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االحتراق النفسي لدى معلمي المدارس في لبنان

د .نبال عباس احلاج حممد*

الملخص
هدف هذا البحث إىل الكشف عن االحرتاق النفسي لدى عينة من معلمي املدارس يف لبنان ،وعالقته
مبجموعة من املتغيات مثل جنس املعلمني ،وأعمارهم ،وحالتهم االجتماعية ،ومستواهم العلمي ورضاهم عن
راتبهم الشهري ،وعدد سنوات اخلربة ،واملراحل الدراسية اليت يدرسوهنا ،وأخيا نوع املدرسة اليت يدرسون
فيها ،رمسية أو خاصة .واشتملت عينة الدراسة على ( )260معلما ومعلمة ،تراوحت أعمارهم بني  21سنة
وما فوق ،توزعوا ما بني  %70.4من املعلمني يف قطاع التعليم الرمسي ،و  %29.6من املعلمني يف قطاع
التعليم اخلاص .توصلت النتائج إىل ارتفاع درجات االحرتاق النفسي لدى معلمي القطاع الرمسي ،مقارنة
مبعلمي القطاع اخلاص .كما أشارت النتائج إىل ارتفاع درجات االحرتاق النفسي لدى املعلمات ،مقارنة
ابملعلمني الذكور .أيضا كشفت النتائج أن املعلمني غي الراضني عن مستوى دخلهم عرضة لالحرتاق النفسي
أكثر من املعلمني الراضني عن مستوى دخلهم .وأظهرت النتائج أن املعلمني املتزوجني أكثر عرضة لالحرتاق
النفسي من املعلمني العازبني .وأخيا ،أظهرت النتائج أن املعلمني الذين يدرسون يف املرحلة الثانوية ،هم أقل
عرضة لالحرتاق النفسي ،من غيهم من املعلمني الذين يدرسون يف ابقي املراحل الدراسية ،ما تبني أنه كلما

زادت سنوات اخلربة لدى املعلمني أصبحوا أكثر عرضة لالحرتاق النفسي.
الكلمات املفتاحية :االحرتاق النفسي.

* أستاذ مساعد يف قسم علم النفس  -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية يف اجلامعة اللبناية  -بريوت.
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Abstract
The aim of this study is to investigate burnout among a sample of
school teachers. It also aims to study the relationship between
burnout and some variables, such as gender of teachers, age,
marital status, level of education, satisfaction of the salary,
number of years of teaching, and the type of schools teachers
teach in (private or official). The sample consisted of 260
Lebanese school teachers (males and females) aged
between21years and above, who were distributed between official
schools (70.4%) and private schools (29%). Results showed
higher levels of burnout among official school teachers in
comparison with private school teachers. Results also showed that
female teachers suffer from higher levels of burnout in
comparison with male teachers. On the other hand,teachers who
were not satisfied with their salaries got higher levels of burnout
in comparison with those who were satisfied with their
salaries.Moreover,results showed that married teachers suffered
from higher levels of burnout in comparison with single
teachers.And results showed that teachers who teach high school
classes got least levels of burnout.Finally, those who had large
experience years of teaching got high levels of burnout too.
Key words: Burnout.
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مقدمة:

تكثر الضغوط اليت يتعرض هلا األفراد يف حياهتم اليومية ،فهناك الضغوط االقتصادية املادية ،والضغوط
النفسية املتمثلة فيما يتعرض له الفرد من خماوف ومسببات للقلق إىل جانب األخطار احملدقة بنا من
كوارث طبيعية وحروب ونزاعات منتشرة يف أماكن ومناطق كثرية يف العامل .ولعل الضغوط املهنية اليت
يتعرض هلا األفراد العاملون ،أو ما تسمى أحياان ضغوط العمل ،من أخطر وأشد ما يواجهه األفراد من
ضغوط .وذلك ألمهية العمل يف حياة الناس لتحديد قيمتهم وإثبات ذواهتم أمام اآلخرين .يضاف إىل ذلك
حقيقة أن دخل األفراد من عملهم ،يعد حمددا أساسيا ملستوى معيشتهم ورفاهيتهم.
يف الواقع ،يقضي األفراد نصف وقتهم يف عملهم ،ورمبا أكثر أحياان ما يشري إىل مدى أثر ضغوط
العمل وأتثريها يف حالتهم النفسية .بل إن شدة الضغوط املهنية اليت قد يعاين منها بعض األفراد ،قد
تسبب هلم ما يعرف حبالة االحرتاق النفسي .واألغلب أن يرتبط االحرتاق النفسي ابلعمل أكثر من أي
موضوع آخر ،حيث تكون اإلستجاابت اجلسدية والنفسية واالنفعالية لدى األفراد العاملني يف حالة
إستنفار قصوى من أجل حتقيق أهداف صعبة.
واحمللل النفسي األمريكي "هربرت فردنربجر"  Herbert Freudenbergerأول من أدخل
مصطلح االحرتاق النفسي إىل حيز االستخدام األكادميي ،وذلك عام ،1974عندما كتب دراسة أعدها
لدورية متخصصة  ،Journal of Social Issuesوانقش فيها جتاربه النفسية اليت جاءت نتيجة
تعامالته و عالجاته مع املرتددين على عيادته النفسية يف مدينة نيويورك .ولكن أعمال "كرستني
ماسالش" ،أستاذة علم النفس يف جامعة بريكلي األمريكية ،مثلت الريدة يف دراسة مفهوم االحرتاق النفسي
وتطويره .وقد عرفت “ماسالش" االحرتاق النفسي أبنه جمموعة أعراض من اإلجهاد الذهين واالستنفاد
االنفعايل والتبلد الشخصي ،واإلحساس بعدم الرضا عما ينجزه الشخص من أعمال يف مهنته
).(Maslach,1982,p.29
يف الواقع ،حيتل احلديث عن موضوع االحرتاق النفسي حيزا كبريا يف جمال الرتبية والتعليم والعاملني يف
جماالت املهن اإلنسانية ،وحيدث االحرتاق النفسي لدى املعلمني نتيجة عدد من املشاكل اليت ترتبط
مباشرة بعملية التدريس اليت يواجهها املعلم أثناء تعامله مع التالميذ ،كما تؤثر ظروف العمل اليت يعيشها
املعلم يف احرتاقه النفسي وتشمل قلة الراتب الشهري ،وعدم توافر احملفزات املادية واملعنوية أثناء مدة عمله،
يف
التالميذ
عدد
واكتظاظ
املعلمني
بني
املنافسة
وأجواء
أحياانا
الصفوف ).(Dick&Wagner,2001,p.1
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يتناول هذا البحث دراسة االحرتاق النفسي وعالقته ببعض املتغريات لدى عينة من املعلمني يف
املدارس اخلاصة والرمسية الذين يتعاملون مع فئات عادية من التالميذ.
-1مشكلة البحث:
يعد د د ددد االحد د د درتاق النفسد د د ددي ظد د د دداهرة خطد د د ددرية تد د د ددؤثر سد د د ددلبي ا يف األداء املهد د د ددين للمعلد د د ددم فتد د د ددؤدي إىل اخنفد د د دداض
دافعيت د دده وت د دددين مس د ددتوى إنتاج د دده ،وم د دن املعل د ددوم أن للمعل د ددم دورا هام د ددا يف عملي د ددة ال د ددتعلم ل د دددى تالمي د ددذه،
واالح د درتاق النفس د ددي ل د دددى املعلم د ددني س د دديؤثر مباش د ددرة يف التالمي د ددذ نتيج د ددة األداء الض د ددعيف للمعل د ددم بس د ددبب
االحد د درتاق النفسد د ددي ،كمد د دا تبد د ددني وجد د ددود متغد د دريات دميوغرافيد د ددة تشد د ددكل عوامد د ددل مهمد د ددة تد د ددؤثر يف االحد د درتاق
النفسد د د د د د ددي ) .(Mahler&Grobschedl,2017لد د د د د د ددذلك فد د د د د د د ن دراسد د د د د د ددة موضد د د د د د ددوع االحد د د د د د درتاق
النفس د ددي يفي د ددد الع د دداملني يف ا د ددال الرتب د ددوي مل د ددا يس د ددببه م د ددن آىلر س د ددلبية ت د ددؤدي إىل س د ددوء التواف د ددق النفس د ددي
وامله د ددين واالجتم د دداعي ل د دددى الع د دداملني يف ه د دذا ا د ددال .ويؤي د دد ذل د ددك م د ددا أش د ددار إلي د دده خميم د ددر ( ،2002ص
 )281-249م د د ددن أن االح د د درتاق النفس د د ددي يض د د ددعف ال د د ددرو املعنوي د د ددة للف د د ددرد ،وي د د ددؤدي إىل ظه د د ددور بع د د دض
االضد ددطراابت البدني د ددة ،وال ميكد ددن إغف د ددال األثد ددر الس د ددلي لالح د درتاق النفسد ددي يف األف د دراد .ومد ددن هن د ددا تتض د ددح
مش د ددكلة البح د ددث ح د ددول موض د ددوع االح د درتاق النفس د ددي وعالقت د دده ب د ددبعض املتغ د دريات الدميوغرافي د ددة ل د دددى عين د ددة
م د د ددن معلم د د ددي امل د د دددارس اخلاص د د ددة والرمسي د د ددة ،ونظ د د درا لقل د د ددة الدراس د د ددات يف ح د د دددود عل د د ددم الباحث د د ددة يف جم د د ددال
الكشد د ددف عد د ددن درجد د ددات االحد د درتاق النفسد د ددي لد د دددى املعلمد د ددني يف لبند د ددان تقد د ددرر البحد د ددث يف هد د ددذه الظد د دداهرة.
ويف ه د ددذا اإلطد د ددار تتجلد د ددى التسد د ددا الت الد د دديت تطد د ددر نفسد د ددها علد د ددى الشد د ددكل اآل مد د ددا درجد د ددات االحد د درتاق
النفسدي لددى املعلمددني يف لبندان وهددل ختتلدف درجدات االحدرتاق النفسدي لدددى املعلمدني إبخدتالف
جنس د د ددهم وه د د ددل توج د د دد ف د د ددروق يف درج د د ددات االح د د درتاق النفس د د ددي ل د د دددى املعلم د د ددني حبس د د ددب رض د د دداهم ع د د ددن
مسددتوى الدددخل وهددل ختتلددف درجددات االحدرتاق النفسددي لدددى املعلمدني إبخددتالف أعمددارهم وهددل
ختتلددف درجددات االحدرتاق النفسددي لدددى املعلمدني ابخددتالف حددالتهم االجتماعيددة (متددزوجني  /غددري
متددزوجني) وهددل ختتلددف درجددات االح درتاق النفسددي لدددى املعلم دني ابخددتالف املراحددل الدراسددية
وه د د ددل ختتل د د ددف درج د د ددات االح د د درتاق النفس د د ددي ب د د ددني معلم د د ددي امل د د دددارس اخلاص د د ددة مقارن د د ددة مبعلم د د ددي امل د د دددارس
الرمسيد ددة وه د ددل ختتلد ددف درج د ددات االح د درتاق النفس د دي لد دددى املعلم د ددني ابخد ددتالف س د ددنوات اخلد ددربة يف الواق د ددع
يوج د ددد إب د دداع ش د ددبه م م د ددن العدي د ددد م د ددن الدراس د ددات ال د ديت أش د ددارت إىل مع د دداانة أغل د ددب الع د دداملني يف جم د ددال
التعلد دديم مد ددن االح د درتاق النفسد ددي ) ،(Ahola et al.,2000,pp.19-22يف حد ددني تتع د ددارض
نت د د ددااس الدراس د د ددات ح د د ددول عالق د د ددة االح د د درتاق النفس د د ددي بتل د د ددك املتغ د د دريات .فعل د د ددى س د د ددبيل املث د د ددال ،أش د د ددارت
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بع د د د ددض الدراس د د د ددات إىل ع د د د دددم وج د د د ددود ف د د د ددروق يف درج د د د ددات االح د د د درتاق النفس د د د ددي تع د د د ددزى ملتغ د د د ددري اجل د د د ددنس
(دابيب ،2012،ص ص ،)99-85يف حد د ددني أشد د ددارت دراسد د ددات أخد د ددرى إىل وجد د ددود مثد د ددل تلد د ددك الفد د ددروق
 ،عل د د د ددى أن
لص د د د ددا اإلانث)(Mousavy&Nimehchisalem,2014,pp.39-47
دراسد د د ددات أخد د د ددرى أشد د د ددارت إىل وجد د د ددود فد د د ددروق لصد د د ددا الد د د ددذكور (عياصد د د ددرة وعبد د د ددد الد د د ددر ن ،2013،ص
ص .)55-3أم د د ددا ابلنس د د ددبة ملتغ د د ددري الرض د د ددا ع د د ددن مس د د ددتوى ال د د دددخل فق د د ددد أش د د ددارت أغل د د ددب الدراس د د ددات إىل
ارتف د دداع درج د ددات االح د درتاق النفس د ددي ل د دددى املعلم د ددني غ د ددري الراض د ددني ع د ددن مس د ددتوى ال د دددخل ل د ددديهم مقارن د ددة
مب د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددن يش د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددعرون ابلرض د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددا ع د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددن مس د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددتوى ال د د د د د د د د د د د د د د د د د د د دددخل م د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددنهم
) .(Barutcu&Serinkan,2013,pp.18-322يف املقاب د د د د د د د د د د د د د د ددل ،تض د د د د د د د د د د د د د د دداربت نت د د د د د د د د د د د د د د ددااس
الدراسد د ددات ح د د ددول عالقد د ددة االح د د درتاق النفس د د ددي مبتغ د د دري العمر،فف د د ددي ح د د ددني أشد د ددارت بع د د ددض الدراس د د ددات إىل
ارتف د د د د د د دداع درج د د د د د د ددات االح د د د د د د درتاق النفس د د د د د د ددي ل د د د د د د دددى املعلم د د د د د د ددني األك د د د د د د ددرب س د د د د د د ددنا مقارن د د د د د د ددة ابلي د د د د د د ددافعني
مد د د د د د د د د د ددنهم) ،(Mousavy&Nimehchisalem,2014,pp.39-47أشد د د د د د د د د د ددارت دراسد د د د د د د د د د ددات
أخد د د د ددرى إىل العكد د د د ددس امد د د د ددا).(Barutcu&Serinkan,2013,pp.18-322وكد د د د ددذلك األمد د د د ددر
فيم د ددا يتعل د ددق مبتغ د ددري احلال د ددة االجتماعي د ددة،إذ تض د دداربت نت د ددااس األحب د دداث ح د ددول عالقت د دده ابالح د درتاق النفس د ددي،
وأش د د ددارت بع د د ددض األحب د د دداث إىل ارتف د د دداع درج د د ددات االح د د درتاق النفس د د ددي ل د د دددى املت د د ددزوجني مقارن د د ددة ابلع د د ددا بني
(مهد د د د دددي ،2012،ص ص ،)149-3وكشد د د د ددفت أحبد د د د داث أخد د د د ددرى عد د د د ددن ارتفد د د د دداع درجد د د د ددات االحد د د د درتاق
النفس د د د د ددي ل د د د د دددى املعلم د د د د ددني الع د د د د ددا بني) .(Lau,Yuen,&Chan,2005,pp.491-516أمد د د د د ددا
ابلنس د ددبة لعالق د ددة االح د درتاق النفس د ددي مبتغ د ددري املراح د ددل الدراس د ددية ال د دديت يدرس د ددها املعلم د ددون ،فعل د دى ال د ددرغم م د ددن
قلد ددة الدراسد ددات الد دديت تناولد ددت عالقد ددة هد ددذا املتغد ددري بد دددرجات االح د درتاق النفسد ددي ،إال أهند ددا أشد ددارت عمومد ددا
إىل ارتفد د دداع درجد د ددات االح د د درتاق النفسد د ددي لد د دددى املعلمد د ددني الد د ددذين يدرسد د ددون املرحلد د ددة االبتداايد د ددة و الثانويد د ددة
(Alexender,Aikaterini,and
األوىل Marina,2013,pp.349-
.)355;Barutcu&Serinkan,2013,pp.18-322كم د د د د د د ددا أش د د د د د د ددارت أغ د د د د د د ددل الدراس د د د د د د ددات
إىل ارتفد د د دداع درجد د د ددات االحد د د درتاق النفسد د د ددي لد د د دددى معلمد د د ددي املد د د دددارس الرمسيد د د ددة مقارند د د ددة مبعلمد د د ددي املد د د دددارس
.
اخلاص د د د د د د د د د د د د د د د د ددة(Benevene&Fiorilli,2015,pp.501-
) 6;Heiran&Navidinia,2015,pp.1-15وأخريا،أشد د د د د د ددارت نتد د د د د د ددااس الدراسد د د د د د ددات حد د د د د د ددول
عالقد د ددة االحد د درتاق النفسد د ددي مبتغد د ددري عد د دددد سد د ددنوات اخلد د ددربة،إىل عد د دددم وجد د ددود فد د ددروق يف درجد د ددات االحد د درتاق
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(Jamaludin
النفس د د د د ددي تبع د د د د ددا ملتغ د د د د ددري اخل د د د د ددربة املهني د د د د ددة (دابيب،2012،ص ص)99-85
).&You,2019,pp.1-5وبناء على ما سبق ف ن مشكلة البحث تثري التسا الت التالية
-1ما درجات االحرتاق النفسي لدى معلمي املدارس يف لبنان
 -2هل توجد فروق يف درجات االحرتاق النفسي لدى املعلمني حبسب اجلنس (ذكر ،أنثى)
 -3هل توجد فروق يف درجات االحرتاق النفسي لدى املعلمني حبسب الرضا عن مستوى الدخل
 -4هل توجد فروق يف درجات االحرتاق النفسي لدى املعلمني حبسب العمر
 -5هل توجد فروق يف درجات االحرتاق النفسي لدى املعلمي حبسب احلالة االجتماعية (متزوج  /غري
متزوج)
 -6هل توجد فروق يف درجات االحرتاق النفسي لدى املعلمني ابختالف املراحل الدراسية
 -7هل توجد فروق يف درجات االحرتاق النفسي بني معلمي املدارس اخلاصة مقارنة مبعلمي املدارس
الرمسية
 -8هل توجد فروق يف درجات االحرتاق النفسي لدى املعلمني ابختالف سنوات اخلربة
-2أمهية البحث
تكمن أمهية البحث بكونه يتناول االحرتاق النفسي لدى املعلمني ،وهو االضطراب الذي جيمع علماء
النفس على آىلره السلبية يف صحة اإلنسان النفسيةواجلسدية ).(Ahola et al.,2000,pp.19-22
فمن املعلوم أن االحرتاق النفسي يؤدي إىل الكثري من املشكالت النفسية مثل االنطواء ،واليأس والقلق،
واخلوف ،واخنفاض الدافعية واإلجنا  ،والالمباالة.وكل تلك األمور من شأهنا أن تنعكس بطريقة سلبية على
أداء وسلوك املعلم مع تالمذته وأقرانه ،وحىت أفراد عاالته (Lee,Lim,and
).Lee,2011,pp.252-256لذلك،ف ن دراسة االحرتاق النفسي لدى معلمي املدارس يعد أمرا
ضروري،السيما أهنم بناة األجيال وال بد من القيام أبحباث تتمحور حول سالمتهم و صحتهم اجلسدية و
النفسية ،وال يوجد يف حدود علمنا حبث مشابه يف البيئة احمللية (أي لبنان)،على الرغم من وفرة األحباث
العربية واألجنبية حول املوضوع.
-3أهداف البحث
يهدف البحث احلايل إىل حتقيق ما يلي
 تعرف درجات االحرتاق النفسي لدى أفراد عينة البحث.96
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 تعرف الفروق يف درجات االحرتاق النفسي تبعا ملتغري اجلنس. تعرف الفروق يف درجات االحرتاق النفسي تبعا ملتغري العمر. تعرف الفروق يف درجات االحرتاق النفسي تبعا ملتغري احلالة االجتماعية. تعرف الفروق يف درجات االحرتاق النفسي تبعا ملتغري الرضا عن مستوى الدخل. تعرف الفروق يف درجات االحرتاق النفسي تبعا ملتغري املراحل الدراسية اليت يدرسها املعلم. تعرف الفروق يف درجات االحرتاق النفسي تبعا ملتغري سنوات اخلربة. تعرف الفروق يف درجات االحرتاق النفسي تبعا لنوع املدرسة.-4فروض البحث
 -1توجد فروق ذات داللة إحصااية عند مستوى داللة  0.05بني متوسط درجات االحرتاق النفسي تبعا
ملتغري اجلنس.
 -2توجد فروق ذات داللة إحصااية عند مستوى داللة  0.05بني متوسط درجات االحرتاق النفسي تبعا
ملتغري الرضا عن مستوى الدخل.
 -3توجد فروق ذات داللة إحصااية عند مستوى داللة  0.05بني متوسط درجات االحرتاق النفسي تبعا
ملتغري العمر.
 -4توجد فروق ذات داللة إحصااية عند مستوى داللة  0.05بني متوسط درجات االحرتاق النفسي تبعا
ملتغري احلالة االجتماعية.
 -5توجد فروق ذات داللة إحصااية عند مستوى داللة  0.05بني متوسط درجات االحرتاق النفسي تبعا
ملتغري املراحل الدراسية.
 -6توجد فروق ذات داللة إحصااية عند مستوى داللة  0.05بني متوسط درجات االحرتاق النفسي تبعا
ملتغري نوع املدرسة.
 -7توجد فروق ذات داللة إحصااية عند مستوى داللة  0.05بني متوسط درجات االحرتاق النفسي تبعا
ملتغري سنوات اخلربة.
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-5مصطلحات البحث

االحرتاق النفسي:
عرف يدان ( ،2004ص )125االحرتاق النفسي أبنه حالة من الشعور ابإلجهاد واالستنزاف النفسي و
اإلرهاق البدين انجم عن الفشل يف مواجهة الضغوط السلبية القوية اليت تفوق قدرة الفرد ،وله أربعة أبعاد
الشقاء واإلستهالك السلوكي العقلي و احلركي ،واإلجهاد و االستنزاف النفسي االنفعايل و العاطفي،
واإلرهاق والستنفاد البدين العضوي و العضلي ،والعناء االجتماعي.
أشار جبل ( ،2003ص  )148إىل أن االحرتاق النفسي جمموعة من األعراض تتمثل يف حاالت
التشا م ،وقلة الدافعية ،واالفتقار إىل االندماج الوجداين واجلانب االجتماعي.
وعرف السيف ( ،2000ص  )677االحرتاق النفسي أبنه حالة عقلية وخربة نفسية داخلية ،تعرب عن
إهناك عاطفي وتبلد يف الشعور وعدم القدرة على حتقيق الذات لدى اإلنسان يفقده استه نتيجة
الضغوط النفسية ،وطبيعة الوظيفة والعالقات االجتماعية يف العمل.
وعرف الزيود (،2002ص )203االحرتاق النفسي أبنه استجابة يظهر فيها اإلهناك و التعب و عدم
الرغبة يف العمل نتيجة األعباء الثقيلة امللقاة على عاتق اإلنسان ،ويشعره بعدم االكرتاث لآلخرين احمليطني
به .ويضاف إىل ذلك إحساس اإلنسان ابلتعب واإلرهاق وعدم الرغبة ابإلجنا .
ويعرف االحرتاق النفسي إجراايا أبنه الدرجة اليت حيصل عليها املعلم من خالل إجابته على فقرات مقياس
ماسالش لالحرتاق النفسي املعتمد يف الدراسة الراهنة.
 -5الدراسات السابقة:
.دراسة لو و يون وشان((Lau,Yuen,andChan,2005( )2005
أجرى كل من لو ويون وشان ) (Lau,Yuen,andChan,2005,pp.491-516دراسة عن
االحرتاق النفسي لدى عينة من املعلمني واملعلمات يف هونغ كونغ .وت اعتماد البحث املنهس الوصفي
االرتباطي ،واستخدم مقياس ماسالش لالحرتاق النفسي .مشلت العينة  190معلم ا ومعلمة ،وأظهرت
النتااس وجود درجات مرتفعة من االحرتاق النفسي لدى املعلمني اليافعني ،مقارنة ابملعلمني األكرب سن ا.
كما كشفت الدراسة عن وجود فروق دالة إحصاايا يف درجات االحرتاق النفسي تبعا ملتغري احلالة
االجتماعية ،وحتديدا لدى املعلمني العا بني.
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 .دراسة موكاندن و خاندهرو ()Mukundan&Khandehroo,2010) )2010
وقام كل من موكاندن وخاندهرو)(Mukundan&Khandehroo,2010,pp.71-76
بدراسة ملعرفة درجات االحرتاق النفسي لدى عينة من املعلمني يف املدراس الرمسية يف ماليزي .واستخدم يف
البحث املنهس الوصفي االرتباطي ،واعتمد مقياس ماسالش لالحرتاق النفسي .من جهة أخرى ،أتلفت
العينة من  184معلما ومعلمة يدرسون اللغة اإلنكليزية للمرحلتني اإلبتدااية واملتوسطة .أظهرت النتااس
وجود درجات مرتفعة من االحرتاق النفسي لدى معلمي املدارس الرمسية ،الذكور واإلانث منهم على حد
سواء.
.دراسة دابيب ()2012
أيضا أجرى دابيب (،2012ص ص )99-85دراسة حول درجات االحرتاق النفسي لدى معلمي املرحلة
اإلبتدااية يف اجلزاار.واعتمد الباحث املنهس الوصفي بنوعيه االستكشايف ﻭ املقارن،كما عمد إىل إعداد
مقياس لالحرتاق النفسي .وأتلفت العينة من  314معلما ومعلمة ،وأظهرت النتااس وجود درجات احرتاق
نفسي عالية لدى أغلبية أفراد العينة .وتبني عدم وجود فروق ذات داللة إحصااية يف درجات االحرتاق
النفسي بني املعلمني تعزى إىل اجلنس ،اخلربة املهنية ،وتصنيف املعلمني.
.دراسة مهدي ()2012
وبدوره قام مهدي ( ،2012ص ص )149-3بدراسة حول االحرتاق النفسي وعالقته ابلتوافق الزواجي
لدى أساتذة املرحلتني املتوسطة والثانوية يف اجلزاار .اعتمد الباحث املنهس الوصفي ،واستخدم مقياس
ماسالش لالحرتاق النفسي ومقياس التوافق الزواجي .مشلت العينة  192معلما ومعلمة .أظهرت الدراسة
وجود درجات مرتفعة من االحرتاق النفسي لدى املعلمني املتزوجني مقارنة ابملعلمني العا بني منهم.
وكشفت الدراسة أيضا عن ارتفاع درجات االحرتاق النفسي لدى معلمي املرحلة الثانوية ،مقارنة بدرجات
االحرتاق النفسي لدى معلمي ابقي املراحل الدراسية األخرى.
دراسة

آلكسندر

و

إيكاتييين

ومارينا

()2013

)(Alexender,Aikaterini,andMarina,2013
أجد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددرى آلكسد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددندر ،إيكد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د دداترييين ،وماريند د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددا
)(Alexender,Aikaterini,andMarina,2013,pp.349-355
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دراسد د د د ددة ه د د د د دددفت إىل تعد د د د ددرف درج د د د د ددات االح د د د د درتاق النفسد د د د ددي ل د د د د دددى معلمد د د د ددي امل د د د د درحلتني االبتدااي د د د د ددة
و الثانويد د د د د ددة ،اسد د د د د ددتخدم البد د د د د دداحثون املد د د د د ددنهس الوصد د د د د ددفي.من جهد د د د د ددة أخرى،اسد د د د د ددتخدمت بطاريد د د د د ددة مد د د د د ددن
االختب د د د د ددارات تكون د د د د ددت م د د د د ددن مقي د د د د دداس اإلجه د د د د دداد امله د د د د ددين ومقي د د د د دداس ماس د د د د ددالش لالحد د د د د درتاق النفس د د د د ددي
علد د د د ددى عيند د د د ددة بلد د د د ددغ عد د د د ددددها  388مد د د د ددن املعلمد د د د ددني الد د د د ددذين يقومد د د د ددون ابلتد د د د دددريس يف املد د د د دددارس العامد د د د ددة
يف أتكيا.توص د د د د د د ددل الب د د د د د د دداحثون إىل وج د د د د د د ددود درج د د د د د د ددات مرتفع د د د د د د ددة م د د د د د د ددن االح د د د د د د درتاق النفس د د د د د د ددي ل د د د د د د دددى
معلمي املرحلة االبتدااية مقارنة مبعلمي املرحلة الثانوية.
.دراسة عياصرة وعبد الرمحن ()2013
هدفت دراسة عياصرة وعبد الر ن (،2013ص ص )55-3إىل معرفة درجات االحرتاق النفسي لدى
املعلمني و املعلمات يف مديرية الرتبية و التعليم يف األردن يف ضوء بعض املتغريات.واستخدم الباحثان
املنهس الوصفي االرتباطي ،واعتمدا مقياس ماسالش لالحرتاق النفسي.وتكونت عينة الدراسة من 500
معلم و معلمة ت اختيارهم ابلطريقة العشوااية من جمتمع الدراسة،وأشارت نتااس الدراسة إىل أن درجات
االحرتاق النفسي لدى املعلمني و املعلمات كان عاليا على مستوى التكرار و الشدة.كما تبني وجود فروق
ذات داللة إحصااية على أبعاد مقياس االحرتاق النفسي ،تكرار نقص الشعور ابإلجنا ،وشدة تبلد
املشاعر لدى املعلمني ،تعزى ملتغري اجلنس لصا الذكور،وعلى أبعاد تكرار تبلد املشاعر وتكرار نقص
الشعور ابإلجنا ،تعزى ملتغري الدخل لصا املعلمني ذوي الدخل ( 300دينار) وأقل،على أبعاد تكرار
اإلجهاد اإلنفعايل وشدته،وتكرار تبلد املشاعر و شدته ،تعزى ملتغري عدد احلصص لصا املعلمني الذين
تبلغ عدد حصصهم األسبوعية أكثر من  18حصة ،وأيضا على أبعاد تكرار اإلجهاد اإلنفعايل وشدته
وتكرار تبلد املشاعر،تعزى ملكان السكن لصا املعلمني الذين يعملون بعيدا عن سكنهم .وتوجد عالقة
ارتباط إجيابية ذات داللة إحصااية بني تكرار بعد اإلجهاد االنفعايل وشدته ،وبني تكرار بعد تبلد املشاعر
وشدته ،وأيضا بني تكرار بعد نقص الشعور ابإلجنا وشدته.
 .دراسة ابروتسو وسيينكان ((Barutcu&Serinkan,2013))2013
وهدفت دراسة كل من ابروتسو وسريينكان ) (Barutcu&Serinkan,2013,pp.18-322إىل
دراسة درجات االحرتاق النفسي لدى عينة من معلمي املدارس يف تركيا .اعتمد الباحثان املنهس املسحي،
وقد ت استخدام مقياس ماسالك لالحرتاق النفسي .تكونت العينة من  167معلما ومعلمة .أظهرت
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النتااس ارتفاع درجات االحرتاق النفسي لدى معلمي الثانوي األول مقارنة مع ابقي املراحل األخرى ،كما
أظهرت الدراسة ارتفاع درجات االحرتاق النفسي لدى الذكور مقارنة ابإلانث .من جهة أخرى ،كشفت
الدراسة عن وجود فروق دالة إحصاايا يف درجات االحرتاق النفسي تبعا ملتغري الرضا عن املعاش .وأخريا،
تبني وجود درجات مرتفعة من االحرتاق النفسي لدى املعلمني الصغار يف السن.
 .دراسة موسايف ونيمهيشيسامل (Mousavy&Nimehchisalem,2014()2014
وب د د د د د د د د د د د د د د د د د د د دددورمها ق د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددام ك د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددل م د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددن موس د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددايف و نيمهيشيس د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددامل
) (Mousavy&Nimehchisalem,2014,pp.39-47بدراسد د ددة ملعرفد د ددة درجد د ددات االحد د درتاق
النفسي لدى عينة من معلمي اللغة اإلنكليزية يف ماليزي وعالقته ببعض املتغريات الدميوغرافيدة مثدل السدن و
اجلنس و احلالة االجتماعية .استخدم الباحثان املنهس الكمي جلمع املعلومات حيث طبقت استمار ن مدن
إعددادمها للحصدول علدى املعلومدات الدميوغرافيدة ألفدراد العيندة ،كمدا ت اسدتخدام مقيداس ماسدالش لالحدرتاق
النفسي .وتكونت العينة من  310معلمني ومعلمات ت اختيارهم بطريقة عشدوااية .أظهدرت النتدااس ارتفداع
درجات االحرتاق النفسي لدى أفدراد العيندة الكليدة ،وتبدني وجدود فدروق دالدة إحصداايا يف درجدات االحدرتاق
النفسددي تبعدا ملتغددري اجلددنس لصددا اإلانث .وتبددني أن املعلمددني األكددرب سددنا يعددانون مددن درجددات مرتفعددة مددن
االح درتاق النفسددي مقارنددة ابملعلمددني األصددغر سددنا .وأظهددرت النتددااس أن املعلمددني املتددزوجني يعددانون درجددات
مرتفعة من االحرتاق النفسي مقارنة ابلعا بني منهم.
 .دراسة حيان وانفيدينيا ()Heiran&Navidinia,2015) )2015
وهدفت دراسة كل من حريان وانفيدينيا ) (Heiran&Navidinia,2015,pp.1-10إىل تعرف
درجات االحرتاق النفسي لدى معلمي اللغة األجنبية يف املدارس الرمسية واخلاصة يف إيران ،وعالقته ابلذكاء
االنفعايل .واستخدم املنهس الوصفي يف بع املعطيات .واستخدم الباحثان مقياسي االحرتاق النفسي
للمعلمني والذكاء العاطفي .أتلفت العينة من  100معلم ومعلمة .وأظهرت نتااس الدراسة ارتفاع درجات
االحرتاق النفسي لدى معلمي املدارس احلكومية مقارنة مبعلمي املدارس اخلاصة ،إضافة إىل وجود ارتباط
ذو داللة إحصااية مرتفعة ما بني االحرتاق النفسي والذكاء العاطفي.
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.دراسة بينفني وفيوريللي () Benevene&Fiorilli,2015))2015
أجرى بينفني و فيوريللي) (Benevene&Fiorilli,2015,pp.501-6دراسة ملعرفة مستويت
االحرتاق النفسي لدى عينة من معلمي املدارس الرمسية ،و أخرى من املدارس اخلاصة ،واستخدم الباحثون
املنهس الوصفي،كما استخدم مقياس ماسالش لالحرتاق النفسي ،وأتلفت العينة من  469معلما
ومعلمة.وأظهرت النتااس ارتفاع مستويت االحرتاق النفسي لدى معلمي املدارس الرمسية مقارنة مبعلمي
املدارس اخلاصة.
.دراسة األسدي و خلف و الوائلي و عابد و الشامي AlAsadi,Khalaf,Al

)Waaly,Abed,and Shami,2018
وابملقابل قام األسدي ،خلف ،الواالي ،عابد ،الشامي (AlAsadi,Khalaf,Al
)Waaly,Abed,and Shami,2018,pp.262-268
بدراسة هدفت إىل حتديد مستوى انتشار االحرتاق النفسي حسب اإلفادات الذاتية والعوامل املؤدية إليه
بني معلمي املدارس االبتدااية يف البصرة .وأجريت دراسة مقطعية يف  32مدرسة حكومية جلمع بياانت
اجتماعية-سكانية وبياانت متعلقة ابلعمل ابستخدام قاامة أولدنربج لالحرتاق النفسي ،وأتلفت العينة من
 706معلمني ومعلمات .أظهرت النتااس ارتفاع مستويت االحرتاق النفسي لدى املعلمني العا بني مقارنة
ابملعلمني املتزوجني .وتبني أيضا أن املعلمني اليافعني يعانون مستويت مرتفعة من االحرتاق النفسي مقارنة
ابألكرب سنا.
.دراسة آرفيدسون،،ليو،الرسون،هاكانسون،بيسون،و جبورك(( Arvidsson et )2019

)al.,2019
قام كل من آرفيدسون ،ليو ،الرسون ،هاكانسون ،بريسون ،وجبورك Arvidsson et
) )al.,2019,pp.1-13بدراسة عن االحرتاق النفسي وفعالية الذات لدى عينة من املعلمني
واملعلمات يف السويد .واعتمد املنهس الوصفي يف البحث ،كما استخدم مقياس ماسالك لالحرتاق
النفسي ،واستمارة أعدها الباحثون لقياس فعالية الذات .وأتلفت العينة من  310سويديني (من الذكور
واإلانث) .وأظهرت النتااس معاانة املعلمني و املعلمات مستويت عالية من االحرتاق النفسي من
جهة،ومعدالت منخفضة من فعالية الذات من جهة أخرى.
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.دراسة مجال الدين ويو((Jamaludine&You,2019))2019
وقام بال الدين ويو) (Jamaludine&You,2019,pp.1-5بدراسة عن عالقة االحرتاق
النفسي مبتغري اجلنس وعدد سنوات اخلربة واملستوى التعليمي .وقد ت إستخدام املنهس املسحي يف الدراسة
واعتمد مقياس ماسالش لقياس االحرتاق النفسي إضافة إىل استمارة بياانت شخصية من إعداد الباحثني.
وتكونت عينة البحث من  31معلما ومعلمة .أظهرت النتااس ارتفاع درجات االحرتاق النفسي لدى
املعلمني بغض النظر عن عدد سنوات اخلربة.
تعقيب على الدراسات السابقة
يتضح من الدراسات السابقة أمهية دراسة االحرتاق النفسي لدى معلمي املدارس ،ملا تتضمنه مهنة
التدريس من ضغوط نفسية وجسدية ،هلا إنعكاسات سلبية على املعلمني .يف الواقع ،هدفت بعض
الدراسات إىل معرفة عالقة االحرتاق النفسي ببعض املتغريات الدميوغرافية (العمر ،اجلنس ،واحلالة
االجتماعية) للمعلمني ،بينما هدفت دراسات أخرى إىل معرفة عالقة االحرتاق النفسي ابلرضا عن مستوى
الدخل ونوع املدرسة (خاصة أم رمسية) .أما البحث احلايل فقد اهتم بدراسة درجات االحرتاق النفسي
لدى املعلمني يف املدارس وعالقته جبميع تلك املتغريات ،إضافة إىل دراسة متغريات أخرى جمتمعة (اجلنس،
الرضا عن مستوى الدخل ،العمر ،احلالة االجتماعية ،املراحل الدراسية ،نوع املدرسة رمسية كانت أو
خاصة ،وسنوات اخلربة).
من جهة أخرى ،مشلت عينات أغلبية تلك الدراسات اجلنسني (الذكور واإلانث) ،وهو ما ينطبق على
البحث احلايل أيضا .وابملقابل ،استخدمت غالبية الدراسات السابقة مقياس ماسالش لالحرتاق النفسي،
بينما قلة من الدراسات اعتمدت على إعداد الباحثني أنفسهم مقياسا لالحرتاق النفسي .وقد استخدم
البحث احلايل أيضا مقياس ماسالش لالحرتاق النفسي.
-6منهج البحث:
اعتمد املنهس الوصفي التحليلي يف البحث احلايل ،وهو منهس يعتمد على دراسة الظاهرة يف
الواقع ،ووصفها بدقة والتعبري عنها كما وكيفا يف تصنيف املعلومات ،وتنظيمها والسعي لفهم عالقات

الظاهرة املدروسة مع غريها من املتغريات ،والوصول إلستنتاجات تسهم يف تطوير الواقع املدروس.
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-7حدود البحث املكانية والزمنية:
جرى البحث يف الفرتة املمتدة من شهر أيلول إىل شهر كانون األول يف العام .2019والنتااس اليت ت
احلصول عليها تطبق على ا تمع احمللي الذي جرى فيه البحث .أما ابلنسبة حلدود البحث املكانية
فتتجلى ابملدارس اخلاصة والرمسية الواقعة يف نطاق العاصمة بريوت.
-8جمتمع البحث:
أتلف جمتمع البحث من معلمي املدارس الرمسية و اخلاصة يف بريوت ،وعددهم  2218معلما ومعلمة
حبسب إحصاءات املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء ( ،2018ص. )37
العينة:
أتلفت عينة البحث من  260معلما ومعلمة ( 99معلما) و( 161معلمة) ،تراوحت أعمارهم ما بني 21
سنة وما فوق ،ت اختيارهم بطريقة العينة الطبقية العشوااية ،بواقع  26معلما ومعلمة من  10مدارس
خاصة ورمسية يف بريوت .وقد شكلت العينة حنو  %12من ا موع الكلي للمعلمني واملعلمات يف حمافظة
بريوت ،الذي يساوي  2218معلما ومعلمة (املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء ،2018،ص .)37ويوضح
جدول رقم ( )1خصااص عينة الدراسة
جدول()1

خصائص عينة البحث
اجلنس

التكرار

النسبة

ذكر

99

%38.1

أنثى

161

%61.9

اجملموع

260

%100

احلالة االجتماعية

التكرار

النسبة

أعزب

181

%69.6

متزوج

79

%30.4

اجملموع

260

%100

العمر

التكرار

النسبة

من  21إىل  25سنة

49

%18.8
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من  26إىل  30سنة

104

%40.0

من  31إىل  35سنة

69

%26.5

 35سنة وما فوق

38

%14.6

اجملموع

260

%100

يشري جدول ( )1إىل أن نسبة املستطلعني الذكور هي  ،%38.1و  %61.9من املستطلعات اإلانث .كما
يشري إىل أن  % 69.6من املستطلعني هم من املعلمني العا بني ،مقابل  %30.4من املتزوجني .أيضا يشري
اجلدول إىل تنوع املراحل العمرية بني املستطلعني.
-9أدوات البحث:
ت إعداد قاامة من األسئلة عن املعلومات الشخصية واملهنية للمعلمني (اجلنس ،احلالة االجتماعية العمر،
الرضا عن مستوى الدخل ،سنوات اخلربة ،املراحل الدراسية اليت يدرس فيها املعلم) .ولقياس معدالت
االحرتاق النفسي لدى املعلمني و املعلمات استخدم مقياس ماسالش لالحرتاق النفسي &(Maslach
)،Jackson,1981,p.101وهو سلَّم اقرتحه كل من  Maslachو Jacksonعام  1981ملهن
ويتكون
ساعدة (األساتذة ،املدرسني ،الشرطة)،يقيس أعراض االحرتاق النفسيَّ ،
القطاع الصحي ومهن املُ َ
من  22بندا يسمح بعرض الدرجات الثالثة لالحرتاق النفسي .وقد ت بناء بنود املقياس على شكل
عبارات تستوضح شعور الفرد حنو مهنته ،حبيث جييب الفرد حسب سلَّم متدرج من  7إحتماالت ترتاو
بني "أبدا" إىل "كل يوم".وعلى املعلِّم املستطلع أن جييب على كل بند ابلتعبري عن شدَّة ردود
ُ ُ
أفعاله.وللتنقيط استخدمت أرقام ترتاو بني  0و ،6لتدل على درجة ممارسة السلوكات (البنود) اليت ت
السؤال عنها ،وذلك على الشكل اآل
أبدا  0مرات قليلة ابلسنة  1مرة ابلشهر  2مرات قليلة ابلشهر  3مرة يف األسبوع  4مرات قليلة يف
األسبوع  5كل يوم 6
ويصنف األفراد وفقا ملقياس ماسالك على أساس درجات االحرتاق لديهم اليت قد ترتاو بني مرتفعة أو
وتقسم الدرجات مثلما هو موضح أدانه
معتدلة أو منخفضة حبسب درجة االحرتاقَّ ،
 االحرتاق النفسي منخفض الشدة من  0إىل  43درجة. االحرتاق النفسي املعتدل من  44إىل  87درجة.105
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 االحرتاق النفسي مرتفع الشدة من  88إىل  128درجة.وأما عن اخلواص السيكومرتية للمقياس ،فهو يتمتع مبعدل إتساق داخلي مرتفع (على أبعاده الثالثة)،كما
تبلد الشعور  0.79نقص الشعور
هو مبني يف الشكل اآل اإلجهاد اإلنفعايل 0.90
ابإلجنا  0.71وبلغ معامل ثبات ألفا كرونباخ (على أبعاده الثالثة) ،ما يلي اإلجهاد اإلنفعايل 0.82
و تبلد الشعور  0.60و نقص الشعور ابإلجنا Maslach & Jackson, 1986,pp.14-0.80
.)32وقد ت تقنني املقياس يف البيئة احمللية على عينة عشوااية من املعلمني قوامها 100معلم ( 50ذكرا و
 50أنثى) ،من املدارس الرمسية و اخلاصة.ت حساب ثبات االختبار مث إعادة االختبار،وبلغ معامل االرتباط
،0.88وهو معامل ارتباط جيد.وحلساب الصدق،ت اعتماد طريقة حساب معامالت االرتباط بني
درجات املقاييس الفرعية والعالمة الكلية لالختبار،وأتت النتااس على الشكل اآل  0.75معامالت
االرتباط بني املقياس الكلي واإلجهاد االنفعايل ،و 0.77معامالت االرتباط بني املقياس الكلي و تبلد
الشعور،و 0.82معامالت االرتباط بني املقياس الكلي و نقص الشعور ابإلجنا ،ما يدل على أن املقياس
يتمتع بدرجات ثبات و صدق عاليتني.

إجراءات تطبيق املقياس:
ت بع بياانت البحث امليدانية يف شكل مقابالت فردية ،وأحياان باعية مع أفراد عينة البحث (املعلمني)،
يف املكاتب املخصصة للمعلمني يف املدارس اليت مشلها البحث .وبعد شر أهداف البحث ،ت تو يع
إستمارة خمصصة لإلجابة عن أسئلة تتعلق مبعلومات شخصية عن املعلم (اجلنس (أنثى/ذكر) ،السن ،احلالة
االجتماعية (متزوج /أعزب) ،الرضا عن مستوى الدخل ،سنوات اخلربة املراحل الدراسية اليت يدرسها
املعلم ،ونوع املدرسة (رمسية /خاصة) .بعد ذلك أعطي كل معلم نسخة من مقياس االحرتاق النفسي بعد
أن ت تفسري وشر كيفية اإلجابة عن فقراته.

-10األساليب اإلحصائية:
الستخراج النتااس اإلحصااية ،ت استخدام نظام  SPSSاإلحصااي يف البحث ،وهو النظام املعتمد يف
األحباث والدراسات النفسية واالجتماعية .وت حساب املتوسطات واالحنرافات املعيارية ،واختبار "ت"
للمجموعات املستقلة لتحديد داللة الفروق بني املتوسطات .ولدى حساب أوجه االرتباط ملتغريين اثنني،
اعتمد معامل ارتباط بريسون .وجتدر اإلشارة إىل أن نظام  SPSSيتيح للباحث إمكانية إجنا مثل هذه
االختبارات واملقاييس.
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-11النتائج:
سعيا الستخراج النتااس ،ت استخدام الطرق اإلحصااية اآلتية املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية،
واختبار(ت) لتحديد داللة الفروق بني املتوسطات.
وفيما يلي عرض ألسئلة البحث وفروضه ،ونتااس املعاجلات اإلحصااية

ما درجات االحرتاق النفسي لدى املعلمني يف لبنان؟ لإلجابة على هذا السؤال ،ت حساب النسب
املئوية إلجاابت املعلمني على مقياس االحرتاق النفسي .ويشري جدول رقم ( )2إىل ارتفاع درجات
االحرتاق النفسي لدى املعلمني.
جدول رقم ()2

النسب املئوية ألعداد املعلمني على مقياس االحرتاق النفسي
مستوايت االحرتاق النفسي

النسبة

التكرار

إحرتاق نفسي ضعيف

27

%10.4

إحرتاق نفسي مرتفع

233

%89.6

ا موع

260

%100

يشري جدول رقم ( )2إىل أن غالبية املعلمني املستطلعني توجد لديهم درجات مرتفعة من االحرتاق
النفسي ،بنسبة .%89.6
هل توجد فروق يف درجات االحرتاق النفسي لدى املعلمني حبسب اجلنس (ذكر ،أنثى)؟
ولإلجابة على هذا السؤال ت حساب قيمة "ت" لتحديد داللة الفروق بني متوسط االحرتاق النفسي
واجلنس .ويشري جدول رقم ( )3إىل حتقق الفرض األول توجد فروق ذات داللة إحصااية عند مستوى
داللة  0.05بني متوسط درجات االحرتاق النفسي تبعا ملتغري اجلنس.
جدول رقم ()3

اختبار"ت" للمجموعات املستقلة بني االحرتاق النفسي و اجلنس
مقياس

االحرتاق
النفسي

اجلنس

العدد

املتوسط

اإلحنراف

الداللة

أنثى

99

60.8

15.3

0.046

ذكر

161

57.2

13.8

احلسايب
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اإلحصائية

النتيجة
دالة
إحصاايا
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يشري جدول رقم ( )3إىل أن درجة االحرتاق النفسي لدى املعلمات اإلانث أعلى منها لدى املعلمني
الذكور.

هل توجد فروق يف درجات االحرتاق النفسي لدى املعلمني حبسب الرضا عن مستوى الدخل؟
لإلجابة عن هذا السؤال ،ت حساب قيمة "ت" لتحديد داللة الفروق بني متوسط االحرتاق النفسي
والرضا عن مستوى الدخل .ويشري جدول رقم ( )4إىل حتقق الفرض الثاين توجد فروق ذات داللة
إحصااية عند مستوى داللة  0.05بني متوسط درجات االحرتاق النفسي تبعا ملتغري الرضا عن مستوى
الدخل.
جدول رقم ()4

اختبار "ت" للمجموعات املستقلة بني االحرتاق النفسي والرضا عن مستوى الدخل
مقياس

االحرتاق
النفسي

الرضا عن العدد

مستوى
الدخل

املتوسط

احلسايب

اإلحنراف

املعياري

نعم

15

48.2

12.1

كال

245

59.2

14.4

الداللة

اإلحصائية
0.004

النتيجة

دالة
إحصاايا

يشري جدول رقم ( )4إىل أن املعلمني غري الراضني عن مستوى دخلهم عرضة لالحرتاق النفسي أكثر من
الراضني عن مستوى دخلهم.

هل توجد فروق يف درجات االحرتاق النفسي لدى املعلمني حبسب العمر؟
لإلجابة عن هذا السؤال ،ت حساب قيمة "ت" لتحديد داللة الفروق بني متوسط االحرتاق النفسي
والعمر .ويشري جدول رقم ( )5إىل حتقق الفرض الثالث " توجد فروق ذات داللة إحصااية عند مستوى
داللة  0.05بني متوسط درجات االحرتاق النفسي تبعا ملتغري العمر".
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جدول رقم ()5

اختبار"أنوفا" بني االحرتاق النفسي ومتغي العمر

مقياس

االحرتاق
النفسي

العمر

العدد

املتوسط

اإلحنراف الداللة

من 21إىل  25سنة

49

49.5

9.3

من  26إىل  30سنة

104

51.7

8.1

من  31إىل  35سنة 69

64.3

13.2

38

78.5

12.0

 35سنة وما فوق

املعياري

احلسايب

النتيجة

اإلحصائية

دالة
إحصاايا

0.000

يشري جدول رقم ( )5إىل أنه كلما اد عمر املعلم أصبح أكثر عرضة لالحرتاق النفسي .كما يتبني أيضا أن
درجات االحرتاق النفسي للفئات العمرية ضمن درجة االحرتاق النفسي املرتفع (.)87 -44
هل توجد فروق يف درجات االحرتاق النفسي لدى املعلمني حبسب احلالة االجتماعية (متزوج  /غي

متزوج)؟
لإلجابة عن هذا السؤال ،ت حساب قيمة "ت" لتحديد داللة الفروق بني متوسط االحرتاق النفسي
واحلالة االجتماعية .ويشري جدول رقم ( )6إىل حتقق الفرض الرابع " توجد فروق ذات داللة إحصااية عند
مستوى داللة  0.05بني متوسط درجات االحرتاق النفسي تبعا ملتغري احلالة االجتماعية.
جدول رقم ()6

اختبار "ت" للمجموعات املستقلة بني االحرتاق النفسي ومتغي احلالة االجتماعية
العدد

املتوسط

اإلحنراف

الداللة

احلالة

أعزب

181

51.2

8.1

0.000

متزوج

79

75.4

11.4

االجتماعية
مقياس

االحرتاق

احلسايب

املعياري

اإلحصائية

النفسي

يشري جدول رقم ( )6إىل أن املعلم املتزوج ،أكثر عرضة لالحرتاق النفسي من املعلم العا ب.
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هل توجد فروق يف درجات االحرتاق النفسي لدى املعلمني ابختالف املراحل الدراسية؟
لإلجابة على هذا السؤال ،ت حساب قيمة "ت" لتحديد داللة الفروق بني متوسط االحرتاق النفسي
واملراحل الدراسية .ويشري جدول رقم ( )7إىل حتقق الفرض اخلامس " توجد فروق ذات داللة إحصااية
عند مستوى داللة  0.05بني متوسط درجات االحرتاق النفسي تبعا ملتغري املراحل الدراسية".
جدول رقم ()7

اختبار "ت" للمجموعات املستقلة بني االحرتاق النفسي ومتغي املرحلة الدراسي
العدد

املتوسط

اإلحنراف

الداللة

املرحلة

اإلبتدااي

71

58.6

15.4

0.005

املتوسط

129

60.9

14.7

الثانوي

60

53.6

11.5

الدراسية

مقياس

االحرتاق
النفسي

احلسايب

املعياري

اإلحصائية

النتيجة
دالة
إحصاايا

يشري جدول رقم ( )7إىل أن املعلم الذي يدرس املرحلة الثانوية ،أقل عرضة لالحرتاق النفسي من غريه من
املعلمني الذين يدرسون يف املراحل الدراسية األخرى.
هل توجد فروق يف درجات االحرتاق النفسي بني معلمي املدارس اخلاصة مقارنة مبعلمي املدارس

الرمسية؟
لإلجابة على هذا السؤال ،ت حساب قيمة "ت" لتحديد داللة الفروق بني متوسط االحرتاق النفسي ونوع
املدرسة .ويشري جدول رقم ( )8إىل حتقق الفرض السادس " توجد فروق ذات داللة إحصااية عند مستوى
داللة  0.05بني متوسط درجات االحرتاق النفسي تبعا ملتغري نوع املدرسة".
جدول رقم ()8

اختبار "ت" للمجموعات املستقلة بني االحرتاق النفسي و متغي نوع املدرسة
نوع

املدرسة
مقياس

االحرتاق
النفسي

مدرسة
رمسية
مدرسة
خاصة

العدد

املتوسط

اإلحنراف

الداللة

183

61.4

15.1

0.000

77

احلسايب

51.7
110
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10.1

اإلحصائية

النتيجة
دالة
إحصاايا
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يشري جدول رقم ( )8إىل أن معلمي املدارس الرمسية أكثر عرضة لالحرتاق النفسي من معلمي املدارس
اخلاصة.
هل توجد فروق يف درجات االحرتاق النفسي لدى املعلمني إبختالف سنوات اخلربة؟
لإلجابة على هذا السؤال ،ت حساب قيمة "ت" لتحديد داللة الفروق بني متوسط االحرتاق النفسي
وسنوات اخلربة .ويشري جدول رقم ( )9إىل حتقق الفرض السادس " توجد فروق ذات داللة إحصااية عند
مستوى داللة  0.05بني متوسط درجات االحرتاق النفسي تبعا ملتغري سنوات اخلربة".
جدول رقم()9

اختبار أنوفا بني مقياس االحرتاق النفسي ومتغي سنوات اخلربة
سنوات
اخلربة

مقياس

االحرتاق
النفسي

العدد

أقل من 38 3
سنوات

املتوسط

اإلحنراف

الداللة

49.1

9.3

0.000

احلسايب

املعياري

من  3إىل 161
 10سنوات

54.2

10.6

أكثر من 61
 10سنوات

75.9

11.8

اإلحصائية

النتيجة
دالة
إحصاايا

يشري جدول رقم ( )9إىل أنه كلما ادت سنوات اخلربة لدى املعلم ،أصبح أكثر عرضة لالحرتاق النفسي.
تفسي النتائج:
هدف البحث إىل دراسة االحرتاق النفسي ،لدى عينة من معلمي املدارس الرمسية واخلاصة يف بريوت ،إذ
من املعلوم أن العاصمة حتتوي عادة على معظم املؤسسات احلكومية والرتبوية على اختالف مستويهتا.
وهدف أيضا إىل معرفة عالقة االحرتاق النفسي بعدد من املتغريات مثل اجلنس ،العمر ،احلالة االجتماعية،
الرضا عن مستوى الدخل ،املراحل الدراسية اليت يدرسها املعلم ،سنوات اخلربة ،نوع املدرسة (رمسية أم
خاصة).
وقد أظهرت نتااس البحث احلايل أن معلمي املدارس الرمسية واخلاصة يف لبنان يعانون االحرتاق النفسي.
وتبني أن نسبة املعلمني ذوي املستوى املرتفع من االحرتاق النفسي قد بلغت ، %89.6يف حني بلغت نسبة
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املعلمني ذوي االحرتاق النفسي الضعيف .،%10.4وقد تقاطعت نتااس البحث احلايل مع نتااس العديد من
األحباث اليت أجريت على عينات املعلمني ،اليت أشارت إىل أن أغلبية العاملني يف مهنة التعليم هم معرضون
(Arvidsson
et
;al.,2019,pp.1-13
النفسي
لالحرتاق
).Barutcu&Serinkan,2013,pp.1-13فمن املعلوم أن مهنة التدريس من أكثر املهن اليت
تكثر فيها الضغوط النفسية ملا تنطوي عليه من أعباء و مسؤوليات و ضغوطات مستمرة ،إضافة إىل
املشاكسات واالستفزا ات اليت يتعرض هلا املعلم من قبل تالميذه وغريهم من العاملني يف املدرسة.
من جهة أخرى ،أظهرت نتااس البحث ارتفاع درجات االحرتاق النفسي لدى املعلمات اإلانث مقارنة
ابملعلمني الذكور ،وهو أمر كانت قد أكدته دراسات أخرى(Lau, et al.,2005,pp.491-
).516) (Mousavy&Nimehchisalem,2014,pp.39-47وقد يعزى هذا األمر
إىل عدم تع اإلانث ابلسلطة الكافية يف أماكن عملهن أسوة ابلرجال ،واخنفاض تقدير الذات لديهن ،
وصعوبة التوفيق بني الواجبات العاالية و متطلبات العمل ،والوقت القصري الذي تقضيه اإلانث العامالت
مع أفراد عااالهتن بسبب الوقت الذي تستغرقه يف العمل خارج املنزل.إال أن نتااس البحث تتعارض مع
نتااس أحباث أخرى كشفت عن ارتفاع درجات االحرتاق النفسي لدى الذكور أكثر من اإلانث
). (Barutcu&Serinkan,2013,pp.18-322
وكشفت نتااس البحث عن أن املعلمني غري الراضني عن مستوى دخلهم عرضة لالحرتاق النفسيأكثر من
الراضني عن مستوى دخلهم .وهو أمر أكدته أيضا نتااس أحباث أخرى
).(Barutcu&Serinkan,2013,pp.18-322
يف الواقع ،يوجد إباع لدى العلماء على أمهية رضى األفراد عن دخلهم جلهة رفع الرو املعنوية لديهم
وحتفيزهم على العمل واإلنتاج .فشعور األفراد أبن ما يتقاضونه يعد غري كاف لتلبية حاجاهتم وحاجات
أفراد عااالهتم ،وقد يشعرهم ابلضغوط واالحرتاق النفسي). (Smith,et al.,2007,pp.50-53
من جهة أخرى ،تبني أنه كلما ا داد عمر املعلم أصبح أكثر عرضة لالحرتاق النفسي ،وقد تقاطعت هذه
النتيجة مع نتااس أحباث أخرى حول عالقة االحرتاق النفسي والتقدم ابلعمر
).(Mousavy&Nimehchisalem,2014,pp.39-47
ويعزو العلماء هذا األمر إىل كثرة الشكاوى اليت تصدر عن األفراد مع تقدمهم ابلسن ،إلصابتهم ابألمراض
املتعددة وضعف قواهم اجلسدية عموما ،إضافة إىل ضعف احلواس والشعور ابلضيق من ضغوطات العمل.
(Toppinen,Ojajrrvi,Vaananen,Kalimo,&Jappinen,2005,pp.18112
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)27إال أن نتااس أحباث أخرى أظهرت عكس ذلك،إذ كشفت عن ارتفاع درجات االحرتاق النفسي لدى
املعلمني اليافعني ،مقارنة ابملعلمني الكبار يف السن(Barutcu&Serinkan,2013,pp.18-
).322;AlAsadi,et al.,2018,pp.262-268
وأظهرت نتااس ارتفاع درجات االحرتاق النفسي لدى املعلمني املتزوجني مقارنة مع املعلمني العا بني ،وهو
ص)149-3
أخرى(مهدي،2012،ص
أحباث
نتااس
مع
يتقاطع
ما
)(Mousavy&Nimehchisalem,2014,pp.39-47إال أن هناك دراسات أخرى أشارت
إىل ارتفاع درجات االحرتاق النفسي لدى العا بني أكثر من املتزوجني )(AlAsadi,et al.,2018
أيضا كشفت نتااس البحث احلايل عن أن املعلمني الذين يدرسون املرحلة الثانوية أقل عرضة لالحرتاق
النفسي من غريهم من األساتذة الذين يدرسون ابقي املراحل الدراسية.وتتفق هذه النتيجة مع نتااس أحباث
أخرى (مهدي،2012،ص ص . (Alexender,et al.,2013,pp.349-355) )149-3وقد
يعزى هذا األمر إىل ا ديد عدد الطالب يف املرحلتني االبتدااية واملتوسطة مقارنة ابملرحلة الثانوية ،وتتضمن
عادة من استطاع أن ينجح و يرفع إىل املرحلة الثانوية األخرية قبل دخول اجلامعة.أيضا من املرجح أن
يكون تالمذة املرحلة الثانوية أكثر نضجا و امتثاال لتعليمات أساتذهتم و القيمني عليهم يف املدرسة.
وعلى صعيد آخر،كشفت نتااس البحث عن ارتفاع درجات االحرتاق النفسي لدى أساتذة املدارس
الرمسية ،مقارنة أبساتذة املدارس اخلاصة.وتتقاطع هذه النتيجة مع نتااس أحباث أخرى توصلت إىل النتيجة
ذاهتا)  ، (Benevene&Fiorilli,2015,pp.501-(6وقد يعزى هذا األمر إىل أن املدارس
الرمسية تكون عادة مكتظة أبعداد التالميذ مقارنة ابملدارس اخلاصة حيث يتوافر فيها أعداد املعلمني مبا
يتالام مع أعداد التالميذ املتواجدين يف الصفوف،كما أن الظروف املادية و الصحية يف املدارس الرمسية
غري مرحية وغري مكتملة مقارنة مبا هي عليه يف املدارس اخلاصة.أيضا أجور العاملني يف املدارس اخلاصة
هي أعلى من أجور العاملني يف املدارس الرمسية(.)Sullivan, et al.,2014,pp.739-763
وأخريا،كشفت نتااس البحث عن أن درجات االحرتاق النفسي ترتفع لدى املعلمني الذين ترتفع لديهم
سنوات خربة التدريس.وتتقاطع هذه النتااس مع نتااس أحباث أخرى) دابيب،2012،ص ص.)99-85وقد
يعزى هذا األمر إىل حالة الضغوط الطويلة األمد اليت ير حتت وطأهتا املعلمون،الذين يقضون فرتة طويلة
يف مهنة التدريس ( .)Abenavoliet al.,2013,pp.57-69يف املقابل،توجد بعض األحباث اليت
توصلت إىل نتااس مغايرة ،إذ أشارت إىل ارتفاع درجات االحرتاق النفسي لدى املعلمني مهما بلغ عدد
سنوات اخلربة لديهم ).)Jamaludin&You,2019,pp.1-5
113
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خالصة القول ،تتنوع ردود فعل األفراد حيال تعرضهم للضغوط املهنية (ومنها مهنة التدريس) ،فبعضها
يتكيف معها وبعضها اآلخر يفشل يف التوافق والتكيف ،فيصل إىل مرحلة االحرتاق النفسي.ومن املعلوم
أن لالحرتاق النفسي آىلرا خطرية على املعلم والتالميذ على حد سواء .فقد يشعر حتت أتثري االحرتاق
النفسي ابلالمباالة  ،وقلة الدافعية ،وفقدان القدرة على اإلبتكار ،والتصرف على حنو آيل مفتقر إىل
الشعور ابالنتماء احلقيقي لعمله .واليقتصر الشعور ابالحرتاق النفسي على الذكور فقط ،بل قد يصيب
اإلانث أيضا .وقد كشفت نتااس البحث احلايل عن ارتفاع درجات االحرتاق النفسي لديهن مقارنة
بزمالاهن املعلمني .فباإلضافة إىل األعباء املهنية امللقاة على عاتق املعلمات،يواجههن العديد من صعوابت
التوافق يف حياهتن األسرية واملنزلية نتيجة تعدد أدوارهن الوظيفية ،ما يؤثر يف درجة توافقهن مع متطلبات
هذه البيئة املتغرية.
-12مقرتحات البحث
 العمل على حتسني أوضاع املعلمني االجتماعية واالقتصادية ،السيما معلمي املدارس الرمسية. وضع إسرتاتيجيات فاعلة ترتجم أبنشطة يتعز من خالهلا رو التعاضد والتفاعل االجتماعي ،وتعملعلى كسر الروتني والر بة لدى املعلمني يف املدارس ،وتقيهم من خطر اإلصابة ابالحرتاق النفسي.
 القيام ابملزيد من الدراسات حول االحرتاق املهين لدى فئات أخرى من األفراد على أن تكون دوريةعلى نفس العينة ،توخيا للمزيد من الدقة يف النتااس ،إذ قد حيدث أن تكون حالة االحرتاق النفسي عارضة
وغري داامة ،ومتعلقة أبسباب وظواهر من النوع اليت تسهل معاجلته ،وال يكون حالة داامة تشكل جزءا من
حالة املعلم.
 إرشاد املعلمني إىل كيفية مقاومة الضغوط املهنية والنفسية كي ال تتحول إىل احرتاق نفسي يهددصحتهم النفسية واجلسدية ينعكس سلبا على أدااهم املهين.
 اإلفادة من وساال وتقنيات التعليم املتطورة اليت تستند إىل دور اآلليات املساعدة اليت ختفف اجلهدوالضغط عن املعلم يف الشر والتواصل مع التالمذة.
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