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تقدمي

الفل�سطينية:  املدار�س  يف  املعلمني  لدى  النف�سي  االحرتاق  ظاهرة  على  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هذه  تهدف 

احلكومية، واخلا�سة، ومدار�س وكالة الغوث الدولية، والتعرف كذلك على العوامل ذات العلقة باالحرتاق 

املدر�سني  لدى  النف�سي  االحرتاق  اأن  الدرا�سة  هذه  يف  افرت�سنا  وقد  والبيئي.  ال�سخ�سي  امل�ستويني  على 

الفل�سطينيني - بالرغم من الظروف احلياتية ال�ساغطة التي يتعر�سون لها - ال يرتبط فقط بحجم ال�سغط 

النف�سي املتوا�سل من البيئة املحيطة باملعلم، �سواء من داخل اإطار املدر�سة اأو من خارجها فقط، واإمنا يرتبط 

اأي�سا مبتغريات ذاتية واأ�سرية، ال تقل تاأثريا على �سعور املعلم باالحرتاق النف�سي. 

لقد غطى هذا البحث من الناحية اجلغرافية حمافظات الوطن املختلفة يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، ونفذ 

يف جميع مراحله من خلل تعاون متكامل بني ثلث موؤ�س�سات فل�سطينية هي: املركز الفل�سطيني للإر�ساد، 

ومركز اإبداع املعلم، ووزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية. 

من  املدر�سني،  لدى  النف�سي  باالحرتاق  علقة  لها  متغريات  عدة  فح�س  اإىل  الدرا�سة  هذه  يف  هدفنا  وقد 

اأجل و�سع ت�سور ملدى عمق تاأثري هذه املتغريات على االحرتاق النف�سي للمعلم يف احلا�سر وامل�ستقبل، وو�سع 

املدين  املجتمع  وموؤ�س�سات  الدولية،  املوؤ�س�سات  واأمام  والتعليم،  الرتبية  وزارة  القرار يف  �سناع  اأمام  نتائجه 

املعنية بتطوير كفاءات املدر�سني يف املناطق الفل�سطينية، من خلل اتخاذ اإجراءات، واقرتاح برامج تكون 

اأكرث واقعية، وملئمة الحتياج املدر�سني. 

املتغريات منها:  النف�سي، وبني عدد من  املدر�س باالحرتاق  العلقة بني �سعور  الدرا�سة بفح�س  وتقوم هذه 

النف�سي،  بالتاأزم  وال�سعور  الوظيفي،  باالن�سجام  وال�سعور  العام،  باالن�سجام  كال�سعور  ال�سخ�سية،  املتغريات 

وال�سعور بالكفاءة املهنية. كذلك املتغريات البيئية وال�سو�سيودميغرافية، كالدعم االجتماعي، ومتغريات لها 

علقة بدرجة التاأهل، والتبعية االإدارية للمدر�سة التي يعلم فيها امل�ساركون يف الدرا�سة، وغري ذلك. 

وقد مت ا�ستخدام مقايي�س خمتلفة حلاجة هذا البحث، فقد قام طاقم الدرا�سة بتطوير جزء منها، خا�سة 

االأ�سئلة املتعلقة باالحرتاق النف�سي، وال�سعور بالكفاءة املهنية، كذلك قام باإجراء تعديلت ب�سيطة على مقيا�س 

درجة التاأزم النف�سي، ومقيا�س االن�سجام الوظيفي، وا�ستخدام مقيا�س ال�سعور باالن�سجام العام املقنن، دون 

اإجراء التغيريات فيه، با�ستثناء ترجمته، وذلك بعد حتكيم الرتجمة.

وقد ا�ستهدف البحث 2292 معلمًا ومعلمة، يّدر�سون يف املراحل الدرا�سية املختلفة، �سكلوا عينة طبقية ممثلة ملجموع 

املدر�سني واملدر�سات يف منطقة الدرا�سة اجلغرافية، وقد متت تعبئة اال�ستمارات �سمن اإطار زمني حمدد.

وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة وجود معدالت منخف�سة يف درجة االحرتاق النف�سي لدى املدر�سني الفل�سطينيني 

واالإناث  الذكور  بني  تفاوت  وظهور  االأخرى،  الدرا�سات  توافقت مع جمموعة من  النتيجة  وهذه  عام،  ب�سكل 

ل�سالح الذكور، فكانوا االأكرث احرتاقًا من االإناث.

اأما فيما يتعلق بتبعية املدر�سة االإدارية وارتباطها بدرجة االحرتاق النف�سي؛ فقد اأظهرت النتائج اأن معلمي 

التابعة  واملدار�س  املدار�س اخلا�سة  نف�سيًا من زملئهم يف  واحرتاقًا  تاأثرًا  االأكرث  كانوا  املدار�س احلكومية 
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املهني  بتاأهيله  علقة  لها  مبتغريات  النف�سي  باالحرتاق  املدر�س  �سعور  ارتبط  كما  الدولية.  الغوث  لوكالة 

والعلمي، وكذلك بعمره، وباملرحلة التي يدّر�س فيها. 

كما اأظهرت النتائج اأي�سًا وجود علقة قوية بني املتغريات امل�ستقلة يف الدرا�سة واالحرتاق النف�سي، فكانت 

لدى  االحرتاق  بني  العلقة  بطبيعة  الدرا�سة  تنباأت  كذلك  النف�سي،  باالحرتاق  قوية  علقة  ذات  جميعها 

املدر�سني، وبني درجة �سعورهم بالتاأزم النف�سي. 

وتخدم هذه الدرا�سة ب�سكل مبا�سر العاملني يف جمال االإ�سراف وتاأهيل املدر�سني يف وزارة الرتبية والتعليم، 

واملوؤ�س�سات االأهلية، وتقدم لهم اأفكارًا واقعية من اأجل تطوير اأدوات وم�سامني للإ�سراف الرتبوي، فعلى �سبيل 

املثال: فاإن ال�سعور باالن�سجام املهني يرتبط ب�سعور املعلم بالتاأزم النف�سي وباالحرتاق بدرجة عالية. وعلى هذا 

االأ�سا�س فاإن اإحدى التو�سيات الرئي�سة لهذا البحث هي اأخذ متغري �سعور املدر�س باالن�سجام مع املهنة التي 

يقوم بها، والتدخل يف العنا�سر الرئي�سة يف االن�سجام املهني؛ ل�سمان رفع م�ستوى ال�سحة النف�سية لدى املعلم، 

وبالتايل حت�سني اأدائه املهني.
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مقدمة

عنا�سرها  على  ال�سوء  واألقت  للأفراد،  النف�سي  باالحرتاق  ال�سعور  ق�سية  الدرا�سات  من  العديد  تناولت   

املختلفة. وقد ركزت بع�س الدرا�سات على متغريات ذاتية، واأخرى على متغريات اإدارية اأوعلى البيئة املحيطة. 

وقد تزايد االهتمام حديثا مبو�سوع االحرتاق النف�سي لدى االأفراد، ب�سبب اخل�سارة الفادحة التي يتكبدها 

االأفراد واجلماعات واملوؤ�س�سات االإنتاجية واخلدماتية، ب�سبب االحرتاق النف�سي لعامليها، وا�ستغلل امل�سادر 

العاملني  �سعور  من  التقليل  اإىل  تهدف  اآليات  يف  والتفكري  دومًا،  الوقوف  ي�ستلزم  لذا  فعالة.  غري  ب�سورة 

االإنتاجية  املهن  يعملون يف  كانوا  �سواء  ان�سجامهم وظيفيًا،  رفع  واىل  املختلفة،  املهن  النف�سي يف  باالحرتاق 

ال�سناعية، اأو يف املهن اخلدماتية. فاالن�سجام الوظيفي مرتبط بزيادة كمية ونوعية االإنتاج، لذا يتطلب من 

�سانعي القرار النظر بجدية ملو�سوع االحرتاق النف�سي، وفهم اآلياته وعنا�سره، ومعرفة امل�سادر املتوفرة التي 

ميكن اال�ستعانة بها لتخفيف حدته، من اأجل احل�سول على اأعلى اإنتاجية من الناحيتني الكمية والكيفية.

ومهما اختلفت تعريفات االحرتاق النف�سي وتغريت م�سمياته لدى املعلمني، فاإن اآثاره ال�سلبية، النف�سية منها 

واجل�سدية على املعلم وبالتايل على الطلبة، كبرية. كما اأن لها تاأثريات �سلبية على روؤية املعلم لنف�سه وللآخرين 

املعلم باالغرتاب عن عمله، وعن  ب�سكل عام. ف�سعور  به  والعامل املحيط  للحياة،  من حوله، وملهنته ونظرته 

الذين يعملون معه، و�سعوره بالتوعك ال�سحي با�ستمرار، اأو غيابه املتكرر عن العمل، كل هذه املظاهر �سور 

تعك�س مدى �سعوره باالحرتاق. واخلا�سر من ا�ستمرار هذه الظاهرة وتفاقمها عند املعلم هو النظام التعليمي 

اأواًل من التعرف عليها، واقرتاح احللول  واملعلم واملتعلم. وللتخفيف من هذه الظاهرة والتعامل معها، ال بد 

امللئمة لها، وهذه يف االأ�سا�س م�سوؤولية املوؤ�س�سة التعليمية يف اأعلى امل�ستويات، واالإدارة املدر�سية، وامل�سرفني 

واأفراد املجتمع ب�سكل عام. 

وقد بداأ التفكري باإجراء هذه الدرا�سة يف العام 2006، ولكن االإ�سرابات التي بداأها معلمو املدار�س احلكومية، 

ب�سبب عدم ح�سولهم على رواتبهم، اأعاقت تنفيذها. ويف �سنة 2007 ا�ستمرت االإ�سرابات، فكانت التو�سية 

بتاأجيل الدرا�سة لعام اآخر، خوفًا من  دقة النتائج التي �سنح�سل عليها والتي قد تتاأثر من االأحداث، وعدم 

ا�ستقرار الو�سع، و�سعور املعلم بالغنب. ويف العام 2008 كانت بداية تنفيذ الدرا�سة، بالرغم من عدم تغري 

وعدم  امل�ستمرة  فال�سغوطات  الدرا�سة.  هذه  طباعة  حني  حتى  االإ�سرابات،  وا�ستمرار  املعي�سية،  االأو�ساع 

اال�ستقرار حتولت اإىل معطيات ثابتة ال ميكن ا�ستثناوؤها، وال ميكن االنتظار النتهائها، يف ظل غياب الروؤيا 

حلل هذه املع�سلة �سمن الو�سع ال�سيا�سي القائم، ولذلك فقد اتخذ القرار بتنفيذ هذه الدرا�سة، بالرغم من 

تلك الظروف.

وقد التزمت ثلث موؤ�س�سات بتجنيد طواقمها للعمل امل�سرتك، وجرت اأكرث من ع�سرة لقاءات ما بني العامني 

2006 و 2008 بني اأفراد طاقم الدرا�سة، لبلورة فكرة الدرا�سة، وتوزيع االأدوار كل ح�سب تخ�س�سه يف جميع 

اأنه كان هناك منوذج عمل م�سرتك جيد ميكن االحتذاء به. فقد اقت�سرت  مراحل الدرا�سة. ويف اعتقادنا 

تكاليف الدرا�سة على طباعة االأداة وطباعة الدرا�سة. حيث اأن اأفراد طاقم الدرا�سة، باالإ�سافة اإىل م�ست�ساري 

وزارة الرتبية والتعليم العايل، قد �ساركوا بوقتهم وجهدهم، لقناعتهم باأهمية هذه الدرا�سة.
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باآليات االإ�سراف  اأهداف هذه الدرا�سة كانت وا�سحة منذ البداية للقائمني عليها، وهي الرغبة يف التفكري 

باالن�سجام  �سعورهم  رفع  اأجل  من  املدر�سني،  تطوير  خطط  لو�سع  متهيدا  مدرو�س،  ت�سور  وطرح  املتبعة، 

الوظيفي، وتقليل احرتاقهم النف�سي. فالتو�سيات املرفقة بهذه الدرا�سة تطرح اأفكارًا واقعية ل�سانعي القرار، 

من اأجل اتخاذ االإجراءات ال�سرورية لرفع م�ستوى الكفاءة التدري�سية للمعلم، وحت�سني م�ستوى �سحة املعلم 

النف�سية يف اآن واحد. 

وال بد لنا هنا من تقدمي ال�سكر للمعلمني اأواًل، الذين اأعطونا من وقتهم لتعبئة اأداة البحث، وملديري املدار�س 

الذين تعاونوا يف جتميع اال�ستمارات واإر�سالها اإىل الوزارة، ون�سكر اأي�سًا الوكالة ال�سوي�سرية للتنمية SDC التي 

�ساعدتنا يف اإر�سال وا�سرتجاع اال�ستمارة من قطاع غزة يف فرتة احل�سار. ون�سكر جزيل ال�سكر م�ست�ساري 

الدرا�سة الذين �ساعدونا يف بلورة اأفكارنا، ورافقونا يف مراحل الدرا�سة املختلفة.
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الإطار النظري واملفاهيمي

 تقدمي

يق�سي املتوجهون للعمل يف املهن اخلدماتية االإر�سادية والرتبوية الوقت الكثري يف التفكري يف خيارهم املهني، 

ويف درا�سة مميزات تلك املهن، وفيما اإذا كانت مميزات تلك املهن تلئم توجهاتهم وقدراتهم وميولهم، اأو 

حتى اعتباراتهم ال�سخ�سية. ويلعب اللقاء والتفاعل يف املهن اخلدماتية بني متغريات ذات طابع �سخ�سي، 

كالقدرات وامليول والدافعية، وبني متغريات بيئية مرتبطة بتوقعات اإطار العمل وال�سلوكيات املهنية، دورًا هامًا 

.)Janikowski, 2001( يف �سعور الفرد بال�سغوطات النف�سية، ومن ثم يحدد مدى ان�سجامه مع هذه املهن

واملهن اخلدماتية االإر�سادية والرتبوية هي من اأكرث املهن التي يتعر�س العاملون فيها للحرتاق النف�سي، املتمثل 

بتعر�س اأدائهم الوظيفي للنخفا�س امللحوظ، وتدين دافعيتهم للعمل، �سواء يف مهنة التدري�س، اأو االإر�ساد، اأو 

يف مهنة اخلدمة االجتماعية. وتعتمد مثل تلك املهن على الفرد كموؤٍد لها، ويف اأحيان كثرية كونه اأداة تنفيذها. 

وكثرية هي الدرا�سات التي بحثت االحرتاق النف�سي لدى املدر�سني، واملمر�سني، واملر�سدين واالأطباء النف�سيني، 

ففي  االأفراد.  بني  مبا�سر  بات�سال  متتاز  املهن  هذه  جمموع  كون  الدرا�سات،  تلك  من  الكثري  نتائج  وتت�سابه 

العمل االجتماعي على �سبيل املثال ال احل�سر، اأظهرت درا�سات عدة باأن االت�سال املبا�سر بني االأخ�سائيني 

االجتماعيني وبني املنتفعني من اخلدمة، واملتمثلة يف تلبية حاجات املنتفعني العاطفية والنف�سية ت�سكل �سغطًا 

نف�سيًا كبريًا على االأخ�سائيني، وتوؤثر ب�سكل م�ستمر على �سعورهم بالر�سا عما يقومون به، وقد ي�سلون يف نهاية 

.)Farber & Heifetz, 1981; Maslach & Jackson, 1982( االأمر اإىل االحرتاق النف�سي

والأن املهن اخلدماتية تعتمد على اللقاء االإن�ساين، وت�ستند على الفرد كاأداتها املركزية يف احلا�سر وامل�ستقبل، 

كان ال بد من تكثيف الدرا�سات التي تفح�س املتغريات ال�سخ�سية، والبيئة امل�ساعدة على تكيف الفرد مع تلك 

املهن، ومن ثم امل�ساهمة يف و�سع اقرتاحات للتقليل من االحرتاق النف�سي املتوقع. 

اإن �سغط العمل هو من جممل ال�سغوطات التي يتعر�س لها الفرد يف حياته؛ وكاأي �سكل من اأ�سكال ال�سغوطات، 

وقبل اقرتاح ا�سرتاتيجيات واآليات للتدخل الهادف للحد منه، ال بد من فهم م�سادره، اإ�سافة اإىل فهم االآثار 

يف  تعمل  التي  املوؤ�س�سات  به  تقوم  الذي  التاأهيلي  الدور  حتديد  اأجل  من  عليه،  املرتتبة  واجل�سدية  النف�سية 

االإر�ساد وبناء قدرات العاملني يف التدري�س، �سواء كان ذلك يف التدريب واالإعداد اأو يف االإ�سراف واملتابعة، 

ل�سمان تكيف االأفراد اجليد يف اأماكن عملهم. 

لقد مت تناول مو�سوع االحرتاق النف�سي من زوايا عدة، فقد فح�ست بع�س الدرا�سات املتغريات ال�سخ�سية 

كعامل مركزي قد يوؤدي اإىل االن�سجام اأو االحرتاق، وحاولت تلك الدرا�سات االإجابة على ال�سوؤال التايل: من 

هو ال�سخ�س الذي قد يحرتق نف�سيًا؟ وفح�ست درا�سات اأخرى العوامل التنظيمية البيئية امل�سببة لظاهرة 

االحرتاق النف�سي، وحاولت االإجابة على ال�سوؤال التايل: يف اأي موؤ�س�سة ميكن اأن يظهر االحرتاق النف�سي؟ اأو 

ما هي �سفات املوؤ�س�سة التي توؤدي يف النهاية اإىل االحرتاق النف�سي اأو متنعه؟ وكل العاملني مهم جدًا لفهم 

الظاهرة ب�سورة اأو�سع.
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وقد اأظهر كل من Lazarus & Folkman )1987( باأن ال�سغط النف�سي يتكون نتيجة تفاعل بني الفرد، 

اأم ال، يتعلق االأمر يف كثري من االأحيان  وبني البيئة املحيطة به. وللحكم على الو�سع القائم كو�سع �ساغط 

على حكم الفرد على هذا الو�سع، وعلى �سوء هذا احلكم تتبلور ردود فعله، فاإذا كان حكمه على الو�سع باأنه 

مهدد وحمبط، تكون ردود فعله �سلبية، واإذا كان حكمه على نف�س الو�سع باأنه حتٍد، تكون ردود فعله مغايرة. 

واإذا انطلقنا من هذا املفهوم النظري، ن�ستطيع اأن نحدد �سوؤااًل �سنتطرق اإليه يف هذه الدرا�سة: ما الذي يجعل 

االأ�سخا�س متباينني يف التعامل مع ظروف العمل ال�ساغطة يف مهنة التدري�س؟

و�ستحاول هذه الدرا�سة تناول متغريات ذات طابع �سخ�سي، ومتغريات اأخرى ذات طابع بيئي تنظيمي، متعلقة 

اأخرى  باجلهاز الرتبوي ب�سكل عام، واملدر�سة ب�سكل خا�س، ولها االأثر على تكيف املّدر�س املهني. وبكلمات 

قد  اأخرى،  م�ستقلة  متغريات  وبني  النف�سي،  باالحرتاق  الفرد  �سعور  مدى  هو:  تابع  متغري  بني  العلقة  فهم 

 Career Sense( ت�ساعد يف فهم هذه العلقة، كال�سعور بالقدرة على القيام باملتطلبات املهنية التدري�سية

وروؤيته   )Sense of Coherence( به،  املحيط  العامل  مع  وان�سجامه  الفرد  وروؤية   ،)of competence
وان�سجامه مع الوظيفة التي يقوم بها )Career Sense of Coherence(، ومتغريات بيئية تنظيمية تتعلق 

بعلقته باملدر�سة، ومدى انتمائه لها، و�سعوره جتاهها، ومدى �سعوره بالدعم الذي يح�سل عليه من م�سوؤولني 

Socio-( �سو�سيودميغرافية  متغريات  تاأثري  درا�سة  اإىل  اإ�سافة   ،)Social Support( املوؤ�س�سة  هذه  يف 

اأخرى كاجلن�س، والو�سع االجتماعي، و�سنوات اخلربة، ومكان االإقامة، وغري ذلك مما   )demographic
ي�ساهم يف االحرتاق النف�سي، وعلى مدى �سعور الفرد بالتكيف املهني.

 I .Psychological Burn out  ما هو االحرتاق النف�سي

كثرية هي الدرا�سات التي تناولت االحرتاق النف�سي يف املهن اخلدماتية املختلفة كالتدري�س، واالإر�ساد النف�سي، 

واخلدمة االجتماعية، اإ�سافة اإىل التخ�س�سات التمري�سية والطبية االأخرى. فقد عّرف م�سطلح االحرتاق 

النف�سي Psychological Burnout يف باديء االأمر على اأنه: »حالة من االإعياء واالإحباط، الناجت عن اإفناء 

الذات يف العمل والتفاين فيه، اأو الناجت عن اأ�سلوب حياة معني، اأو عن ف�سل يف علقات معينة ت�سبب ال�سيق 

 Freudenberger,( واأهدافه«  طموحاته  حتقيق  عليه  ال�سعب  من  يكون  وبالتايل  الفرد،  لدى  واالإحباط 

1982 يف اجلمايل وح�سن، 2003: 160(.

واجل�سدي  العاطفي  االإرهاق  من  مزمنة  حالة  اأنه  على  االحرتاق   )1999(  Weisberg & Sagie يعرف 

والنف�سي، ناجتة عن ال�سغط املرتاكم يف العمل، وما يرافقه من تقييم متدٍن للأداء وللذات يف اآن واحد. اأما 

يف االإطار االإر�سادي، فيعرف االحرتاق النف�سي على اأنه جتربة نف�سية �سيئة تنتج عن تفاعل املر�سد مع ال�سغط 

 .)Acker, 1999( الناجت عن الوظيفة التي يقوم بها

، وتوقعاته مل  كما ميكن تعريف االحرتاق النف�سي على اأنه »حالة تنتج عن �سعور الفرد باأن احتياجاته مل تلبَّ

تتحقق، ويت�سف هذا ال�سعور بخيبة اأمل، ترافقها اأعرا�س نف�سية وج�سدية، توؤدي اإىل تدين النظرة الذاتية؛ 

وتكون هذه العملية تدريجية، وت�ستد مع مرور الوقت« )Gold & Roth, 1994 لدى يحيى وحامد، 2001، 

اإرهاق انفعايل وج�سمي، وفقدان حما�س املّدر�س ملا يقوم به، وبلدة يف امل�ساعر،  99(. يرافق هذه احلالة 
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,Jackson لدى ال�سمادوين، 1995، 171(. وانخفا�س يف م�ستوى االأداء )1984 

وقد خل�س كل من فريدمان ولوطان )1985( اأوجه ال�سبه بني التعريفات املختلفة للحرتاق النف�سي، فغالبية 

التعريفات تتطرق اإىل تباين وتغري يف ال�سلوكيات واالجتاهات الناجتة عن �سغوطات ومتطلبات العمل، التي 

اأن  اأن هناك اتفاقًا على  تت�سف بوجود علقة مع االآخرين وتقدمي اخلدمات لهم. ويرى فريدمان ولوطان 

االحرتاق النف�سي ي�ستوجب انخفا�سًا يف الطاقات النف�سية واجل�سدية، وكذلك يف االأداء الوظيفي، وكما ذكر 

�سابقًا فاإن هذا االنخفا�س ناجت عن �سغوطات يومية م�ستمرة، اأي �سغوطات �سبه مزمنة ولي�ست �سغوطات 

عر�سية. 

وتركز بع�س التعريفات �سابقة الذكر للحرتاق النف�سي، على ال�سغوطات املهنية املختلفة امل�سدر، التي اإذا 

ما ا�ستمرت، فاإنها قد توؤدي اإىل ظهور اأعرا�س وموؤ�سرات االحرتاق النف�سي، وبعبارة اأخرى يعترب االحرتاق 

العمل املرتاكمة، واملتطلبات والتوقعات  النهائية ل�سغوط  لل�سغوط املهنية، والنتيجة  النف�سي موؤ�سرًا مميزًا 

التي ال ي�ستطيع الفرد التكيف معها وتلبيتها بنجاح. 

اأقل يف مقيا�س االحرتاق النف�سي يف هذه الدرا�سة، �سمن الفئة التي  اأو  ويعترب كل من يجيب على درجة 4 

ن�ستطيع تعريفها كفئة املدر�سني الذين ي�سعرون باحرتاق نف�سي يف مهنة التدري�س. ويحدد املقيا�س مو�سوع 

يف  الرغبة  بعدم  وال�سعور  املهنة،  عن  العام  الر�سا  عدم  تعك�س  العوار�س  من  جمموعة  اأنه  على  االحرتاق 

التدري�س، واالجتاهات ال�سلبية نحو املهنة والطلب، وال�سعور باالغرتاب املهني. 

اأ�سباب الحرتاق املهني:

1. عوامل �سخ�سية:

تختلف م�سادر االحرتاق النف�سي، فمنها ما هو �سخ�سي قد يرتبط مبرونة االأنا، وبع�س ال�سفات ال�سخ�سية: 

املميزات  ببع�س  اأو  بجن�سه،  اأي�سا  وترتبط  به،  يقوم  مبا  باالن�سجام  االإن�سان  و�سعور  التكيف،  على  كالقدرة 

ال�سو�سيوديغرافية، املدر�سية اأو االإدارية، وقد ترتبط بعوامل خارجية. 

اإن التف�سريات النظرية التي يعطيها كل من فريدمان ولوطان )1993( تتمحور يف ثلثة م�ستويات اأ�سا�سية من 

املتغريات: املتغريات ال�سخ�سية، واملتغريات ال�سو�سيودميغرافية، واملتغريات املتعلقة بالبيئة املهنية وبالدور.

وكثرية هي الدرا�سات التي فح�ست االحرتاق الوظيفي من الزاوية ال�سخ�سية اأمثال Maslach، كون العوامل 

للمثالية،  وميلهم  واعتقاداتهم،  الذاتي،  وت�سورهم  ال�سخ�سية،  و�سفاتهم  االأ�سخا�س،  باأمناط  املرتبطة 

ترتبط  اأهمية عن متغريات  يقل  اأثر ال  لها  اإىل ذلك من عوامل �سخ�سية،  وما  الذاتية،  ال�سيطرة  وم�سادر 

باملهنة ذاتها.  

لرتك  والنية  للمعلمني  املهني  االحرتاق  بني  العلقة   )1999( Weisberg & Sagie درا�سة  وقد فح�ست 

اأبعاد االحرتاق الثلثة: االإرهاق العاطفي واجل�سدي والنف�سي، ت�سهم ب�سكل  اأن  العمل، وافرت�ست الدرا�سة 

كبري يف االحرتاق املهني، ما يعزز النية لدى املعلمني لرتك العمل. وبينت الدرا�سة اأن العمر يوؤثر �سلبا يف ترك 

اأ�سارت نتائج  اأهم عوامل ترك املهنة. كما  اأن االإرهاق اجل�سدي من  املعلمات ملهنتهن. كما اأظهرت النتائج 

درا�سة يحيى وحامد )2001( اإىل اأنه ال توجد فروق يف م�سادر االحرتاق النف�سي لدى اأفراد عينة الدرا�سة، 
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تعزى اإىل متغري جن�س املعلم )يحيى وحامد، 2001 ، 118(.

و�سمن هذا التوجه، اأجرت )Maslach & Jackson, 1985،  لدى العتيبي، 2003، 354( درا�سة تهدف 

اإىل الك�سف عن الفروق بني اجلن�سني يف االحرتاق النف�سي على عينة من العاملني يف مهن خمتلفة، بع�سها 

خدماتي وبع�سها االآخر �سحي. وات�سح من نتائج هذه الدرا�سة اأن االإناث اأعلى يف معدالت االإنهاك العاطفي 

من الذكور، يف حني تفوق الذكور على االإناث يف بعدي تدين االجناز ال�سخ�سي، وفقدان التعامل االإن�ساين.

واالأفراد املخل�سون جدا يف العمل، الذين يوؤمنون اأنهم ذوو اأهمية بالغة يف العمل وال ميكن اال�ستغناء عنهم، 

اأ�سباب االحرتاق  اأكرث من غريهم للحرتاق النف�سي. ومن  وممن لي�ست لديهم حياة اجتماعية، معر�سون 

النف�سي اأي�سًا تقدير ال�سخ�س لذاته تقديرًا عاليًا، يف حني اأن العمل الذي يقوم به هذا ال�سخ�س ال يغذي هذا 

.)Maslach & Yani,  2001( التقدير

كما اأن �سنوات اخلربة وال�سعور بال�سيطرة عاملن مهمان يف �سعور الفرد باالن�سجام الوظيفي، و�سرعة �سعوره 

الوارد ذكره عند وتد )2001، 13( على  ال�سياق عمري وتامري )1992(  النف�سي. ويتفق يف هذا  باالحرتاق 

اأن املعلمني اجلدد غري مهنيني بال�سكل الكايف للقيام بوظيفتهم، الأنه حتى ي�سل املعلم اإىل القدرة الكافية 

لل�سيطرة على التعليم، عليه اأن يتدرب وب�سكل م�ستقل فرتة من الزمن. وي�سيفان اأن هناك �سعوبة يف تطبيق 

النظريات واملواد التي يتعلمها املعلمون اإىل اأ�ساليب تعليمية منا�سبة للطلب، وتعتقد وتد )2001 ، 13( »اأن 

املعلم  ملتابعة  حاجة  هناك  فاإن  ولهذا  ب�سيطة،  بعملية  لي�ست  تطبيقية  ملادة  االأكادميية  املادة  ترجمة  عملية 

 Hershenson هري�سن�سون  ويعتقد  الواقع«  اأر�س  اإىل  العلم  نقل  يف  مل�ساعدته  االأوىل،  جتربته  يف  اجلديد 

)2001( باأن اإحدى م�ساكل االأداء الوظيفي للمعلمني متمثلة يف �سعوره بعدم ال�سيطرة على املهارات اللزمة 

لعملية التدري�س. 

ب�سبب  النا�س  من  فكثري  البداية،  منذ  للمهنة  �سليم  اختيار غري  ناجتًا عن  االحرتاق  يكون  اأن  كذلك ميكن 

�سعوبات خمتلفة يف اتخاذ قرارات �سحيحة يف بداية حياتهم املهنية، ودرا�ستهم ملادة مل تلئم منذ البداية 

ومتطلباتها  املهنة  بيئة  مع  ال�سليم  والتكيف  التاأقلم  يف  �سعوبة  يجدون  املهنية،  وقيمهم  وميولهم  قدراتهم، 

)حجازي، 2002(. فاالأ�سخا�س ب�سكل عام عليهم اأن يختاروا املهنة التي يعتقدون باأنها �ستجلب لهم ال�سعادة 

واال�ستقرار )Krumboltz, 1988(، واإال عانوا الحقًا من ا�سطرابات واحباطات، ناجتة عن ات�ساع الفجوة بني 

.)Gati & Saka, 2000( الرغبة والطموح من املهنة التي اختاروها، وبني الواقع املناق�س لهذا الطموح

2. عوامل حميطة: 

العاملني يف  النف�سي لدى  ال�سو�سيودميغرافية موؤثرًا رئي�سًا على االحرتاق  املتغريات  راأت يف  هناك درا�سات 

 ،1982 1997؛  �سريوم،  1993؛  ولوطان،  فريدمان  1992؛  )فريدمان،  اأمثال  والتدري�س،  االإر�ساد  جماالت 

Maslach & Jackson( وغريهم روؤوا باأن عامل اجليل واجلن�س، وعدد االأبناء يف االأ�سرة، وم�ستوى االأ�سرة 
الثقايف، لها اأثر كبري هي اأي�سًا على االحرتاق النف�سي. 

يف  اأي�سًا  مهمًا  اأ�سا�سًا  يعترب  املحيطة،  البيئة  من  والدعم  املهني  الدور  و�سوح  اأن  الدرا�سات  بع�س  وراأت 



العوامل الواقية من االحرتاق النف�سي للمدر�س الفل�سطيني

13

االحرتاق النف�سي. وبناء على نظرية )املتطلبات- الدعم- واملحددات( ميكن توقع م�ستوى االحرتاق النف�سي 

لدى العاملني يف التدري�س، فكلما زادت املتطلبات وقل الدعم وامل�سادر املتوفرة ملواجهة متطلبات املهنة، زاد 

م�ستوى  يحدد  املتغريات  بني هذه  فالتباين  الرتبية.  العاملني يف  لدى  االحرتاق  وبالتايل  باالإحباط،  ال�سعور 

االحرتاق الوظيفي )Payne & Fletcher, 1983(. فعلى �سبيل املثال فيما يتعلق باملدر�سني اجلدد الذين 

يت�سمون بدرجة احرتاق مت�سارعة يف ال�سنة االأوىل من عملهم، فاإن مو�سوع الزمالة والدعم االجتماعي املهني 

)2002( Woods & Weasmer النف�سي،  االإحباط ومن ثم االحرتاق  اأمر مركزي قد يخفف من درجة 

يتحدثان عن جزء اأ�سا�سي من ثقافة املوؤ�س�سة، اأال وهو الزمالة، حيث اأن املوؤ�س�سات التي تقوم ثقافتها على 

التعاون والزمالة هي املوؤ�س�سات التي تعزز الر�سا الوظيفي و �سعور االنتماء املهني للمعلمني.

اأنواع خمتلفة من  اأما بالن�سبة اإىل خ�سائ�س ومميزات العمل، فاإنه من املمكن اأن توؤدي تلك املميزات اإىل 

ال�سغوطات التي ميكن اأن توؤدي اإىل االحرتاق، حيث وجد Acker ) 1999( اأن العوامل املوؤ�س�ساتية لها علقة 

املوظف  بني  املتناق�سة  واملفاهيم  للموظف،  ذاتية  اإدارة  وجود  عدم  العوامل  هذه  ومن  باالحرتاق،  مبا�سرة 

واملوؤ�س�سة حول الدور الذي يجب اأن يلعبه املعلم.

املتحدة  الواليات  يف  التعليم  مهنة  يف  العاملني  من   %50 اأن   )2002(Woods & Weasmer اأظهر  وقد 

يرتكون املهنة قبل م�سي اقل من خم�سة اأعوام على التحاقهم بها، حيث ياأتي املعلم اإىل املهنة مليئًا باالأفكار 

واحليوية، ويتوق ليكون م�سدر اإلهام للطلب، ولكن ال يلبث هذا احلما�س اأن يخبو ويعود ذلك اإىل االأ�سباب 

التالية: نق�س الدعم االإداري واملهني والعائلي، اإ�سافة اإىل ت�سرفات الطلب ال�سيئة، و�سغط الوقت، وعدم 

اإ�سراك املعلمني يف تطوير املناهج.

ويف درا�سة قام بها اأيوب واآخرون )2007( على عينة من املدر�سني واملدر�سات العاملني يف املدار�س احلكومية 

واملدار�س التابعة لوكالة الغوث لت�سغيل اللجئني، مت اال�ستنتاج باأنه ال توجد فروق دالة اإح�سائيًا يف م�ستوى 

االحرتاق النف�سي، تعزى اإىل متغريات اجلن�س، ونوع املوؤ�س�سة التعليمية، وم�ستوى املرحلة التعليمية، و�سنوات 

اأ�سارت الدرا�سة اإىل عدم وجود علقة دالة بني م�ستوى االحرتاق النف�سي  اخلدمة، واملوؤهل الدرا�سي. كما 

وم�ستوى االأداء التدري�سي. 

واقرتح Pines )1984( يف درا�سته اأربعة حماور، ميكن اأن تتمحور حولها عملية االحرتاق، وهذه املحاور هي: 

املحور النف�سي، واملحور البنائي، واملحور االجتماعي واملحور التنظيمي.

59( املحاور االأربعة التي توؤثر على احرتاق املدر�س الوظيفي.  :1984( Pines ويف القائمة التالية يو�سح

عوامل تنظيميةعوامل اجتماعيةعوامل بنائيةعوامل نف�سية

اأ. �سفات املدر�س اخلا�سة 

وقدراته الذهنية: 

ا�ستقلليته، �سعوره 

بال�سغط واالإجهاد، مدى 

مرونته...

اأ. �سفات ثابتة 

)معطاة(: مبنى 

ال�سف، االكتظاظ، 

ال�سو�ساء...

اأ. امل�ستفيدون من 

اخلدمة: عددهم، 

ال�سعوبات اخلا�سة 

التي متيزهم، دافعيتهم 

للدرا�سة...

اأ. البريوقراطية: مناذج، تدرج، 

التعامل على اأ�سا�س املرا�سلت، 

االغرتاب...



14

ب. �سفات انفعالية: 

املعنى الذي يعطيه 

ملهنته، التعبري عن نف�سه 

من خلل املهنة، ال�سعور 

بالتطور والتطوير...

ب. املرونة: التنوع 

باأ�سكال املرافق 

الثابتة املنظمة 

ح�سب احلاجة..

ب. زملء العمل: 

العلقات املهنية، 

التعاون وامل�ساندة، 

ال�سعور بالدعم، 

التخفيف من االإجهاد...

ب. اإدارة املدر�سة: القوانني 

واالإجراءات، اإ�سراك الطاقم 

التدري�سي، التاأثري يف 

ال�سيا�سات...

ج. امل�سوؤولون املبا�سرون: 

اإمكانية اال�ستعانة 

بهم، احلوافز، ال�سعور 

بالدعم من قبلهم، 

حتديات تربوية تو�سع 

اأمامهم...

ج. مكان املدر�س يف املوؤ�س�سة: 

�سراع االأدوار، عدم الو�سوح 

يف الدور الوظيفي، طريقة 

التنفيذ...

ويف درا�سة �سابقة لهما اأو�سح فريدمان ولوطان )1985( اأن هناك خم�سة اأمور مركزية توؤثر ب�سكل مبا�سر 

على االحرتاق النف�سي لدى املدر�سني هي:

علقة املدر�س بطلبه، وعلقة الطلب ببع�سهم البع�س، وعلقة الطلب مبّدر�سهم، اإ�سافة اإىل  1 .

اجلهد املبذول من قبل املدر�س مقارنة بالتح�سيل الدرا�سي للطلب.

العبء الذي ي�سعر به املّدر�س املرتبط بحياته اخلا�سة، وتاأثري الق�سايا االأ�سرية على ما يجري يف  2 .

املدر�سة، كمر�س االأبناء، وما اإىل ذلك.

يرغب  ال  باأنه  املدر�س  ب�سعور  يتمثل  االإح�سا�س  وهذا  املدر�سة،  عن  باالغرتاب  املدر�س  �سعور  3 .

بامل�ساركة يف الفعاليات واالأن�سطة املدر�سية، ولي�س هناك اأي �سخ�س ميكن الوثوق به واالعتماد 

عليه. وهذا ال�سعور قد يوؤدي اإىل ا�ستثناء املدر�س من اأي قرارات تربوية مهمة، وبالتايل تقوي�س 

اأي �سعور لديه بالرغبة يف امل�ساركة، اأو ال�سعور باالنتماء.

يوؤدي  ال  باأنه  ي�سعر  ما  غالبًا  املحرتق  املدر�س  اأن  املدر�س، حيث  لدى  املنخف�س  الذاتي  الت�سور  4 .

اإىل  اإ�سافة  للتدري�س.  امللئمة  واال�سرتاتيجيات  الو�سائل  ميلك  ال  واأنه  وجه،  اأكمل  على  واجبه 

ال�سعور  يتعزز كنتيجة لعدم  ال�سعور  التدري�س، وهذا  النظرة املجتمعية غري املن�سفة جتاه مهنة 

بالقدرة من ناحية، وال�سعور بعدم احرتام االآخرين ملا يقوم به من عمل من ناحية اأخرى.

اإىل طاقات ذهنية عالية، �سواء يف حت�سري  التعامل مع مواد �سعبة ومركبة حتتاج  اإىل  احلاجة  5 .

املادة، اأو االإملام با�سرتاتيجيات التدري�س، اأو حت�سري الو�سائل امل�ساعدة وما اإىل ذلك، يف حني اأن 

الكثري من املدر�سني ال ميلكون هذه املعرفة. 

متغريات الدرا�سة االأخرى II .

هناك الكثري من امل�سادر الداعمة ي�ستخدمها الفرد عندما ينتابه �سعور بامللل، اأو ي�سعر بالتاأزم نتيجة �سغوط 

مو�سوعية حتيط به، كمتطلبات احلياة، اأو حدث فجائي ي�سيبه، اأو نتيجة �سغط متوا�سل مييز طبيعة العمل 

الذي يقوم به. وهذه امل�سادر قد تكون ذاتية، كال�سعور بالقدرة على اإجناز االأعمال، والدافعية، واالجتاهات 
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والقيم ال�سخ�سية جتاه العمل الذي يقوم به ب�سكل خا�س، وجتاه احلياة ب�سكل عام، وقد تكون خارجية تتعلق 

بالدعم الذي يح�سل عليه من املجتمع املحيط به ب�سكل عام، وجمتمع العمل ب�سكل خا�س. وفيما يلي جمموعة 

من املتغريات التي مت اختيارها لتكون حمور الدرا�سة احلالية:

  Sense of Coherence  (SOc(  1. ال�سعور بالن�سجام العام

التي  اأحد املتغريات املركزية   sense of coherence ”ال�سعور باالن�سجام العام“ يف هذه الدرا�سة �سيكون 

من خللها يتم تف�سري مدى التكيف اجليد مع مهنة التدري�س. وقد ن�ساأ هذا امل�سطلح نتيجة اأبحاث عدة قام 

,Antonovsky, 1987(، حيث حاول  بها Antonovsky يف اأواخر الثمانينيات من القرن املن�سرم )1991 

فهم الرابط بني الكثري من ا�سرتاتيجيات التكيف ال�سخ�سية الذاتية التي ي�ستخدمها الفرد للتكيف ال�سحي 

مع اأو�ساع حياتية �ساغطة، مبا فيها املر�س، والتعر�س للإ�ساءة، والتعر�س للحوادث والكوارث. ونتيجة هذه 

 Lindeström &( االأبحاث  من  الكثري  يف  عالية  م�سداقية  درجة  على  ح�سلت  اأداة  بدوره  طور  االأبحاث 

Eriksson, 2006(، وهذه االأداة مبنية على ا�سا�س نظري يفرت�س و�سع كل �سخ�س فيما يتعلق ب�سعوره بالتاأزم 
على مقيا�س بني ال�سعور بالراحة من جانب Ease، وال�سعور بالتوعك من اجلانب االآخر Ease-Diease، حيث 

اإن  ال.  اأم  باالرتياح  ي�سعر  كونه  يف  مركزيًا  عامًل  يعترب  الفرد  به  ي�سعر  الذي  االن�سجام  م�ستوى  اأن  افرت�س 

م�ستوى االن�سجام العايل مع احلياة ال يلغي وجود ال�سغوطات املحيطة، واإمنا ميكن اأن يتنباأ مبدى تكيف الفرد، 

.)Rutter, 2007( بالرغم من كل ال�سغوطات املو�سوعية املحيطة به

 Antonovsky, (  ويف هذه الدرا�سة �سيكون تعريف ال�سعور باالن�سجام العام بناء على النظرية ال�سالتوجينية

1987(، من خلل ح�ساب معدل االإجابة الذي �سيح�سل عليه املعلم يف ا�ستمارة ال�سعور باالن�سجام العام التي 
طورها اأنتونوف�سكي، والتي تقي�س �سعور الفرد بانتمائه ملا يقوم به يف حياته، واملعنى الذي يعطيه ملا مير به من 

اأحداث، و�سعوره بال�سيطرة على جمريات حياته، وال�سغوطات التي مير بها.

Social Support 2. ال�سعور بالدعم املهني والجتماعي

يعرف الدعم االجتماعي على اأنه “تلك املعرفة التي ت�ساعد الفرد على االعتقاد باأن هناك من يهتم ب�ساأنه، 

 Cobb, 1976,( ”ويحبه ويقدره، في�سعر باأنه جزء من �سبكة توا�سل والتزام وم�سوؤولية متبادلة مع حميطه

in Pines et al, 2003, 34(، ويعرفه كابلن )Kaplan, 1975( على اأنه التقبل للم�ساعدة والتقدير اللذين 
يح�سل عليهما الفرد من اأ�سخا�س مهمني بالن�سبة له، ويخففان من �سعوره باالإجهاد واالحرتاق النف�سي.

اإن املدر�س بحاجة ما�سة اإىل اأن يكون يف اإطار ي�سعر فيه باأن ما يقوم به مقدر حق التقدير، واأن اجلهد الذي 

يبذله يوؤثر على االآخرين، كذلك فاإنه بحاجة اإىل احل�سول على املعونة واال�ست�سارة املغلفة باالحرتام، ملا يقوم 

به، ممن حوله من الزملء واالإدارة وامل�سرفني. وقد يكون هذا امل�سدر �سروريًا ليخفف من حدة االحرتاق 

النف�سي لدى العاملني يف جمال التدري�س.

فعلى �سبيل املثال: يذكر )Gold & Roth, 1994 لدى يحيى وحامد، 2001، 100( باأن االإن�سان قد يواجه 

 ،)Stress( بال�سغط  ي�سعر  الزمن،  من  طويلة  لفرتات  امل�سكلت  لهذه  للتعر�س  ونتيجة  معينة،  م�سكلت 

وبالتايل يحتاج اإىل دعم من حوله وتفهمهم وم�ساندتهم. 
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العلقة  ودفء  االهتمام،  هي:  م�ستويات  ثلثة  يف  االجتماعي  الدعم  غاية   )1987(  Barkman ويلخ�س 

الدعم  وظائف  خل�سوا  فقد   )Pines et al, 2003( اأما  االأطراف.  بني  العلقة  وا�ستمرارية  التبادلية، 

والتحدي  النف�سي،  والدعم  التقني،  والتحدي  التقني،  والدعم  اال�ستماع،  هي:  اأمور  �ستة  يف  االجتماعي 

امل�ساعري، وامل�ساركة يف حتديد روؤية احلياة.

اأما ح�سب التوجه ال�سالتوجيني )Antonovsky, 1987(، فاإن اأهمية الدعم االجتماعي تنبع من تاأثري هذا 

على  تاأثريها  وبالتايل  بتنفيذها،  يقوم  التي  وللأمور  فيه،  يعي�س  الذي  للعامل  الفرد  روؤية  كيفية  الدعم على 

اأدائه احلياتي والوظيفي )Sagy & Dotan, 2001(، فالدعم االجتماعي يخفف من حدة ال�سغوطات التي 

قد يتعر�س لها الفرد يف حياته، فهي مبثابة م�سدر مهم ي�ستطيع الفرد اال�ستعانة به ليتكيف مع ال�سغوطات 

 .)Caplan, 1974( ويحافظ على �سحة نف�سية �سليمة ،)Ayalon, 1983( احلياتية ب�سكل �سحي

�سواء من  االجتماعي،  الدعم  مل�سادر  املعلم  توجه  معدل  هو:  االجتماعي  الدعم  �سيكون  الدرا�سة  ويف هذه 

املدر�سة اأو من االأ�سرة، ومدى �سعوره باالكتفاء والر�سا من الدعم الذي يح�سل عليه من امل�سادر املختلفة 

املتوفرة.

Career Sense of Coherence 3. ال�سعور بالتوافق املهني

التوافق واالن�سجام املهني هو من اأهم العنا�سر التي قد تتنباأ ب�سعور الفرد باالحرتاق النف�سي، ورمبا يكون هذا 

املتغري انعكا�سًا ملا ي�سعر به املرء يف مكان عمله، حيث ميكن اأن يتنباأ اأكرث من غريه بدرجة االحرتاق النف�سي 

املتوقعة. ويعّرف اخلويل )2002، 235( التوافق املهني على اأنه »�سعور املعلم ورغبته يف اإيجاد توازن بني ما 

يتمتع به من ميول وقدرات، وبني ما تتطلبه مهنة التدري�س من االلتزام، واأداء املهام املهنية كما يجب«. اأما 

اأيوب واآخرون )8،2007( فيعرفونه اإجرائيًا على اأنه » الو�سع النف�سي االإيجابي الذي ي�سل اإليه املعلم، نتيجًة 

ملدى قدرته على حتقيق التكيف والتوازن بني اإمكاناته وقدراته وميوله وا�ستعداداته املهنية، وبني ما تتطلبه 

مهنة التدري�س من مهام، ويقا�س اإجرائيًا مبجموع الدرجات التي يح�سل عليها املعلم على مقيا�س التوافق 

وعلقته  املعلمني،  قطاع  لدى  النف�سي  االحرتاق  م�ستوى  على  التعرف  اإىل  الهادفة  درا�ستهم  ففي  املهني«. 

مب�ستوى االأداء التدري�سي والتوافق املهني، والتي اأجريت على 116من املعلمني واملعلمات العاملني يف املدار�س 

احلكومية واملدار�س التابعة لوكالة الغوث لت�سغيل اللجئني، وجد اأيوب واآخرون )2007( علقة دالة �سالبة 

بني م�ستوى االحرتاق النف�سي وم�ستوى التوافق املهني. 

ويف درا�ستنا هذه مت تطوير مقيا�س يفح�س مدى �سعور املعلم بالتوازن واالنتماء ملا يقوم به، ومدى �سعوره 

بال�سيطرة على ما يجرى من حوله، وفهمه للأمور التي يقوم بها. حيث �سيعك�س معدل االإجابة على املقيا�س 

اخلا�س بذلك م�ستوى �سعور املدر�س الفردي بان�سجامه مع وظيفته التي يقوم بها.

Career Sense of Competence 4. ال�سعور بالقدرة والأداء التدري�سي

مت  ما  تنفيذ  عند  املعلم  يتبعه  الذي  “االأ�سلوب  اأنه  على  التدري�سي  االأداء   )342  ،  2003( دنيا  اأبو  تعّرف   

تخطيطه من ن�ساطات يقوم بها داخل الف�سل الدرا�سي، والتقومي لكل الن�ساطات التي يقوم بها، والذي يهدف 

االأداء  فيعرفون  واآخرون  اأيوب  اأما   . املن�سودة«  الرتبوية  االأهداف  اإىل  والو�سول  املتاح  الوقت  ا�ستغلل  اإىل 
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التدري�سي على اأنه: كل ما ميار�سه املعلم قواًل اأو فعًل لتحقيق اأهدافه الرتبوية املن�سودة اأثناء احل�سة اأو يف 

الف�سل الدرا�سي، وذلك يف ظروف العمل الطبيعية )اأيوب واآخرون، 2007(. 

اأما يف هذه الدرا�سة فاإننا اعتمدنا على مقيا�س مت تطويره يف وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية يف دائرة 

الدرا�سات واملعلومات، والذي يحوي ع�سرين مهارة يتوقع من املعلم ال�سيطرة عليها، مثل تعامله مع املنهاج 

وغري  والطلب  واالإدارة  باملعلمني  وعلقته  بتدري�سها،  يقوم  التي  املادة  على  وال�سيطرة  التدري�سية،  واملادة 

ذلك.

Psychological Distress 5. ال�سعور بالتاأزم النف�سي

اأن   )Blase, 1986, 13( اأظهر بليز اأنف�سهم،  يف درا�سته حول م�سادر �سغوط العمل كما يدركها املعلمون 

ع�سوية  واأعرا�س  �سيكو�سوماتية  ال�سطرابات  واأحيانًا  والكاآبة،  الغ�سب  لنوبات  امل�ساحب  النف�سي  التوتر 

بها يف  يقوم  التي  االأدوار  الناجتة عن  بال�سغوطات  املعلم  اإح�سا�س  االأحيان  كثري من  ي�ساحب يف  وا�سحة، 

مدر�سته. ويف درا�سة قام بها ال�سرباوي )2005 يف: اأبو م�سطفى واأبو غايل، 2007( والتي هدفت اإىل التعرف 

اأظهرت  املعلمني،  لدى  ال�سخ�سية  وخ�سائ�س  العمل  �سغوط  من  وكل  النف�سية  االأمرا�س  بني  العلقة  على 

اأبو كويك  اليها  نتائج م�سابهة تو�سل  التدري�س. وهناك  النف�سية، و�سغوط مهنة  وجود علقة بني االأمرا�س 

اأثبتت  )2007( يف درا�سة قام بها على 220 مدر�سًا ومدر�سة يعملون يف املدار�س االبتدائية يف قطاع غزة، 

والقلق،  واالكتئاب  باالنطواء  في�سعر  النف�سية،  املعلم  توؤثر على حالة  التدري�س  العمل يف مهنة  اأن �سغوطات 

وبالتهديد واخلطر النف�سي.

اأما جب�سون واآخرون )Gibson et al, 1994, 267(، فقد ق�سموا اآثار �سغوطات العمل اإىل خم�سة جمموعات، 

حيث نرى التاأثري النف�سي واجل�سدي، والتاأزم يف جميع املجموعات تقريبًا:

اآثار ذاتية مثل: العدوانية واللمباالة، والقلق، وال�سجر، واالإعياء، والتعب، واالإحباط. 1 -

اأو التدخني، وامليل اإىل  اآثار �سلوكية مثل: تناول املخدرات وامل�سكرات، واالإفراط يف االأكل وال�سرب  2 -

ارتكاب احلوادث.

اآثار ذهنية )معرفية( مثل: عدم القدرة على اتخاذ قرارات �سائبة، وعدم القدرة على الرتكيز. 3 -

اآثار �سحية وف�سيولوجية مثل: اآالم ال�سدر والظهر، واآالم القلب، والربو، واالإ�سهال، وزيادة �سغط  4 -

الدم، وزيادة ال�سكر يف الدم، وزيادة دقات القلب، وجفاف احللق، والتعرق.

الر�سا  وعدم  الوظيفي،  االأداء  و�سعف  التنظيمي،  الوالء  و�سعف  الغياب  مثل:  تنظيمية  اآثار  5 -

الوظيفي. 

ويف درا�ستنا هذه �سوف يتم احت�ساب درجة التاأزم النف�سي كمعدل االأعرا�س ال�سيكو�سوماتية التي ي�سعر بها 

املّدر�س، حيث اأن كل عار�س مدرج من 1-5، وعلى املّدر�س اأن يحدد م�ستوى �سعوره بكل عار�س من االأعرا�س 

املذكورة. 



18

منهجية الدرا�سة

م�سكلة الدرا�سة

وان�سجامه  النف�سي  احرتاقه  تتنباأ مب�ستوى  التي  باملّدر�س،  املحيطة  واملتغريات  ال�سخ�سية  املتغريات  ما هي 

الوظيفي؟

وينبثق عن هذا ال�سوؤال الرئي�س االأ�سئلة الفرعية التالية:

ما هي املتغريات ال�سخ�سية التي تتنباأ اأكرث من غريها بدرجة االحرتاق النف�سي واالن�سجام الوظيفي  1 -

لدى املدر�سني؟

النف�سي واالن�سجام  اأكرث من غريها بدرجة االحرتاق  تتنباأ  التي  ال�سو�سيودميغرافية  املتغريات  ما هي  2 -

الوظيفي لدى املدر�سني؟

هل هناك اختلفات نوعية بني اجلن�سني يف درجة االحرتاق النف�سي واالن�سجام الوظيفي؟ 3 -

هل هناك اختلف نوعي بني املعلمني يف درجة االحرتاق النف�سي واالن�سجام الوظيفي باختلف اجلهة  4 -

امل�سوؤولة عن املدر�سة؟

هل هناك اختلف نوعي بني املعلمني يف درجة االحرتاق النف�سي واالن�سجام الوظيفي باختلف مكان  5 -

ال�سكن )�سفة/ غزة(؟

ما مدى ا�ستفادة املدر�س من الدعم املتوفر له، �سواء كان دعمًا اإداريًا اأو اأ�سريًا؟ وما مدى العلقة بني  6 -

الدعم االجتماعي واالحرتاق النف�سي واالن�سجام الوظيفي؟ 

هل هناك علقة بني م�ستوى االحرتاق الوظيفي لدى املعلمني وم�ستوى اأدائهم التدري�سي؟ 7 -

اأهمية الدرا�سة 

تنبع اأهمية هذه الدرا�سة من اأهمية ان�سجام االإن�سان يف املهنة التي يقوم بها، وما لذلك من انعكا�سات على 

اأدائه املهني وو�سعه النف�سي من ناحية، وعلى امل�ستفيدين مبا�سرة من اخلدمة التي يقدمها لهم. اإن مهنة 

التدري�س هي من اإحدى املهن التي تكون فيها ن�سبة االحرتاق النف�سي عالية مقارنة باملهن اخلدماتية االأخرى، 

لذا فمن ال�سروري فهم هذه الظاهرة ولي�س قيا�سها كمًا فقط، قبل و�سع خطط للتدخل، �سواء على امل�ستوى 

احلكومي اأو على امل�ستوى االأهلي. 

ترتكز هذه الدرا�سة على املنهج ال�سلوتوجيني يف تناول االحرتاق النف�سي، يف حني حتاول الكثري من  1 .

الدرا�سات الرتكيز على اأثر االحرتاق على االأداء املهني وال�سحة النف�سية. وحتاول هذه الدرا�سة فهم 

من  تقلل  قد  والتي  املدر�سني،  لدى  اأي�سًا  الوظيفي  باالن�سجام  التنبوؤ  على  ت�ساعد  قد  التي  املتغريات 

االحرتاق النف�سي لديهم. 

املتغريات التي تناولتها الدرا�سة متنوعة، منها: ال�سخ�سية، ومنها ما لها علقة بالبيئية املحيطة. فاملتغريات 

ال�سخ�سية التي تناولتها الدرا�سة هي: االن�سجام احلياتي العام Sense of Coherence واالن�سجام الوظيفي 

Career Sense of Coherence، وم�ستوى التاأزم النف�سي Psychological Distress وال�سعور بالكفاءة 
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 ،Social Support االجتماعي  كالدعم  بيئية  ومتغريات   )Career Sense of Competence( املهنية 

يدر�سها  التي  واملرحلة  الدرا�سة،  وم�ستوى  ال�سكن،  ومكان  كاجلن�س،  اأخرى،  �سو�سيودميغرافية  ومتغريات 

املعلم، وغريها(.

�سيئًا ما، حيث مت تدار�س جمموعة من  النف�سي ب�سورة مركبة  اإىل االحرتاق  النظر  الدرا�سة  حتاول  2 .

املتغريات التي توؤثر على االحرتاق النف�سي واالن�سجام الوظيفي لدى فئة ممثلة، تعك�س واقع الظاهرة 

يف االأرا�سي الفل�سطينية ب�سكل عام.

اأو  احلكومية  �سواء  امل�سوؤولة،  للجهات  ميكن  املهني،  االن�سجام  لظاهرة  ت�سور  طرح  الدرا�سة  حتاول  3 .

االأهلية اال�ستفادة منه يف و�سع خطط التاأهيل من جهة، وخطط التدخل من جهة اأخرى.

 

اأهداف الدرا�سة :

تهدف الدرا�سة اإىل حتقيق التايل:

حتديد م�ستوى االحرتاق النف�سي واالن�سجام الوظيفي لدى املعلمني يف املدار�س احلكومية، واملدار�س   .1  

اخلا�سة، واملدار�س التابعة لوكالة الغوث وت�سغيل اللجئني يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة.

حتديد املتغريات التي تتنباأ بدرجة االحرتاق النف�سي واالن�سجام الوظيفي لدى املدر�سني، وعلقة كل   .2  

متغري من متغريات الدرا�سة االأخرى بهما.

حتديد العلقة بني �سعور املدر�س بالكفاءة املهنية واحرتاقه النف�سي وان�سجامه الوظيفي.   .3  

الك�سف عن علقة متغريات اجلن�س ) ذكر – اأنثى (، وم�ستوى املرحلة التعليمية ) اأ�سا�سي- ثانوي (،   .4  

ونوع املوؤ�س�سة التعليمية )حكومة – خا�سة- وكالة(، وعدد �سنوات اخلدمة، واملوؤهل التعليمي وغريها 

بينها  العلقة  وقوة  الوظيفي،  واالن�سجام  النف�سي  االحرتاق  على  ال�سو�سيودميغرافية،  املتغريات  من 

كمتغريات م�ستقلة اإن وجدت.

فر�سيات الدرا�سة: 

ت�سعى الدرا�سة احلالية اإىل التحقق من �سحة الفر�سيات التالية:

الوظيفي بني املدر�سني ح�سب جن�سهم،  النف�سي واالن�سجام  هناك فروقات نوعية يف درجة االحرتاق   .1  

حيث يفرت�س اأن االإناث هن االأكرث ان�سجامًا واالأقل احرتاقًا يف مهنتهن مقارنة بالذكور.

هناك اختلفات نوعية بني �سعور املدر�سني مب�ستوى االحرتاق النف�سي واالن�سجام الوظيفي ح�سب اجلهة   .2  

امل�سرفة ملدار�سهم، حيث يفرت�س اأن املدار�س احلكومية هي املدار�س االأكرث احرتاقًا، تليها الوكالة، ثم 

اخلا�سة، وذلك الأن مدار�س احلكومة هي االأكرث تاأثرًا باالأو�ساع ال�سيا�سية واالقت�سادية.

هناك علقة عك�سية بني املتغريات ال�سخ�سية والبيئية ومتغري االحرتاق النف�سي، فكلما قلت معدالت   .3  

الدرا�سة  متغريات  بني  قوية  علقة  هناك  فاإن  كذلك  النف�سي،  االحرتاق  زاد  الو�سيطة  املتغريات 

ال�سخ�سية والبيئية.

هناك اختلفات نوعية يف درجة االحرتاق النف�سي بني املدر�سني، بناء على متغريات وظيفية )املرحلة   .4  

التي يدر�س فيها املعلم، وم�ستواه التعليمي، وتاأهيله املهني(.
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غالبية املدر�سني ال ي�سعرون بالدعم االجتماعي، �سواء كان اإداريًا اأو خارجيًا، واإن وجد فاإنهم يف الغالب   .5  

من  اال�ستفادة  م�ستوى  بني  عك�سية  هناك علقة  تكون  اأن  املتوقع  ومن  عام.  ب�سكل  منه  ي�ستفيدون  ال 

معه  قل  االجتماعي،  الدعم  على  للح�سول  التوجه  زاد  فكلما  النف�سي،  واالحرتاق  االجتماعي  الدعم 

�سعور املدر�س باالحرتاق النف�سي.

هناك علقة عك�سية بني �سعور املدر�س بالقدرة والكفاءة املهنية، و�سعوره باالحرتاق النف�سي،  فكلما زاد   .6  

�سعوره بالكفاءة واالأداء املهني قل �سعوره باالحرتاق النف�سي.

حدود الدرا�سة:

 اقت�سرت نتائج الدرا�سة احلالية على املعلمني واملعلمات يف املدار�س التابعة لوزارة الرتبية والتعليم، واملدار�س 

اخلا�سة، واملدار�س التابعة لوكالة الغوث لت�سغيل اللجئني، يف جمموع املحافظات الفل�سطينية، ممثلة بالعينة 

مدار�س  يف  العاملني  واإناثًا،  ذكورًا  املّدر�سني  العينة  �سملت  حيث  الدرا�سة.  هذه  حلاجة  اختيارها  مت  التي 

املرحلتني االأ�سا�سية والثانوية.

منهج الدرا�سة : 

ا�ستخدم الباحثون املنهج الو�سفي التحليلي، الذي يحاول و�سف طبيعة الظاهرة مو�سع البحث. وي�سمل ذلك 

و�سادق،  حطب  )اأبو  فيها  توؤثر  التي  املختلفة  واملتغريات  مكوناتها  بني  العلقة  وبيان  الظاهرة  بنية  حتليل 

الدرا�سة  متغريات  و�سملت  بتعبئتها،  املّدر�سون  قام  للبحث،  كاأداة  اال�ستمارة  اعتماد  مت  حيث   .)1991

ال�سخ�سية وال�سو�سيودميغرافية. 

م�سطلحات الدرا�سة

1 .Psychological Burnout االحرتاق النف�سي

2 .Sense of Coherence ال�سعور باالن�سجام احلياتي العام

3 .Career Sense of Coherence ال�سعور باالن�سجام الوظيفي

4 .Social Support الدعم االجتماعي

5 .Psychological Distress التاأزم النف�سي

6 .Career Sense of Competence ال�سعور بالكفاءة املهنية

اأدوات البحث:

اأداة القيا�س عبارة عن ا�ستمارة مكونة من ثلث ع�سرة �سفحة، ت�سمل اأ�سئلة مغلقة، مق�سمة اإىل عدة اأق�سام، 

وجمموع  الدرا�سة.  متغريات  من  واحدًا  متغريًا  مرة  كل  يف  تفح�س  االأ�سئلة،  من  جمموعة  منها  كل  يحوي 

االإجابات كانت مبثابة تقرير ذاتي قدمه كل مدر�س، عك�س مدى ان�سجامه املهني يف مهنة التدري�س، واملتغريات 

التي قد تف�سر ذلك. اأما املقايي�س الفرعية فهي كما يلي:

مقيا�س االحرتاق النف�سي: يف هذه الدرا�سة مت و�سعه بروح اختبار ما�سل�س، وقد مت تغيريه بعد  1 -

اأن مت نقا�سه يف مرتني متتاليتني مع حمكمني خرباء، حيث مت اإجراء التعديلت عليه من خلل 
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ور�ستي عمل، �سمت الباحثني وجمموعة من امل�ست�سارين من وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية. 

و�سمل املقيا�س جمموعة من العبارات تعك�س مدى �سعور املدر�س باالنتماء ملهنته، ومدى �سعوره 

اأربعني عبارة، طلب من  املقيا�س من  التدري�س. ويتكون  الناجمة عن عنا�سر مهنة  بال�سغوطات 

املدر�سني اأن يحددوا فيها مدى توافقهم مع كل منها. ويف ح�ساب الثبات، با�ستخدام معادلة األفا 

كرونباخ لهذا املقيا�س، ح�سلنا على درجة تعترب عالية بالن�سبة لكل العبارات، وملجموع املقيا�س 

ب�سكل عام )∞ كرونباخ= 0.825(.

املكون من ثلث ع�سرة عبارة،   ، 2 -)Antonovsky، 1987( باالن�سجام احلياتي ال�سعور  مقيا�س 

اأمور، و�سعوره بال�سيطرة  ويفح�س ثلثة جوانب: مدى �سعور االإن�سان بفهم ما يجري حوله من 

على هذه االأمور، ومدى م�ساركته فيما يجري من حوله. ويف ح�ساب الثبات با�ستخدام معادلة األفا 

املقيا�س  العبارات وملجموع  بالن�سبة لكل  املقيا�س، ح�سلنا على درجة تعترب عالية  كرونباخ لهذا 

ب�سكل عام )∞ كرونباخ= 0.74(.

مقيا�س ال�سعور باالن�سجام الوظيفي: هذا املقيا�س مت بناوؤه من قبل فريق البحث، وهو مكون من  3 -

ثلث ع�سرة عبارة، وهو يفح�س الطريقة التي يدرك فيها املدر�س مكان عمله، ومدى �سعوره باأنه 

جزء مما يدور حوله يف اإطار املدر�سة التي يدر�س فيها. ويف ح�ساب الثبات با�ستخدام معادلة األفا 

املقيا�س  العبارات وملجموع  بالن�سبة لكل  املقيا�س، ح�سلنا على درجة تعترب عالية  كرونباخ لهذا 

ب�سكل عام )∞ كرونباخ= 0.82(.

املدر�س  يحدد  وفيه  البحث،  طاقم  قبل  من  بناوؤه  مت  املقيا�س  هذا  االجتماعي:  الدعم  مقيا�س  4 -

�سعوره  ومدى  باالحتياج،  �سعوره  عند  والدعم  امل�ساعدة  لطلب  اإليهم  يتوجه  الذين  االأ�سخا�س 

باالكتفاء والر�سا عن امل�ساعدة والدعم التي يح�سل عليها. وعلمة الدعم االجتماعي الذي ح�سل 

عليها كل مدر�س هي معدل مدى التوجه مل�سادر الدعم االجتماعي وال�سعور باالكتفاء والر�سا عن 

هذا التوجه. ويف ح�ساب الثبات با�ستخدام معادلة األفا كرونباخ لهذا املقيا�س، ح�سلنا على درجة 

تعترب عالية بالن�سبة لكل العبارات وملجموع املقيا�س ب�سكل عام )∞ كرونباخ= 0.84(.

ي�سعر  الذي  النف�سي  التاأزم  لفح�س  مقيا�س  بو�سع  البحث  طاقم  قام  النف�سي:  التاأزم  مقيا�س  5 -

التعر�س  اأثناء  الفرد  التي يعاين منها  ال�سيكو�سوماتية  االأعرا�س  اإىل بع�س  ا�ستنادًا  به املدر�س، 

اعتماد مقيا�س  اإىل ذلك، وقد مت  وما  البطن،  واأوجاع  بال�سداع  ال�سعور  الأحداث �ساغطة، مثل 

 Ben( مكون من ثماين عبارات تعك�س هذه االأعرا�س. والعبارات ماأخوذة من مقيا�س قام بو�سعه

Sira، 1979(، حيث متت اإ�سافة اأعرا�س اأخرى ارتاآها الباحثون �سرورية. ويف ح�ساب الثبات 
لكل  بالن�سبة  عالية  تعترب  درجة  على  ح�سلنا  املقيا�س،  لهذا  كرونباخ  األفا  معادلة  با�ستخدام 

العبارات وملجموع املقيا�س ب�سكل عام )∞ كرونباخ= 0.74(.

لفح�س  بتجهيزه  الوزارة  قامت  مف�سل  مقيا�س  اعتماد  مت  املهنية:  بالكفاءة  ال�سعور  مقيا�س  6 -

املهارات والكفاءات التي يجب على املدر�س ال�سيطرة عليها اأثناء ممار�سته ملهنته على امل�ستويات 

اأو علقته مع  اأو علقته مع طلبه يف ال�سف،  املختلفة، �سواء يف علقته مع االإدارة والزملء، 
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اأولياء االأمور، اأو علقته مع املادة التي يدر�سها. وقد مت اعتماد ن�سخة ملخ�سة من هذا املقيا�س، 

قام طاقم الدرا�سة بتح�سريها خ�سي�سًا. ويف ح�ساب الثبات با�ستخدام معادلة األفا كرونباخ لهذا 

املقيا�س، ح�سلنا على درجة تعترب عالية بالن�سبة لكل العبارات وملجموع املقيا�س ب�سكل عام )∞ 

كرونباخ= 0.90(.

اأ�سئلة حول جن�س املدر�س، وعمره، وحالته االجتماعية، واملرحلة  معلومات �سو�سيودميغرافية خمتلفة ت�سمل 

التي يدر�س فيها، ومكان �سكنه وعمله، وعدد املدار�س التي يدر�س فيها، وفرتة الدوام، واإذا ما كان يدر�س 

مو�سوع تخ�س�سه...

خ�سائ�س العينة:

وحدة املعاينة يف درا�سة االحرتاق الوظيفي هذه هي املدر�سة، والفئة امل�ستهدفة هم املعلمون الذين يدر�سون 

املدار�س  جميع  العينة  وت�سمل  بتدري�سها.  يقومون  التي  الدرا�سية  املرحلة  عن  النظر  بغ�س  املواد،  خمتلف 

الغوث  لوكالة  والتابعة  احلكومية  املدار�س  العينة  ت�سمل  كما  والثانوية.  االأ�سا�سية  الدرا�سيتني  للمرحلتني 

واملدار�س اخلا�سة.

والعينة املختارة هي عينة عنقودية ن�سبتها 5.7% من جمموع املدار�س الفل�سطينية، ممثلة جلميع مديريات 

الرتبية والتعليم، وحتتوي على طبقتني هما ال�سلطة امل�سرفة وجن�س املدر�سة.

طريقة �سحب العينة:

مت ا�ستخدام قاعدة البيانات الرتبوية للعام الدرا�سي 2007/2006 ورّحل اجلزء اخلا�س باملدار�س من قاعدة 

البيانات اإىل رزمة SPSS مت�سمنًا معلومات عن املدار�س، واأ�سماء املعلمني فيها، وجن�س املدر�س، وال�سلطة 

والبالغ عددها ثلث  بن�سبة 5% من كل مديرية على حدا،  املدار�س  اأخذت عينة ع�سوائية من  ثم  امل�سرفة. 

ال�سلطة  عينة متثل  مديرية  كل  من  و�سحبت  واحدة.  كوحدة  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  مديرية يف  ع�سرة 

املحافظات  يف  الرتبية  مديريات  م�ستوى  على  العينة  ح�ساب  يف  اخلطاأ  ون�سبة  املدر�سة.  وجن�س  امل�سرفة 

ال�سمالية )ال�سفة الغربية( ويف املحافظات اجلنوبية )قطاع غزة( ال تتجاوز +-1.8%، الأن الفئة امل�ستهدفة 

يف الدرا�سة هم املعلمون، فقد اعترب جميع املعلمني يف مدار�س العينة بغ�س النظر عن عددهم ممثلني يف 

العينة، وقد جرى ا�ستطلعهم.

 

حجم العينة ح�سب عدد املدار�س:

بلغ عدد املدار�س املختارة يف العينة 134 مدر�سة من اأ�سل 2237 مدر�سة يف كل من ال�سفة الغربية وقطاع 

غزة، ون�سبة العينة كانت 5.7% من جمموع املدار�س يف كل املرحلتني االأ�سا�سية والثانوية.

 % • مدار�س العينة ح�سب ال�سلطة امل�سرفة: عدد املدار�س احلكومية يف العينة 94 مدر�سة، ون�سبتها 5.3	

من جمموع املدار�س احلكومية، 70% من جمموع مدار�س العينة. وعدد املدار�س التابعة لوكالة الغوث 

يف العينة 23 مدر�سة ون�سبتها 17% من جمموع مدار�س العينة، وعدد املدار�س التابعة للقطاع اخلا�س 

قليل  متحيزة  العينة  اأن  ويلحظ  العينة.  مدار�س  جمموع  من   %12.7 ون�سبتها  مدر�سة   17 واالأهلية 
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ملدار�س الوكالة، حيث تزيد ن�سبتها بحوايل 5% عن جمتمعها، وتقل بن�سبة 9% يف املدار�س احلكومية عن 

جمتمعها. جدول )1(.

جدول رقم )1) عدد املدار�س يف جمتمع العينة وعددها يف العينة ح�سب ال�سلطة امل�سرفة

ال�سلطة امل�سرفة

العينةجمتمع العينة

الن�سبةالعددالن�سبةالعدد

177579.39470.1حكومة

28612.82317.2وكالة

27612.31712.7خا�سة

2237100134100املجموع

•مدار�س العينة ح�سب املديرية: متثل العينة متثيًل �سحيحًا على م�ستوى املحافظات ال�سمالية )ال�سفة  	
الغربية( واملحافظات اجلنوبية )قطاع غزة(. وقد بلغ عدد مدار�س العينة يف مديريات ال�سفة الغربية 

103 مدار�س، ون�سبتها 77% من جمموع مدار�س العينة، ون�سبة مدار�س ال�سفة الغربية يف جمتمع العينة 

75%، وتتقارب مع ن�سبة العينة املختارة على م�ستوى ال�سفة الغربية. كذلك ن�سبة العينة يف قطاع غزة 

23% من جمموع مدار�س العينة، وتتقارب مع ن�سبتها يف املجتمع والبالغة %25. 

•متثل العينة متثيًل �سحيحًا مديريات الرتبية والتعليم يف املحافظات الفل�سطينية. ويبني اجلدول رقم  	
ن�سبتها  للعينة يف مديرية تربية اخلليل ونابل�س، وتبلغ  ن�سبة  واأعلى  العينة ح�سب املديرية،  )2( توزيع 

13% من جمموع العينة، وتبلغ الن�سبة يف املجتمع 11%و 10% بفارق 2% و3% زيادة يف حجم العينة. واأدنى 

ن�سبة يف حمافظة اأريحا، وال تتجاوز ن�سب العينة 1.5% من جمموع العينة بزيادة 0.5% عن جمتمعها.
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جدول رقم )2) عدد املدار�س يف جمتمع العينة وعددها يف العينة ح�سب املديريات

املديرية

العينةجمتمع العينة

الن�سبةالعددالن�سبةالعدد

1245.353.7جنني

2309.81712.7نابل�س

602.621.5�سلفيت

1165.043.0طولكرم

763.332.2قلقيلية

1968.41611.9رام اهلل

883.843.0�سواحي القد�س

833.643.0 القد�س

1355.864.5بيت حلم

231.021.5اأريحا

25510.91813.4اخلليل

1667.196.7جنوب اخلليل

1104.743.0قباطية

934.096.7وكالة يف ال�سفة الغربية

175575.110376.9جمموع ال�سفة الغربية

1938.31410.4وكالة يف قطاع غزة

58224.93123.1جمموع قطاع غزة 

2337100.0134100.0املجموع العام

خ�سائ�س امل�ستطلعني )املعلمني) يف العينة:

•امل�ستطلعون ح�سب جن�سهم: نظرا اإىل اأن الفئة امل�ستهدفة يف اال�ستطلع هم املعلمون، لذا فاإن معلمي  	
جميع مدار�س العينة قد خ�سعوا لل�ستطلع، وقد بلغ عددهم الفعلي يف العينة 2530 معلما ومعلمة وفقا 

لقاعدة البيانات يف وزارة الرتبية، وي�سكلون ن�سبة 6% من جمموع املعلمني، والبالغ عددهم 42871 معلما 

ن�سبة 5.3% من  وي�سكلون  ومعلمة،  معلمًا  بلغ عددهم 2292  فقد  ا�ستطلعهم  الذين مت  اأما  ومعلمة. 

جمموع املعلمني. وهذا يعني اأن 238 معلما ومعلمة مل يجِر ا�ستطلعهم الأ�سباب خمتلفة منها اأن حوايل 

134 مر�سدًا قد مت ا�ستبعادهم من اال�ستطلع، ومل يكونوا خا�سعني له وفق حمددات الدرا�سة، والباقي 

وعددهم 104 معلما ومعلمة، اإما اأنهم مل يتواجدوا يف املدر�سة اأثناء اال�ستطلع ب�سبب اإما غيابهم، اأو 

اأنهم كانوا يف مهمات ر�سمية، اأو انتقلوا اإىل مدار�س اأخرى خارج العينة، اأو الأ�سباب اأخرى جنهلها.

مما �سبق ن�ستنتج اأن 90.6% من معلمي العينة قد مت ا�ستطلعهم. ون�سبة الذكور يف العينة %41.6، 

واالإناث 55.5% من جمموع معلمي العينة، وهناك ن�سبة 2.9% غري معرفني. ويلحظ اأن ن�سبة الذكور 

واالإناث يف العينة متقاربة مع الن�سبة يف جمتمعها. جدول رقم )3(.
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جدول رقم )3) عدد املعلمني يف جمتمع العينة وعددهم يف العينة ح�سب جن�س املعلم

العينةجمتمع العينةجن�س املعلم

العينةالعددالن�سبةالعدد

1955545.695441.6ذكر

2331654.4127255.5اأنثى

662.9غري حمدد

428711002292100جمموع

%، يف حني تبلغ  • امل�ستطلعون ح�سب ال�سلطة امل�سرفة: ن�سبة املعلمني يف العينة من املدار�س احلكومية 76	

ن�سبتهم يف جمتمع العينة 72%، اأما ن�سبتهم يف العينة يف املدار�س اخلا�سة فهي 6.2%، وتبلغ ن�سبتهم 

يف جمتمع العينة 9.5%. اأما يف مدار�س وكالة الغوث فتبلغ ن�سبة املعلمني يف العينة حوايل 17%، اأما يف 

جمتمع العينة فتبلغ 19%. وتوجد ن�سبة 1.2% غري معرفة.

جدول رقم )4) عدد املعلمني يف جمتمع العينة وعددهم يف العينة ح�سب ال�سلطة امل�سرفة

اجلهة امل�سرفة
العينةجمتمع العينة

العينةالعددالن�سبةالعدد

3080771.9173975.9حكومة

40849.51426.2خا�سة

798018.638316.7وكالة

281.2غري حمدد

428711002292100املجموع

% من جمموع املعلمني  • امل�ستطلعون ح�سب املديرية: ذكرنا �سابقا اأن ن�سبة املعلمني امل�ستطلعني ي�سكلون 5.3	

يف جمتمع العينة، ون�سبة املعلمني يف العينة يف ال�سفة الغربية 65.5% من جمموع املعلمني امل�ستطلعني 

وتتقارب ن�سبتهم مع املعلمني يف جمتمع العينة يف ال�سفة الغربية والبالغة 65%. كذلك احلال يف قطاع 

غزة، حيث تبلغ ن�سبة املعلمني يف العينة 34% ويف جمتمع العينة 35%. وعلى م�ستوى املديريات تتقارب 

مديرية  يف  م�ستطلعني  معلمني  ن�سبة  واأعلى  جمتمعهم،  مع  املديرية  ح�سب  امل�ستطلعني  املعلمني  ن�سبة 

اخلليل وتبلغ 8.7% من معلمي العينة، وتبلغ الن�سبة يف جمتمع العينة 9.6%. وتاأتي بعد مديرية اخلليل 

من حيث العدد مديرية نابل�س، وتبلغ ن�سبة املعلمني يف العينة 8.1%، وتبلغ الن�سبة يف املجتمع 8.7%. اأما 

اأدنى ن�سبة فتقع يف مديرية اأريحا، وتبلغ حوايل 1%، يف حني تبلغ الن�سبة يف جمتمعها %1.2.
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جدول رقم )5) عدد املعلمني يف جمتمع العينة وعددهم يف العينة ح�سب املديرية

املديرية

العينةجمتمع العينة

العينةالعددالن�سبةالعدد

19984.71114.8جنني

37218.71858.1نابل�س

9112.1873.8�سلفيت

20654.81667.2طولكرم

12472.9903.9قلقيلية

36228.41868.1رام اهلل

13243.1773.4�سواحي القد�س

15123.5592.6القد�س

22125.21436.2بيت حلم

5031.2190.8اريحا

41169.62018.7اخلليل

27276.41456.3جنوب اخلليل

19244.5381.7قباطية

2788265.1150765.6ال�سفة الغربية

149893578534.3قطاع غزة

42871100.12292100املجموع العام

 % • امل�ستطلعون ح�سب احلالة االجتماعية: الغالبية العظمى من املعلمني يف العينة متزوجون، ون�سبتهم 83	

اأما ن�سبة غري املتزوجني فقد بلغت 13.7%، واملطلقني واالأرامل 1.7%، والباقي ون�سبتهم 1.6% غري 

معرفني. 

جدول رقم )6) عدد املعلمني امل�ستطلعني يف العينة ح�سب حالتهم الجتماعية

الن�سبةالعدداحلالة الجتماعية

190283متزوج/ة

31513.7اأعزب/عزباء

110.5مطلق/مطلقة

271.2اأرمل/اأرملة

371.6غري حمدد

2292100املجموع

•امل�ستطلعون ح�سب املرحلة التي يدر�سون فيها: املرحلة االأ�سا�سية الدنيا هي املرحلة التي تبداأ من ال�سف  	
االأول وتنتهي يف ال�سف الرابع االأ�سا�سي، اأما املرحلة االأ�سا�سية العليا فتبداأ من ال�سف اخلام�س وتنتهي 



العوامل الواقية من االحرتاق النف�سي للمدر�س الفل�سطيني

27

يف ال�سف العا�سر االأ�سا�سي. واملرحلة الثانوية هي ال�سفان احلادي ع�سر والثاين ع�سر، وتنتهي بامتحان 

الثانوية العامة )التوجيهي(. وحوايل ثلث املعلمني يف العينة يتوزعون بالت�ساوي تقريبا ما بني املراحل 

الثلث، وهناك ن�سبة 1.9% غري معرفني، ون�سبة 1.7% ال يدر�سون يف اإحدى املراحل الثلث قد يكونوا 

اإداريني اأو فنيني.

جدول رقم )7) عدد املعلمني امل�ستطلعني يف العينة ح�سب املرحلة التي يدر�سون فيها

الن�سبةالعدداملرحلة التي تدر�س فيها

74432.5االأ�سا�سية الدنيا

72631.7االأ�سا�سية العليا

73832.2الثانوية

401.7غري ذلك

441.9غري حمدد

2292100املجموع

•امل�ستطلعون ح�سب عدد املدار�س التي يعملون بها: غالبية املعلمني امل�ستطلعني يعملون يف مدر�سة واحدة  	
من  اأكرث  يف  يعملون   %1.4 والباقي   ،%5.5 مدر�ستني  يف  يعملون  منهم  قليلة  ون�سبة   ،%92 ون�سبتهم 

مدر�ستني، ون�سبة 1.3% غري معرفني.

جدول رقم )8) عدد املعلمني امل�ستطلعني يف العينة ح�سب عدد املدار�س التي يعملون بها

الن�سبةالعدديف كم مدر�سة تعمل؟

210391.8يف مدر�سة واحدة

1265.5يف مدر�ستني

331.4اأكرث

301.3غري حمدد

2292100املجموع

اإجراءات الدرا�سة: 

مت تنفيذ الدرا�سة وفق الإجراءات الآتية:

يف املرحلة االأوىل من تنفيذ امل�سح، قام طاقم الدرا�سة ببناء الن�سخة االأوىل من اال�ستمارة واإر�سالها اإىل جلنة 

حتكيم يف وزارة الرتبية والتعليم وموؤ�س�سات اأهلية تربوية، واأخذت امللحظات على اال�ستمارة. ثم مت اختيار 

Pilot Study. وبعد جتميع اال�ستمارات  مدار�س يف حمافظة رام اهلل ونابل�س كعينة اختبار الأداة الدرا�سة 

املرحلة  اال�ستمارة. ويف هذه  تعديل  ال�سرورية، مت  االإح�سائية  واإجراء احل�سابات  االأولية وجمع امللحظات 

حتليلها  ثم  ومن  ومعاجلتها،  واإدخالها  وجمعها  اال�ستمارات  بتمرير  والتعليم  الرتبية  وزارة  من  طاقم  قام 

اإح�سائيًا.
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بعد ذلك قام طاقم البحث بو�سع خطة تنفيذية لتوزيع اال�ستمارات على عينة البحث، حيث اأر�سلت اال�ستمارات 

اإىل العينة اخلا�سة باملدار�س احلكومية واخلا�سة من خلل الربيد الر�سمي ملديريات ال�سفة الغربية. اأما يف 

قطاع غزة، فقد متت اال�ستعانة مبوؤ�س�سات العمل االأهلي يف اإي�سال اال�ستمارات، ومن ثم اإرجاعها اإىل ال�سفة 

الغربية. 

وزارة  يف  الرتبوي  واالإر�ساد  املدر�سية  ال�سحة  اأق�سام  مع  وبالتعاون  التخطيط،  ق�سم  رئي�س  تكليف  مت  وقد 

الرتبية والتعليم، مبتابعة تعبئة اال�ستمارات يف املدار�س. وهكذا فقد مت اإر�سال اال�ستمارات اإىل مدار�س العينة 

يف الربيد الر�سمي من خلل املديرية اإىل املدار�س احلكومية واخلا�سة.

وزعت اال�ستمارات على املعلمني من خلل مدير املدر�سة، واأعطي املعلم فر�سة حتى يومني للإجابة عليها، ثم 

قام مدير املدر�سة بتجميعها واإر�سالها اإىل ق�سم التخطيط يف املديرية.

اأما بالن�سبة ملدار�س الوكالة فقد اأر�سلت اال�ستمارات من خلل املوؤ�س�سات امل�ساركة يف الدرا�سة، ومت جمعها 

من خلل اأق�سام التخطيط يف املديريات بطلب من املوؤ�س�سات امل�ساركة وبالتن�سيق مع الوكالة.

وقام  ال�سمالية،  للمحافظات  الر�سمي  الربيد  رام اهلل من خلل  الوزارة يف  اإىل مقر  اال�ستمارات  اإعادة  مت 

املركز الفل�سطيني للإر�ساد بتامني اإعادة اال�ستمارات من غزة.

املعلومات من خلل  SPSS، ومن ثم تدقيق  األ  اإىل برنامج  واإدخالها  بعد جتميع اال�ستمارات، مت ترميزها 

فح�س اإ�سايف لعينة اال�ستمارات املدخلة.

مت ت�سليم البيانات املدخلة واال�ستمارات اإىل طاقم الدرا�سة للقيام بعمليات ح�ساب النتائج وكتابة التقرير، 

االإر�ساد  املدر�سية، ومديرة ق�سم  ال�سحة  العمل ومدير ق�سم  ا�ست�سارة م�ستمرة بني طاقم  حيث كان هناك 

الرتبوي والرتبية اخلا�سة يف وزارة الرتبية والتعليم. 
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نتائج الدرا�سة

الحرتاق النف�سي:

يت�سمن مقيا�س االحرتاق النف�سي 40 فقرة طلب من املدر�سني اأن يحددوا فيها مدى موافقتهم على كل منها. 

 =M( وكذلك املعدل واالنحراف املعياري )وقد بلغ الو�سط احل�سابي للحرتاق على جميع الفقرات )5.00

ب�سكل عام )اأنظر جدل رقم  ي�سعرون باحرتاق متو�سط حتى خفيف  باأن املدر�سني  SD=.63( تظهر   5.00
9(، حيث اأن �سلم االحرتاق يتدرج من الرقم )1( الذي ميثل احرتاقًا �سديدًا وحتى الرقم )7( الذي ميثل 

ان�سجامًا �سديدًا. 

اجلدول رقم )9): املعدل، النحراف املعياري والو�سط احل�سابي لالحرتاق النف�سي لدى املدر�سني

الو�سط احل�سابيالنحراف املعيارياملعدلاملتغري

5.00.635.03الحرتاق النف�سي

واإذا ما القينا النظر على الفقرات التي �سكلت معدل االحرتاق، والتي تعترب اأ�سبابا للحرتاق وكنتيجة له من 

وجهة نظر امل�ستطلعني، جند اأن ن�سف الفقرات تقع دون الو�سط احل�سابي العام والن�سف االآخر اأعلى من 

�سبع فقرات  اإىل  الفقرات ح�سب درجة االحرتاق  وتنق�سم  والبالغ )5.00(.  للو�سط احل�سابي  العام  املعدل 

و�سبع  متو�سطة،  االحرتاق  درجة  فيها  فقرة   26 وعددها  الفقرات  وغالبية  جدا،  عالية  احرتاق  درجة  فيها 

فقرات فقط ال يوجد فيها احرتاق لدى املعلمني. وفيما يلي تفا�سيل عن طبيعة االحرتاق النف�سي لدى املعلمني 

كاأ�سباب وكنتائج ح�سب الفقرة:

 

فقرات متثل درجة احرتاق عالية: 1 .

ما�سل�س.  مقيا�س  على   )4( من  اأقل  فيها  احل�سابي(  )الو�سط  االحرتاق  معدل  يكون  التي  الفقرات  وهي   

وقد ذكر غالبية املعلمني اأنهم ي�سعرون باالإحباط، الأنه ال يوجد من هو قادر على حل م�ساكل نظام التعليم، 

وال ي�ستطيع املعلمون التنفي�س عن م�ساعرهم يف اأماكن عملهم، ما يجعلهم يت�سنعون الهدوء وال�سرب طوال 

الوقت )3.13(. كذلك ال يوجد من ي�سمعهم ويثقون به للحديث معه والتنفي�س عن م�ساعرهم املكبوتة، وهذا 

يعني انخفا�س م�ستوى الدعم النف�سي داخل املدر�سة، والدعم االجتماعي خارجها. وغالبية املعلمني حمبطون 

من طلبهم؛ الأن الطلبة ال يقدرون وال يحرتمون م�ساعر معلميهم، وال يراعون ظروفهم )3.63(، كما اأنهم 

التي يبذلها معلمهم خلدمتهم وتعليمهم، ودائما يطلبون منه املزيد )3.68(. وكنتيجة  ال يقدرون اجلهود 

ي�سعرون  املعلمني  غالبية  اأن  جند  الذكر؛  �سالفة  للأ�سباب  النف�سي  االحرتاق  معدل  وارتفاع  املعلم  الإحباط 

بالتعب، وهم كما ذكروا بحاجة اإىل راحة من التدري�س، املعدل )3.53(. ويف نف�س الوقت يكون املعلم �سببًا 

الإحباط الطلبة، ونتيجة لهذه املعادلة حتدث ردة فعل �سلبية من قبل املعلمني جتاه الطلبة، حيث اأن غالبية 

املعلمني يعتقدون اأن الطلبة ي�ستحقون ما يعانونه، ب�سبب عدم تقيدهم بالنظام، ومراعاتهم للمعايري ال�سلوكية 

واالأخلقية داخل املدر�سة، املعدل )3.88(. جدول رقم )10(.
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جدول رقم )10) الفقرات التي يظهر معدل احرتاق املعلمني فيها عالياً جداً

الو�سط احل�سابيالفقرة

2.91اأ�سعر باالإحباط، الأنه ال يوجد احد قادر على حل م�ساكل نظام التعليم

3.13ال ا�ستطيع التنفي�س عن م�ساعري يف مكان عملي، فعلي اأن اأكون هادئا و حليما و�سبورا ومهتما طوال الوقت

3.53اأنا فعل بحاجة الأخذ راحة من التدري�س

3.59التدري�س عطاء دون اخذ

3.63اأ�سعر بالرغبة الأقول لطلبي وزملئي: تعتقد اأن لديك م�ساكل! اإن غالبية النا�س تعاين من م�ساكل حتى اأنا؟

3.68اإن الطلب وذويهم يطلبون مني الكثري وال يقدرون اجلهود التي اأقوم بها

3.88الطلبة الذين ال يتقيدون وال يراعون املعايري ال�سلوكية واالأخلقية ي�ستحقون ما يعانونه

فقرات متثل درجة احرتاق متو�سطة: 2 .

مت حتديد معدل االحرتاق املتو�سط للذين اأجابوا على الفقرات ما بني )4-5( على مقيا�س ما�سل�س. وهذا 

يعني اأن االأ�سباب والنتائج التي تتطرق اإليها الفقرات لها تاأثري متو�سط، من وجهة نظر املعلمني، على درجة 

احرتاق املعلمني النف�سي. كون عدد هذه الفقرات 26 فقرة، وت�سكل غالبية اأ�سباب ونتائج االحرتاق النف�سي، 

لذلك ال ميكن جتاهلها، وال بد من درا�ستها بعمق، واخذ حم�سلتها على املعلمني بعني االعتبار. وفيما يلي اأهم 

االأ�سباب والنتائج:

•االأ�سباب الهامة الحرتاق املعلمني من وجهة نظرهم، اأن املعلم، اإىل حد ما، مثقل باأعباء العمل، وياأخذ  	
التدري�س كّل وقته وطاقته، وال ي�سمح له مبمار�سة حياتيه االأ�سرية واالجتماعية كما يريد )4.00(.

•كنتيجة الإحباط املعلم واحرتاقه ال ي�سعر املعلم، اإىل حد ما، باأنه عفوي وي�سعب عليه اأن يكون كذلك،  	
وتخرج منه االإجابات ب�سعوبة. املعدل )4.2(.

•ك�سبب للحرتاق النف�سي للمعلم، وكنتيجة له، ي�سعر املعلم، اإىل حد ما، باأنه ال يحظى باالحرتام الكايف  	
من املجتمع )4.35(.

•ك�سبب للحرتاق النف�سي للمعلم، وكنتيجة له، ي�سعر املعلم، اإىل حد ما، باأنه �سريع االنفعال والغ�سب،  	
ويف نف�س الوقت يجد �سعوبة يف التعامل مع بع�س الطلب )4.55(.

•ك�سبب للحرتاق النف�سي للمعلم، وكنتيجة له، ي�سعر املعلم، اإىل حد ما، باأنه يجد �سعوبة يف التعبري  	
لزملئه يف العمل عن م�ساعره.

اأو  عاطفيا  م�ستنزف  باأنه  ما،  حد  اإىل  املعلم،  ي�سعر  له،  وكنتيجة  للمعلم،  النف�سي  للحرتاق  •ك�سبب  	
»انفعاليا« )4.66(.

•ك�سبب للحرتاق النف�سي للمعلم، وكنتيجة له، يتمنى املعلم، اإىل حد ما، انتهاء وقت العمل �سريعا، الأنه  	
ال يحب روؤية الطلب، ولي�س لديه الرغبة يف العمل.

تغيري  مقدورهم  يف  لي�س  اأنه  اإال  �سرورية،  التغيري  اإىل  احلاجة  باأن  املعلمني  قناعة  من  الرغم  على   • 	
الواقع.



العوامل الواقية من االحرتاق النف�سي للمدر�س الفل�سطيني

31

جدول رقم )11) الفقرات التي يظهر معدل احرتاق املعلمني فيها متو�سطاً

الو�سط احل�سابيالفقرة

4ياأخذ التدري�س وقتي وطاقتي وال ي�سمح يل مبمار�سة حياتي االأ�سرية واالجتماعية كما اأريد

4.2اإن االإجابة العفوية تخرج مني ب�سعوبة )ي�سعب علي اأن اأكون عفويًا(

4.35يحظى املدر�س باحرتام اجتماعي

4.39اأدرك واأتفهم م�ساعر طلبي واحتياجاتهم، و�سعورهم اأحيانًا بعدم الر�سا عني اأو عن اأدائي

4.41اأن�سى كل ما يتعلق باملدر�سة وبالطلب بعد عودتي اإىل املنزل

4.49ا�سعر باأنني �سريع االنفعال والغ�سب

4.55اأجد �سعوبة يف التعامل مع بع�س الطلب

4.6اأجد من ال�سهل احلديث مع زملئي من املدر�سني عن م�ساعري

4.66ا�سعر ب�سكل عام اإنني م�ستنزف عاطفيا اأو »انفعاليا«

4.82ا�سعر باأنني مرهق من قبل االأ�سخا�س الذين ياأتون لزيارة املدر�سة وزيارة �سفي

4.85نادرا ما ا�سعر باأنه لي�س لدي الرغبة يف العمل

4.92كثريا ما اأمتنى اأن ينتهي يوم العمل الأكف عن روؤية الطلب

4.94توؤثر م�ساكلي ال�سخ�سية على نتاج عملي يف التدري�س

5.07ال األوم الطالب امل�ساغب، فهو �سحية املجتمع وبحاجة اإىل الدعم وامل�ساعدة

5.27ال اأقوم بعملي بالطريقة التي اعتقد اأنها االأف�سل، مقارنة باالآخرين.

5.29اإن عملي يف التدري�س اأعطاين القناعة والر�سا، وهذا ما كنت اأتوقعه من العمل الذي اأقوم به

5.34املدر�سة التي اعمل بها تهتم بي ب�سكل جيد، وعملي فيها مقدر حق قدره

5.43ال ا�سعر باأنني متحم�س ب�ساأن قيمة التدري�س

5.47اأعرف كيف يراين امل�سرف وكيف يقيم قدراتي كمدر�س

5.59ا�سعر اأنني افقد رغبتي يف فهم احتياجات طلبي واالإح�سا�س بها

5.63على الرغم من اأن احلاجة اإىل التغيري �سرورية، اإال اأنه لي�ست لدي القدرة على التغيري

5.66كثريا ما اغ�سب عندما ا�سمع اأخبارًا �سيئة عن طلبي

5.78عندما يطلب مني القيام مبهام اإ�سافية فاإنني اأكون دائما م�ستعدًا للقيام بها

5.79اإن مهنة التدري�س حتفزين على تقدمي املزيد با�ستمرار

5.93ا�سعر بالدفء وال�سداقة نحو زملئي الذين اأعمل معهم

5.96مواقفي واجتاهاتي نحو طلبي �سلبية، حيث اأنني اأ�سعر بالتعب عند التعامل معهم
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الفقرات التي متثل عدم وجود احرتاق نف�سي: 3 .

العبارات ال�سبع التالية ال ت�سكل لدى املعلم اأي احرتاق نف�سي يذكر، وغالبيتها لها علقة بالعمل التدري�سي. 

وهذا يعني اأن االأداء التدري�سي لدى املعلم لي�س باعثا للحرتاق النف�سي، وكما ظهر لنا �سابقا، فاإن احلالة 

النف�سية للمعلم واإ�سكاالتها هي الباعث الرئي�سي الحرتاقه النف�سي. وفيما يلي اأهم النتائج:

•اأكد غالبية املعلمني انه ال م�سكلة لديهم يف القيام باأعمالهم اليومية، وان لديهم اجتاهات ايجابية جتاه  	
اأدائهم  باأي �سعف يف  بالعمل. كذلك ال ي�سعرون  للقيام  الكافية  التدري�س ب�سكل عام، ولديهم الطاقة 

املهني.

•يحاول املعلم اأن يكون ايجابيا مع االآخرين من زملئه يف العمل، ويتطلع دائما اأن يكون زملأوه را�سني  	
عنه. كذلك يتعامل باإيجابية مع الطالب، ويتعامل معه كان�سان. 

جدول رقم )12) الفقرات التي لي�س لها تاأثري على احرتاق املعلمني

الو�سط احل�سابيالفقرة

6.01هناك مهام عديدة �سمن وظيفتي اأقوم بها يوميًا

6.09لدي اجتاهات ايجابية جتاه التدري�س

6.19ا�سعر باأنني الئق �سحيا ولدي الطاقة للعمل

6.22ا�سعر اأنني اأثبتت قدراتي يف التدري�س

6.3ا�سعر ب�سعف يف اأدائي املهني واأحاول دائمًا اإخفاءه

6.3اإن تعاملي مع الطالب يقوم على اأ�سا�س اأنه اإن�سان له �سخ�سية مميزة، ولي�س جمرد طالب

6.33اأتطلع دومًا يف عملي اإىل اأن يكون اجلميع را�سني عن اأدائي

ن�ستخل�س مما �سبق وجود علقة جدلية بني �سبب االحرتاق النف�سي ونتيجته، حيث الحظنا اأن هناك اأ�سبابًا 

اأن الطلبة ال يراعون �سعور املعلم، واأن املعلم لديه م�ساكله  واقعية ووجيهة الحرتاق املعلم. وهي كما ذكرنا 

ينطبق  وما  النف�سي،  االحرتاق  ازدياد  اأ�سباب  من  وجيه  �سبب  وهذا  م�ساكلهم،  لديهم  هم  كما  ال�سخ�سية 

على معاملة الطلبة له داخل املدر�سة ك�سبب يف زيادة االحرتاق النف�سي ينطبق اأي�سا يف علقته مع املجتمع 

خارج املدر�سة ك�سبب وجيه اأي�سا. فدرجات االحرتاق العالية تظهر يف اجلوانب ال�سعورية، ويف علقة املدر�س 

بطلبه و�سعوره باال�ستياء من مهنته، وتقل فيما يتعلق ب�سعوره بال�سيطرة على املادة واملتطلبات ال�سفية.

التاأزم النف�سي:

ا�ستخدم يف قيا�س التاأزم النف�سي مقيا�س رباعي متدرج من )1-4(، بحيث اخذ مقيا�س غالبا اأدنى مقيا�س = 

1 وميثل اأعلى تاأزم نف�سي، وينحدر املقيا�س لي�سل اإىل اأدنى م�ستوى تاأزم نف�سي = 4. وبناء على هذا املقيا�س 

فاإنه كلما انخف�س املعدل كلما اجته م�ستوى التاأزم النف�سي اإىل االرتفاع.ويلحظ من اجلدول )13( ما يلي: 

( يعني اأن امل�ستوى العام عاٍل، اأي اأن املعلمني غالبا  املتو�سط العام للتاأزم النف�سي للمعلمني )1.78. 1
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واأحيانا يعانون من تاأزم نف�سي.

االأخرية.  ال�سنة  خلل  خمت�سني  قبل  من  نف�سية  ا�ست�سارات  طلبوا  املعلمني  من  املطلقة  الغالبية  2 .

وللتاأزم النف�سي مظاهره اخلارجية منها: 

% من املعلمني اإنهم اأ�سيبوا بهذه احلالة. • االإ�سابة باالإغماء، حيث ذكر اأكرث من 95	

% من املعلمني اأ�سيبوا بهذه الظاهرة. • الرجفة يف االأيدي ن�سبة 82	

% من املعلمني تغيبوا ب�سبب االإرهاق. • التغيب عن الدرا�سة ب�سبب االإرهاق، 80	

 % • حوايل ثلثة اأرباع املعلمني عانوا من اأمل يف ال�سدر، �سبب لهم ال�سعور بال�سيق. ون�سبة 70	

من املعلمني يعانون اأي�سا من اآالم يف البطن.

•ن�سف املعلمني عانوا من ا�سطرابات اأو م�ساكل يف النوم، اأو �سعوبة يف اال�ستيقاظ. كذلك اأكرث  	
من ثلث املعلمني 35% عانوا من اأوجاع يف الراأ�س )ال�سداع( ما �سّبب لهم �سعورا بال�سيق.

جدول رقم )13) توجهات املعلمني نحو التاأزم النف�سي

الو�سطبتاتانادرااأحياناغالباالفقرة

94.91.81.81.51.1هل راجعت اأخ�سائيًا نف�سيًا لطلب امل�سورة النف�سية يف ال�سنة االأخرية؟

90.45.83.20.61.14هل ح�سل واأن اأ�سبت باالإغماء؟

60.521.913.14.51.62هل ح�سل مرة وعانيت من رجفة يف االأيدي �سببت لك ال�سعور بال�سيق؟

55.824.116.33.71.68 هل تغيبت عن الدرا�سة ب�سبب االإرهاق؟

1.78املتو�سط العام

51.223.619.26.01.8هل ح�سل مرة وعانيت من اآالم يف ال�سدر �سببت ذلك ال�سعور بال�سيق؟

36.833.925.34.11.97هل عانيت من اأوجاع يف البطن �سببت ذلك ال�سعور بال�سيق؟

20.031.134.714.22.43هل كانت لديك ا�سطرا بات اأو م�ساكل يف النوم )قلة نوم اأو �سعوبة يف اال�ستيقاظ(؟

9.125.447.318.22.75هل عانيت من اأوجاع يف الراأ�س )�سداع( �سبب لك ال�سعور بال�سيق؟

 

 M=1.81( باأن الن�ساء )p< 0.01( لوجود الفوارق بني الذكور واالإناث كان وا�سحًا t ولدى اإجراء اختبار

 )M= 1.73 SD=.47( كن االأقل تاأزمُا مقارنة بالرجال )SD= 1.81

الن�سجام العام:

مت تعريف االن�سجام العام للمعلم يف الدرا�سة باأنه: ال�سعور باالن�سجام العام بناء على النظرية ال�سالتوجينية 

ا�ستمارة  )Antonovsky، 1987(، وذلك من خلل ح�ساب معدل االإجابة الذي �سيح�سل عليه املعلم يف 

االن�سجام العام التي طورها اأنتونوف�سكي، والتي تقي�س �سعور الفرد بانتمائه ملا يقوم به يف حياته، واملعنى الذي 

يعطيه ملا مير فيه من اأحداث، و�سعوره بال�سيطرة على جمريات حياته، وال�سغوطات التي مير بها. وقد بلغ 

املتو�سط احل�سابي للن�سجام العام )4.79( ويعترب هذا املعدل يف الرتتيب الو�سطي على املقيا�س املتدرج من 
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)1-7( حيث اإن املقيا�س من )1-3( ميثل اأدنى درجات االن�سجام العام، ومن )4-5( تكون درجة االن�سجام 

متو�سطة، ومن )6-7( تكون درجة االن�سجام عالية وعالية جدا. ويق�سم مقيا�س االن�سجام العام اإىل مقيا�سني 

رئي�سني هما:

ويفح�س  عبارة،  ع�سرة  ثلث  من  املكون   ،Antonovsky ، 1987(( احلياتي باالن�سجام  ال�سعور  مقيا�س 

االأمور،  هذه  على  بال�سيطرة  و�سعوره  اأمور،  من  حوله  يجري  ما  بفهم  االإن�سان  �سعور  مدى  جوانب:  ثلثة 

ومدى م�ساركته مبا يجري من حوله. ويلحظ من اجلدول )14( اإن املتو�سط العام الن�سجام املعلم احلياتي 

)4.98( يعني اأن االن�سجام احلياتي للمعلم يقع يف حدود املتو�سط، اأي بني االن�سجام وعدم االن�سجام. واإذا 

نظرنا بالتف�سيل الن�سجام املعلم احلياتي، جند بع�س اجلوانب يف حياة املعلم منخف�سة االن�سجام، وجوانب 

اأخرى مرتفعة. وفيما يلي تف�سيل لهذه اجلوانب:

•هناك ان�سجام منخف�س بني املعلمني واالأ�سخا�س الذين يتعاملون معهم، واأن بع�سهم قد خيبوا اآمالهم  	
وقد فوجئوا من ت�سرفاتهم. وهذا يعني اإن علقة املعلمني مع االآخرين لي�ست على ما يرام. 

•لدى املعلمني �سعور بدرجة متو�سطة ولي�ست عالية باأنهم يعاملون ب�سورة من�سفة وعادلة ممن حولهم.  	
ويعني عدم ارتفاع املعدل اأن لدى املعلمني بع�س ال�سكوك يف حكم االآخرين عليهم، وي�سعرون باأنهم ال 

يعاملونهم باإن�ساف وعدل، ما يوؤثر اإىل حد ما على درجة ان�سجامهم مع ذواتهم، ويزيد من احرتاقهم 

النف�سي. كذلك ي�سعر املعلمون وبدرجة متو�سطة اأن اأفكارهم م�سو�سة. 

•ي�سعر املعلمون ب�سكل عام وبدرجة متو�سطة اأنهم قادرون على ال�سيطرة على اأنف�سهم، ومن جهة اأخرى  	
هناك بع�س ال�سكوك يف قدرتهم على ذلك. كذلك يوجد بع�س الت�سوي�س لدى املعلمني وبدرجة متو�سطة 

اأنهم ال يعرفون يف بع�س االأحيان ما عليهم القيام به، وي�سعرون بدرجة متو�سطة ب�سعور عدم اللمباالة 

ملا يجري من حولهم.

•هناك ظاهرة ايجابية اأجمع عليها غالبية املعلمني يف ان�سجامهم احلياتي، وهي اإنهم يعرفون اأهدافهم  	
وغاياتهم يف حياتهم، وهم بالتايل رغم احرتاقهم النف�سي وان�سجامهم احلياتي املحدود ال يفتقرون 

الأهداف وغايات حلياتهم، ويف�سر ذلك ارتفاع املعدل )6.17(.

املعقدة،  االإ�سكاليات  يعترب من  ال�سباعي  املقيا�س  املتو�سط على  للمعلم يف حدود  االن�سجام احلياتي  موقع  اإن 

وميكن اأن تكون له نتائج �سلبية على االن�سجام احلياتي للمعلم اأكرث منها لو كان املعدل منخف�سًا على املقيا�س. 

اليقني من كل �سيء، �سواء يف  ال�سك وعدم  الو�سط على املقيا�س ميثل مرحلة  اأن موقع  اإىل  و�سبب ذلك يعود 

علقة املعلم بزملئه اأو باالآخرين الذين يحيطون به، اأو ب�سعوره جتاه ذاته من حيث القدرة على ال�سيطرة على 

النف�س، واالإميان بقدراته ال�سخ�سية يف ال�سيطرة على اأعماله. وهذا ال�سعور بعدم اليقني والت�سكك وعدم القدرة 

على اتخاذ القرار، يزيد من اغرتاب املعلم عن حميطه، وي�سعره باالغرتاب، ما يرتك اأثرا �سلبيا على �سلوكه. 

اإن االإ�سكالية الو�سطية يف االن�سجام احلياتي للمعلم حتتاج اإىل املزيد من البحث والتعرف على تداعياتها على 

�سلوكه، وال يجب اأن نكتفي بالقول اإن االن�سجام احلياتي للمعلم يف حدود الو�سط على املقيا�س ال�سباعي. 
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جدول رقم )14) الو�سط احل�سابي لفقرات الن�سجام احلياتي

الفقرة
الو�سط 

احل�سابي

3.55هل ح�سل يف املا�سي اأنك فوجئت من ت�سرفات اأ�سخا�س تعرفهم جيدًا؟

3.81هل ح�سل اأن اأ�سخا�سا تثق بهم خيبوا اآمالك؟

4.16هل ت�سعر اأن لديك م�ساعر كنت تف�سل التخل�س منها؟

اأ�سخا�س كثريون، حتى من لديهم �سخ�سية قوية ي�سعرون اأحيانًا باأنهم )م�ساكني(. هل راودك مثل 

هذا ال�سعور يف املا�سي؟
4.22

4.28كم من الوقت ت�سعر باأن راأ�سك مليء باالأفكار امل�سو�سة؟

4.6هل لديك �سعور باأنك تعامل ب�سورة غري عادلة اأو من�سفة ممن حولك؟

4.63بعدما كانت حت�سل اأ�سياء معك، غالبًا ما كان يت�سح لك باأنك:

4.87االأعمال التي تقوم بها ب�سكل عام يف العمل والبيت:

4.98املتو�سط العام

5.44هل لديك �سعور يف بع�س االأحيان اأنك لن ت�ستطيع ال�سيطرة على ما تقوم به؟

5.5هل لديك �سعور باأنك موجود يف و�سع غري معروف، وال تدري ماذا عليك فعله؟

5.51هل ت�سعر باأنك غري مبال مبا يجري من حولك؟

5.51هل لديك �سعور باأنه ال معنى للأ�سياء اليومية التي تقوم بها؟

6.17هل كانت لديك حتى االآن اأهداف وغايات يف حياتك؟

مقيا�س ال�سعور باالن�سجام الوظيفي: هذا املقيا�س مت بناوؤه من قبل فريق البحث، وهو مكون من ثلث  1 .

ع�سرة عبارة، يفح�س الطريقة التي يدرك فيها املدر�س مكان عمله، ومدى �سعوره باأنه جزء مما يدور 

حوله يف اإطار املدر�سة التي يدر�س فيها. وال يختلف املعدل العام للن�سجام الوظيفي عن معدل االن�سجام 

احلياتي، فكلهما يقعان يف درجة املتو�سط على املقيا�س ال�سباعي. ويلحظ من اجلدول 15 ما يلي:

•ي�سعر بع�س املعلمني اأن ظروف العمل مبا فيها زملوؤهم يف العمل، يخيبون االآمال، اأي اأنهم لي�سوا  	
داعمني لهم، واإنهم غري قادرين اإىل حد ما على معرفة ما يجري يف اإطار عملهم. 

عدم  اأن  ورمبا  اليقينية،  وعدم  الوظيفي  م�ستقبلهم  يف  املعلمني  لدى  روؤيا  و�سوح  عدم  •هناك  	
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الو�سوح ناجت عن الظروف ال�سيا�سية واالقت�سادية التي متر بها االأرا�سي الفل�سطينية، لذا جاء 

معدل االن�سجام الوظيفي يف هذا املو�سوع يف حدود املتو�سط على املقيا�س.

(، ما يعني اأن دورهم حمدود يف  • درجة تاأثري املعلمني يف ق�سايا العمل يف حدود املتو�سط )4.89	

�سنع القرار على م�ستوى العمل، واأن امل�سوؤولية يف العمل ال يجب اأن تتجزاأ، الأن ذلك يدخل املعلمني 

يف ق�سايا انتقائية يف توزيع املهام وامل�سوؤوليات، ما يوؤثر تاأثريا بالغًا و�سلبيًا على ان�سجام املعلمني 

املهني، ويظهر ذلك من خلل �سعور املعلمني اأحيانًا باأن الذين يعملون معهم ال يتعاملون ب�سورة 

عادلة ومن�سفة معهم.

اإن الو�سطية يف مو�سوع ان�سجام املعلم الوظيفي تطرح ت�ساوؤالت كثرية حول مدى تاأثريها على اأدائهم الوظيفي، 

وعلى ان�سجامهم النف�سي واحرتاقهم الوظيفي .وقد اأجابت الدرا�سة على هذه االأ�سئلة الحقا. 

جدول رقم )15) الو�سط احل�سابي لفقرات ال�سعور بالن�سجام الوظيفي

الفقرة
الو�سط 

احل�سابي

4.18العمل الذي تقوم به بالن�سبة لك:

4.36هل ح�سل مرة اأن من تعمل معهم خيبوا اآمالك؟

4.41هل ت�سعر اأحيانًا باأنك ال تعرف ب�سكل وا�سح ما الذي �سوف يح�سل يف عملك؟

4.52اإىل اأي مدى م�ستقبلك يف العمل وا�سح بالن�سبة لك، وهل ت�ستطيع تخيل و�سعك بعد ثلث �سنوات يف مكان العمل؟

4.83اإىل اأي مدى ترى اأن القوانني يف العمل مفهومة بالن�سبة لك؟

4.89ما مدى �سعورك باأنك ت�ستطيع التاأثري فيما يجرى من اأمور وق�سايا يف العمل؟

4.98املتو�سط العام

4.99هل ت�سعر اأحيانًا باأن من يعملون معك يتعاملون معك ب�سورة غري عادلة وغري من�سفة؟

5.03املهام والواجبات التي تقوم بها يف عملك واملتوقع منك القيام بها، ت�سعرك:

5.08عندما ترغب يف عمل �سيء يحتاج اإىل تعاون ودعم من قبل من تعمل معهم فاإن �سعورك هو:

5.28عندما تفكر بالعمل واالأ�سخا�س الذين تعمل معهم فاإنك ت�سعر ب�سكل عام:

5.3عندما تواجهك �سعوبات اأو م�ساكل �سعبة، �سعورك باأن التو�سل اإىل حل لهذه امل�سكلة غالبًا ما يكون:

5.69من خلل جتربتك يف عملك، تلحظ باأنه:

 

هناك فروق نوعية بني درجة االحرتاق النف�سي وبني االن�سجام الوظيفي بني املدر�سني ح�سب جن�سهم.  I )

حيث اأن االإناث هن االأكرث ان�سجامًا واالأقل احرتاقًا يف مهنتهن مقارنة بالذكور.
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اجلدول رقم 16 يظهر نتائج اختبار t لفح�س الختالف مبعدلت الحرتاق النف�سي والن�سجام الوظيفي بني الذكور والإناث

معدلت الحرتاق النف�سي

املعدلالعددجن�س املعلم
النحراف 

املعياري
dFTSig

8504.900.66ذكور
1920-5.1.00

10725.040.59اإناث

معدلت الن�سجام الوظيفي

9344.840.99ذكور
2176-1.51.13

12444.900.92اإناث

لفح�س الفر�سية من اأن هناك فروقًا نوعية بني اجلن�سني يف متغري االحرتاق النف�سي واالن�سجام الوظيفي، مت 

 t( للعينات امل�ستقلة. وتظهر النتائج فارقًا وا�سحًا يف املعدالت يف متغري االحرتاق النف�سي t ا�ستخدام اختبار

 ،)M= 4.90، SD=0.66( فمعدل االحرتاق النف�سي لدى املعلمني الذكور كان .)P< 0.01 ،)1920(=-5.1
اأما فيما يتعلق بوجود اختلف   SD=0.59(. ،M=5.04( النف�سي لدى املعلمات فكان اأما معدل االحرتاق 

نوعي يف متغري االن�سجام الوظيفي، فلم يكن هناك فارق بني اجلن�سني )P> 0.05(. وهذه النتيجة تتوافق 

جزئيًا مع فر�سية الدرا�سة.

 يجب التنويه هنا باأن معدالت االحرتاق النف�سي مبنية ب�سورة عك�سية، بحيث اأن املعدل املرتفع يعني االأقل 

احرتاقًا وبالعك�س(.

ح�سب  الوظيفي  واالن�سجام  النف�سي  االحرتاق  مب�ستوى  املدر�سني  �سعور  بني  نوعية  اختلفات  هناك  II )

الوكالة، ومن ثم  تليها  االأكرث احرتاقًا،  املدار�س  االإدارية ملدر�ستهم، فاملدار�س احلكومية هي  التبعية 

اخلا�سة، وذلك الأن مدار�س احلكومة هي االأكرث تاأثرًا باالأو�ساع ال�سيا�سية واالقت�سادية.

اجلدول رقم 17 نتائج اختبار ANOVA لفح�س مدى تاأثري التبعية الإدارية للمدر�سة )حكومة، خا�سة، وكالة) على �سعور 

املدر�سني بالحرتاق النف�سي ويف الن�سجام الوظيفي

 )WSS)م�سدر الختالف
درجة 

احلرية

معدل 

املربعات
Fدرجة الدللة

760.251948.3911.51.00االحرتاق النف�سي
1981.402211.9010.88.00االن�سجام الوظيفي
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لفح�س مدى تاأثري التبعية االإدارية على متغريي االحرتاق النف�سي واالن�سجام الوظيفي، فقد متت اال�ستعانة 

وتظهر   .Scheffe �سيفيه  واختبار  الغر�س،  لهذا  واحد  اجتاه  يف  االختلفات  لفح�س   ANOVA باختبار 

النتائج اأن التبعية االإدارية توؤثر على املتغريين يف اآن واحد. اأي اأن هناك فروقًا نوعية يف معدالت املتغريين يف 

املدار�س املختلفة ح�سب التبعية. 

اجلدول رقم 18 م�سدر هذه الختالفات

Multiple Comparisons

LSD

-.26586* .05949 .000 -.3825 -.1492
-.08548* .03798 .025 -.1600 -.0110
.26586* .05949 .000 .1492 .3825
.18038* .06680 .007 .0494 .3114
.08548* .03798 .025 .0110 .1600

-.18038* .06680 .007 -.3114 -.0494
-.27916* .08378 .001 -.4435 -.1149
-.19661* .05417 .000 -.3028 -.0904
.27916* .08378 .001 .1149 .4435
.08255 .09436 .382 -.1025 .2676
.19661* .05417 .000 .0904 .3028

-.08255 .09436 .382 -.2676 .1025

(J) ÇáÌåÉ ÇáãÔÑÝÉ Úä
ÇáãÏÑÓÉÎÇÕÉ
æßÇáÉ
ÍßæãíÉ
æßÇáÉ
ÍßæãíÉ
ÎÇÕÉ
ÎÇÕÉ
æßÇáÉ
ÍßæãíÉ
æßÇáÉ
ÍßæãíÉ
ÎÇÕÉ

(I) ÇáÌåÉ ÇáãÔÑÝÉ Úä
ÇáãÏÑÓÉÍßæãíÉ

ÎÇÕÉ

æßÇáÉ

ÍßæãíÉ

ÎÇÕÉ

æßÇáÉ

Dependent Variablework adjustment level

sense of work coherence

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.
*. 

Scheffe لقيا�س الفروقات بني املعدالت ملجموعة من املتغريات امل�ستقلة، وكما يظهر يف  با�ستخدام اختبار 

اجلدول ال�سابق، فاإن هناك فروقا ذات داللة يف االحرتاق النف�سي بني املدار�س ح�سب التبعية االإدارية، فمعلمو 

املدار�س احلكومية هم االأكرث احرتاقًا مقارنة باملدار�س اخلا�سة ومدار�س الوكالة، بينما معلمو مدار�س الوكالة 

هم اأكرث احرتاقًا مقارنة باملدار�س اخلا�سة، وهذا املعطى يتما�سى مع فر�سية الدرا�سة )اأنظر اجلدول رقم 

.)18

اأظهر معلمو املدار�س احلكومية  وفيما يتعلق مبتغري االن�سجام الوظيفي، فقد كانت ال�سورة مت�سابهة، فقد 

املعدل االأقل يف االن�سجام الوظيفي مقارنة باملدار�س االأخرى، يف حني اأظهرت املدار�س اخلا�سة اأعلى املعدالت 

يف االن�سجام الوظيفي.

هناك علقة عك�سية بني املتغريات ال�سخ�سية والبيئية ومتغري االحرتاق النف�سي، فكلما قلت معدالت  III )

الدرا�سة  متغريات  بني  قوية  علقة  هناك  فاإن  كذلك  النف�سي،  االحرتاق  زاد  الو�سيطة  املتغريات 

ال�سخ�سية والبيئية.
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اجلدول رقم 19 عالقة املتغريات الو�سيطة ومتغري الحرتاق النف�سي

املتغري
الحرتاق 

النف�سي

ال�سعور 

بالن�سجام 

العام

ال�سعور 

بالن�سجام 

الوظيفي

الدعم 

الجتماعي
الأداء 

التاأزم 

النف�سي

--------االحرتاق النف�سي

ال�سعور باالن�سجام العام
.56 -

 P=.00
ال�سعور باالن�سجام 

الوظيفي

.64-

P=.00
.62

P=.00

الدعم االجتماعي
.32-

P=.00
.24

P=.00
.31

P=.00

الكفاءة املهنية
.43-

P=.00
.32

P=.00
.39

P=.00
.19

P=.00

التاأزم النف�سي
.41

P=.00
-.47

P=.00
-.36

P=.00
-.15

P=.00
-.18

P=.00
-------

---

العام،  باالن�سجام  )ال�سعور  والبيئية  ال�سخ�سية  املتغريات  بني  قوية  علقة  هناك  باأن  الفر�سية  لفح�س 

واالن�سجام الوظيفي، والدعم االجتماعي، واالأداء الدرا�سي والتاأزم النف�سي(، وبني متغري االحرتاق النف�سي، 

قمنا باإجراء اختبار بري�سون لفح�س العلقة بني املتغريات. وقد اأظهرت النتائج علقة قوية بني املتغريات 

املهني  االن�سجام  بني  العلقة  كانت  فقد   ،19 رقم  اجلدول  يف  مبني  هو  فكما  النف�سي،  واالحرتاق  جميعها 

الوظيفي  باالن�سجام  ال�سعور  مع  اأي�سًا  وعك�سية   .)rp= -.56، P<0.01( النف�سي علقة عك�سية واالحرتاق 

)rp= -.62، P<0.01(، وعك�سية مع الدعم االجتماعي )rp= -.32، P<0.01(، كذلك عك�سية مع الكفاءة 

 .)rp=.41، P<0.01( بينما كانت اإيجابية مع التاأزم النف�سي .)rp= -.41، P<0.01( املهنية

 linear regression اأما فيما يتعلق بارتباط ال�سعور بالتاأزم النف�سي ببقية املتغريات، فاإن اختبار النكو�س

التايل يظهر عدد ون�سب املتغريات التي ت�ستطيع تنبوؤ ال�سعور بالتاأزم.

F(βR SquareR Square Change(املتغري
527.28.-225.456ال�سعور باالن�سجام العام

173.30.02.-123.352م�ستوى االن�سجام الوظيفي
100.31.01.-86.031املوؤهل الرتبوي

ا�ستطاع متغري ال�سعور باالن�سجام العام اأن يتنباأ بن�سبة 28% من امل�ساهدات ب�سعور ال�سخ�س بالتاأزم النف�سي، 

ومتغريا ال�سعور باالن�سجام العام واالن�سجام الوظيفي ا�ستطاعا معًا التنبوؤ بن�سبة ب 30% مبن �سعروا بالتاأزم 

الدرا�سة  متغريات  املعياري جلميع  واالنحراف  املعدالت  يظهر  رقم )20(  واجلدول  املدر�سني.  النف�سي من 

العامة.
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اجلدول رقم 20 معدلت املعلمني يف متغريات الدرا�سة جميعها لكل العينة )2292)

النحراف املعيارياملعدلاملتغري

4.98.63االحرتاق النف�سي
4.79.92ال�سعور باالن�سجام العام

4.88.95ال�سعور باالن�سجام الوظيفي
3.24.66الدعم االجتماعي

4.28.46الكفاءة املهنية
1.78.48التاأزم النف�سي

بناء على متغريات وظيفية مثل:  املدر�سني،  النف�سي بني  نوعية يف درجة االحرتاق  ( IV هناك اختلفات 

املرحلة التي يدر�س فيها املعلم، وم�ستواه التعليمي، وتاأهيله املهني.

وبا�ستخدام اختبار Anova للمتغريات امل�ستقلة يف اجتاه واحد، مت فح�س العلقة بني متغري االحرتاق 

النف�سي واملتغريات ال�سو�سيوديغرافية التالية: عمر املدر�س، واحلالة االجتماعية، واملرحلة التي يدر�س 

فيها، وعدد املدار�س التي يعلم فيها، وفرتة الدوام، والتدري�س يف التخ�س�س، وبعد املدر�سة عن املديرية، 

ووجود حواجز ع�سكرية يف الطريق اإىل املدر�سة، و�سنوات اخلربة، واملوؤهل العلمي واملوؤهل الرتبوي، وقد 

ظهرت علقة ذات داللة بني متغري االحرتاق النف�سي واملتغريات امل�ستقلة التالية: عمر املدر�س، واملرحلة 

التي يدر�س فيها، واملوؤهل الرتبوي واملوؤهل العلمي. كذلك فقد مت ا�ستخدام اختبار LSD لر�سد مواطن 

االختلفات بني املدر�سني من ناحية املتغريات امل�ستقلة ذات الداللة.

العالقة بني الحرتاق النف�سي وعمر املدر�س: 1 (

Anova اجلدول رقم 21 العالقة بني متغري الحرتاق النف�سي ومتغري عمر املعلم با�ستخدام اختبار

املتغري: الحرتاق النف�سي

SSdfMSFSig

بني املجموعات

داخل املجموعات

6.58
765.38

5
1957

1.32
.393.36.005

املدر�س، ومن خلل  النف�سي وعمر  ANOVA وجود علقة ذات داللة بني متغري االحرتاق  يو�سح اختبار 

من  احرتاقًا  االأكرث  املدر�سني  اأن  ظهر  املدر�سني،  بني  الفروقات  م�سادر  لتحديد   LSD اختبار  ا�ستخدام 

غريهم هم من الفئة العمرية من 30- 26 عامًا، مقارنة باملدر�سني االأكرب عمرًا واملعلمني االأ�سغر عمرًا. وهنا 

نتحدث عن املدر�سني الذين ق�سوا يف املهنة معدل �سبع �سنوات على االأكرث.
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العالقة بني الحرتاق النف�سي واملرحلة التي يدر�س فيها املعلم: 2 (

Anova اجلدول 22 العالقة بني متغري الحرتاق النف�سي ومتغري املرحلة التي يدر�س فيها املعلم ا�ستخدام اختبار

املتغري: الحرتاق النف�سي

SSdfMSFSig
بني املجموعات

داخل املجموعات

24.67
741.4019388.22

.3821.46
.000

يو�سح اختبار ANOVA وجود علقة ذات داللة بني متغري االحرتاق النف�سي واملرحلة العمرية التي يعلمها 

املعلم، ومن خلل ا�ستخدام اختبار LSD لتحديد م�سادر الفروقات بني املدر�سني، ظهر اأنه كلما ارتقى املعلم 

املرحلة  يليهم معلمو  االأكرث احرتاقًا،  الثانويون هم  النف�سي، فاملعلمون  الدرا�سية عظم احرتاقه  املرحلة  يف 

االأ�سا�سية العليا، ومن ثم املرحلة االأ�سا�سية الدنيا.

العالقة بني الحرتاق النف�سي واملوؤهل العلمي 3 (

Anova اجلدول 23 العالقة بني متغري الحرتاق النف�سي واملوؤهل العلمي با�ستخدام اختبار

املتغري: الحرتاق النف�سي

SSdfMSFSig
بني املجموعات

داخل املجموعات

10.97
756.43

3
1946

3.66
.399.40.000

يو�سح اختبار ANOVA وجود علقة ذات داللة بني متغري االحرتاق النف�سي واملوؤهل العلمي للمعلم، ومن 

خلل ا�ستخدام اختبار LSD لتحديد م�سادر الفروقات بني املدر�سني، ظهر اأن املدر�سني االأكرث احرتاقًا هم 

من احلا�سلني على �سهادة الدكتوراة مقارنة باملوؤهلت االأخرى االأقل. واأظهر يف نف�س الوقت اأن احلا�سلني 

على �سهادة الدبلوم هم يف درجة متدنية من االحرتاق النف�سي، مقارنة بزملئهم من احلا�سلني على �سهادة 

البكالوريو�س، واملاج�ستري والدكتوراة. 

العالقة بني الحرتاق النف�سي واملوؤهل الرتبوي 4 (

Anova اجلدول 24 العالقة بني متغري الحرتاق النف�سي ومتغري املوؤهل الرتبوي با�ستخدام اختبار

املتغري: االحرتاق النف�سي

SSdfMSFSig

بني املجموعات

داخل املجموعات

10.73
695.18

2
1799

5.36
.3913.88.000
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ANOVA وجود علقة ذات داللة بني متغري االحرتاق النف�سي واملوؤهل الرتبوي للمعلم، ومن  يو�سح اختبار 

خلل ا�ستخدام اختبار LSD لتحديد م�سادر الفروقات بني املدر�سني، مل تظهر فروقات ذات داللة بني املدر�سني 

الذين اأنهوا دبلوم تاأهيل تربوي، اأو اأنهوا كلية تربوية يف درجات االحرتاق النف�سي، ولكن الفروقات ظهرت بني 

هاتني املجموعتني وبني املعلمني غري احلا�سلني على دبلوم تربوي، اأو مل ينهوا تعليمهم يف كلية تربوية.

غالبية املدر�سني ال ي�سعرون بالدعم االجتماعي، �سواء كان اإداريًا اأو خارجيًا، واإن وجد فاإنهم يف الغالب  V )

من  اال�ستفادة  م�ستوى  بني  عك�سية  هناك علقة  تكون  اأن  املتوقع  ومن  عام.  ب�سكل  منه  ي�ستفيدون  ال 

معه  قل  االجتماعي،  الدعم  على  للح�سول  التوجه  زاد  فكلما  النف�سي،  واالحرتاق  االجتماعي  الدعم 

�سعور املدر�س باالحرتاق النف�سي.

ولفح�س هذه الفر�سية مت ا�ستخدام امتحان Scatter ملعرفة توزيع املدر�سني يف الدعم االجتماعي واالحرتاق 

النف�سي، واخلط النا�سيء �سوف يحدد لنا اجتاه العلقة اإذا كانت قائمة اأ�سًل.

ال�سكل 1 اجتاه العالقة بني متغري الدعم الجتماعي والحرتاق النف�سي

ال�سكل 1 يو�سح لنا اأن هناك اجتاهًا مت�ساعدًا عك�سيًا بني درجة االحرتاق النف�سي والدعم االجتماعي.

متدنياً  احرتاقاً  تعني  النف�سي  الحرتاق  يف   7 فدرجة  عك�سياً،  مبني  النف�سي  الحرتاق  �سلم  مالحظة: 

ودرجة 1 تعني احرتاقاً عالياً. 

ويف ال�سكل نرى اأن املعلمني االأقل احرتاقًا ي�ستخدمون الدعم االجتماعي كاأحد امل�سادر املتوفرة، والتي قد 

تقلل من احرتاقهم النف�سي، اأما اأولئك الذين ي�سعرون بدرجة عالية من االحرتاق النف�سي، فل ي�ستخدمون 

الدعم االجتماعي كاأحد امل�سادر. وهذا يدعم ويتما�سى مع الفر�سية.
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ولفح�س املتغري االأكرث تاأثريًا على الدعم االجتماعي من بني املتغريات التي ميكن اأن تقلل اأو تزيد منه، مت 

ا�ستخدام اختبار النكو�سregression يف اجتاه واحد، وكانت النتيجة كالتايل:

 Anova اجلدول 25 العالقة بني متغري الحرتاق النف�سي ومتغري الن�سجام الوظيفي با�ستخدام اختبار

F(βR SquareR Square Change(املتغري
70.389.313.10م�ستوى االحرتاق النف�سي

41.530.165.11.01م�ستوى االن�سجام الوظيفي

النتيجة تظهر اأن م�ستوى االحرتاق املهني ي�ستطيع اأن يتنباأ باحل�سول على الدعم االجتماعي بن�سبة10 % 

فقط من امل�ساهدات ،يليه م�ستوى االن�سجام املهني. 

هناك علقة عك�سية بني �سعور املدر�س بالقدرة والكفاءة املهنية و�سعوره باالحرتاق النف�سي، فكلما زاد  VI )

�سعوره بالكفاءة واالأداء املهني قل �سعوره باالحرتاق النف�سي

ال�سكل 2 اجتاه العالقة بني متغري الكفاءة املهنية والحرتاق النف�سي

ال�سكل 2 يو�سح لنا اأن هناك اجتاهًا مت�ساعدًا عك�سيًا بني درجة االحرتاق النف�سي واالأداء املهني.

متدنياً  احرتاقاً  تعني  النف�سي  الحرتاق  يف   7 فدرجة  عك�سياً،  مبني  النف�سي  الحرتاق  �سلم  مالحظة: 

ودرجة 1 تعني احرتاقاً عالياً.

ال�سف  اإدارة  ناحية  من  مهنتهم  اإدارة  على  قدرة  االأكرث  هم  احرتاقًا  االأقل  املعلمني  اأن  نرى  ال�سكل  ويف 

والعلقات واملواد. وهذا يدعم ويتما�سى مع الفر�سية.
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ولفح�س املتغري االأكرث تاأثريًا على االأداء املهني من بني املتغريات التي ميكن اأن تقلل اأو تزيد منه، مت ا�ستخدام 

اختبار النكو�س regression يف اجتاه واحد، وكانت النتيجة كالتايل:

Anova اجلدول 26 العالقة بني متغري ال�سعور بالن�سجام العام والن�سجام الوظيفي با�ستخدام اختبار

F(βR SquareR Square Change(املتغري
110.473.398.16ال�سعور باالن�سجام العام

68.332.229.19.03م�ستوى االن�سجام الوظيفي

تظهر النتائج باأن ال�سعور باالن�سجام املهني ي�ستطيع التنبوؤ بن�سبة 16% من جمموع م�ساهدات االأداء املهني، 

يليه متغري ال�سعور باالن�سجام الوظيفي، لريفع التنبوؤ اإىل ن�سبة 19% من جمموع اأولئك الذين ي�سعرون مب�ستوى 

اأداء مهني مرتفع.

الدعم الجتماعي:

ا�ستخدم يف قيا�س الدعم االجتماعي �سواء يف جانب التوجه لطلب امل�ساعدة اأو الر�سا عن م�ستوى امل�ساعدة 

مقيا�س خما�سي متدرج من )1-5(، بحيث اأنه كلما ارتفع املعدل كلما زاد توجه املعلمني نحو طلب امل�ساعدة، 

وزاد الر�سا عن امل�ساعدة. 

وفيما يلي اأهم النتائج:

مدير  من  امل�ساعدة  يطلبون  االأحيان  اأغلب  ويف  دائما  املعلمني  ن�سف  حوايل  املدر�سة:  مدير/ة  1 .

املدر�سة، واأكرث من ربعهم 27% اأحيانا يقومون بطلب امل�ساعدة، يف حني حوايل 23% من املعلمني ال 

يطلبون امل�ساعدة من املديرين اأو نادرًا ما يفعلون ذلك. اأما الذين طلبوا امل�ساعدة من املديرين فهم 

را�سون عن ذلك بدرجة متو�سطة. 

% طلبوا دعما من مديري الرتبية، يف حني  مديرو الرتبية: ن�سبة قليلة من املعلمني ال تتجاوز 12. 2

يفعلوا ذلك. ودرجة  فلم  ون�سبتهم %75  الباقي  اأما  امل�ساعدة،  قاموا بطلب  اأحيانا قد  اأن %13 

املعلمني  لطلب  ي�ستجيبوا  مل  الأنهم  �سعيفة،  الرتبية  مديري  من  امل�ساعدة  طلبوا  للذين  الر�سا 

للم�ساعدة.

زميل/ة عمل: اأعلى ن�سبة تلقاها املعلمون كطلب م�ساعدة من االآخرين جاءت من الزملء والزميلت  3 .

يف العمل. وقد بلغت ن�سبة طالبي امل�ساعدة من زملئهم 59% من املعلمني، ون�سبة 21% اأحيانا يفعلون 

ذلك، يف حني اأن 21% فقط مل يفعلوا ذلك. وقد كانت ن�سبة ر�سا طالبي امل�ساعدة من زملئهم عالية 

وعالية جدا. ويلجاأ املعلمون لطلب امل�ساعدة من اأفراد االأ�سرة، ودرجة ر�ساهم عن هذه امل�ساعدة 

عالية وعالية جدا. 
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اجلدول 27 م�سدر الدعم الذي يتلقاه املعلم ودرجة الر�سا عن هذا الدعم

الر�سا عن امل�ساعدةالتوجه لطلب امل�ساعدةجهة الدعم

3.473.82املدير/ة
1.862.57مديرية الرتبية
2.513.04�سخ�س اإداري

2.733.25م�سرف/ة مهني/ة
3.613.89زميل/ة عمل

2.673.2مر�سد/ة تربوي/ة
3.593.89احد اأفراد االأ�سرة

3.794.03اأنا وحدي
2.793.15اآخر من
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النقا�س

حتدث ابن خلدون يف مقدمته عن احلاجة اإىل ال�سعور باالأمن، وو�سوح املهمة التي يقوم بها االإن�سان، والهدف 

الذي يبتغي الو�سول اإليه كناجت ملا يقوم به يف عمله، فهو يذكر عن�سر االأمل كاأ�سا�س تبنى عليه الرغبة يف العطاء 

واالإنتاج؛ فاالأمل يف التغيري والتطوير، �سواًء على امل�ستوى ال�سخ�سي اأو على م�ستوى الفئات التي نعمل معها، هو 

الدافع الرئي�س ملا نقوم به، وكما قال: “متى بطل االأمل بطل العمل”. ولكن بالرغم من الظروف ال�ساغطة وعدم 

عليها يف  التي ح�سلنا  فاملعدالت  االعتدال.  تتعدَّ  املعلمني مل  لدى  االحرتاق  فاإن ظاهرة  اأحيانًا،  املهمة  و�سوح 

درا�ستنا متا�ست مع نتائج درا�سات فل�سطينية خمتلفة، حيث مل نتوقع منذ البداية اأن تكون هناك درجة عالية من 

االحرتاق النف�سي لدى العاملني يف جمال التعليم، بالرغم من الظروف التي ميرون بها، وال�سغوطات التي متار�س 

عليهم يف حياتهم اليومية، �سواء يف اإطار املدر�سة، اأو يف اإطار املجتمع اخلارجي. فالنتائج التي ح�سلنا عليها 

تتوافق والنتائج التي ح�سل عليها كل من )عودة، 1998؛ عبد العلي، 2004(. وهنا نرى اأن التوجه الباثولوجي 

كافيًا  لي�س  املريحة،  غري  واالأو�ساع  احلياة  �سغوطات  عن  ناجت  كعامل  النف�سي  االحرتاق  تف�سري  يحاول  الذي 

لتف�سريه، حيث يختلف النا�س فيما بينهم يف التعامل مع ال�سغوطات التي يتعر�سون لها، ففي حني يظهر البع�س 

االأزمة  مرور  على  ي�ساعدهم  تكيفًا �سحيًا  اآخرون  يظهر  وبلدة،  اكتئاب  وم�ساعر  ووظيفية  نف�سية  ا�سطرابات 

.)Antonovsky, 1992( ب�سلم، اأو حتى اأنهم ي�ستفيدون من االأزمة كعامل ي�ساهم يف تطورهم ومتيزهم

وبالرغم من اأن الفروق يف الدرا�سات املختلفة يف م�ستوى االحرتاق النف�سي مل تكن متباينة ب�سكل كبري، اإال اأن 

هناك فروقًا نوعية ظهرت يف درجة االحرتاق النف�سي واالن�سجام الوظيفي بني املدر�سني ح�سب جن�سهم. حيث 

يفرت�س اأن االإناث هن االأكرث ان�سجامًا واالأقل احرتاقًا يف مهنتهن مقارنة بالذكور. وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة 

فروقًا ذات داللة بني الذكور واالإناث يف معدل االحرتاق النف�سي ل�سالح االإناث، فاالإناث هن االأقل احرتاقًا. 

وبالرغم من وجود فارق �سئيل يف معدل االن�سجام املهني ل�سالح االإناث، فاإن هذا الفارق مل يكن ذا داللة 

اإح�سائية. وهذه النتائج تخالف نتائج ح�سل عليها اأيوب واآخرون )2007(، والذين مل يجدوا لدى املعلمني 

 Maslasch( واملعلمات اأية فروق دالة يف درجة االحرتاق النف�سي، وتقاطعت مع نتائج اأخرى ح�سلت عليها

Jackson, 1982 &(، وخا�سة يف جمايل تدين االإجناز وفقدان التعامل االإن�ساين. 

ولرمبا تكون التن�سئة االجتماعية -مبلورة الهوية املهنية للذكور يف املجتمعات االأبوية- تركز كثريًا على قيمة 

ال�سرورية، كونهم  البيت  احتياجات  �سد  يتوقع منهم  ما  فغالبًا  باالإناث،  لديهم مقارنة  والتح�سيل  االإجناز 

املعيل الرئي�س للأ�سرة. فال�سغوط التي تقع على عاتق الرجل يف املجتمع االأبوي، الناجتة عن توقعات املجتمع 

منه كم�سوؤول عن كيان االأ�سرة ودميومتها اقت�ساديًا واجتماعيًا، توؤثر يف النهاية على �سعوره بالتوازن، وتزيد 

من �سعوره باالإنهاك واالحرتاق. 

فبالرغم من التغريات ال�سريعة التي ح�سلت يف املجتمعات االإن�سانية واملتمثلة يف دخول املراأة �ستى جماالت 

العمل، اإال اأن فكرة ربط الذكورية باالجناز ما زالت توؤثر وبطريقة غري واعية على الرجال )حجازي، واآخرون، 

املهني  االن�سجام  من  الدرجة  بنف�س  الدرا�سة-  يف  ظهر  –كما  واالإناث  الذكور  �سعور  من  بالرغم   ،)2004

املتمثل باإح�سا�سهم باالنتماء ملا يقومون به، و�سعورهم بال�سيطرة على جمريات العمل بدرجة جيدة. كذلك 

فاإن مهنة التدري�س يف ال�سنوات االأخرية فقدت من مكانتها االجتماعية، ومل تعد عمًل مربحًا مقارنة باملهن 
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االأخرى، االأمر الذي قد يقلل من �سعور الرجل باالنتماء اإىل هذه املهنة، كونها ال حتقق قيمة االجناز مهنيًا، 

ومن ثم احرتاقه نف�سيًا مع تقادم الزمن.

من ناحية اأخرى فان املراأة التي تعمل كربة بيت فقط تقت�سر حياتها واهتماماتها داخل البيت، فاإنها غالبًا 

ما ت�سعر بالظلم واالإجهاد الدائم، وت�سبح حياتها روتينية مملة، تنعك�س على �سلوكها وطموحاتها وحيويتها، 

مقارنة باملراأة العاملة، التي يف الغالب ما جتد مت�سعا يف الف�ساء العام واحلياة العامة، املتمثل يف دائرة العمل. 

الوزارة، وهي بذلك تتميز عن باقي بنات  التي تعدها  اإطار كل الربامج واالأن�سطة  فاملراأة املعلمة تدخل يف 

جن�سها باأن هناك �سيئا يف حياتها ي�ستحق التقدير، وهذا كله يعطي العزاء للمراأة املعلمة، يف ظل متييز �سارخ 

جتاه املراأة، وح�سرها يف الف�ساء اخلا�س ب�سكل عام.

متغريات كان لها الأثر على الحرتاق النف�سي والن�سجام الوظيفي: 

املتغريات ال�سخ�سية:

الن�سجام احلياتي العام والن�سجام الوظيفي  1 .

اأو�سحت نتائج الدرا�سة وب�سكل وا�سح وجود علقة عك�سية بني االحرتاق النف�سي وال�سعور باالن�سجام العام، 

وعلقة طردية بني االن�سجام املهني واالن�سجام العام. ويرى Antonovsky )1987( االإح�سا�س باالن�سجام 

 )manageable( قابل للإدارة ،)comprehensible( العام باأنه قدرة الفرد على روؤية العامل ككيان مفهوم

ال�سلبية، وظاهرة  اأحد نتائج ال�سغوطات  اأن االحرتاق النف�سي  وذي معنى )meaningful(. فاإذا اعتربنا 

نف�سه  الفرد  وروؤية  احلياة،  مع  العام  االن�سجام  فاإن  املهنة،  هذه  ل�سغوطات  االإيجابي  التكيف  عدم  تعك�س 

م�ساركًا ملا يجري من حوله ولي�س متاأثرًا به فقط، وال�سعور مب�سك زمام االأمور بيده، وال�سيطرة على املتغريات 

املحيطة به، والقدرة على تف�سري االأحداث ال�ساغطة ب�سورة منطقية وواعية، كل هذه املميزات ت�ساعد الفرد 

على اأن يكون اأكرث اتزانًا ج�سديًا وعاطفيًا )Lindström & Eriksson, 2006(، وقادرًا على اإدارة حياة 

.)Morgan & Ziglio، 2007( سحية قدر االإمكان�

اإن متغري ال�سعور باالن�سجام العام هو متغري ال يتاأثر بال�سرورة بخلفية الفرد الثقافية، بالرغم من اأن امل�سادر 

التي ي�ستعني بها الفرد لبلورة هذا االن�سجام، كاملعتقدات التي يوؤمن بها، واالأ�سخا�س املهمني واملوؤثرين يف 

الفرد  يعطيه  الذي  املعنى  اأن  حتى  ثقايف،  اأ�سا�س  ذات  كلها  ذلك،  وغري  املجتمعية  واملفاهيم  القيم  بلورة 

.)Antonovsky, 1998( للأزمات التي مير بها، له هو اأي�سًا اأ�سا�س ثقايف

 sense االأدبيات التي تطرقت اإىل التكيف االيجابي يف وقت االأزمات، تعر�ست اإىل ال�سعور باالن�سجام العام

بال�سيطرة،  وال�سعور  التفاوؤل،  مثل:  النف�سية،  لل�سحة  داعمة  لعدة م�سادر  موحد  كمتغري   of coherence
اأن  ميكن  العام  باالن�سجام  ال�سعور  فاإن  ولذا  ال�سخ�سية.  املتغريات  من  وغريها  للذات،  االيجابي  والتقييم 

يف�سر قدرة الفرد على التعامل مع ال�سغوطات احلياتية كونه متغريًا و�سيطًا بني العامل ال�ساغط والقدرة على 

التكيف االيجابي. ويف مكان اآخر ميكن اأن يلعب ال�سعور العام باالن�سجام عامًل رئي�سًا يف تهيئة الفرد للتعامل 

مع جمموع ق�سايا احلياة، مبا فيها ال�سغوطات ب�سورة واقعية ومنطقية ومفهومة، ولذا فلن يكون ال�سغط يف 

العمل اإال اأحد ال�سغوطات التي على الفرد التعامل معها باإيجابية وتفهم.
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وقد يتاأثر ال�سعور باالن�سجام العام بالو�سع ال�سيا�سي وتغييب امل�سلحة الوطنية واحل�س الوطني، ففي الفرتة 

االأخرية وح�سب تقرير اأعده خرباء الرتبية املدنية ظهر باأن قيم املواطنة ب�سكل عام قد تدنت لدى اجلميع 

مبن فيهم الطلب واملدر�سون، وال�سعور بامل�سوؤولية الوطنية اأ�سبح مقت�سرًا على امل�سوؤولية عن الذات« اللهم 

العامة تخلق  ال�سيا�سية  والثقافة  العام،  ال�سيا�سي  العام، واخلطاب  ال�سيا�سي  الو�سع  واأن  نف�سي«، خ�سو�سًا 

اأجواء �ساغطة وم�سو�سة، ال ت�ساعد يف ت�سامنه الوجداين الوطني العقلين والعاطفي ملا يحدث حوله من 

اأمور، االأمر الذي ي�سعر املعلم اأحيانًا باأنه ال حول له وال قوة، وباأنه مهما عمل فاالأمور لن تتغري، االأمر الذي 

يوؤدي اإىل �سعوره بفقدان ال�سيطرة واملعنى، ويوؤدي اإىل االإحباط والتاأزم النف�سي، ويقلل حالة االن�سجام املهني 

مع الوظيفة التي يعتا�س منها.

ويرتبط ال�سعور باالن�سجام ارتباطًا وثيقًا ب�سعور الفرد بالتاأزم النف�سي، فغالبًا ما نرى اأن االأفراد املتاأزمني هم 

اأولئك الذين فقدوا ال�سعور باالنتماء ملا يقومون به، ومن الذين ال يجدون معنى للعمل الذي ينفذونه، وكذلك 

الذين ال ي�سعرون بال�سيطرة على ما يقومون به. فالعلقة هنا هي علقة عك�سية. ولرمبا ي�ساأل الفرد نف�سه 

عن امل�سبب والنتيجة يف هذه احلالة، فالعلقة بني ال�سعور باالن�سجام العام وال�سعور باالن�سجام الوظيفي اأو 

التاأزم النف�سي، قد تكون علقة جدلية، فقد يكون ال�سعور باالن�سجام العام متغريًا مرتبطًا بال�سعور باالن�سجام 

املعنوي وال�سحة النف�سية، وقد يكون ناجتًا عنه. ويف هذه الدرا�سة راأينا اأن ال�سعور باالن�سجام املهني ا�ستطاع 

التنبوؤ بن�سبة 28% من املدر�سني الذين �سعروا بالتاأزم النف�سي، وهنا ن�ستطيع وب�سكل وا�سح اأن نتحدث عن 

علقة و�ساطة اأو تاأثري مبا�سر، بحيث اأن ال�سعور باالن�سجام قد يتنباأ بالتاأزم النف�سي اأو قد يوؤثر عليه، فيكون 

االأفراد املن�سجمون حياتيًا هم االأقل تاأثرًا بالتاأزم النف�سي اأو االأكرث اإيجابية يف حياتهم، بالرغم من تعر�سهم 

للأزمات النف�سية الناجتة عن �سغوطات العمل. وبذلك نرى اأن االن�سجام العام يف علقة وطيدة مع ال�سعور 

باالن�سجام الوظيفي واالحرتاق النف�سي.

النف�سي،  دالة وكبرية مع متغري االحرتاق  ارتبط ب�سورة  املهني  االن�سجام  باأن متغري  النتائج  اأو�سحت  وقد 

ولرمبا كان هذا املتغري الرئي�سي حتى يف تنبوؤ االحرتاق والتاأزم النف�سي لدى املدر�س، وهذه النتيجة تتعار�س 

مع نتائج درا�سة اأيوب واأبو هدرو�س )2007(، ولكنها توافق درا�سة �سالي�س )2007، داخل: اأيوب واأبو هدرو�س، 

 .)2007

ون�ستطيع اأن نف�سر علقة االن�سجام العام واالن�سجام الوظيفي باالحرتاق النف�سي، ا�ستعانة بالنموذج الذي 

الثلثة  النماذج  املتغريات يف  بني  العلقة  اجتاه  نرى  اأن  ن�ستطيع  Lincoln et al )2003(. حيث  و�سعه 

التالية: النموذج االأول هو منوذج االأثر الرئي�سي املبا�سر )The main effect model(، وفيه ن�ستطيع اأن 

نتنباأ باالآثار النف�سية االيجابية اأو ال�سلبية الناجمة عن مدى �سعور الفرد باالن�سجام العام، بغ�س النظر عن 

 The mediator( الو�سيط  االأثر  منوذج  هو  الثاين  والنموذج  الفرد.  لها  يتعر�س  التي  ال�سغوطات  حجم 

Model(، وبه يكون للن�سجام العام االأثر على الدعم املتوقع، وعلى اإح�سا�س الفرد بال�سحة، بالرغم من 
ال�سدمات التي تعرت�سه. اأما النموذج الثالث وهو النموذج التباديل )The Art factual Model(، ففيه 

وم�ستوى  املهني،  باالن�سجام  ال�سعور  يوؤثر يف  العام  فاالن�سجام  البع�س،  بع�سها  املتغريات جميعها على  توؤثر 

ال�سعور بالتاأزم، وبالعك�س.
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ال�سعور بالتاأزم النف�سي: 2 .

توافقت النتائج التي ح�سلنا عليها يف درا�ستنا هذه مع اأبحاث اأخرى كثرية )عثمان، 2004؛ اأبو كويك، 2007؛ 

Blase, 1986(، فالتاأزم النف�سي املتمثل يف اال�سطرابات النف�سية، كاالكتئاب، وال�سعور بالبلدة احل�سية، 
اإىل  وما  النوم،  وا�سطرابات  واملعدة،  الراأ�س،  باأوجاع  املتمثلة  ج�سدية،  النف�س-  واال�سطرابات  واالنطواء، 

ذلك، يرتبط ارتباطًا وثيقًا ب�سعور الفرد باالحرتاق النف�سي، ولرمبا كانت العلقة ذات اجتاهني، فكلهما 

يغذي االآخر، فال�سعور باالحرتاق النف�سي ي�سبب التاأزم النف�سي، وقد ينتج عنه.

كاالن�سجام  املختلفة،  امل�ستقلة  واملتغريات  النف�سي  التاأزم  بني  داللة  ذات  علقة  الدرا�سة  اأظهرت  كذلك 

احلياتي، واالن�سجام الوظيفي، والدعم االجتماعي والكفاءة املهنية. ومن املتوقع اأن تكون هناك علقة كبرية 

بني التاأزم النف�سي وتلك املتغريات، فالتاأزم النف�سي قد ينتج عن قلة مناعة الفرد يف التعامل مع الظروف 

ال�ساغطة، ولكن علينا التنبيه باأنه لي�س من ال�سروري وجود علقة دائمة بني الظروف ال�ساغطة والتاأزم 

النف�سي، حيث اأن اإدراك اأعباء و�سغوط العمل تختلف من �سخ�س اإىل اآخر، ون�ستطيع اأن نقول باأن االإعياء 

اإذا ما ح�سل يظهر يف ق�سور كفاءة املدر�س واإخفاقه يف تلبية متطلبات املهنة واحلياة ب�سكل عام )من�سور 

وببلوي، 1989(، وهذا ال نراه عند كل املدر�سني املعر�سني لل�سغوطات. 

ال�سعور بالكفاءة التدري�سية 3 .

ال�سعور بالكفاءة التدري�سية كان ذا �سلة وا�سحة ب�سعور املدر�سني باالحرتاق النف�سي، حيث اأظهرت نتائج 

الدرا�سة باأن املدر�سني الذين �سجلوا كفاءة اأعلى من الناحية املهنية كانوا االأكرث ان�سجامًا واالأقل احرتاقًا، 

واأبو هدرو�س  اأيوب  درا�سة  مع  وتتناق�س   ،)Waterman et al, 1992( درا�سة مع  تتوافق  النتائج  وهذه 

)2007( الذين مل يجدوا علقة كهذه. بالرغم من اأهمية هذا املتغري يف دعم ال�سحة النف�سية، وال�سعور 

لدى  النف�سي  باالحرتاق  كبرية  ب�سورة  يتنباأ  اأنه مل  اإال  النف�سي،  التاأزم  من  والتقليل  الوظيفي،  باالن�سجام 

املعلم،  خربة  ب�سنوات  التدري�س  مهمات  على  بال�سيطرة  ال�سعور  يرتبط  االأخرى  الناحية  ومن  املدر�سني، 

فاملدر�س يف �سنواته االأوىل، �سنوات التخبط وال�سراع على وجوده اأمام طلبه واملدر�سة التي يدر�س فيها، 

ترتبط ب�سعوره بعدم ال�سيطرة، وبكفاءة وظيفية متدنية، مقارنة باملدر�سني القدامى )اأبو كويك، 2007؛ اأبو 

م�سطفى واأبو غايل، 2007؛ اليو�سفي، 1990؛ عبد احلميد، 1996(. وهذا ما ح�سلنا عليه يف درا�ستنا هذه 

اأي�سًا، فاملعلمون يف �سنوات عملهم االأوىل كانوا االأكرث احرتاقًا مقارنة بزملئهم االأكرب عمرًا، وبعك�س ت�سور 

الدرا�سات االأوىل يف هذا املجال، والتي طرحت ت�سورًا باأن االحرتاق مرتبط ارتباطًا طرديًا بجيل املدر�س 

Sarson, 1972(. فالفجوة التي يجدها املدر�س اجلديد بني الكلية التي در�س فيها من املعارف  )اأمثال: 

التي تتك�سر بعد لقائه مع طلبه، واجلهاز الرتبوي  اإليها و�سعوبة احلقل، والتوقعات  تاأهل  التي  واملهارات 

الذي يختلف يف كثري من االأحيان عما جتهز من اأجله. ففي الدرا�سات ال�سابقة كان ان�سحاب املدر�سني من 

مهنة التدري�س هو اإحدى ال�سور ال�سائعة التي جت�سد االحرتاق النف�سي لدى املدر�سني.

كثرية هي الدرا�سات التي حتدثت عن �سعور املدر�س اجلديد بعدم التكيف، مقارنة باملدر�سني االأكرب عمرًا، 

التعليمية،  املادة  ال�سن، وال�سيطرة على  اأكرث من غريهم من �سغار  واأمن وظيفي  با�ستقرار  الذين ي�سعرون 



50

والقدرة على �سبط ال�سف، وتكوين علقات اجتماعية داخل املدر�سة وخارجها. حيث اأن كل هذه اخل�سائ�س 

تقلل من �سعور املدر�س باالغرتاب من ناحية، وتزيد من �سعوره بال�سيطرة والتكيف من ناحية اأخرى.

التي  العملية  ال�سغوطات  عن  ناجتًا  اجلدد  املعلمني  لدى  ال�سريع  االحرتاق  تف�سري  يكون  اأن  ميكن  كذلك 

يواجهونها يف العمل، فاملديرون ومركزو املواد يف املدار�س يتوجهون اإىل هذه ال�سريحة من املعلمني يف قيادة 

اأو النقا�س يف غالب االأحيان،  التغيري، وتنفيذ االأن�سطة والفعاليات، وهم من طرفهم ال ي�ستطيعون الرف�س 

راغبني  اأنف�سهم غري  يجدون  الذين  القدامى،  باملدر�سني  مقارنة  العمل،  اال�ستمرار يف  اإىل  يتطلعون  كونهم 

وغري م�سطرين للقيام باملهمات االإ�سافية املطلوبة منهم.

املتغريات الجتماعية والدميغرافية:

الدعم الجتماعي 1 -

بالرغم من اأن الفارق يف معدالت التوجه يظهر ا�ستخدام الدعم االجتماعي لدى الطرفني ب�سورة متو�سطة، 

واملعلمات هن االأكرث توجهًا لطلب امل�ساعدة والدعم، اإال اأن الفارق يف معدالت احل�سول على الدعم االجتماعي 

مل يكن ذا داللة اإح�سائية وا�سحة يف درا�ستنا هذه.

اأن العلقة  اإال  النف�سية،  الفرد  اأن يكون م�سدرًا داعمًا ل�سحة  اأن الدعم االجتماعي ي�ستطيع  فبالرغم من 

بني وجود ال�سبكات واالأفراد املقدمني لهذا امل�سدر وبني اال�ستعانة به والتوجه اإليه هي علقة مركبة وغري 

وا�سحة. حيث اأن اال�ستعانة بهذا امل�سدر والتوجه للح�سول على امل�سورة والدعم االجتماعي حتددها متغريات 

اأو حتى متنع الفرد من اال�ستفادة من هذا امل�سدر املتاح يف �سبيل حل  اأو تقلل  �سخ�سية وثقافية، قد تزيد 

.)Wills & De Paulo, 1991( م�سكلته والتقليل من �سغوطاته

اإن )2003( Pines et al   و )Pines & Zaidman )2003 مييزون بني بع�س املوؤ�سرات املجتمعية التي 

لدى  اأي�سًا  مذكورة  املوؤ�سرات  وهذه  االجتماعي،  بالدعم  الفرد  ا�ستعانة  بدرجة  خللها  من  التنبوؤ  ميكن 

Hofstede )1991(. وهوؤالء الباحثون يربطون درجة التوجه لطلب الدعم بكون املجتمع الذي يعي�س فيه 
اآدلر )1997( موؤ�سرًا  اأو ن�سوية. وي�سيف  واإذا ما كانت ثقافة هذا املجتمع ذكرية  اأو فرديًا،  الفرد جماعيًا 

اإ�سافيًا وهو كون املجتمع يعزز التعلق اأو يعزز اال�ستقللية لدى اأفراده. اإن املجتمع العربي هو جمتمع جماعي 

ذكوري يعزز قيمة االنتماء والتعلق باجلماعة، االأمر الذي ن�ستطيع من خلله اأن نتنباأ باأن اأفراد هذا املجتمع 

لن يقوموا بالتوجه لطلب الدعم من جهات خمت�سة ر�سمية، خ�سو�سًا اإذا تعار�ست حاجاتهم و�سعوباتهم مع 

حاجات واأولويات ومعتقدات املجتمع.

اإن العلقات غري ال�سليمة بني املدر�سني اأنف�سهم،وبني املعلمني واالأهايل، وبني املدر�س واالإدارة، جتعل حياة 

 Omer,( والتاأزم  باالغرتاب  �سعوره  يف  وت�ساهم  �سعبة،  متفاوتة  بدرجات  ولو  املدار�س  جميع  يف  املعلم 

احرتاق  عملية  يجعل  واالإدارة،  املدر�سني  وبني  املدر�سني،  بني  واالجتماعي  النف�سي  الدعم  فغياب   ،)2002
الفرد يف وظيفته اأكرث �سهولة، ويزيد من ماأزقه النف�سي و�سعوره املتدين بالثقة بالنف�س. ونرى مثًل اخلطاب 

به،  يقومون  ملا  ال�سلبية  وال�سفات  والعبارات  باجلمل  مغلف  الغالب  يف  هو  والذي  املدر�سني،  بني  امل�ستخدم 

فريكزون على اجلوانب ال�سلبية جتاه بع�سهم البع�س، وجتاه ما يقومون به، وتغيب جمل الت�سجيع والتقييم 
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االيجابي. حتى اإدارات املدار�س فاإنها يف الغالب تكون �سلطوية اإدارية، وتخ�سى اأن تظهر مبظهر اإن�ساين، على 

اعتبارات قد تكون متمثلة يف اأن املدير اللني قد يعطي املدر�سني فر�سة لتجاوزه وعدم اإطاعته. فرناه ي�ستخدم 

يف الغالب العبارات االآمرة واملقللة بقيمة االآخرين، وتغيب عن توجهاته اأ�ساليب التقييم االيجابية ملدر�سيه، 

وحتى اأ�ساليب التقييم بالغالب تطبعها االأنانية وتغيب عنها املهنية.

اإ�سافة اإىل ذلك فاإننا نرى الو�سع ال�سيا�سي العام مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالدعم الذي يح�سل عليه املدر�س 

من املجتمع، فاأغلب النا�س يف بلدنا حم�سوبون على اأحد االأحزاب ال�سيا�سية، واأي خلل اأو توتر يح�سل بني هذه 

االأحزاب يلقي بظلله على االأجواء املدر�سية، وبالتايل على الدعم االجتماعي الذي يح�سل عليه املدر�س، 

فيوتر العلقات ويعقد امل�سائل التعليمية اأكرث، ناهيك عن الو�سع ال�سيا�سي الوطني العام املتعلق باالحتلل.

التبعية الإدارية للمدر�سة 2 -

التبعية  ح�سب  الوظيفي  واالن�سجام  النف�سي  االحرتاق  مب�ستوى  املدر�سني  �سعور  بني  نوعية  اختلفات  هناك 

االإدارية ملدر�ستهم، فاملدار�س احلكومية هي املدار�س االأكرث احرتاقًا، تليها الوكالة ومن ثم اخلا�سة، وذلك 

الأن مدار�س احلكومة هي االأكرث تاأثرًا باالأو�ساع ال�سيا�سية واالقت�سادية.

بعك�س ما تو�سل اإليه اأيوب واآخرون )2007( ومبا هو متوافق وفر�سية الدرا�سة، كانت هناك فروق نوعية ذات 

العاملون يف  املدر�سون  كان  االإدارية، فقد  التبعية  املختلفة بح�سب  املدار�س  العاملني يف  املدر�سني  داللة بني 

املدار�س احلكومية هم االأكرث احرتاقًا مقارنة مبدار�س وكالة الغوث واملدار�س اخلا�سة.

وخلل االأعوام الثلثة املا�سية كانت املدار�س احلكومية هي االأكرث ت�سررًا من االأو�ساع ال�سيا�سية القائمة، 

�سواء يف ال�سفة الغربية اأو يف قطاع غزة، والكثري من املدر�سني ا�سطروا خلل هذه الفرتة اإىل التفتي�س عن 

م�سادر رزق اإ�سافية خلل فرتات االإ�سرابات املتتالية، وب�سبب انقطاع الدعم اخلارجي، والذي هو امل�سدر 

للعام احلايل زاد عن  الفل�سطينية  املدار�س  املعلمني يف  املوظفني احلكوميني. فعدد  لرواتب  الرافد  الرئي�س 

48282 معلمًا )حكومة ووكالة غوث(، اإ�سافة اإىل 3871 اآخرين يعملون يف ريا�س االأطفال، ولذا فاإن ظاهرة 

اإ�سراب املعلمني جديرة بالتوقف والبحث فيها ويف اآثارها على الطالب واملعلم واملجتمع؛ فعندما اأعلن 165 

األف موظف حكومي، بينهم اأكرث من 40 األف معلم ومعلمة بدء اإ�سراب مفتوح عن العمل؛ احتجاًجا على عدم 

ت�سلمهم رواتبهم لل�سهر ال�ساد�س على التوايل، واإغلق املدار�س الر�سمية اأمام حوايل مليون طالب وطالبة يف 

بداية العام الدرا�سي اجلديد )�سحيفة القد�س املقد�سية بتاريخ 2006/9/2(، كان له اآثار �ساغطة وتبعات 

اقت�سادية ومهنية تثقل كاهل املدر�سني، وقد جتعلهم يفكرون برتك املهنة التي يقومون بها، والتي بالكاد توفر 

لهم احلاجة االأ�سا�سية يف ال�سعور باالأمن )حجازي، 2008(.

اأن  اإذ  الوكالة واخلا�سة،  العمل يف مدار�س  العمل يف املدار�س احلكومية يختلف يف �سكله وم�سمونه عن  اإن 

احلكومات ب�سكل عام متيل اأكرث من غريها اإىل املركزية االإدارية والبريوقراطية، وهي �سفات قد تقلل من 

االإبداع لدى املدر�س، واملتمثلة يف كثري من االأحيان ببطء عمليات اتخاذ القرار، والتي هي اأ�سرع يف مدار�س 

الوكالة واملدار�س اخلا�سة. وجهاز الرتبية والتعليم التابع لوزارة الرتبية والتعليم هو جهاز حكومي كبري، يوجد 

فيه املدر�س، وكاأي جهاز كبري يزداد فيه ال�سعور باالغرتاب لدى العاملني فيه مقارنة باالأجهزة ال�سغرية، 

وهذه احلالة من االغرتاب لدى املعلم تقلل من �سعوره باالنتماء اإىل املهنة، وتزيد من االإحباط واللمباالة 
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لديه، واأما اأجهزة الرتبية يف مدار�س الوكالة واخلا�سة، فهي اأ�سغر حجمًا، وبالتايل ي�سعر املدر�سون اأكرث من 

االعتبارات  اأن  للتعبري عما يجول بخاطرهم، بحيث  اأو�سع  اأمامهم  التي  امل�ساحة  باأن  زملئهم يف احلكومة 

احلزبية تقل اأو تكاد تختفي من جهة �سانع القرار. واأما العلقة الداخلية بني املدر�س وزملئه وبني املدر�سني 

واالإدارة فهي اأقرب يف املدار�س اخلا�سة ومدار�س الوكالة، وتكاد تكون اأكرث اإن�سانية، فت�سمح للمدر�س باالإبحار 

مبا ميلكه من معلومات، تزيد من اإح�سا�سه بقيمة عمله. كذلك توفر املدار�س اخلا�سة اأكرث من غريها اأ�ساليب 

الراحة والرتفيه للمدر�س يف اأكرث من جانب، �سواء كان ذلك يف الت�سهيلت املوجودة يف املدر�سة اأو يف غرفة 

العلمية  للدرجات  امتلكهم  يعك�س  الذين  االأهايل،  نوعية  اأو  ال�سف،  يف  الطلبة  عدد  حيث  ومن  ال�سف. 

واالأكادميية يف طبيعة العلقة التي ين�سجونها مع طاقم املدر�سة، والتي قد تقلل من �سعوره باالغرتاب. 

اإ�سافة اإىل ذالك فان راتب مدر�س احلكومة يف الغالب اأقل من الراتب الذي ياأخذه مدر�س الوكالة واخلا�سة. 

ويكاد ال يكفي متطلبات احلياة الفردية، فما بالك اإذا كان مطلوب من هذا الراتب اأن يلبي احتياجات عائلة، 

وهذا ال ي�ساعد املعلم يف الرتكيز اأو بذل اجلهد اأو اال�ستماتة يف الدفاع عن وظيفته.
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تو�سيات البحث

تو�سيات نظرية:

القليلة  القلة  ولكن  املعلمني،  لدى  النف�سي  االحرتاق  اإىل  التطرق  حاولت  التي  الدرا�سات  هي  كثرية  1 .

هي التي تناولت امل�سادر التي ي�ستفيد منها املدر�س وي�ستخدمها يف حال �سعوره باالحرتاق النف�سي، 

وكذلك مل تكن هناك درا�سات عربية طويلة االأمد تفح�س م�ستوى فعالية هذه امل�سادر على االأمد 

القريب والبعيد. ولذا نقرتح اأن تكون هناك درا�سات تفح�س مدى تاأثري التاأهيل املهني، مع الور�س 

اأدائه  وعلى  للمعلم  النف�سية  ال�سحة  على  يوؤثر  وما  االإ�سراف،  وبرامج  والدورات،  واال�ستكماالت 

الوظيفي.

اإن متغري الدعم االجتماعي هو متغري مركب وذو بعد ثقايف وجندري، ولذا فمن ال�سروري العمل على  2 .

تطوير اأداة درا�سة تفح�س اأكرث عمقًا تفا�سيل هذا املتغري، وفهم امل�ستخدم له، وال�سعوبات التي تواجهه 

يف اال�ستفادة منه واال�ستعانة به، والظروف االأف�سل التي تزيد من ا�ستخدامه، كونه من امل�سادر املهمة 

التي تتوقع �سحة نف�سية اأف�سل واحرتاقًا اأقل.

املقيا�س  هذا  اأن  نرى  ونحن  العربية،  الدرا�سات  يف  العام  املهني  االن�سجام  مقيا�س  ا�ستخدام  يتم  مل  3 .

العامل،  دولة يف   45 اأكرث من  ا�ستخدامه يف  اإىل  وا�ستنادًا  النف�سية،  لل�سحة  اإيجابية  روؤية  امل�ستق من 

لفهم  للباحثني مدخًل جيدًا  يقدم  اأن  ي�ستطيع  والثبات،  امل�سداقية  عالية من  وح�سوله على درجات 

جمموع امل�سادر التي ي�ستخدمها الفرد لتكيف اأف�سل مع ال�سغوطات احلياتية التي مير بها. ولذا ميكن 

املقيا�س يف جماالت عدة، لفح�س مدى م�سداقيته  وا�ستخدام هذا  العربية  الرتجمات  تناول  يتم  اأن 

اأي�سًا يف املجتمعات العربية ويف فل�سطني خا�سة.

ال�سعور بالكفاءة املهنية مل يتنباأ بال�سعور باالحرتاق النف�سي اأو التاأزم النف�سي بدرجة كبرية، ولذا  4 .

واإذا ما كانت امليزانيات املو�سوعة يف  العاملني يف املجال فح�س هذا املتغري ب�سكل ناقد،  فعلى 

ناقدة  ب�سورة  للتفكري  حاجة  هناك  كانت  ما  واإذا  �سواء،  حد  على  مفيدة  اأو  كافية  املجال  هذا 

يف االأولويات التي على امل�سرفني اأخذها يف تاأهيل املعلمني، ليحققوا نتائج اأف�سل. فقد كان من 

وال�سعور  املهنة،  عامل  على  بال�سيطرة  كال�سعور  الوظيفي،  باالن�سجام  ال�سعور  متغري  اأن  الوا�سح 

باالنتماء ملا يقوم به املعلم، وال�سعور بفهم ما يح�سل من حول املعلم، كلها تنباأت ب�سورة اأف�سل 

درا�سات  باإجراء  نن�سح  فاإننا  ولذا  للمعلم.  املهنية  الكفاءة  متغري  للمعلم من  النف�سية  بال�سحة 

باالحرتاق،  املدر�س  �سعور  لتقليل  كافية  واالإ�سرافات  الدورات  كانت  اإذا  ما  لفح�س  طويلة؛ 

والتخفيف من تاأزمه النف�سي.

. 5 كثرية هي االأبحاث التي اأظهرت فروقًا ذات داللة بني املدر�سني بناء على متغري اجلن�س، واأبحاث اأخرى 

مل تظهر ذلك، ولرمبا ميكن التوقف هنا والت�ساوؤل عن املتغريات التي ميكن اأن ترتبط بخ�سو�سية جن�س 

املدر�س، وت�سارك يف اإظهار الفروق اأو اإخفائها.

لدى  النف�سي  باالحرتاق  تنباأت  التي  املتغريات  اأكرث  من  كان  الوظيفي  باالن�سجام  ال�سعور  متغري  اإن  6 .

املدر�سني، يليه متغري االن�سجام احلياتي العام، وهذا لرمبا يدفعنا الأخذ توجه مغاير يف درا�سة مو�سوع 



54

ب�سكل خا�س  املهنة  باالن�سجام يف  وال�سعور  عام  ب�سكل  باالن�سجام  ال�سعور  فق�سية  النف�سي،  االحرتاق 

ميكن اأن يكون حمور الدرا�سات امل�ستقبلية، اأكرث منه درا�سة العوامل التي ترتكز عليها جمموعة كبرية 

املتغريات  اأو  التنظيمية،  البيئة  اأو  ال�سو�سيودميغرافية،  املتغريات  درا�سة  كانت  �سواء  الدرا�سات،  من 

الذاتية ال�سخ�سية.

تو�سيات عملية:

تقوية امل�سادر املتاحة  من الوا�سح من الدرا�سة اأن ا�ستثمار املعلم، وتوفري و�سائل الدعم، والعمل على . 1

لرفع م�ستوى �سحته النف�سية، يجب اأن يكون من اأولويات العمل االإ�سرايف، واأن يكون موجهًا لعمل وزارة 

الرتبية والتعليم و�سركائها من املوؤ�س�سات غري احلكومية، فتطوير املدر�س معرفيًا وم�ساعريًا وحياتيًا 

ميكن اأن يوفر لنا م�سدرًا جيدًا ميكن االعتماد عليه يف تربية االأبناء. 

وال�سحة. 2  املهني  باالن�سجام  املدر�س  �سعور  على  توؤثر  عدة  متغريات  اأن  هذه  درا�ستنا  يف  الوا�سح  من 

النف�سية، واأن جمموع العمل على هذه املتغريات ميكن اأن يح�سن من اأداء املعلم يف نهاية املطاف، ولذا 

نو�سي باأن تكون هناك لقاءات بني الوزارة وموؤ�س�سات املجتمع املدين العاملة يف جمال ال�سحة النف�سية، 

والعمل مع املدر�سني، وو�سع ت�سور للعمل بناء على نتائج هذه الدرا�سة.

ر�سمية. 3  كعناوين غري  والزملء  وللأ�سرة  ر�سمية،  كعناوين  وللإ�سراف  املدر�سة  ملدير  كبري  دور  هناك 

كان  النف�سية  بال�سحة  و�سعوره  الدعم  هذا  على  املدر�س  ح�سول  بني  واالرتباط  االجتماعي،  للدعم 

وا�سحًا، ولذا فاإن الوزارة من خلل لقاءاتها مع املديرين واملديرات، ومن خلل العمل مع املديرين على 

مو�سوع تقدمي الدعم االجتماعي واملهني واأهميته، ميكن اأن يطور قدرة املديرين على ا�ست�سعار التاأزم 

ال�سعور  الذكور-  للمدر�سني -وخ�سو�سًا  يوفر  اأخرى  ناحية  ومن  لهم،  الدعم  وتقدمي  مدر�سيهم  لدى 

باأريحية عند التوجه لطلب امل�ساعدة واال�ست�سارة.

االن�سجام احلياتي واالن�سجام املهني كانا متغريين رئي�سيني يف التعرف على درجة االحرتاق النف�سي. 4 

لدى املدر�سني، وهذان املتغريان ميكن اأن يكونا ناجت املعطيات املعي�سية التي يعي�سها املدر�س وجهاز 

والدفاع  عام،  ب�سكل  االإن�سان  حقوق  عن  املدافعة  للموؤ�س�سات  كبريًا  دورًا  هناك  فاإن  ولذا  التعليم، 

عن حقوق املعلمني ب�سكل خا�س، يف التفكري بجدية باآليات ت�ساعد يف رفع �سعور املدر�س باالن�سجام 

جلمعيات  ان�سمامهم  خلل  من  لها،  ومنا�سرتها  عنها  والدفاع  املهني،  واالن�سجام  العام  احلياتي 

مهنة  يف  والتاأثري  باالنتماء  �سعورهم  من  وتزيد  وامل�ساعدة،  الدعم  لهم  ت�سمن  مهنية  ونقابات 

التدري�س.

ا�ستنادًا اإىل املقرتح ال�سابق، ميكن ملدير املدر�سة القيام ببع�س االإجراءات العملية، التي ترفع من �سعور. 5 

املدر�س باالن�سجام املهني، باأن ي�سارك مثًل طاقم التدري�س يف بلورة فل�سفة تربوية، والتخطيط ملجموع 

اأدوارًا ريادية يف املدر�سة، واإح�سا�س  الفعاليات واالأن�سطة، واإ�سراكهم يف اللجان املختلفة، واإعطاوؤهم 

االإدارة مب�ساكل املعلمني وم�ساعدتهم على حلها. كذلك ميكن للمدير اأن ي�سجع امل�ساركة من خلل الثناء 

وال�سكر، فال�سعور بالر�سا عن العمل واالن�سجام به، يظهر يف كثري من الدرا�سات كحام وواٍق للمدر�س 

من التعر�س للإجهاد النف�سي واالحرتاق.
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هناك دور كبري لوزارة الرتبية والتعليم من خلل الدورات والور�س واال�ستكماالت التي تقدمها للمدر�سني. 6 

لتقوية قدراتهم املعرفية، وبناء على نتائج الدرا�سة ميكن اأن تتناول هذه الدورات والور�س جانبًا يربط 

بني ال�سعور بالقدرة االأكادميية و�سرورة ال�سعور باالن�سجام املهني، فكلهما يغذي االآخر، فاملعلم االأكرث 

قدرة لي�س بال�سرورة االأكرث ان�سجامًا، وهذا ما راأيناه يف النتائج.

فاإننا. 7  بال�سيطرة وفهم ما يجري من حوله، وهنا  املعلم  ب�سعور  يرتبط كثريًا  العام  باالن�سجام  ال�سعور 

نو�سي باإيجاد الو�سائل لتقدمي املعرفة ملا يجري يف جهاز الرتبية والتعليم جلميع املدر�سني، لكي يفهموا 

مل�ساركة  منابر  توفري  ورمبا  نعي�سها،  التي  امل�ستقرة  االأو�ساع غري  يجري من حولهم وخ�سو�سًا يف  ما 

املدر�سني يف التعبري عن اآرائهم حول ما يجري من اأمور. فاجلهل مبا يجري من اأمور يف املهنة التي نعمل 

بها يعزز ال�سعور بعدم االنتماء لهذه املهنة، و�سعور املدر�سني باالغرتاب والتاأزم النف�سي.

العمل مع امل�سرفني وتطوير قدراتهم املعرفية واملهنية يف تقدمي الدعم الأولئك الذين ي�سعرون باالإجهاد. 8 

واالحرتاق النف�سي. فكما اأن اأحد اأهداف االإ�سراف هو تقييم اأداء املدر�س، اإال اأنه من ال�سروري اأن يكون 

هناك هدف ال يقل اأهمية عن االأول، وهو م�ساعدة املدر�س على االن�سجام املهني، وتقدمي اال�ست�سارة له 

للتخفيف من احرتاقه النف�سي، وخ�سو�سًا اأولئك الذين يعانون اأكرث من غريهم من االحرتاق، وهم يف 

العقد الثالث من عمرهم )26-30 �سنة(.

من ال�سروري لرمبا تنفيذ لقاءات وور�س عمل للمعلمني، ملناق�سة ال�سبل التي ت�ساعدهم على التخفيف. 9 

من ظاهرة االحرتاق النف�سي، بعد التعرف على الظاهرة، واأ�سبابها، واآثارها على �سحتهم اجل�سدية 

والنف�سية، وعلى اأدائهم التعليمي، وتدار�س م�ساريع ون�ساطات قد يقرتحونها ميكن اأن تقلل من �سعورهم 

باالحرتاق، وفح�س مدى اإمكانية تنفيذ هذه امل�ساريع من خلل الوزارة، اأو بالتعاون مع موؤ�س�سات العمل 

املعنية ب�سوؤون املعلمني.

اأظهرت النتائج وجود علقة وا�سحة بني احل�سول على �سهادة الدبلوم والتخرج من الكليات والتاأقلم. 10 

اأن يح�سل على دبلوم تربية،  العام الذي يلزم كل مدر�س  التوجه  النتائج تعزز  املهني، ولذا فاإن هذه 

االأكرث  هو  املعلمني  من  الفئة  هذه  يف  اال�ستثمار  فاإن  كذلك  التطبيقية.  املهنية  املوا�سيع  يف  وي�ستكمل 

باأن احلا�سلني على ال�سهادات العليا هم االأكرث  اأظهرت وب�سكل وا�سح  جناعة، خ�سو�سًا واأن النتائج 

والتح�سيل  ال�سهادة  لي�س  املدر�س اجليد  فاإن معيار  اأماكن عملهم. وهنا  ان�سجامًا يف  واالأقل  احرتاقًا 

االأكادميي، واإمنا التجربة احلقلية والوعي الرتبوي.

النف�سي. 11  للتاأزم  غريهم  من  اأكرث  معر�سون  اخلدماتية  املجاالت  يف  العاملني  من  كغريهم  املدر�سون 

وللحرتاق النف�سي، ولذا فمن ال�سروري توفري االأطر املهنية الداعمة لتقدمي اال�ست�سارة ال�سخ�سية 

والنف�سية اإذا لزم االأمر، للتقليل من �سعور املدر�س بالتاأزم النف�سي ورفع �سعوره باالن�سجام احلياتي 

بق�سم  ممثلة  والتعليم  الرتبية  وزارة  بني  تعاقد  هناك  يكون  اأن  نقرتح  وهنا  الوظيفي.  واالن�سجام 

االإر�ساد  خدمة  لتقدمي  النف�سية،  ال�سحة  جمال  يف  تعمل  التي  االأهلية  املوؤ�س�سات  وبع�س  االإ�سراف، 

اأدائهم  على  النف�سي  واحرتاقهم  تاأزمهم  يوؤثر  الذين  للمدر�سني،  والنف�سية  الذاتية  واال�ست�سارة 

الوظيفي. 
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Abstract

This research aims to assess the psychological burnout phenomenon among 
Palestinian teachers, who teach in governmental, private and UNRWA schools. 
It seeks learning about the factors causing and moderating this phenomenon, on 
personal and environmental levels. The study is based on the assumption that in 
addition to life stressors related to the school environment, the phenomenon of 
Psychological burnout could also be related to personal and environmental variables.  
These variables  will be discussed in this study.

This research covered different geographical districts in the West Bank and Gaza 
Strip and was conducted by the Palestinian Counseling Center, the Teacher Creativity 
Center and the Palestinian Ministry of Education.

Several variables were examined in relation to psychological burnout of teachers 
and the possibility of predicting its occurrence. Decision-makers in the Ministry of 
Education and the NGOs, which work in the capacity building of teachers, can use 
the results of the study to develop policies and to propose programs which are most 
suitable	for	teachers’	needs.

The	study	examined	the	relationship	between	the	teacher’s	psychological	burnout	
and personality variables such as Sense of Coherence, Career Sense of Coherence, 
Psychological Crises, and Sense of Professional Competence Additionally, socio-
demographic and environmental variables such as social support, academic 
qualifications,	and	type	of	school	(governmental,	private	or	UNRWA)	were	also	be	
examined.

Different scales pertinent to the aim of the study were used.  Standardized tests 
such as the psychological distress scale and the professional sense of coherence 
were	modified	and	used.		Other	tools	such	as	the	psychological	burnout	scale	were	
developed by the study team. The sense of coherence scale was translated from 
English and used in its original form. 

A	stratified	 representative	sample	of	2292	 teachers	 teaching	various	grades	were	
selected.		The	sample	covered	different	geographical	areas.		Teachers	selected	filled	
the questionnaire presented to them by the study team.

Results of the study showed low rates of psychological burnout among Palestinian 
teachers in general, this result coincided with a series of other studies.  Nevertheless, 
contrary to other studies this study showed a variation between males and females, 
whereas, males rated themselves higher than females in the burnout scale. 

Regarding the type of school of the respondents, results have shown that teachers in 
governmental schools were the most psychologically vulnerable and suffer higher 
burnout rates compared to their colleagues in private and UNRWA schools. A 
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significant	correlation	was	found	between	the	teachers’	feeling	of	burnout	and	their	
academic	qualifications	,	professional	development	the	grades	level	they	teach,	as	
well as their age.

Results also showed a strong correlation between the independent variables (Sense 
of coherence, Career sense of coherence etc.)of this study and the psychological 
burnout, as well some of these variables succeed to predict it. Other detailed 
outcomes can be read in the results section.

This study could be used by professionals working in the area of supervision and 
teachers training in the Ministry of Education and Non Governmental Organizations 
(NGOs). It could provide them with directions to develop and improve tools and 
capacity building programs.  

As	a	strong	correlation	between	the	professional	sense	of	coherence	and	the	teachers’	
psychological distress, so one of the main recommendations of this research is 
taking in consideration this variable as a major subject, understanding its contents 
and use them in the supervision sessions, to ensure the enhancing the mental health  
and productivity of teachers. More other recommendations will be listed at the end 
of the search. 
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