأصبح المقياس مكونًا من والتربية ال

 .مفردة) ٣٠(

ة     : الصدق التالزمي   إستخدمت الباحثة صدق المحك  بين مقياس المواقف الحياتية الضاغطة  لمعلمات التربي
ة الذ   ات االعاق اغطة  لمعلم ة الض داث الحياتي اس االح ة و مقي دادالفكري ه إع اس  / هني ين عب د حس ة محم هب



٢٠١٩)  ٣( ج أكتوبر)١٢٠(           العدد   مجلة كلية التربية ببنها  
 

  

ة         ) ٥٠( ، حيث تم تطبيق المقياسين  على عدد        ) ٢٠١٣( ه بمدرسة التربي ة الفكري ات التربي ن معلم ة م معلم
ي       اط عل الفكرية بمراكز بني سويف واهناسيا والواسطي التابعة لمحافظة بني سويف وبلغ  قيمة معامل االرتب

 ) .٦٢٤,٠ (الدرجة الكلية  بين المقياسين 

  امالت     : ثبات المقياس تم حساب معامالت الثبات باستخدام معامل ثبات  ألفا كرونباخ  ، وتراوحت مع
، ٠٫٨٣٣، ٠٫٨٤٦بلغت " مواقف ضاغطة  أسرية، اقتصادية ، صحية، اجتماعية " ثبات أبعاد المقياس وهي

اس      ٠٫٩٢٤،  ٠٫٨٠٨ ة للمقي ب، الدرجة الكلي ت البا  . ٠٫٩١٢علي الترتي ا قام ادة     كم ة إع تخدام طريق ة باس حث
ات            ل الثب ة معام غ قيم ين ، وبل تطبيق المقياس على نفس أفراد العينة بفاصل زمنى قدره أسبوعين بين التطبيق

  .وهو بذلك يتمتع بدرجة مقبولة من الثبات. ٠٫٩٠٠للمقياس 
  ل    وللتأكد من اتساق المقياس داخليًا قام الباحثة بحساب معامالت اال :االتساق الداخلي رتباط بين درجة ك

عبارة من عبارات المقياس ودرجة البعد الذي تنمي إليه ، وكذلك حساب معامالت اإلرتباط بين درجة كل بعد 
 .)٤(والدرجة الكلية للمقياس بعد تطبيق المقياس على العينة االستطالعية، ويتضح ذلك من خالل جدول رقم  

 ) ٤( جدول 
ارة من عبارات مقياس المواقف الحياتية الضاغطة  ودرجة معامالت االرتباط بين درجة كل عب

  )٥٠= ن ( البعد الذي تنتمي إليه 
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٠٫٩٠٧ ٢٥ **٠٫٨٤١ ١٨ **٠٫٦٦٠ ١١ **٠٫٦٢٨ ٢** 

٠٫٧٩٨ ٢٦ **٠٫٨١٣ ١٩ **٠٫٧٣٣ ١٢ **٠٫٦٠٦ ٣** 

٠٫٨٨٥ ٢٧ **٠٫٧٤٦ ٢٠ **٠٫٧٤٨ ١٣ **٠٫٦١٩ ٤** 

٠٫٧٣٢ ٢٨ **٠٫٥٠٧ ٢١ **٠٫٧٦٠ ١٤ **٠٫٧١٣ ٥** 

٠٫٨٥٢ ٢٩ **٠٫٤٢٩ ٢٢ **٠٫٧٦٥ ١٥ **٠٫٥١٢ ٦** 

٠٫٨٤٤ ٣٠ **٠٫٦١٧ ٢٣ **٠٫٧٩٣ ١٦ **٠٫٦٥١ ٧** 
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 كمنبئات باإلحتراق النفسي الرضا المهنيمستوي المواقف الحياتية الضاغطة و مني كمال أمين عبد العاطي .د
 

  


ة ا        ات التربي اغطة لمعلم ة الض ف الحياتي اس المواق ح أن مقي بق يتض ا س ى  مم اد عل ن اإلعتم ة يمك لفكري

اس         ، نتائجه  اس مقي ون مقي ذلك يتك ة ، وب ة الدراس بة لعين ة بالنس دق مرتفع ات وص امالت ثب ع بمع ث يتمت حي
ن     المواقف   ة م ة الفكري ات التربي و        ) ٣٠(الحياتية الضاغطة لمعلم ي النح اد عل ة أبع ي أربع ردة موزعة عل مف

اغطة (البعد األول : التالي   ن   ) المواقف األسرية الض ون م ارات ) ٩(ويتك اني   . عب د الث ة   (البع ف المادي المواق
ن    و) المواقف الصحية الضاغطة  :  (البعد الثالث .عبارات) ٧(ويتكون من   ) الضاغطة ون م ارات ) ٧(يتك . عب

ويوضح الجدول التالي أبعاد المقياس . عبارات) ٧(ويتكون من ) المواقف اإلجتماعية الضاغطة(البعد الرابع  
 .وعباراته

 )  ٥(جدول رقم 

  أبعاد مقياس المواقف الحياتية الضاغطة وعباراته

 العبارات اسم البعد م
 ٩-٨-٧-٦-٥-٤-٣-٢-١ المواقف األسرية الضاغطة ١
 ١٦-١٥-١٤-١٣-١٢-١١-١٠ المواقف المادية الضاغطة ٢
 ٢٣-٢٢-٢١-٢٠-١٩-١٨-١٧ المواقف الصحية الضاغطة ٣
 ٣٠-٢٩-٢٨-٢٧-٢٦-٢٥-٢٤ المواقف االجتماعية  الضاغطة ٤

ارات                :تصحيح المقياس    درج للعب ي المت لم ليكرت الخماس ي س ات عل ي درج أن يعط اس ب م تصحيح المقي  ت
ة  ة كب( االيجابي عيفة       بدرج ة ض طة، بدرج ة متوس رة، بدرج ة كبي دا ، بدرج رة ج ي  ) ي ي عل وه

والي لبية  )١،٢،٣،٤،٥(الت ارات الس ة    (  ، للعب طة، بدرج ة متوس رة، بدرج ة كبي دا ، بدرج رة ج ة كبي بدرج
 )٥،٤،٣،٢،١(وهي علي التوالي) ضعيفة 

 
  Maslach Burn out Inventory (1981)قائمة ماسالش لالحتراق النفسي -٢

ي            إس راق النفس توي االحت دير مس ي لتق راق النفس اس االحت ع  . تخدمت الباحثة في الدراسة الحالية مقي ويتمت
ات           دق والثب ن الص الي م ان        .مقياس االحتراق النفسي مستوي ع ددها اثن رات ع ن فق اس م ون المقي ث يتك حي

اعر،      ) ٢٢(وعشرون   د المش از   فقرة موزعة علي ثالثة ابعاد هم االجهاد االنفعالي، تبل عور باالنج ص الش .  نق
ت                    ي وتوزع االحتراق النفس عور ب رار الش ي تك دل عل رة ت رة ، م ل فق رتين لك تجابة م رد االس ويطلب من الف

ن       ) ٦-٠(االجابات من    تجابات م ي     ) . ٧-٠(درجات ، أما شدة الشعور توزعت االس ة ف د اقتصرت الباحث وق
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عور ب         دة الش ا      هذه الدراسة علي االستجابات التي تدل علي ش رات الدراسة ، كم ع متغي ب م اإلحتراق  ليتناس
 .بدائل) ٧(قامت الباحثة بتعديل بدائل االختيار إلي خمس بدائل فقط بدال من 



دق              :  الصدق   )١( ة ص تخدمت الباحث د إس ات ، وق وث والدراس ن البح د م ي العدي استخدمت قائمه ماسالش ف
راق الن          اس االحت ق مقي ق تطبي ن طري ات الخاصة        المحك ع ز ذوي االحتياج امالت بمراك دي الع ي ل ل " فس

معلمة من معلمات ) ٥٠(والمقياس الحالي علي عينة الدراسة اإلستطالعية  " ٢٠١٥سامية محي الدين مالك ،
 ٠٫٧٢التربية الفكرية وكان معامل اإلرتباط مساويًا ل 

ات  أ     : الثبات  ) ٢ ( ل ثب ات      تم حساب معامالت الثبات باستخدام معام امالت ثب ت مع اخ  ، وتراوح ا كرونب لف
از      " أبعاد المقياس وهي   ت  " اإلجهاد االنفعالي، تبلد المشاعر، انخفاض االنج  ٠٫٥١٢، ٠٫٦١٤، ٠٫٧٩٢بلغ

ى        .٠٫٧٦٦علي الترتيب الدرجة الكلية للمقياس    اس عل ق المقي ادة تطبي ة إع تخدام طريق ة باس كما قامت الباحث
اس نفس أفراد العينة بفاصل زمنى قد   ذلك   ٠٫٧٨٢ره أسبوعين بين التطبيقين وكان معامل الثبات للمقي و ب   وه

  .يتمتع بدرجة مقبولة من الثبات

وللتأكد من اتساق المقياس داخليًا قام الباحثة بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل : اإلتساق الداخلي ) ٣(
ك حساب معامالت اإلرتباط بين درجة كل بعد عبارة من عبارات المقياس ودرجة البعد الذي تنمي إليه ، وكذل

 .)٦(والدرجة الكلية للمقياس بعد تطبيق المقياس على العينة االستطالعية، ويتضح ذلك من خالل جدول رقم  

 ) ٦(جدول 
معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات مقياس االحتراق النفسي  ودرجة البعد الذي 

  )٥٠= ن ( تنتمي إليه 
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٠٫٤٨٠ ١٥ **٠٫٥٤٦ ١٠ **٠٫٥٢٧ ١** 
٠٫٥٧٧ ١٦ **٠٫٥٩٠ ١١ **٠٫٥١٧ ٢** 
٠٫٦٢٨ ١٧ **٠٫٧٧٩ ١٢ **٠٫٤٩٨ ٣** 
٠٫٤٠١ ١٨ **٠٫٦٥٩ ١٣ **٠٫٧٥٩ ٤** 
٠٫٤١١ ١٩ **٠٫٥٦٣ ١٤ **٠٫٧٧٣ ٥** 
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حيث يتمتع بمعامالت ثبات وصدق ، مما سبق يتضح أن مقياس اإلحتراق النفسي  يمكن اإلعتماد على نتائجه 
ر     اس اإلحت ون مقي ن  مرتفعة بالنسبة لعينة الدراسة ، وبذلك يتك ي م الث     ) ٢٢(اق النفس ي  ث ردة موزعة عل مف

) تبلد المشاعر(البعد الثاني . عبارات) ٩(ويتكون من ) اإلجهاد اإلنفعالي(البعد األول : أبعاد علي النحو التالي 
الي  . عبارات) ٨(ويتكون من   ) إنخفاض اإلنجاز :  (البعد الثالث .عبارات) ٥(ويتكون من    ويوضح الجدول الت

 .عباراتهأبعاد المقياس و

 )  ٧(جدول رقم 
  أبعاد مقياس اإلحتراق النفسي  وعباراته

 العبارات اسم البعد م
 ٩-٨-٧-٦-٥-٤-٣-٢-١ اإلجهاد اإلنفعالي ١
 ١٤-١٣-١٢-١١-١٠ تبلد المشاعر ٢
 ٢٢-٢١-٢٠-١٩-١٨-١٧-١٦-١٥ إنخفاض اإلنجاز ٣

لم ليك            :تصحيح المقياس    ي س ات عل ي درج أن يعط اس ب م تصحيح المقي ارات     ت درج للعب ي المت رت الخماس
ة  عيفة       ( االيجابي ة ض طة، بدرج ة متوس رة، بدرج ة كبي دا ، بدرج رة ج ة كبي ي  ) بدرج ي عل وه

والي لبية  )١،٢،٣،٤،٥(الت ارات الس ة    (  ، للعب طة، بدرج ة متوس رة، بدرج ة كبي دا ، بدرج رة ج ة كبي بدرج
 )٥،٤،٣،٢،١(وهي علي التوالي) ضعيفة 

ستخدمت الباحثة عدد من االساليب االحصائيه في البحث الحالي كمعامل االرتباط  ا: االساليب االحصائية
بيرسون ، تحليل االنحدار المتعدد المتدرج ، معادلة شيفة ، وذلك باالعتماد علي الحزمة البرامج اإلحصائية 

 v(4) (spss)للعلوم االجتماعية 



ه  ينص الفرض :التحقق من نتائج الفرض األول     ائية      "  األول على أنَّ ة إحص ة ذات دالل ة ارتباطي د عالق توج
ات    بين المواقف الحياتية الضاغطة وكًال من مستوى الرضا المهني المنخفض واالحتراق النفسي لدى معلم

 ".التربية الفكرية

ون   ن     (Pearson) وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب قيم معامالت ارتباط بيرس ل م اد ك ين أبع ب
دول     الم ي، والج راق النفس نخفض واالحت ي الم ا المهن توى الرض اغطة ومس ة الض ف الحياتي ) ٧(، ) ٦(واق

 .يوضحا ذلك
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 )٨(جدول رقم 

 معامالت االرتباط بين المواقف الضاغطة واالحتراق النفسي

المواقف الحياتية  االحتراق النفسي
االجهاد  الضاغطة

 النفسي
تبلد 

 المشاعر
انخفاض االنجاز 

 الشخصي

الدرجة   الكلية 
 لالحتراق النفسي

 **٠٫٨٥٠ **٠٫٧٦٦ **٠٫٧٦٩ **٠٫٨٧٠ الضغوط األسرية
الضغوط  
 االقتصادية

٠٫٨٥٤ **٠٫٧٣١ **٠٫٨١٥ **٠٫٨٧٤** 

 **٠٫٦٦٩ **٠٫٥٧٥ **٠٫٥٨٢ **٠٫٧٤٠ الضغوط الصحية
 **٠٫٦٥٢ **٠٫٦٢٨ **٠٫٦١١ **٠٫٦٠٠ الضغوط االجتماعية

الدرجة الكلية 
 للضغوط

٠٫٨٨٣ **٠٫٧٨٨ **٠٫٨١٠ **٠٫٩٠٣** 

 ٦٠=             ن        ٠,٠٥دالة عند        *          ٠,٠١دالة عند ** 

 )٩(جدول رقم 
 معامالت االرتباط بين المواقف الحياتية الضاغطة ومستوي الرضا المهني المنخفض

أحداث الحياه  مستوى الرضا المهني المنخفض
طبيعة    الضاغطة

 العمل
العائد  
 المادي

النمو 
 والترقي

العالقة مع 
 الزمالء

الدرجة الكلية  
 للرضا المهني

 **٠٫٨١٥ **٠٫٤٩٩ **٠٫٨١٩ **٠٫٧٣٦ **٠٫٩٠٤ الضغوط األسرية
 **٠٫٧٥٧ **٠٫٤٥٣ **٠٫٧٦٦ **٠٫٦٨١ **٠٫٨٥٠ الضغوط  االقتصادية

 **٠٫٦٣١ **٠٫٣٣٣ **٠٫٦٨١ **٠٫٥٦٩ **٠٫٧٣٤ الضغوط الصحية
 **٠٫٥٣٨ *٠٫٢٩٤ **٠٫٥٤٧ **٠٫٤٨٣ **٠٫٦٤٧  االجتماعيةالضغوط

الدرجة الكلية 
 للضغوط

٠٫٨٠١ **٠٫٤٦٠ **٠٫٨٢٤ **٠٫٧٢٢ **٠٫٩١٨** 

 ٦٠=             ن        ٠,٠٥دالة عند        *          ٠,٠١دالة عند ** 
للمواقف الحياتية الضاغطة  وجود عالقة ارتباطية طردية بين الدرجة الكلية )٦(يتضح من جدول        

 -:ويتضح ذلك كما يلي. وأبعادها الفرعية ، ومستوى االحتراق النفسي بأبعاده الفرعية

توجد عالقة ارتباطية طردية بين ُبعد الضغوط األسرية كأحد أبعاد مقياس المواقف الحياتية 
از كأحد أبعاد مقياس االحتراق الضاغطة وبين كل من االجهاد النفسي، وتبلد المشاعر، انخفاض مستوى االنج
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وجميعها قيم مرتفعة ودالة عند ) ٠٫٧٦٦، ٠٫٨٧٠،٠٫٧٦٩(حيث بلغت قيم معامالت االرتباط . النفسي
وتوجد عالقة ارتباطية طردية بين ُبعد الضغوط األسرية كأحد أبعاد مقياس المواقف . ٠٫٠١مستوى معنوية 

وهي قيمة ) ٠٫٨٥٠(حيث بلغ معامل ارتباطهما .  النفسيالحياتية الضاغطة وبين الدرجة الكلية لالحتراق
 .٠٫٠١مرتفعة ودالة عند مستوى معنوية 

وتوجد عالقة ارتباطية طردية بين ُبعد الضغوط االقتصادية كأحد أبعاد مقياس المواقف الحياتية 
مقياس االحتراق الضاغطة وبين كل من االجهاد النفسي، وتبلد المشاعر، انخفاض مستوى االنجاز كأحد أبعاد 

وجميعها قيم مرتفعة ودالة عند ) ٠٫٧٣١، ٠٫٨١٥، ٠٫٨٧٤(حيث بلغت قيم معامالت االرتباط . النفسي
وتوجد عالقة ارتباطية طردية بين ُبعد الضغوط االقتصادية كأحد أبعاد مقياس . ٠٫٠١مستوى معنوية 

 ) ٠٫٨٥٤(يث بلغ معامل ارتباطهما ح. المواقف الحياتية الضاغطة وبين الدرجة الكلية لالحتراق النفسي

وتوجد عالقة ارتباطية طردية بين ُبعد الضغوط الصحية كأحد أبعاد مقياس المواقف الحياتية 
الضاغطة وبين كل من االجهاد النفسي، وتبلد المشاعر، انخفاض مستوى االنجاز كأحد أبعاد مقياس االحتراق 

وجميعها قيم مرتفعة ودالة عند ) ٠٫٥٧٥، ٠٫٥٨٢، ٠٫٧٤٠(حيث بلغت قيم معامالت االرتباط . النفسي
وتوجد عالقة ارتباطية طردية بين ُبعد الضغوط الصحية كأحد أبعاد مقياس المواقف . ٠٫٠١مستوى معنوية 

وهما قيمة ) ٠٫٦٦٩(حيث بلغ معامل ارتباطهما . الحياتية الضاغطة وبين الدرجة الكلية لالحتراق النفسي
 .٠٫٠١ى معنوية مرتفعة ودالة عند مستو

وتوجد عالقة ارتباطية طردية بين ُبعد الضغوط االجتماعية كأحد أبعاد مقياس المواقف الحياتية 
الضاغطة وبين كل من االجهاد النفسي، وتبلد المشاعر، انخفاض مستوى االنجاز كأحد أبعاد مقياس االحتراق 

وجميعها قيم مرتفعة ودالة عند ) ٠٫٦٢٨، ٠٫٦١١، ٠٫٦٠٠(حيث بلغت قيم معامالت االرتباط . النفسي
وتوجد عالقة ارتباطية طردية بين ُبعد الضغوط االجتماعية كأحد أبعاد مقياس . ٠٫٠١مستوى معنوية 

وهي ) ٠٫٨٨٣(حيث بلغ معامل ارتباطهما . المواقف الحياتية الضاغطة وبين الدرجة الكلية لالحتراق النفسي
 .٠٫٠١قيم مرتفعة ودالة عند مستوى معنوية 

اد            ن االجه ل م        كما توجد عالقة ارتباطية طردية بين الدرجة الكلية اللمواقف الحياتية الضاغطة وبين ك
ي   راق النفس اس االحت اد مقي د أبع از كأح توى االنج اض مس اعر، انخف د المش ي، وتبل يم . النفس ت ق ث بلغ حي

اط  امالت االرتب ة ود)٠٫٧٨٨، ٠٫٨١٠، ٠٫٩٠٣(مع يم مرتفع ا ق ة ، وجميعه توى معنوي د مس ة عن . ٠٫٠١ال
راق         ة لالحت ين الدرجة الكلي وتوجد عالقة ارتباطية طردية بين الدرجة الكلية اللمواقف الحياتية الضاغطة وب

 .٠٫٠١وهي قيمة مرتفعة ودالة عند مستوى معنوية ) ٠٫٨٨٣(حيث بلغ معامل ارتباطهما . النفسي

  ) ٧( كما يتضح من الجدول 



٢٠١٩)  ٣( ج أكتوبر)١٢٠(           العدد   مجلة كلية التربية ببنها  
 

  

 طردية بين إنخفاض الرضا عن الضغوط األسرية كأحد أبعاد مقياس وجود عالقة ارتباطية
المواقف  الحياة الضاغطة وبين كل من طبيعة العمل والعائد المادي، والنمو والترقي، والعالقة بين الزمالء، 

، ٠٫٨١٩، ٠٫٧٣٦، ٠٫٩٠٤(حيث بلغت قيم معامالت االرتباط . كأحد أبعاد مقياس الرضا المهني المنخفض
 .٠٫٠١وجميعها قيم مرتفعة ودالة عند مستوى معنوية ) ٠٫٤٩٩

وتوجد عالقة ارتباطية طردية بين إنخفاض الرضا عن الضغوط األسرية كأحد أبعاد مقياس أحداث 
الحياة الضاغطة وبين كل من الدرجة الكلية لمستوى الرضا المهني المنخفض، حيث بلغ معامل ارتباطهما 

 .٠٫٠١ عند مستوى معنوية وهي قيم مرتفعة ودالة) ٠٫٨١٥(

كما توجد عالقة ارتباطية طردية بين إنخفاض الرضا عن الضغوط االقتصادية كأحد أبعاد مقياس 
أحداث الحياة الضاغطة وبين كل من طبيعة العمل والعائد المادي، والنمو والترقي، والعالقة بين الزمالء، 

، ٠٫٧٦٦ ، ٠٫٨٥٠،٠٫٦٨١(يم معامالت االرتباط حيث بلغت ق. كأحد أبعاد مقياس الرضا المهني المنخفض
 .٠٫٠١وجميعها قيم مرتفعة ودالة عند مستوى معنوية ) ٠٫٤٥٣

وتوجد عالقة ارتباطية طردية بين إنخفاض الرضا عن الضغوط االقتصادية كأحد أبعاد مقياس 
ث بلغ معامل أحداث الحياة الضاغطة وبين كل من الدرجة الكلية لمستوى الرضا المهني المنخفض، حي

 .٠٫٠١وهي قيةم مرتفعة ودالة عند مستوى معنوية ) ٠٫٧٥٧(ارتباطهما 

كما توجد عالقة ارتباطية طردية بين إنخفاض الرضا عن الضغوط الصحية كأحد أبعاد مقياس 
أحداث الحياة الضاغطة وبين كل من طبيعة العمل والعائد المادي، والنمو والترقي، والعالقة بين الزمالء، 

، ٠٫٦٨١، ٠٫٥٦٩، ٠٫٧٣٤(حيث بلغت قيم معامالت االرتباط . حد أبعاد مقياس الرضا المهني المنخفضكأ
 .٠٫٠١وجميعها قيم مرتفعة ودالة عند مستوى معنوية ) ٠٫٣٣٣

وتوجد عالقة ارتباطية طردية بين إنخفاض الرضا عن الضغوط الصحية كأحد أبعاد مقياس أحداث 
درجة الكلية لمستوى الرضا المهني المنخفض،حيث بلغ معامل ارتباطهما الحياة الضاغطة وبين كل من ال

 .٠٫٠١وهي قيمة مرتفعة ودالة عند مستوى معنوية ) ٠٫٦٣١(

كما توجد عالقة ارتباطية طردية بين إنخفاض الرضا عن الضغوط االجتماعية كأحد أبعاد مقياس 
مادي، والنمو والترقي، والعالقة بين الزمالء، أحداث الحياة الضاغطة وبين كل من طبيعة العمل والعائد ال

، ٠٫٥٤٧، ٠٫٤٨٣، ٠٫٦٤٧(حيث بلغت قيم معامالت االرتباط . كأحد أبعاد مقياس الرضا المهني المنخفض
 .٠٫٠١وجميعها قيم مرتفعة ودالة عند مستوى معنوية ) ٠٫٢٩٤
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أحد أبعاد مقياس وتوجد عالقة ارتباطية طردية بين إنخفاض الرضا عن الضغوط االجتماعية ك
المواقف الحياتية الضاغطة وبين كل من الدرجة الكلية لمستوى الرضا المهني المنخفض، حيث بلغ معامل 

 .٠٫٠١على الترتيب وهما قيم مرتفعة ودالة عند مستوى معنوية ) ٠٫٨٠١(ارتباطهما 



ة    أسفرت نتائج  الفرض األول عن وجود عالقة             ف الحياتي ين المواق ارتباطية  موجبة دالة احصائيا ب
ف      ة للمواق ة الفكري ات التربي دل تعرض معلم ا ازداد مع ه كلم ي ان ذا يعن ي؛ وه راق النفس اغطة واالحت الض

ديهن    ة ،      . الحياتية الضاغطة ، كلما زاد شدة أعراض االحتراق النفسي ل ة ومنطقي ذه  النتيجة طبيعي دو ه وتب
ا       فمهنة التدريس تع   ارات وم د من المهن الضاغطة ، نظرا لما تتطلبه من مستويات مرتفعة من الكفاءة  والمه

يتحمله المعلمات من أعباء ومتطلبات ومسؤليات بشكل متزايد ، ويؤدي ذلك إلي ظهور العديد من األعراض     
ار والت    كال    المتمثلة في اإلنهاك وعدم القدرة علي إنجاز المهام، وفقدان القدرة علي اإلبتك ة أش ز ، ومقاوم ركي

اه          ة تج ية والعدواني ي الحساس افة ال دم، باالض غط ال اض ض داع وإنخف اق والص وم واإلره ة الن ر ، وقل التغيي
االخرين ، وعدم القدرة علي العطاء ، فاإلحتراق النفسي للمعلمين أشبه بالمباني التي إحترقت وتركت فارغة    

 .محطمة

ة الحال   ائج الدراس ق نت ة              وتتف ائج دراس ع نت ة م ر ، (ي ر مخيم  &Moss)) ٢٠٠٢خض
Schelter,1986)  ،(Lazarus,1985)   ، ) ،ة ين       ) ٢٠١٧ناضر يمين ة ب ة االرتباطي ي العالق دت عل ي أك والت

التعرض للمواقف الضاغطة والمعاناة من  االحتراق النفسي  لدي معلمي ذوي االعاقة العقلية نظرا لتعرضهم 
ة ا     ف الحياتي ن المواق ر م اغطة لكثي ار   . لض د أش ف  (Hacket and Kanbory,1983.10-14)فق  أن المواق

ال                  ال االسري والمج ة كالمج اة كاف االت الحي ي مج رد ف ي الف أثير عل ا ت الحياتية الضاغطة يمكن أن يكون له
العائلي والمجالي االجتماعي والمجال الصحي واالقتصادي والمهني ، وأن هذه األحداث التي تؤثر علي الفرد 

ابة                    وال رد لالص ادة خطر تعرض الف ي زي ؤدي إل ن ان ت ة أو مفرحة يمك لبية محزن ة أو س تي قد تكون إيجابي
األمراض             ابة ب ي اإلص ؤدي إل اغطة ت ة الض ف الحياتي ات أن المواق باالمراض ؛ فقد أكدث الكثير من الدراس

بية الفكرية يعانون من معلمي التر% ١٢ أن (stressmeir,1992)كما أكدت دراسة .وأبرزها أمراض القلب 
ع            اق م دم اإلتف ل لع ا ومي دم الرض ي وع راق النفس من مستويات مرتفعة الضغوط النفسية ، ولديهم ميل لإلحت

 .الزمالء

اغطة االسرية ،          ف الض ين المواق ة ب ة دال ة ارتباطي          فقد أسفرت نتائج الدراسة الحالية عن وجود عالق
د   وهذا. وجميع أبعاد  االحتراق النفسي       يعني أن تعرض معلمة التربية الفكرية للضغوط  الحياتية األسرية  ق

ة         ددة خاصة باألسرة كرعاي ات متع ؤليات وواجب يجعلها عرضة لإلحتراق النفسي؛ فالمعلمات تقع عليهن مس
اء  داخل    ( االبن زل بال ور المن ة أم ي ومتابع ليهم الدراس ة تحص ا ومتابع حية البنائه ة الص د الرعاي ل جه تحم
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خ ..ارج  والمشاركة في اإلنفاق المالي، والخالفات  األسرية، والتفكك االسري        والخ ة    ). ال راة عامل ا إم فكونه
فبهذا يلقي علي عاتقها الكثير من األعباء .تتحمل أيضا ضغوط الناتجة عن عملها مع فئة ذوي اإلعاقة الفكرية 

ذي       ر وال بعض االمراض      والمسؤليات ؛ االمر الذي يدفعها إلي بذل جهد بدني اكب ابة ب ا عرضة لإلص يجعله
رر ، اء متك ام ، إعي عف ع خ ... كض اغطة  . ال ف الض ن المواق ال م ة أن  ك ة الحالي ائج الدراس دت نت د أك وق

اعر،        & االسرية   د المش الي وتبل اد االنفع ات باالجه ابة المعلم المواقف الضاغطة الصحية  تؤديان ا  إلي إص
كالت االخرين    وانخفاض معدل اإلنجاز ؛ حيث تشعر ال    راث لمش معلمة بإستنفاذ طاقتها النفسية  ، وعدم االكت

ا           ي أدائه لبًا عل ؤثر س ا ت ين  ، كم ع المحيط وة م وطالبها ، عالوة علي عدم شعورها بالسعادة ، والتعامل بقس
ي ا           اق ف ب واالخف اد والتع ة باالجه ة الفكري ة التربي عر معلم داء بالعمل مع الطالب ذوي االعاقة الفكرية؛ فتش

 . مهمامها كمعلمة تربية فكرية  

اغطة           ف الض ين المواق ة ب ة دال ة موجب ة ارتباطي ود عالق ن وج ة ع ة الحالي ائج الدراس فرت نت ا أس     كم
ي      & االقتصادية واالجتماعية    راق النفس ات االحت ة       . وجميع مكون راة عامل ة  إم ة الفكري ة التربي ون معلم فك

ن    ومتزوجة كأي امراة مصرية متزوجة تتح  ر م مل الكثير من االعباء االقتصادية واالجتماعية ؛ فتواجه الكثي
ا        ة بمتطلباته ب مقارن اض الرات بب انخف هرية  بس ة الش ي الميزاني ز ف ادية كعج اغطة االقتص ف الض المواق

دم    .... الشخصية واالسرية ، ونفقات الدروس الخصوصية ألبنائها ، تأجيل مطالبها الشخصية         ل ع خ ، ولع ال
ة          تلقي ال  ة للمهن غوط االجتماعي رز الض د أب ة  أح ة فكري ة تربي ا كمعلم معلمة التقدير اإلجتماعي الكافي لمهنته

اد        عورها   باالجه ن ش والذي قد يؤثر علي معدل انجازها بالعمل مع الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية ؛ فضال ع
 .النفسي ، وتبلد المشاعر

امي نصحي ،  ( ة        وتتفق الدراسة الحالية مع نتائج دراس   دالت      ) ٢٠١٥س اع مع ي ارتف لت إل ي توص والت
معاناة معلمة التربية الفكرية من االحتراق النفسي وظهور االعراض النفسجسمية نظرا لمعاناتها من الضغوط 

ه دراسة       . النفسي لدي المعلمات االناث المتزوجات  لت إلي ا توص ع م ة م  thimothy)وتتفق الدراسة الحالي
remano,2017)   حيث توصلت الدراسة الحالية إلي وجود عالقة موجبة بين جميع أنواع  المواقف الحياتية

 .  وجميع أبعاد االحتراق النفسي)  االسريه والصحية  واإلجتماعية واإلقتصادية (  الضاغطة 

بجميع   توصلت الدراسة الحالية الي وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين المواقف الحياتية الضاغطة 
أبعادها ومستوي الرضا المهني المنخفض ، وهذا يعني أنه كلما تعرضت معلمة التربية الفكرية للمواقف 
الضاغطة سواء كانت أسرية او صحية  أو اجتماعية أو اقتصادية ، كلما انخفض مستوي الرضا المهني 

السيد محمد فرحات ، (،)٢٠١٨وفاء خالد أحمد (وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة .. لديها
والتي توصلت في ) ٢٠١٩(وتختلف مع دراسة فوزية مقراش ). ٢٠١٨عبد العزيز محمد احمد، (، )٢٠٠٣

 .أن جميع أنواع الضغوط ذات عالقة بالرضا المهني فيما عدا الضغوط األسرية
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اإلقتصادية  الضاغطة يؤثر    ومن خالل النتائج الحالية ، نالحظ أن معاناة المعلمة من المواقف األسرية و
علي مناخ العمل مع الطالب  ذوي االعاقة الفكرية ، فضال انه يقلل من مستوي رضا المعلمة عن العائد 
المادي  التي تتقاضاة النه ال يفي بمتطلباتها اإلقتصادية واألسرية ، كما ان الضغوط األسرية قد تؤثر علي 

ير أيضا نتائج الدراسة الحالية أن الضغوط الصحية لمعلمة التربية و تش.عالقتها بزمالئها وروسائها بالعمل 
الفكرية ذو عالقة وثيقة بإنخفاض مستوي رضاها عن العمل ، فضال عن عدم تلقي المعلمة القدر الكافي من 

 .التقدير االجتماعي يقلل من رضاها عن العمل

 

ه      ينص الفرض الثاني على      ي          " أنَّ ا المهن ين مستوى الرض ائية ب ة إحص ة ذات دالل ة ارتباطي د عالق توج
 ".المنخفض واالحتراق النفسي لدى معلمات التربية الفكرية

ون   ن     (Pearson) وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب قيم معامالت ارتباط بيرس ل م اد ك ين أبع ب
ي الم           ا المهن دول      المواقف الحياتية الضاغطة ومستوى الرض ي، والج راق النفس ح  ) ٨(نخفض واالحت يوض

 .ذلك

 )٨(جدول رقم 

 معامالت االرتباط بين الرضا المهني المنخفض  واالحتراق النفسي

الرضا المهني  االحتراق النفسي 
انخفاض  تبلد المشاعر االجهاد المنخفض

 االنجاز
الدرجة الكلية 

 لالحتراق النفسي
 **٠٫٩٦٣ **٠٫٨٦٥ **٠٫٨٨٣ **٠٫٩٧٦ طبيعة العمل
 **٠٫٧٨٨ **٠٫٧٠٦ **٠٫٧١٤ **٠٫٨١٠ العائد المادي
 **٠٫٨٨٧ **٠٫٨٠٣ **٠٫٨١٠ **٠٫٨٩٦ النمو والترقي

العالقة مع الزمالء 
 **٠٫٥٢١ **٠٫٤٥٨ **٠٫٤٦٧ **٠٫٥٥٢ والرؤساء

الدرجة الكلية  للرضا 
 **٠٫٨٦٩ **٠٫٧٧٨ **٠٫٧٨٩ **٠٫٨٩٢ المهني

م            دول رق ن ج ح م ي       ) ٨ (يتض ا المهن ة للرض ة الكلي ين الدرج ة ب ة طردي ة ارتباطي ود عالق وج
 -:ويتضح ذلك كما يلي. المنخفض  وأبعادها الفرعية ، ومستوى االحتراق النفسي بأبعاده الفرعية
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    توجد عالقة ارتباطية طردية بين انخفاض الرضا عن  طبيعة العمل  كأحد أبعاد مقياس الرضا المهني  
. االجهاد النفسي، وتبلد المشاعر، انخفاض مستوى االنجاز كأحد أبعاد مقياس االحتراق النفسيوبين كل من 

وجميعها قيم مرتفعة ودالة عند ) **٠٫٨٦٥، **٠٫٨٨٣، **٠٫٩٧٦(حيث بلغت قيم معامالت االرتباط   
مل  كأحد أبعاد وتوجد عالقة ارتباطية طردية بين انخفاض الرضا عن  ُبعد طبيعة الع. ٠٫٠١مستوى معنوية 

وهي  ) **٠٫٩٦٣(حيث بلغ معامل ارتباطهما .  مقياس الرضا المهني وبين الدرجة الكلية لالحتراق النفسي
 .٠٫٠١قيمة مرتفعة ودالة عند مستوى معنوية 

وتوجد عالقة ارتباطية طردية بين انخفاض الرضا عن العائد المادي كأحد أبعاد مقياس مقياس الرضا المهني 
. من االجهاد النفسي، وتبلد المشاعر، انخفاض مستوى االنجاز كأحد أبعاد مقياس االحتراق النفسيوبين كل 

وجميعها قيم مرتفعة ودالة عند مستوى ) **٠٫٧٠٦،**٠٫٧١٤، **٠٫٨١٠(حيث بلغت قيم معامالت االرتباط  
 كأحد أبعاد مقياس وتوجد عالقة ارتباطية طردية بين انخفاض الرضا عن  العائد المادي. ٠٫٠١معنوية 

 ) .**٠٫٧٨٨(حيث بلغ معامل ارتباطهما . مقياس الرضا المهني وبين الدرجة الكلية لالحتراق النفسي

وتوجد عالقة ارتباطية طردية بين انخفاض الرضا عن  النمو والترقي كأحد أبعاد مقياس مقياس الرضا 
مستوى االنجاز كأحد أبعاد مقياس االحتراق المهني وبين كل من االجهاد النفسي، وتبلد المشاعر، انخفاض 

وجميعها قيم مرتفعة ودالة عند ) **٠٫٨٠٣،**٠٫٨١٠، **٠٫٨٩٦(حيث بلغت قيم معامالت االرتباط  . النفسي
وتوجد عالقة ارتباطية طردية بين انخفاض الرضا عن  النمو والترقي كأحد أبعاد . ٠٫٠١مستوى معنوية 

) **٠٫٨٨٧(حيث بلغ معامل ارتباطهما .  الدرجة الكلية لالحتراق النفسيمقياس مقياس الرضا المهني وبين
 .٠٫٠١وهما قيمة مرتفعة ودالة عند مستوى معنوية 

وتوجد عالقة ارتباطية طردية بين انخفاض الرضا عن  العالقة مع الرؤساء والزمالء كأحد أبعاد مقياس 
 المشاعر، انخفاض مستوى االنجاز كأحد أبعاد مقياس الرضا المهني وبين كل من االجهاد النفسي، وتبلد

وجميعها ) **٠٫٤٥٨، **٠٫٤٦٧، **٠٫٥٥٢(حيث بلغت قيم معامالت االرتباط   . مقياس االحتراق النفسي
وتوجد عالقة ارتباطية طردية بين انخفاض الرضا عن  العالقة . ٠٫٠١قيم مرتفعة ودالة عند مستوى معنوية 

حيث بلغ . عاد مقياس مقياس الرضا المهني وبين الدرجة الكلية لالحتراق النفسيمع الرؤساء والزمالء كأحد أب
 .٠٫٠١وهي قيم مرتفعة ودالة عند مستوى معنوية ) **٠٫٥٢١(معامل ارتباطهما 

    كما توجد عالقة ارتباطية طردية بين مستوي الرضا المهني المنخفض   وبين كل من االجهاد النفسي، 
حيث بلغت قيم معامالت . اض مستوى االنجاز كأحد أبعاد مقياس االحتراق النفسيوتبلد المشاعر، انخف

وتوجد . ٠٫٠١، وجميعها قيم مرتفعة ودالة عند مستوى معنوية )**٠٫٧٧٨،**٠٫٧٨٩،**٠٫٨٩٢(االرتباط  
بلغ حيث . عالقة ارتباطية طردية بين مستوي الرضا المهني المنخفض  وبين الدرجة الكلية لالحتراق النفسي

 .٠٫٠١وهي قيمة مرتفعة ودالة عند مستوى معنوية ) **٠٫٨٦٩(معامل ارتباطهما 
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ي        ) ٨(ويتضح لنا من الجدول رقم              ا المهن ين الرض ائية ب ة إحص ة  ذات دالل ة ارتباطي وجود عالق

ض     ). ٠٫٠١(توي المنخفض واالحتراق النفسي لدى معلمات التربية الفكرية عند مس        ه اذا انخف ي أن وهذا يعن
ي         راق النفس ن االحت ات م اة المعلم ة معان ديهن ، زاد احتمالي ي ل ا المهن توي الرض ة   . مس ق الدراس ذا تتف وبه

ة    ع دراس ة م ة )(stassemier,1992الحالي ة (Ewa konert,1997) ، دراس ، دراس
(plrsidou&Agaliotis,2008) ة ة ،  درا(williams,2014)، ودراس دت  (Mathew,2013)س ي اك  الت

جميعها علي العالقة اإلرتباطية بين  مستوي الرضا المهني المنخفض  لدي معلمات التربية الفكرية والتعرض 
ن       ال م ائج دراسة ك رت نت اع   (Hahrami,2014 ) (Sung ,2000) ,(االحتراق النفسي في حين  أق   بإرتف

ة الخاصة،       ي التربي ي لمعلم ا المهن توي الرض  Mohamed ) ,(Louis Strydom,2012) ودراسة  مس
Abushaira,2012) الالتا أقرتا بتمتع المعلمين مستوي متوسط من الرضا المهني واالحتراق النفسي . 

ل          د وني ذل الجه د وب و جي   مما الشك فيه ؛ أن معلمة التربية الفكرية تحاول جاهدة القيام بمهام العمل علي نح
 ال تلقي المعلمة  التقدير الكافي علي المستويين المادي والمعنوي، وتغيب المساندة رضا اإلدارة ، ولكن عندما

أثير   . اإلدارية بما يتناسب مع الجهد المبذول ، فتشعر المعلمة باإلحباط     ت ت و في هذه الحال ؛ تقع المعلمة تح
يها، وعدم التوافق واالندماج العديد من الضغوط مما يؤثر سلبًا علي مقدار العطاء ، وتدني الروح المعنوية لد

ة         . في بيئة العمل     ة التربي ا معلم ر به ي تم اغطة الت ف الض ن المواق فالرضا المهني ال يقل اهمية في تاثيره ع
ا           . الفكرية   ت الحاضر ، نظرا الن الرض نفس بالوق اء ال فالرضا المهني من اهم المشكالت التي تشغل بالعلم

ويعتبر الرضا المهني محصلة للعديد من . ي إخالصه في عملية التدريس المهني تنعكس آثاره علي كفائته ومد
ي أو          اح الشخص دي النج ن م الخبرات اإليجابية والسلبية المرتبطة بالعمل ومن تقدير الفرد للعمل وإدارته وم

 .الفشل في تحقيق األهداف الشخصية للحياة 

ة  ذات    ة ارتباطي ود عالق ن وج ة ع ائج الدراس فرت نت د  أس توي   وق د مس ائية عن ة إحص ين  ) ٠٫٠١(دالل ب
ي           ة       . انخفاض الرضا عن طبيعة العمل  وجميع مكونات االحتراق النفس ع فئ ل م ة العم ي ان طبيع ذا يعن وه

ل           ا بالعم ي أدائه د  . الطالب ذوي االعاقة العقلية يودي إلي شعور المعلمة باالجهاد االنفعالي ، كما يؤثر عل فق
ل   أكدت الدراسة الحالية أن ا     . لعمل مع الطالب ذوي االعاقة الفكرية يؤدي إلي انخفاض معدل انجازها بالعم

ائج دراسة         ع نت ة م ائج الدراسة الحالي ق نت ه  (Fumi takeda,takesmiyake,2001&ewa,1997)وتتف  ان
ي              راق النفس ة لالحت ل والدرجة الكلي ة العم ن طبيع ا ع اض الرض ين انخف اع    .توجد عالقة ب دت ارتف ي اك والت

ت            معدال ا اتفق ات االخري ، كم ات االعاق ي فئ ة بمعلم ة مقارن ة الفكري ي التربي ت االحتراق النفسي لدي معلم
داح         د ق طفي    ) ٢٠٠٧(الدراسة الحالية مع  دراسة هال محم ي مص ي    )  ٢٠٠٩(ودراسة نظم دتا عل ي أك والت

ية        غوط النفس ن الض ي  العالقة القوية بين انخفاض الرضا عن طبيعة العمل ومعاناتها م اك النفس ذا  . واالنه وه
ؤليات داخل            ن المس ر م دي  للكثي ة تتص يفسر أن طبيعة العمل مع الطالب ذوي االعاقة الفكرية تجعل المعلم
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المدرسة كالتعامل مع اولياء امور الطالب ، ونقص االمكانيات للقيام بمهام عملها، ،وانخفاض تحصليهم رغم 
ة   ي طبيع الوة عل ا ، ع ن قبله ذول م د المب ة  الجه لوكية واللغوي ية والس ة والنفس درات العقلي ائص والق الخص

ا  داخل                  ي كاهله اه عل ة الملق اء االدراي ل، واعب ة التعام الب وكيفي ين الط ة ب للطالب ذاتهم ، والفروق الفردي
ة  ارج المدرس رحالت (٠وخ ي ال راف عل ي  ) .. االش ن معلم ر م دا اكث ة جه ن المعلم ب م د تتطل ي ق خ  الت ال

ات االخري   لوكياتهم       االعاق بط س ي ض ا ف ي تواجهه عوبات الت ذلك الص ي      ..  ، وك وؤدي إل دوره ي ذا ب خ؛ فه ال
 .شعورها باالحباط والنهك النفسي ، وانخفاض معدل أدائها

ين  ) ٠٫٠١(  وتوصلت نتائج الدراسة الحالية إلي وجود عالقة ارتباطية    ذات داللة إحصائية عند مستوي       ب
وجميع مكونات )  العالقة مع الروساء والزمالء - النمو والترقي المهني-ماديالعائد ال(مكونات الرضا المهني 

وهذا يفسر   ) . ٠٫٠١(االحتراق النفسي فيما عدا االجهاد النفسي   لدى معلمات التربية الفكرية عند مستويين  
ية      ا الشخص ا   أن إنخفاض الراتب  الذي تتقاضاه معلمة التربية الفكرية ال يتناسب مع متطلباته واألسرية كونه

دريبات       . إمراة متزوجة وتعول  ي الت ا  ال تتلق ا أنه ديهن ؛ كم ي ل فضال  عن أن قلة فرص الترقي والنمو المهن
د                  دير الجه دم تق ل االدارة ، وع ن قب يهن م اه عل غوط الملق ا ، والض ال عمله ي مج تجد ف ا يس الكافية لمتابعة م

هام ، كل هذا يعرضها لتبلد المشاعر ويؤثر سلبا علي مستوي المبذول من قبل االدارة وعدم التوزيع العادل للم
 .  ادئها بالعمل

 :مناقشة الفرض الثالث

يمكن التنبؤ بمستوى االحتراق النفسي من خالل المواقف الحياتية "        ينص الفرض الرابع على أنه 
حقق من صحة هذا الفرض  وللت."الضاغطة ومستوى الرضا المهني المنخفض لدي معلمات التربية الفكرية 

، وذلك بهدف تحديد مدى (Stepwise Regression)تم استخدم أسلوب تحليل االنحدار المتعدد المتدرج 
إسهام االحتراق النفسي في التنبؤ بمستوى المواقف الحياتية الضاغطة والرضا المهني لدي معلمات التربية 

 ):٩(ئج كما في الجداول الفكرية في المراحل التعليمية الثالث، وجاءت النتا
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 )٩(جدول رقم 

 التنبؤ بأعراض اإلحتراق النفسي من خالل المواقف الحياتية الضاغطة ومستوي الرضا المهني المنخفض
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اغطة، والدرجة            ة الض ف الحياتي ة اللمواق ادية، الدرجة الكلي ُتسهم طبيعة العمل، الضغوط االقتص

ا             ا ت قيمته ة بلغ ة دال هام إيجابي بة إس نخفض، بنس ي الم ا المهن ، )٠٫٨١٥(، )٠٫٧٦٣(، )٠٫٩٥٤(لكلية للرض
ياغة         ) ٠٫٧٩٦( ن ص ة، ويمك ة الفكري ات التربي دي معلم ي ل اد النفس توى اإلجه ؤ بمس ي التنب ب ف ى الترتي عل

 :  معادلة االنحدار للتنبؤ على النحو التالي

ي  اد النفس ة (٠٫٩٥٤= اإلجه لطبيع رية (٠٫٧٦٣)  +  العم غوط األس ة  (٠٫٨١٥) + الض ة الكلي الدرج
 ).الثابت (٤٫١٨١) + الدرجة الكلية للرضا المهني المنخفض (٠٫٧٩٦) + اللمواقف الحياتية الضاغط



هام                   بة إس نخفض بنس ي الم ا المهن ة للرض ادية، الدرجة الكلي غوط االقتص ل، الض ُتسهم طبيعة العم
على الترتيب في التنبؤ بمستوى تبلد المشاعر لدي ) ٠٫٦٢٣(، )٠٫٦٦٤(، )٠٫٧٧٩(جابية دالة بلغت قيمتها إي

 :  معلمات التربية الفكرية، ويمكن صياغة معادلة االنحدار للتنبؤ على النحو التالي

ا  الدرجة الك (٠٫٦٢٣) + الضغوط االقتصادية (٠٫٦٦٤) + طبيعة العمل  (٠٫٧٧٩= تبلد المشاعر    لية للرض
 ).الثابت (٦٫٣٥١) + المهني المنخفض





نخفض، بنسبة            ي الم ُتسهم طبيعة العمل، الضغوط االقتصادية، والدرجة الكلية للرضا المهن
ا        ت قيمته ة بلغ ؤ بمستوى      ) ٠٫٦٠٥(، )٠٫٥٣٤(، )٠٫٧٤٨(إسهام إيجابية دال ي التنب ب ف ى الترتي عل

ى         انخفاض االنج  ؤ عل از الشخصي لدي معلمات التربية الفكرية، ويمكن صياغة معادلة االنحدار للتنب
 :  النحو التالي

ي  از الشخص اض االنج ل (٠٫٧٤٨= انخف ة العم ادية (٠٫٥٣٤)  + طبيع غوط االقتص ) + الض
 ).الثابت (٤٫٩٤٠) + الدرجة الكلية للرضا المهني المنخفض (٠٫٦٠٥



اغطة، والدرجة       ة الض ُتسهم طبيعة العمل، والضغوط االقتصادية والدرجة الكلية اللمواقف الحياتي
ا              ت قيمته ة بلغ ة دال هام إيجابي بة إس نخفض، بنس ي الم ا المهن ، )٠٫٧٨٠(، )٠٫٧٢٩(، )٠٫٩٢٧(الكلية للرض
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راق ال         ) ٠٫٧٥٥( ة لالحت توى الدرجة الكلي ؤ بمس ي التنب ب ف ة،      على الترتي ة الفكري ات التربي دي معلم ي ل نفس
 :  ويمكن صياغة معادلة االنحدار للتنبؤ على النحو التالي

ي  راق النفس ة لالحت ة الكلي ل (٠٫٩٢٧= الدرج ة العم ادية (٠٫٧٢٩)  + طبيع غوط االقتص  ٠٫٧٨٠) + الض
اغطة    ( ة الض ف الحياتي ة اللمواق ة الكلي ي ا    (٠٫٧٥٥) + الدرج ا المهن ة للرض ة الكلي نخفضالدرج ) + لم

 ).الثابت (١٥٫٤٧٢



ان                   نخفض  ينبئ ي الم ا المهن توي الرض اغطة ومس ة الض ف الحياتي ي  أن المواق ة إل   توصلت الدراسة الحالي
ي                ا المهن اض الرض ة وانخف ف الحياتي ن  المواق ة م اة المعلم أن معان ك ب باالحتراق النفسي ، ويمكن تفسير ذل

عو     ى ش ي ،   يؤدى إل االحتراق النفس ه أن   . رها ب ك في ا الش ن       فمم ة م ي والمعان ا المهن توي الرض اض مس  انخف
 .(Mathew William ,2013 )الضغوط  يؤثر سلبا علي الصحة النفسية 

  (Sandin,2006) (Mathew,2013) ، (williams,2014) وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة 
طرابات        حيث وجد ان المواقف الضاغط   ها اض ي رأس ان عل ة وك رد لالضرابات االنفعالي  ة تنبئ بتعرض الف

  (Romano Timothy,2006)وتتفق أيضا الدراسة الحالية مع نتائج دراسة . القلق ، واالكتئاب والوسواس 
ائج        .في أن المواقف الضاغطة منبئة بجميع مكونات االحتراق النفسي     ع نت ة م ائج الدراسة الحالي ق نت ا تتف كم

ة  ائج    . . (plrsidou&Agaliots,2008) ,(wiliams,2014)دراس ع نت ة م ة الحالي ف الدراس ا  تختل بينم
توي       (Ewa Konert,1997)دراسة  ي مس ي عل اإلحتراق النفس ئ ب ي منب  والتي أشارت إلي أن الرضا المهن

س الدراسة الحالي      ي عك دت ان   إنخفاض الرضا عني االجهاد االنفعالي والتبلد العاطفي فقط ؛ عل ث أك ة ؛ حي
 .الرضا المهني منبئ بجميع مكونات االحتراق النفسي الثالث

ي           كما توصلت الدراسة الحالية إلي أن المواقف األقتصادية الضاغطة هي األكثر إنبائًا باإلحتراق النفسي عل
؛ وبهذا )اإلنجازاإلجهاد اإلنفعالي وتبلد المشاعر ، وانخفاض  ( مستوي الدرجة الكلية ومستوي األبعاد الثالث     

ي       (Remano,2017)تختلف الدراسة الحالة عن دراسة   اغطة الت ة الض ف الحياتي واع المواق ع ان  في أن جمي
ة   . تتعرض لها معلمة التربية الفكرية منبئة بجميع مكونات اإلحتراق النفسي   وقد أشارت  نتائج الدراسة الحالي

نجاز ، وهي نتيجة هامة للغاية ، ويفسر ذلك أن معلمة إلي أن  الضغوط االقتصادية  عامل منبئ بإنخفاض اإل
د          ذي يمت ر ال ادية   األم ات االقتص ن المتطلب التربية الفكرية كونها إمراة عاملة متزوجة وتعول لديها الكثير م

 .أثره إلي معدل إتقانها للعمل ، فضًال عن أنها عامل منبئ بشعورها باالجهاد االنفعالي وتبلد المشاعر

وأهم مظاهره  الضغوط الداخلية والخارجية التي تتعرض لها المعلمة إلى إستنزاف جسمي وإنفعالي،  وتؤدي 
ة، واألداء        ص الدافعي اعر، ونق د المش الطالب وتبل ام ب دان اإلهتم دان       فق ر وفق ة التغي ل، ومقاوم ي للعم النمط



٢٠١٩)  ٣( ج أكتوبر)١٢٠(           العدد   مجلة كلية التربية ببنها  
 

  

ال   االجتماعي ومهارات التكيف لمس ويؤدي إفتقاد المعلمة إلى الدعم. اإلبتكارية ادة إحتم توى األحداث إلى زي
لوك       وقوع المعلم فريسة ين س م ب ي للمعل راق النفس ببة  لإلحت  لإلحتراق النفسي وتعدد مصادر الضغوط المس

ية،    راعات المدرس ا، والص ة بزمالئه ا العملي ه، وعالقته ة بالموج ة المعلم الب، وعالق ة  الط ة المعلم وعالق
 .     ، وغياب التفاهم بين المعلمة واإلدارة، و المعلمة وأولياء األمور باإلدارة، واألعباء اإلدارية، وضيق الوقت

ع         ي بجمي        وقد أشارت نتائج الدراسة الحالية إلي أن انخفاض الرضا المهني عامل منبئ باالحتراق النفس
ودة ،   (، ودراسة ) ٢٠١٧ناضر يمينة ،(أبعاده الثالث  وبهذا تتفق الدراسة الحالية مع  نتائج دراسة   ي ع نظم

 .التي اكدت ان طبيعة العمل جاءت علي رأس العوامل المنبئة باالحتراق النفسي  ) ٢٠٠٩

ئ        ة ينب ة الفكري          وتشير أيضا الدراسة الحالية إلي أن إنخفاض الرضا عن طبيعة العمل مع ذوي اإلعاق
اق ؛    ومما ال شك فيه  أن العمل مع الطال. باالحتراق  النفسي لدي المعلمات      ل ش ب ذوي االعاقة الفكرية عم

اليب                ار األس ة وإختي ة فردي داد خطة تربوي ب إع االت االخري تتطل ن الح حيث يعد كل معاق حالة مختلفة ع
المناسبة للتدريس  فضال عن الخصائص العقلية والنفسية والسلوكية لهذه الفئة من اإلعاقة ، وإنخفاض مستوي 

وينعكس ذلك  سلبا عليها مما يولد .  يتطلب من المعلمة بذل الكثير من الجهد التحصيل لهذ الفئة ؛ االمر الذي 
ن انخف    ال ع الي ، فض اد االنفع ها لالجه ا يعرض اط   مم عور باالحب ديها الش ا ل دل عطائه ا  ومع اض انجازه

ل  ان         . بالعم ي  منبئ و والترق رص النم اء ، وف زمالء والرؤس ع ال ة م ن العالق ي ع ا المهن اض الرض وإن إنخف
 فبيئة العمل الموترة المليئة بالمشاحانات وعدم التوافق تؤثر. باالحتراق النفسي علي مستوي إنخفاض اإلنجاز 

حتما علي أي مؤسسة  والعاملين بها ، فعدم وجود نظام عادل للترقي ، وعدم تشجيع المعلمة علي تنمية نفسها 
ة أو        ة الفكري ال اإلعاق ي مج ا ف ات العلي واء بالدراس ًا س ل اإلدارة    مهني ن قب ة م ي دورات تدريبي ول عل  الحص
ائج     يصيبها باإلحباط ومن ثم يوثر سلبًا علي دافعيتها نحو العمل    ن نت ة ع ، وبهذا تختلف نتائج  الدراسة الحالي

 ).٢٠٠١خولة يحيي ورنا حامد ،(دراسة 

نخفض          ويتضح من العرض السابق أن كال من المواقف الحياتية الضاغطة ومستوي الرض   ا المهني الم
ة           ة الفكري ادية      .عامالن منبئان باإلحتراق النفسي لدي معلمات التربي ة اإلقتص ف الحياتي ح أن المواق ا يتض كم

الضاغطة هي األكثر إنبائًا بتعرض المعلمة التربية الفكرية لإلحتراق النفسي ، فضال عن أن انخفاض الرضا 
 .ية هي أكثر إنبائا باالحتراق النفسي لديهنعن طبيعة العمل مع الطالب ذوي اإلعاقة الفكر

 

 : في ضوء النتائج السابقة يمكن تقديم بعض التوصيات التالية ما يلي 
  االهتمام بتطبيق مقياس الثبات االنفعالي وإدارة الضغوط لدي الطالب المقيدين بقسم اإلعاقة العقلية بكليات

 .ت الخاصة ، وعلوم االعاقة وأقسام التربية الخاصة التابعة لكليات التربيةعلوم ذوي االحتياجا
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  دعم مدارس التربية الفكرية بمزيد من المعلمين؛ومحاولة  تخفيف األعباء والمهام الموكولة للمعلمين
 .التربية الفكرية حفاظًا علي جودة العمليه التعليميه والرضا المهني للمعلمات

 نظر في شكاوي المعلمات والتقارير السنوية للتعرف علي الضغوط التي يواجهونهاتشكيل لجان خاصة لل. 
  تحسين مناخ العمل من خالل تمتع االدارة باألسلوب الديمقراطي العادل ضمانًا لفرص ترقي عادلة وبيئة

 .خالية من التوتر والمشاحانات
  للتدريب علي استراتيجيات إدارة االهتمام بالنمو المهني للمعلمات من خالل اقامة دورات وندوات 

الضغوط  لدي معلمات التربية الفكرية، وكذلك الدورات التدريبية المتخصصة والمتطورة للعمل مع 
 .الطالب ذوي االعاقة الفكرية

 وجود مناخ تنظيمي يشجع علي التعاون بين إدارة المدرسة ومعلمات التربية الفكرية. 
  الفكرية من أجل تقديم خدمة تعليمية وارشادية أفضل لهذه الفئة وضمانا تطوير بيئة العمل بمدارس التربية

 .لرفع الرضا المهني للمعلمات



 : علي ضوء النتائج السابقة يمكن تقديم البحوث المقترحة التالية 

 ي معلمات التربية دراسة العالقة التفاعليه بين الرضا الوظيفي ، وضغوط العمل، واالحتراق النفسي لد
 .الفكرية

 دراسة العالقة بين عادات العقل والرضا الوظيفي لدي معلمات التربية الفكرية. 
 فاعلية برنامج قائم علي عادات العقل في خفض االحتراق النفسي لدي معلمات التربية الفكرية. 



٢٠١٩)  ٣( ج أكتوبر)١٢٠(           العدد   مجلة كلية التربية ببنها  
 

  



ة النفسية والعالج النفسي ، دار عالم المدخل الميسر إلي الصح) . ٢٠٠٢(أسماء عبد العزيز  .١
 .الكتاب، السعودية

الخاصة،مجلة  الصفوف معلمات لدى النفسى االحتراق ).٢٠٠٧(اياد محمد يحيي، انور قاسم  .٢
 .٣٨٥-٣٠١،)٢(٥أبحاث كلية التربية االساسية بجامعة الموصل، 

لحياة وعالقتها باالعراض ضغوط ا). ٢٠٠٣(إيناس عبد الفتاح أحمد ، محمد محمود نجيب الصبوة  .٣
ة كشفية ، مجلة الدراسات السيكوباتية وبعض خصال الشخصية لدي طالب الجامعة ، دراس

 . ، القاهرة)٣ (١٢، النفسية
االحداث الضاغطة وعالقتها بفاعلية الذات لدي طال المرحلة ) .٢٠١٢(باسم رسول كريم الدهام  .٤

 ٩٠٥-٨٧٤، )٢٠٣(االعدادية ، االستاذ، 
األحداث  حدة خفط في معرفي سهىكي إرشادي برنامج فعالية).٢٠١١(ل محمد أمين منكوشبال .٥

 .بغزة، رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعة غزة اإلسالمية الجامعة طالب ندي الضاغطة
دراسة "االحتراق النفسي لدى المعلمين العاملين في معاهد التربية الفكرية ).٢٠٠٥( بندر العتيبي  .٦

 .٣٠-١،)١٢٩( مجلة كلية تربية عين شمس،".نةمقار
فاعلية برنامج ارشادي لتلبية بعض حاجات معلمي التربية الفكرية ).٢٠٠٤(تهاني محمد عثمان .٧

جامعة عين . بحث مقدمإلي  المؤتمر السنوي الحادي عشر حول الشباب من أجل مستقبل أفضل.
   ٢-١٢/١شمس،مركز االرشاد النفسي ،

دراسة لبعض المتغيرات المرتبطة بالعمل لدي معلمي التالميذ ذوي ).٢٠٠٥(لجمال عطية خلي .٨
، االرشاد النفسي من اجل التنمية في ) ١٢(االحتياجات الخاصة والعاديين ، مؤتمر االرشاد النفسي 

 ٨٩٣-٢،٨٣٥عصر المعلومات ، جامعة عين شمس،
كيف لدي العاملين في وزارة ظاهرة االحتراق النفسي واستراتيجيات الت).١٩٩٩(جهاد رمضان .٩

 .السلطة الوطنية الفلسطينية، رسالة ماجستير ، جامعة النجاح الوظنية، نابلس ، فلسطين
الرضا الوظيفي وعالقته بفاعلية الذات لدي عينة من معلمي ).٢٠١٤(خالد بن زيدان بن سليمان  .١٠

 ر، كلية التربية ، جامعة ام القري التربية الخاصة بمراحل التعليم العام بمنطقة حائل ، رسالة ماجستي
التوافق المهني وعالقته بسمه القلق واالحتراق النفسي لدي معلمي ). ١٩٩٩(خلف احمد مبارك  .١١

) ١٤(، المجلة التربوية لكليه التربية بسوهاج ، "دراسة ميدانيه " ومعلمات مدارس التربية الخاصة 
 ،٣٨٧-٣٤١   

لوظيفي عند المعلمات العامالت في راكز االعاقة العقلية في مدي الرضا ا) . ١٩٩٤(خولة يحيي  .١٢
 .١٦٩-١٣٩، )٣(٢١مدينة عمان ، دراسات العلوم االنسانية ، 

مصادر االحتراق النفسي لدي معلمي الطلبة المعوقين عقليا في ) . ٢٠٠١(خولة يحيي ورنا حامد  .١٣
 . ١٢٤-٩٧، )٢٠(١٠اليمن ، مجلة مركز البحوث التربوية ، جامعة قطر، 

أحداث الحياة الضاغطة وعالقتها بدافعية ) .٢٠١١(زينب حباوي الخفاجي و هناء عبد النبي  .١٤
، )٣٦(االنجاز وفاعلية الذات لدي المراة العاملة في بعض دوائر الدولة في محافظة البصرة، 

 ١٧٩-١٥٣، ١٩(ع
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ل لدى عينة من ذوي الحواجز النفسية وصورة الجسم والتخطيط للمستقب). ١٩٩٨(زينب شقير  .١٥

دراسة كلينيكية متعمقة لذوى التشوهات ومرضى روماتيزم "االضطرابات السوماتوسيكلوجية 
 . ٢٣٣ -١٨١،  )١٩ (٨، المجلة المصرية للدراسات النفسية، "القلب

ضغوط العمل وعالقتها باالعراض النفس جسمية والرضا ) ٢٠١٥(سامي نصحي سعيد اسكندر .١٦
دراسة سيكومترية كلينيكية، المجلة التربوية ، كلية : من معلمي التربية الفكرية عن الحياة لدي عينة 

 ٤٢٠-٤١٩، ٣٩التربية ، جامعة سوهاج، 
الخصائص السيكومترية لمقياس الرضا النفسي ). ٢٠١٤(هاني عبد الحفيظ& سعد محمد السطوحي .١٧

 ٨٣٢-٧٩٩، )٣٩(التربية، والمهني لدي معلمي التربية الفكرية ، مجلة االرشاد النفسي لكلية 
االحتراق النفسي لدى معلمات التالميذ ذوي اإلعاقة العقلية العامالت ) .٢٠١٥(سلمي محمد الحسن  .١٨

بمراكز التربية الخاصة بمدينة أمدرمان ، رساله ماجستير، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، 
 . كليه التربية

النفسية لدي معلمي التربية الخاصة وعالقتها بالرضا الضغوط ). ٢٠٠٣(السيد محمد محمد فرحات .١٩
 .٣٥٠-٢٧٣، )٤٤(عن العمل ، مجلة كلية التربية ، جامعة الزقازيق ، ع

. ١الصحة النفسية وعلم النفس اإليجابي، ط )٢٠٠٩(البهاص، محمد عبد الظاهر الطيب أحمد سيد .٢٠
 مكتبة النهضة المصرية، القاهرة

، طرق عالجه ومقاومته، تشخيصه، مفهومه: الضغط النفسي. )١٩٩٤(عبد الرحمن الطريري  .٢١
 . السعودية، شركة الصفحات الذهبية

االحتراق النفسي وعالقته بترك المهنة لدي معلمي ). ٢٠١٠(محمد السيد & عبد الرحمن سليمان  .٢٢
  ١٠٢-٩، )٢( جامعة عين شمس ، -مجلة كلية التربية. تالميذ ذوي االعاقة العقلية 

الرضا الوظيفي وعالقته بالرضا الوظيفي لدي معلمي التربية ) . ٢٠١٤( سحمي السبيعي عبد اهللا .٢٣
 .رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم االمنية ، السعودية. الخاصة بمدينة الرياض

صراع االدوار وعالقته باإلحتراق النفسي لدي معلمي ).٢٠٠٠(عصمت صابر عبد الاله أحمد  .٢٤
 .كرية ، رسالة ماجستير ، كلية التربية، جامعة اسيوطالتربية الف

 .دار الكتاب الحديث: الكويت. ضغوط الحياة وأساليب مواجهتها).٢٠٠٣(علي عسكر .٢٥
مستويات الغحتراق النفسي لدي معلمات رياض األطفال ). ٢٠١٠(وائل الربضي& عمار فريحات  .٢٦

 ١٥٨٦-١٥٥٩،)٥(٢٤نسانية، مجلة جامعة النجاح لالبحاث العلوم اإل.محافظة عجلون
االحتراق النفسي لدى المعلمين العاملين مع الطلبة ذوي ).٢٠٠٥(عمر الخرابشة ، أحمد عربيات .٢٧

 ).٢(١٧مجلة جامعة أم القرى،.صعوبات التعلم
االحتراق النفسي لدي اعضاء هيئة التدريس في الجامعات االردنية ). ١٩٩٥(مالك احمد الرشدان  .٢٨

 ببعض المتغيرات،رسالة ماجستير غير منشورة ، رسالة ماجستير غير منشورة الحكومية وعالقته
 .، جامعة اليرموك،االردن

التوافق المهني وعالقته باالحتراق النفسي لدي معلمات ) . ١٩٩٥(محمد رفقي محمد فتحي  .٢٩
 ١١٧٩-١٦١، )٣٣(، ع )٩(الرياض ، المجلة التربوية ،جامعة الكويت،  ج

 : تحليلية، القاهرة إرتقائية دراسة :االجتماعي للتكامل النفسية األسس . )١٩٧٠ (سويف مصطفي .٣٠
 .المعارف دار
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 .دا قرطبة: الجزائر.الضغوط النفسية والمدرسية واساليب مواجهتها).٢٠١٠(مصطفي منصوري  .٣١
االحداث الضاغطة والشعور بالرضا ). ٢٠١٤(رامي طشطوش& احمد الشريفي& منار مصطفي .٣٢

، والعالقة بينهما لدي طلبة جامعةإليرموك في االردن ، مجلة جامعة القدس المفتوحة عن الحياة 
 . ٢٤٩ -٢٠٥، ) ٢(٣٤لألبحاث والدراسات ،

دراسة ظاهرة االحتراق النفسي المهني عند مربي األطفال ذوي االحتياجات ). ٢٠١٧(ناضر يمينة  .٣٣
 ). ١(٢، تطبيق مقياس ماسالش ، مجلة المنارة ، الجزائر "الخاصة 

أحداث الحياة الضاعطة وعالقتها بمستوي االضطراب النفسي الجسدي ). ٢٠١٤(ناهد مسعود  .٣٤
دراسة ميدانية علي عينة من المرضي المراججعين لمستشفي االمراض الجلدية ) السيكوسوماتي(

    ٢٨٠-٢٣٦، )٢ (٣٠والزهرية، مجلة دمشق ، جامعة دمشق، 
الرضا الوظيفي وعالقته بضغوط ) . ٢٠١١(احمد فتحي العلي&رع نايف بن عابد بن ابراهيم الزا .٣٥

مهنة التدريس واالحتراق النفسي واالكتئاب لدي معلمي الطالب ذوي االعاقة العقلية في مصر 
 مجلة كلية التربية –دراسات تربوية ونفسية . والسعودية في ضوء متغيري السن ، والخبرة 

   ١١٧-٩١ . ٧١بالزقازيق ، 
الرضا المهني وعالقته باالحتراق النفسي في ضوء عدد من  ). ٢٠١٠(ن محمد الحربينايف ب .٣٦

المتغيرات لدي عينة من المعلمين والمعلمات بالمدينة المنورة ومحافظة ينبع البحر، اللقاء السنوي 
رؤي ونماذج ومتطلبات ، الجمعية السعودية للعلوم التربوية : الخمس عشر لتطوير التعليم 

 ٤٦٢-٤١٠ة ، الرياض، ،السعودي
االحتراق النفسي وعالقته بالدافعية نحو ) ٢٠١٤(مريم عيسي الشيراوي & نبيل علي سليمان  .٣٧

العمل لدي معلمي التربية الفكرية والعادية في الكويت ،كلية الدراسات العليا ،  جامعة الخليج 
 العربي، رسالة ماجستير

مصادر ضغوط العمل لدى معلمي ). ٢٠٠٩ (ديبه موسى الزين & نظمي عودة أبو مصطفى  .٣٨
دراسة ميدانية على عينة من معلمي األطفال المعوقين في مؤسسات التربيـة (التربية الخاصة 

- ٣٠٣،)٢(١٧،) سلسلة الدراسات اإلنسانية(، مجلة الجامعة اإلسالمية )الخاصـة، بمحافظات غـزة
٣٤٧.  

دى معلمي األفراد التوحديين وعالقتها ببعض الضغوط النفسي ل). ٢٠٠٧(هال محمد رمزي قداح  .٣٩
 .المتغيرات، رسالة ماجستير، كليه الدراسات العليا، الجامعة االردنية

، مدي اسهام كل من الذكاء االجتماعي وأحداث الحياة ) ٢٠١٢(هيام صابر صادق شاهين  .٤٠
 النفسية والتربوية،  لدي معلمي مدارس التربية الفكرية، مجلة العلومالضاغطة في التنبؤ بالحكمة
  ٥٣٠-٤٩٥،)٣(١٣جامعة البحرين كلية التربية،

احداث الحياة الضاغطة لدي ربة االسرة وعالقتها باحداث ). ٢٠١١(وجيدة محمد نصار حماد  .٤١
الحياة الضاغطة لدي ربة االسرة وعالقتها بادارة بعض الموارد االسرية ، المؤتمر السنوي 

 مصر إنخفاض الرضا عن ثورة -الرشاد النفسي وارادة التغييرا" السادس عشر لالرشاد النفسي
 .٤٠٩-٣٦٩، ) ٣ (١٢، مجلة الدراسات النفسية، القاهرة ،"يناير
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