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انتشار االحرتاق النفسي لدى االختصاصي االجتواعي

مبدارس التعلين العام والرتبية اخلاصة يف ضوء عدد هن
املتغريات الدميوجرافية

الممخص_ ىدفت الدراسة الحالية إلى الوقوؼ عمى الفروؽ بيف

النظاـ التعميمي ،وأف نجاح المعمميف في مينة التدريس يتأثر

الديمغرافية ،مثؿ :الجنس ،الخبرة ،التأىيؿ ،الوضع االقتصادي،

يبدييا المعمموف في مواقفيـ التعميمية قد تؤثر عمى قدرتيـ

االختصاصييف االجتماعييف في االحتراؽ النفسي وبعض المتغيرات

بمدى توافقيـ وتجانسيـ مع ذواتيـ واآلخريف ،واالنفعاالت التي

والتعميـ .وقد تكونت العينة مف ( )213اختصاصي واختصاصية

المينية وكفاءتيـ اإلنتاجية [ .]1ويرى السمادوني [ ]2أف النجاح

اجتماعية بواقع ( )132اختصاصي و( )81اختصاصية اجتماعية،

الميني يتطمب أف يتحمى الفرد بمجموعة مف القدرات الوجدانية،

تـ اختبارىـ مف االختصاصييف االجتماعييف في مدارس التربية العامة

تظير في مداركو ومشاعره وانفعاالتو والتحكـ في نزواتو

ومدارس التربية الخاصة في محافظتي األحمدي ومبارؾ .وقدـ

ونزعاتو ،أي في قدرتو عمى إدارة حياتو الوجدانية بذكاء وقراءة

استخدـ الباحثوف مقياس االحتراؽ النفسي واستمارات بيانات عامة

مشاعر اآلخريف والتفاعؿ معيا بمرونة في عبلقتو معيـ .لذلؾ،

لمتحقؽ مف تساؤالت الدراسة ،بعد التحقؽ مف صدؽ وثبات مقياس

فمينة التعميـ ،مينة إنسانية اجتماعية خدمية ،لكنيا مف أكثر

االحتراؽ النفسي .وأظيرت النتائج أف انتشار االحتراؽ النفسي لدى

الميف معاناة وتعرضاً لمضغوط واالحتراؽ النفسي والميني،

االختصاصييف االجتماعييف مرتفعة بالمقارنة مع االختصاصييف الذيف

لما تتطمبو مف كفاءات وميارات وتوافؽ نفسي في المواقؼ
وذلؾ ّ
المختمفة ،داخؿ البيئة المدرسية وخارجيا .إضافة إلى وجود

ال يعانوف مف االحتراؽ النفسي ،وأف نسبة االحتراؽ النفسي لدى

االختصاصييف االجتماعييف في المدارس ذوي االحتياجات الخاص
أعمى منو لدى االختصاصييف االجتماعييف في المدارس العامة ،كما

أعباء ومطالب ومسؤوليات متعددة تمقى عمى عاتؽ المعمميف

أف االحتراؽ النفسي لدى االختصاصييف االجتماعييف يتأثر بمتغيرات

والتي قد تؤثر عمى دافعيتيـ وعبلقاتيـ االجتماعية داخؿ الصؼ

الجنس والخبرة والتأىيؿ ،والوضع االجتماعي .وقد قدـ الباحثوف

وخارجو .فقد أشارت العديد مف البحوث الدراسات في ىذا

مجموعة مف المقترحات التي تتفؽ مع النتائج الحالية ،وتوجيو االنتباه

المجاؿ مثؿ :دراسة محمود [ ،]3السرطاوي [ ،]4البطاينة

إلى االىتماـ بيذه الفئة مف قبؿ المعنييف لمحد مف ىذا االحتراؽ

الكممات المفتاحية :االحتراؽ النفسي ،االختصاصييف االجتماعييف،

والجوراني [.[7] Abo Al-dyiar and Salem, [6] ]5
Alkhateeb,. Mutkins, Brown, [8] Caroli Sagone
] & Kraishan,. & Slah, [9إلى أف المعمـ يواجو ضغوطاً

 .1المقدمة

وانجازه وعبلقتو مع زمبلئو وتبلميذه والمؤسسة التي يعمؿ بيا،

النفسي لدى االختصاصييف االجتماعية لتحسيف أدائيـ الميني.
متغيرات ديمغرافية.

نفسية مينية وشخصية تؤثر سمباً عمى شخصيتو وصحتو

زمنا كثرت فيو وتعددت روافد
يعيش اإلنساف المعاصر ً
الضغوط النفسية ،وامتاز ىذا العصر بالتغير السريع والمتبلحؽ،

وفي حاؿ استمرارىا مع وجود عوامؿ أخرى قد يؤدي إلى ما
يعرؼ بظاىرة االحتراؽ النفسي . Burnout

مما جعؿ الفرد يواجو الكثير مف التحديات في طريؽ تحقيؽ

وقد ناؿ االحتراؽ النفسي ) (Burnoutاىتماـ الباحثيف

حيث إف اإلصبلح والتغيير الذي ال يستند إلى التربية يكوف

لما ألىمية الدور الذي يمعبو المعمـ في المدرسة وفي
التدريس ّ
المجتمع التربوي .وأشار العديد مف الباحثيف إلى ظاىرة االحتراؽ

أىدافو وتمبية احتياجاتو وصوالً لمتوافؽ الشخصي واالجتماعي.
وتُّعد التربية محور التقدـ وحجر الزاوية في كؿ تطوير واصبلح،

خبلؿ السنوات األخيرة خاصةً في الميف اإلنسانية ،كمينة

مصيره الفشؿ؛ ألنو ال يمبث أف يضمحؿ ويزوؿ .والمعمـ

النفسي مثؿ دراسة كؿ مف :السرطاوي []4؛ ومحمود []3؛ والفرح

التعميمية ،ويتخذا مرك اًز رئيسياً في المنظومة التعميمية باعتبارىما

وسالـ []12؛ ودياف [ ]14وغيرىـ ،مف الذيف قاموا بدراسات

واالختصاصي االجتماعي في المدرسة ىما أحد أركاف العممية

[]10؛ وعريبات والخرابشة []11؛ عبدالرحمف وعياصرة []12؛

أىـ العناصر المؤثرة في فاعمية وجودة التعميـ وتحقيؽ أىداؼ

حوؿ ىذه الظاىرة عمى فئة المعمميف ورصد أسبابيا ومظاىرىا
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وعبلقتيا ببعض المتغيرات والتقميؿ مف أخطار ىذه الظاىرة.

اإلجياد ،والتشاؤـ واإلحباط ،وقمة الدافعية ،ومشكبلت في النوـ،

فمف األسباب المؤدية لحدوثيا :الضغوط النفسية المينية

باإلضافة إلى عدـ قدرتو عمى مواجية متطمبات العمؿ وتنفيذىا،

المستمرة ،إلى جانب نقص المساندة اإلدارية وزيادة حجـ العمؿ
عف الحد المعقوؿ ،وانخفاض الدعـ المادي والمعنوي...الخ،

مما يدفعو لمميؿ نحو األعماؿ الكتابية بدالً مف التفاعؿ مع

الطمبة ومواجيتيـ ،وبالتالي قد يصبح االختصاصي االجتماعي

وتؤدي ىذه األسباب بالغياب المتكرر – السمبية لممعمـ في

متشائماً وضعيفاً في قدرتو عمى تحمؿ أعباء العمؿ.

لذلؾ ،يسعى الباحثوف مف ىذه الدراسة إلى رصد ظاىرة

التعامؿ مع المحيطيف – اإلحساس بالممؿ والتعب واإلحباط

انتشار االحتراؽ النفسي لدى عينة مف االختصاصييف

واإلرىاؽ وترؾ العمؿ [.[15

االجتماعييف بيؼ التعرؼ عمى حجـ ىذه الظاىرة لدييـ

ويزداد االىتماـ حالياً باالختصاصي االجتماعي Social

 Workerفي قطاع التعميـ ،باعتباره الثروة الحقيقية لتنمية قطاع

وخصوصاَ العامميف في المدارس العامة ومدارس التربية الخاصة

لبلىتماـ بو واالستفادة مف طاقاتو الكامنة ،وتخفيؼ ضغوط
العمؿ التي يواجييا في أثناء عممية إرشاد الطمبة ،وعمى وجو

 .2مشكمة الدراسة

تعد مينة التدريس والتوجيو مف الميف التي ال تخمو مف

الخصوص الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة وبصورة متكاممة،

المعوقات والضغوطات التي تحوؿ دوف قياـ المعمـ بمياـ

في ضوء بعض المتغيرات الديمغرافية.

التعميـ العاـ والتربية الخاصة ،مما دفع الجيات المختصة

يتـ مف خبلليا تحميؿ ظاىرة االحتراؽ النفسي التي تُعد مف أكثر
الظواىر النفسية األكثر انتشا اًر في قطاع التعميـ العاـ والتربية

المتوقع .وتنبع مشكمة الدراسة مف أف ظاىرة االحتراؽ النفسي،

وتصرفاتو وردود أفعالو وانتاجو الدراسي .ويعد موضوع االحتراؽ

وينتج عنيا مشاكؿ وآثار سمبية تؤثر عمى االختصاصي

وظيفتو ،مما يجعمو غير قادر عمى أداء عممو بالمستوى
ىي أبرز المعوقات التي تؤثر عمى العممية التعميمية التربوية،

الخاصة؛ إذ تنعكس سمباً عمى سموؾ االختصاصي االجتماعي

االجتماعي ،وتمتد ىذه اآلثار لتشمؿ األفراد الذيف يتفاعموف

النفسي  Burnoutلدى االختصاصييف االجتماعييف Social-
ّ
 Workersمف المواضيع الميمة ،فيو أحد نتائج المنغصات

ويتواصموف معو وتحوؿ دوف قيامو بدوره تجاىيـ .وفي ىذا

الموجودة في بيئة العمؿ ،والناتجة في األغمب عف طبيعة العمؿ
وظروفو ،وبالتالي يشكؿ مساحة واسعة في المجاؿ التربوي .فقد

المجاؿ يذكر المشعاف [ ]17أف ( )٪79معمماً مف أفراد العينة

قرروا أف المصدر الرئيس لمضغوط في حياتيـ ناشئة عف مينة

وتـ
ظير ىذا المفيوـ في بدايات السبعينيات مف القرف العشريفّ ،
النفس واالجتماع ،وطرحيـ لو
االىتماـ بو نتيجة كتابات عمماء ّ

التعميـ .كما وجد عبد الرزاؽ [ ]18عبلقة عكسية بيف الرضا
الوظيفي ومستوى الضغوط النفسية لدى المعمميف.

الندوات ووسائؿ اإلعبلـ المختمفة.
في المؤتمرات العممية و ّ
وقد يحدث االحتراؽ النفسي لدى االختصاصي

وتشير الدراسات الحديثة إلى أف الضغوط والصراعات

واالحتراؽ النفسي يعاني منيا بعض االختصاصييف االجتماعييف

االجتماعي نتيجة العديد مف المشكبلت المرتبطة عمى نحو

نتيجة لعمميـ المرىؽ مع أعداد كبيرة مف الناس والذي يتطمب

مباشر بالعممية التربوية والتوجييية في أثناء تعاممو مع الطمبة،

قد اًر مف الطاقة والتركيز الذىني لمكشؼ عف مشكبلتيـ ،ووضع

الخاصة ،الذيف يعانوف مف سموؾ
خاصة ذوي االحتياجات
ّ
اني أو مشكبلت حركية أو نشاط زائد وغيرىا ،كما تسيـ
عدو ّ
الظروؼ واألوضاع المعيشية التي يعيشيا االختصاصي

أف ثمة فروؽ بيف االختصاصييف االجتماعييف في مستوى

االحتراؽ النفسي ،والذي يتعمؽ بطبيعة العمؿ وسماتيـ الشخصية

االجتماعي مثؿ :قمة الرواتب ،وعدـ توفير الحوافز المادية أو

والنفسية واالجتماعية وأدوارىـ في العمؿ ،وطبيعة الخدمات التي

الحموؿ المناسبة لكؿ فرد منيـ ] ،[19وقد أشار ديموف [ ]20إلى

المعنوية أثناء الخدمة ،وكثرة عدد الطمبة الذيف يشرؼ عمييـ،

تقدـ لآلخريف ،وكذلؾ طبيعة المستفيديف مف تمؾ الخدمات؛

وعدـ توفير العدالة بيف العامميف إلى زيادة االحتراؽ النفسي

فاالختصاصي الذي لديو دافعية العمؿ في ىذا المجاؿ ،ومستوى

] Schanfeli, Creenglss & Farber [16فقد تؤدي

عاؿ مف التأىيؿ والكفاءات ،فإف مستوى الضغوط تقؿ لديو

الضغوط النفسية واالحتراؽ النفسي لدى األخصائي االجتماعي

مقارنة باالختصاصييف الذيف ليس لدييـ دافعية وميارات الزمة

كما أشار السمادوني [ ]2إلى حدوث اختبلؿ في الصحة

التعامؿ مع األفراد المحتاجيف ليذه الخدمات .بينما يرى

النفسية ،مف أبرزىا االحتراؽ النفسي الذي يتمثؿ في حاالت
391
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راشتوف [ ]21أف ىناؾ التباس حوؿ األدوار والمياـ في العمؿ

 .1تستمد ىذه الدراسة أىميتيا مف أىمية الصحة النفسية

االجتماعي نفسو وكيفية إثبات األخصائي االجتماعي فعاليتو.

لبلختصاصي االجتماعي ،باعتباره يعد مف العناصر الميمة في

كما يشير  [22] Chessإلى أف االختصاصييف

تكامؿ المنيج المدرسي ،مف خبلؿ عممو التوجييي واإلرشادي

لمبقاء في الوظيفة ويعانوف مف ضغوط واحتراؽ ميني ونفسي

ىو مكمؿ لمعمؿ التعميمية عمى اعتبار أف أىداؼ التربية ىي

مف االختصاصييف األكثر خبرة .وأف ىذا األمر ال يؤثر عمى

تنمية شخصيتو :معرفياً وسموكياً وأخبلقياً ،ومساعدتو عمى حؿ

عائمة االختصاصي االجتماعي .يبدو مف ذلؾ ،أف ىناؾ العديد

 .2تسميط الضوء عمى ظاىرة ىامة ىي ظاىرة "االحتراؽ

مف العواقب لبلحتراؽ النفسي في مجاؿ عمؿ االختصاصي

النفسي" باعتبارىا حالة نفسية تؤثر سمباً عمى أداء االختصاصي

وتقديـ الخدمات لمطبلب المحتاجيف إلى المساعدة ،وىذا العمؿ

االجتماعييف الشباب الذيف يفتقروف إلى الخبرة ىـ أقؿ عرضة

المشكبلت التي تواجيو في سير تحصيمو األكاديمي.

االختصاصي االجتماعي ،والمدرسة ،والطبلب ،بؿ أيضاً عمى

االجتماعي ،فقد أظيرت تقارير االختصاصييف االجتماعييف كما

االجتماعي في مدارس عمى اختبلؼ مراحميا التعميمية ،وطبيعية

ذكرىا  [23] Lewandowskiأن لدييـ أعراض مف االكتئاب

التعميـ فييا ،سواء أكاف عاماً ،أو تعميماً لفئات مف ذوي

العمؿ ،مع مشاعر خيبة األمؿ في العمؿ بالمجاؿ االجتماعي،

 .3أىمية المتغيرات الديمغرافية التي ليا صمة وثيقة باالحتراؽ

كذلؾ يصبحوف غاضبيف مع العمبلء وزمبلء العمؿ بسبب ىذه

النفسي لدى االختصاصييف االجتماعييف في مدارس التعميـ

األعراض .كما أشارت دراسة  [24] Rüyamإلى وجود فروؽ

العاـ ومدارس ذوي االحتياجات الخاصة في مدينة األحمدي

بيف االختصاصييف االجتماعييف العامميف في مدارس التربية

بالكويت ،مثؿ الجنس ،العمر ،الحالة االجتماعية ،المؤىؿ

بيف الجنسيف .كما أشارت نتائج دراسة الحمر [ ،]25والعجمي

وثيقة بأداء االختصاصي االجتماعي في عممو ،واآلثار المترتبة

[ ]26إلى وجود فروؽ بيف العامميف في مجاؿ مدارس التربية

عمى الضغوط واالحتراؽ النفسي الذي يواجيو في أثناء أدائو

الخاصة والمدارس العامة في االحتراؽ النفسي لصالح العامميف

لعممو.

االحتراؽ بيف الذكور واإلناث.

االحتراؽ النفسي لدى االختصاصييف االجتماعييف في دولة

االحتياجات الخاصة.

والقمؽ ،وأنيـ يميموف إلى أف يصبحوا أكثر احتراقاً في أوقات

العممي ،سنوات الخبرة) ،وذلؾ كما ليذه المتغيرات مف عبلقة

الخاصة والمدارس العامة في االحتراؽ النفسي ،وكذلؾ فروؽ

 -4ندرة الدراسات المسحية والوصفية التي تناولت انتشار ظاىرة

في مدارس التربية الخاصة بالرغـ مف وجود فروؽ دالة في
وفي ضوء نتائج الدراسات السابقة ،يتضح مف ذلؾ،

الكويت في حدود عمـ الباحثيف ،إذا لـ توجد تناولت ىذا المتغير

أغفاؿ االىتماـ بدراسة الفروؽ في االحتراؽ النفسي لدى

وعبلقتو بالمغيرات الديمغرافية بيف االختصاصييف االجتماعييف

االختصاصي االجتماعي في كؿ مف المدارس العامة ومدارس

في مدارس التعمـ العاـ ومدارس ذوي االحتياجات الخاصة.

الباحثوف تسميط الضوء عميو في ىذا الدراسة مف خبلؿ الكشؼ

وواقعياً لمساعدة العامميف في و ازرة التربية والتعميـ عمى اتخاذ

 -5ما تسفر نتائج الدراسة عنو ،قد يكوف مدخبلً لموضوعياً

ذوي االحتياجات الخاصة في دولة الكويت ،وىذا ما يحاوؿ
عف الفروؽ بينيما في بعض المتغيرات الديمغرافية .وبناء عمى

اإلجراءات البلزمة لمحد مف ارتفاع مستوى درجة االحتراؽ

ما سبؽ ،تتحدد مشكمة الدراسة في التساؤؿ اآلتي:

النفسي لدى االختصاصي االجتماعي ،وذلؾ مف خبلؿ وضع
البرامج اإلرشادية المناسب لمحد مف ىذه الظاىرة لدى ىذه الفئة

أ .أسئمة الدراسة:

مف العامميف في المدارس ،إضافة إلى التركيز عمى الحموؿ

ما طبيعة الفروؽ في االحتراؽ النفسي وبعض المتغيرات

المناسبة لممشكبلت التي يعانوف منيا في مجاؿ.

الديمغرافية (الجنس ،العمر ،الحالة االجتماعية ،المؤىؿ العممي،

 -6ربما تكوف نتائج ىذه الدراسة نقطة االنطبلؽ إلعداد مزيد

سنوات الخبرة) بيف االختصاصييف االجتماعييف العامميف في

مف البحوث والدراسات النفسية التي تعنى بيذه الشريحة المينية

مدارس العاـ والتربية الخاصة في دولة الكويت؟

الميمة ،وذلؾ لمتصدي لعدد مف المشكبلت التي قد يتعرضوف

ب .أهمية الدراسة:

ليا ،ومف ثـ إعداد البرامج اإلرشادية التي قد تساعد عمى تحقيؽ

تتمثؿ أىمية الدراسة الحالية في اآلتي:
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قدر مف التوافؽ النفسي لدييـ ،وذلؾ عمى المنحييف اإلرشادي

اإلدارات والمدارس المتضمنة لبلختصاصييف االجتماعييف بكؿ

والوقائي لمتدخؿ.

مف التعميـ العاـ والتربية الخاصة ،وذلؾ بمحافظة األحمدي

ج .أهداف الد ارسة

ومحافظة مبارؾ التعميمية بدولة الكويت.
 -4الحدود الزمنية :وتتحدد بالفترة الزمنية التي طبقت فييا

تيدؼ الدراسة الحالية إلى:

 -1تعرؼ نسبة انتشار االحتراؽ النفسي لدى أفراد العينة

إجراءات الدراسة ،وذلؾ خبلؿ العاـ الد ارسي 2015/2014ـ.

الدراسة الحالية مف االختصاصييف االجتماعييف بالتعميـ العاـ

ه .مفاهيم الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية

 -2تعرؼ الفروؽ بيف متوسطات درجات االحتراؽ النفسي لدى
واالختصاصييف االجتماعييف في مدارس ذوي االحتياجات

 -1االحتراؽ النفسي ُ :Burnoutي ُّ
عد االحتراؽ النفسي مف
المفاىيـ الحديثة نسبياً ،وأوؿ مف صاغ ىذا المصطمح ىربرت
فرويد نبرجر في عاـ  1974لئلشارة لبلستجابات الجسمية

الخاصة.

واالنفعالية لضغوط العمؿ ،حيث درس اآلثار السمبية لدى

والتربية الخاصة بالكويت.
االختصاصييف

االجتماعييف

في

المدارس

تتمثؿ مفاىيـ الدراسة الحالية بالمفاىيـ اآلتية:

العامة،

 -3تعرؼ الفروؽ بيف متوسطات درجات الذكور واإلناث لدى

العامميف في مختمؼ الميف قشطو والبمبيسي [ ،]27بالرغـ مف

أفراد عينة الدراسة الكمية عمى مقياس االحتراؽ النفسي.

حداثة ىذا المصطمح إال أف الباحثيف لـ يتفقوا عمى تعريؼ موحد

 -4تعرؼ الفروؽ بيف متوسطات درجات مرتفعي ومنخفضي

لو ،ووجد تبايف في تعريفات الباحثيف لظاىرة االحتراؽ النفسي.
لذلؾ ،أصبح االحتراؽ مصطمحاً واسع االنتشار وسمة مف

االحتراؽ النفسي مف أفراد عينة الدراسة الكمية تبعاً لبعض

المتغيرات الديمغرافية العمر الزمني الحالة االجتماعية ،المؤىؿ

سمات المجتمع المعاصر ،ويبدو أف ىذه الظاىرة في تطور

العممي ،سنوات الخبرة والوضع االقتصادي.

مستمر منذ عقد السبعينيات مف القرف العشريف ،وتعد مف

 -5تعرؼ أثر التفاعؿ بيف المتغيرات الديمغرافية(الجنس،

المشكبلت الرئيسية التي يعاني منيا العامموف وخاصةً المعمموف

التخصص ،الخبرة ،الحالة االجتماعية ،المؤىؿ العممي عمى

أثناء أداءىـ لواجبيـ الميني ،مما قد يكوف لو األثر السمبي عمى

مقياس االحتراؽ النفسي لدى أفراد عينة الدراسة الكمية مف

حياتيـ النفسية واالجتماعية واألكاديمية ،ويرى عربيات

 -6تقديـ مجموعة مف المقترحات التي تنبثؽ عنيا نتائج الدراسة

والشخصية تسبب االحتراؽ النفسي.

والخرابشة [ ]11أف ىناؾ تداخبلً بيف المصادر البيئية

االختصاصييف االجتماعييف.

الحالية لمقائميف عمى العممية التعميمية حوؿ كيفية التصدي ليذه

كما يرى محمد [ ]28أف االحتراؽ النفسي يتصؿ ببيئة

الظاىرة لدى االختصاصييف االجتماعييف وزيادة دافعيتيـ لمعمؿ

العمؿ في المقاـ األوؿ ،فيو حالة ونمط سمبي مف االستجابة

عمميـ.

لنقص المساندة االجتماعية ولو أبعاد أربعة ىي :عدـ الرضا

د .حدود الدراسة

الوظيفي ،واالتجاه السمبي نحو التبلميذ ،وانخفاض المساندة

لؤلحداث التدريسية الضاغطة لمتبلميذ ولمتدريس كمينة وادراؾ

مف خبلؿ تذليؿ الصعوبات والتحديات التي يواجيونيا في

االجتماعية واإلدارية كما يدركيا المعمـ ،والضغوط المينية.

تتحدد بالمحددات اآلتية:

ويمر االحتراؽ النفسي بعدة مراحؿ وال يحدث دفعة واحدة ،وأوؿ

 -1الحدود البشرية :عينة مف االختصاصييف االجتماعييف في

مف قسـ ىذه المراحؿ سيمي  Sellyإلى :المرحمة األولى Stress

مدارس التعميـ العاـ والتربية الخاصة ،بمغ عددىـ ( ،)213بواقع

 Arousaوتعرؼ بالشد العصبي والمرحمة الثانية Energy

( )132ذكر ،و( )81أنثى.

 -2الحدود الموضوعية :وتتضمف متغيرات الدراسة الديمغرافية،

 Conservationوتعرؼ ىذه بمرحمة الحفاظ عمى الطاقة

وأدوات الدراسة :مقياس االحتراؽ النفسي ،واستمارة البيانات

والمرحمة الثالثة  Exhaustionوىي مرحمة االستنزاؼ أو
اإلنياؾ [ ]29أما االحتراؽ النفسي يتضح أنو ناتج عف ظروؼ

العامة ،ومنيج الدراسة القائـ عمى المنيج الوصفي المقارف،

الموقؼ الذي تكوف فيو متطمبات الموقؼ عمى درجة أكبر مف

واألساليب اإلحصائية المستخدمة لئلجابة عمى فرضيات

إمكانات الفرد الذاتية ،فتشكؿ ضغطاً في المجاؿ الميني وتؤثر

الدراسة.

سمباً عمى

 -3الحػ ػدود المػكػانػي ػة :وق ػد اقتص ػرت الح ػدود مػ ػف ال ػدراس ػ ػة عمى
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سموؾ
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والتبلميذ [30] .ومف مظاىره اإلجياد االنفعالي ،وتبمد الشعور،

ومدة الخدمة ،والدخؿ الشيري لدى المرشديف التربوييف في

ونقص الشعور باإلنجاز ،والقمؽ ،والخوؼ ،والممؿ ،والشعور

المدارس المتوسطة ،والثانوية في مدينة بغداد ،حيث كانت العينة

بالغضب ،وتدني الروح المعنوية ،والضيؽ ،والتقييـ لمذات،

مكونة مف ( )300مرشداً ومرشدة ،وتـ استخداـ مقياس االحتراؽ

والبلمباالة ،واالستياء ،واالضطراب ،واألرؽ ،واإلجياد النفسي،

النفسي واستمارة البيانات العامة .وأظيرت النتائج وجود فروؽ

وتبمد المشاعر ،والصداع ،وفقداف الشيية [ .]27وثمة مجموعة

دالة إحصائياً في االحتراؽ النفسي لممرشديف تبعاً لمجنس،

االجتماعية ،مثؿ التنافس بيف أعضاء الييئة التعميمية

الشيري ،ومدة الخدمة.

تمعب مجموعة مف العوامؿ في زيادة مستوى االحتراؽ النفسي،
مثؿ العمر ،والدخؿ ،والخبرة والكفاءة المينية.

لدى المرشديف التربوييف ،تبعاً لمتغيرات الجنس ،والخبرة،

واإلرشاد ،والتخصص ،والمؤىؿ العممي ،ومكاف العمؿ ،وتـ

وفي ضوء ذلؾُ ،يعرؼ ماسبلش االحتراؽ النفسي :بأنو
اإلحساس باإلجياد االنفعالي والتبمد في الشعور ،وانخفاض دافع

إجراء البحث في محافظو الزرقاء األردنية عمى عينة قواميا
( )60معمماً ومعممة ،وأظيرت النتائج أف مستوى االحتراؽ

ويعرؼ الباحثوف في الدراسة الحالية االحتراؽ النفسي

أعمى مف الذكور في االحتراؽ النفسي ،ودرجة احتراؽ أعمى

والعمر ،ومدة الخدمة ،وعدـ وجود فروؽ تبعاً لمتغير الدخؿ

مف العوامؿ المرتبطة باالحتراؽ النفسي والتي تتمثؿ في العوامؿ

وأجرى الزيود [ ]32دراسة حوؿ واقع االحتراؽ النفسي

واألخصائي االجتماعية في المدرسة حوؿ األدوار والسمطة .كما

النفسي لممرشديف النفسييف ،والتربوييف مرتفعة ،وأف الفروؽ كانت

االنجاز [.[15

لحممة البكالوريوس مف طمبة الدراسات العميا في اإلرشاد.

بأنو :حالة نفسية يشعر بيا الفرد الميني بعدـ قدرتو عمى أداء
العمؿ ،وذلؾ بسبب ضغط العمؿ ،وعدـ مساندة اإلدارة في حؿ

كما قاـ الخرابشة وعربيات [ ]11بدراسة االحتراؽ النفسي

يدفعو لمشعور باإلجياد وعدـ الرضا عف عممو ،وفقداف االىتماـ

عينة الدراسة مكونة مف ( )166معمماً ومعممة في األردف.

ويعرؼ االحتراؽ النفسي في الدراسة إجرائياً بأنو حالة
ُ

حيث توصمت نتائج الدراسة إلى أف درجة االحتراؽ النفسي لدى

لدى المعمميف العامميف معاً لطمبة ذوي صعوبات التعمـ ،وكانت

بعض الضغوطات ،والشعور بالتوتر ،والقمؽ أثناء العمؿ ،مما

وإلتماـ إجراءات الدراسة تـ االستعانة بالمنيج الوصفي التحميمي،

بالعمؿ.

المعمميف العامميف مع الطمبة ذوي صعوبات التعمـ كانت بدرجة

نفسية يشعر بيا الفرد بعدـ قدرتو عمى العمؿ ،بسبب ضغط

متوسطة عمى بعدي اإلجياد االنفعالي.

العمؿ وعدـ مساندة اإلدارة لو ،فيحدث لديو بعض الضغوطات

بينما قاـ العتيبي [ ]33بدراسة لمقارنة مستوى االحتراؽ

والشعور بالتوتر ،والقمؽ أثناء العمؿ ،مما يدفعو لمشعور
باإلجياد وعدـ الرضا عف عممو.

النفسي لدى معممي ثبلث فئات مف معممي التربية الخاصة بمغ

عرؼ
 -2االختصاصي االجتماعي ُ :Social Workerي ِّ

عددىـ ( )60معمماً في السعودية ،حيث تـ تطبيؽ مقياس

ماسبلش لبلحتراؽ النفسي .وأظيرت النتائج وجود فروؽ في

االختصاصي االجتماعي اصطبلحاً بأنو فرد في فريؽ عمؿ

مستوى االحتراؽ لدى المعمميف في كؿ مف متغير مساعد معمـ

سواء عمى مستوى مواجية المشكمة وقائياً أو عبلجياً وىذا الدور

مرىوف في نجاحو بعممية التنسيؽ والتكامؿ ألف المشكمة مرتبطة

داخؿ الصؼ ،ومتغير الموارد التعميمية ،ولـ يكف ىناؾ فروؽ

باختبلؿ األدوار ارتباطاً شديد الوثوؽ والتداخؿ [.[31

في متغير الدعـ والمساندة ،وىناؾ فروؽ دالة إحصائياً بيف

ويعرؼ الباحثوف االختصاصي االجتماعي إجرائياً شخص

المعمميف األكثر خبرة ،والمعمميف األقؿ الخبرة عمى ُبعد تبمد
المشاعر.

االجتماعية لممارسة المينة في إطار المؤسسات االجتماعية

كما قاـ البخيت والتيجاني [ ]34بدراسة تتضمف ظاىرة

تـ إعداده عممياً ومينياً في إحدى كميات ومعاىد الخدمة

االحتراؽ النفسي لدى معممي التربية الخاصة في والية الخرطوـ،

المختمفة.

والتعرؼ عمى عبلقتيا ببعض المتغيرات ،حيث كانت عينة

 .3الدراسات السابقة

الدراسة ( )62معمماً ومعممة مف معممي التربية الخاصة ذكو اًر

أوالً -الدراسات العربية:

واناثاً ،وقد أجريت الدراسة في والية الخرطوـ ،حيث توصمت

قاـ محمد [ ]28ىدفت الدراسة إلى معرفة مستوى

الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ بيف معممي التربية الخاصة تعزى

االحتراؽ النفسي وبعض المتغيرات الديمغرافية لمجنس ،والعمر،
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وأجرى العجمي وآخروف [ ]26دراسة ىدفت إلى فحص

لمجنس ،والمؤىؿ العممي ،أو سنوات الخبرة التدريسية ،ووجدت

العوامؿ التي تؤدي إلى االحتراؽ النفسي لدى معممي التعميـ

فروؽ لصالح معممي الصـ في بعد اإلجياد االنفعالي.
وقاـ حسف والجبلمدة [ ]35بدراسة لمتعرؼ عمى نوع

العاـ الحكومي ،ومعممي التربية الخاصة .وقد تكونت عينة

العبلقة بيف االحتراؽ النفسي ،والرضا الوظيفي لدى معممات

الدراسة مف ( )510معمميف ،منيـ ( )261معمما بالتعميـ العاـ

التعميـ العاـ ،ومعممات التربية الخاصة ،لمختمؼ مجاالت

الحكومي ،و( )249معمماً لمتربية الخاصة ،وقد تمت دراسة

التعميـ العاـ ،والتربية الخاصة في المممكة العربية السعودية

منيا الجنس (ذكور/إناث) ،وسنوات الخبرة المينية .وأظيرت

المنيج .وأشارت النتائج إلى وجود فروؽ ذات دالة إحصائياً بيف

النتائج أف المعممات اإلناث مف أفراد العينة لدييف مستويات

االحتراؽ النفسي في ضوء عدد مف المتغيرات الوسيطة والتي

التخصص ،وقد تكونت الدراسة مف ( )255معممة مف معممات

معممات التربية الخاصة باختبلؼ التخصص عمى أبعاد مقياس

أعمى مف االحتراؽ النفسي مف قرنائيف الذكور .كما تبيف أف

النفسي ،والرضا الوظيفي ،وىي عبلقة ارتباطية عكسية ،أي

لدييـ مستويات أعمى مف االحتراؽ النفسي مف قرنائيـ مف أفراد

المعمميف الذكور ذوي سنوات خبرة مينية أقؿ مف خمس سنوات

االحتراؽ النفسي ،وىناؾ عبلقة دالة إحصائياً بيف االحتراؽ

عينة الدراسة.

كمما كاف مستوى االحتراؽ النفسي لدى المعممات مرتفعاً قؿ

وىدفت الدراسة التي قاـ بيا ازرافشاف وآخروف [ ]38إلى

الرضا الوظيفي والعكس صحيح.

مقارنة االحتراؽ النفسي الميني لدى المعمميف العامميف مع

ثاني ًا -الدراسات األجنبية:

قاـ كؿ مف بطاينة والصغير ] [36بدراسة ىدفت إلى

التوحد ،والمعمميف العامميف مع األطفاؿ ذوي االحتياجات

فحص مصادر المساندة االجتماعية مثؿ (الرؤساء ،وزمبلء

الخاصة في إيراف ،وقد تكونت عينة الدراسة مف ( )93معممة،

الكمية ،واألصدقاء ،والرفيؽ ،واألسرة) التي تؤثر في خفض

مف ( )12مدرسة في أربع مقاطعات أو أحياء في طيراف

االحتراؽ النفسي لدى معممي التربية الخاصة .وتكونت عينة

(عاصمة إيراف) ،منيـ ( )32معممة تتعامؿ مع أطفاؿ توحد،

ص ّـ ،و( )31مع المتخمفيف
و( )30مف المتعامبلت مع أطفاؿ ُ
عقمياً ،وقد شممت أدوات البحث :استبانة ماسبلش لبلحتراؽ

الدراسة مف ( )300معمـ تربية خاصة ،منيـ ( )50معمماً ذك اًر،

و( )250معممة ،وتوصمت الدراسة إلى وجود ارتباط إيجابي داؿ
بيف المساندة األسرية والمساندة مف زمبلء الكمية والدافع لئلنجاز

النفسي ،ومؤشر العمؿ الوصفي ،واستبانة الصحة العامة ،وقد

الميني والمثابرة .ولـ يتبيف وجود عبلقة ارتباط دالة إحصائياً

(بعد استبلب
أظيرت النتائج إلى أف مستوى االحتراؽ النفسي ُ
الشخصية) ،ومشاكؿ الصحة النفسية العامة لدى المعمميف

الزواجية وأبعاد االحتراؽ النفسي.

والمعممات المذيف يتعامموف مع أطفاؿ التوحد ،أعمى مما لدى

بيف كؿ مف الجنس (ذكور/إناث) ،والعمر الزمني ،والحالة
بينما أجرى برانجيتش وجوربوفيتش [ ]37دراسة حوؿ

الصـ والمتخمفيف
المعمميف والمعممات العامميف مع األطفاؿ
ُّ

التربية الخاصة في الجبؿ األسود (مونتينيغرو) ،وقد تكونت

وقاـ كؿ مف براوف وكارلوتو [ ]39بدراسة ىدفت إلى

عقمياً.

العبلقة بيف بيئة العمؿ ،ومستويات االحتراؽ النفسي لدى معممي

تحديد االختبلفات في معدالت االحتراؽ النفسي لدى معممي

عينة الدراسة مف ( )224معمماً مف العامميف مع الطمبة

المعاقيف ،وقد استخدـ الباحثوف استبانو الضغط النفسي

التربية الخاصة مقارنة بمعممي المدارس الحكومية العامة .وقد

(اإلجياد) والوظيفي (الميني) ،واستبانو ماسبلتش لبلحتراؽ

تكونت عينة الدراسة مف ( )160معمماً منيـ ( )80معمماً

باالحتراؽ النفسي ال يتغير بشكؿ ذي داللة مع تغير الخصائص

إجراء عدد مف أدوات القياس النفسي عمى العينة الكمية لمدراسة،

النفسي لجمع البيانات ،حيث أشارت النتائج إلى أف العبلؽ

حكومياً بالمدارس العامة ،و( )80معمماً لمتربية الخاصة .وقد تـ

الديمغرافية مثؿ الجنس ،والعمر ،وأف العوامؿ الشخصية مثؿ
المستوى المتدني مف التحكـ والسيطرة عمى العمؿ ،والعمؿ الذي

وبعد تحميؿ بيانات الدراسة إحصائياً ،توصؿ الباحثاف إلى نتائج

تشير إلى أف معممي التربية الخاصة لدييـ مستويات أعمى

يتميز بمواعيد صارمة لبلنتياء مف إنجازه المرىؽ نفسياً وجسدياً.

لبلحتراؽ النفسي الميني مف قرنائيـ مف معممي المدارس

االحتراؽ النفسي كثي اًر.

إرش ػاديػ ػة لػخفػ ػض مػسػتػ ػوى االح ػتػراؽ الػنف ػسي لدى معممي التربية

الحكومية العامة .وقد أوصت الدراسة بضرورة إجراء تدخبلت

والمستوى المتدني مف الدعـ مف الرؤساء في العمؿ ،يؤثر عمى
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الخاصة والتعميـ العاـ الحكومي.
إلى

فحص

12

الذكور واإلناث لدى أفراد عينة البحث الكمية عمى مقياس

وأجرى كؿ مف إسبلمدوست وآخروف [ ]40دراسة ىدفت
العبلقة

2016

االرتباطية

بيف

االحتراؽ.

المستوى

 -3ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات

معممي المدارس بمدينة راشت اإليرانية ،وتكونت العينة مف

االجتماعييف تبعاً العمر الزمني ،الحالة االجتماعية ،المؤىؿ

عمييـ عدد مف أدوات القياس النفسي .وتشير النتائج إلى وجود

 -4ال توجد فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطات درجات مرتفعي

االحتراؽ النفسي الميني لدى أفراد عينة الدراسة مف المعمميف،

مقياس االحتراؽ النفسي.

كما تبيف أف األعمار الزمنية لممعمميف ترتبط إيجابيا باإلنياؾ

 -5ال يوجد أثر التفاعؿ بيف المتغيرات الديمغرافية (الجنس،

النفسي الميني.

التخصص ،الخبرة ،الحالة االجتماعية ،المؤىؿ العممي) عمى

التعقيب عمى الدراسات السابقة:

االحتراؽ النفسي لدى أفراد العينة الكمية مف األخصائييف

االحتراؽ النفسي لدى أفراد العينة الكمية مف االختصاصييف

االقتصادي/االجتماعي لؤلسرة باالحتراؽ النفسي الميني لدى

التعميمي ،سنوات الخبرة ،والوضع االقتصادي.

( )2596معمماً مف الجنسيف تـ اختيارىـ عشوائيا ،وقد طبؽ

ومنخفضي االحتراؽ النفسي لدى أفراد عينة البحث الكمية عمى

عبلقة سمبية بيف المستوى االقتصادي االجتماعي ومستوى

االجتماعييف.

بعد االطبلع عمى نتائج الدراسات السابقة يبلحظ الباحثوف

غياب واضح لدراسات انتشار االحتراؽ النفسي لدى عينات مف
االختصاصييف االجتماعييف في المدارس العامة ومدارس ذوي

أ .منهج الدراسة

 .4الطريقة واإلجرااات

االحتياجات في البيئة المحمية والعربية ،لكف معظـ الدراسات
التي تـ االطبلع عمييا والمتعمقة باالحتراؽ النفسي تناولت عينة

تـ استخداـ المنيج الوصفي المقارف الذي ييتـ بجمع

البيانات ،وتحميميا وتفسيرىا ،وذلؾ باستخداـ أداتيف لجمع بيانات

المعمميف سواء في المدارس العامة أو مدارس ذوي االحتياجات

الدراسة وىما :مقياس ماسبلش لبلحتراؽ النفسي ،واستمارة جمع

الخاصة ،وبعض الدراسات تناولت االحتراؽ النفسي عند

بيانات عامة ،وذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى ما نسبة انتشار

المرشديف النفسييف والتربوييف .وقد استفاد الباحثوف مف الدراسات

االحتراؽ النفسي عند االختصاصييف االجتماعييف في مدارس

السابقة في تصميـ منيج البحث واألدوات التي استخدمت فييا،

التعميـ العاـ والتربية الخاصة بالكويت ،وأيضا عقد مقارنات بيف

حيث كاف مقياس االحتراؽ النفسي لماسبلش ىو المقياس

المجموعات الفرعية المتضمنة ألفراد عينة الدراسة مف

المستخدـ في معظـ الدراسات التي تـ عرضيا .لذلؾ يمكف

االختصاصييف االجتماعييف في ضوء عدد مف المتغيرات

القوؿ إف الدراسة الحالية تمثؿ بكورة الدراسات في ىذا المجاؿ

الوسيطة ذات العبلقة المحتممة وىي :الجنس (ذكر/أنثى) ،العمر

في البيئة الكويتية والتي يمكف أف يبنى عمييا دراسات كثيرة مف

الزمني ألفراد عينة الدراسة ،الحالة االجتماعية (متزوج/غير

قبؿ الباحثيف في المستقبؿ ليذه الشريحة مف االختصاصييف

متزوج) ،والمؤىؿ األكاديمي (بكالوريوس/أعمى مف بكالوريوس)،

االجتماعييف والنفسييف في دولة الكويت.

الخبرة المينية ،والتخصص الميني وجية العمؿ (بمجاؿ التعميـ

تساؤالت وفرضيات الدراسة:

العاـ/مجاؿ التربية الخاصة).

أوالً تساؤالت الدراسة:

ب .مجتمع الدراسة

 -1ما نسبة انتشار االحتراؽ النفسي لدى أفراد العينة الكمية مف

تكوف مجتمع الدراسة الحالية مف بعض االختصاصييف

االختصاصييف االجتماعييف في المدارس العامة والخاصة؟

االجتماعييف الموجودة بدولة الكويت في محافظة األحمدي،

 -1ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف االختصاصييف

التربية الخاصة ،فمف حيث مجاؿ التعميـ العاـ ،فقد تضمنت

ثانياً فرضيات الدراسة:

ومحافظة مبارؾ الكبير والذيف يعمموف بالتعميـ العاـ وبمجاؿ

االجتماعييف في المدارس العامة ،واالختصاصييف االجتماعييف

العينة االختصاصييف االجتماعييف الذيف يعمموف بالمراحؿ

في مدارس ذوي االحتياجات الخاصة في متوسطات درجات

التعميمية اآلتية :مرحمة رياض األطفاؿ ،والمرحمة االبتدائية،

 -2ال توج ػد ف ػروؽ ذات دالل ػة إحصػائي ػة بيف متوسطات درجات

الذي تمت فيو إجراءات الدراسة الحالية (2015-2014ـ).

والمرحمة المتوسطة ،والمرحمة الثانوية ،وذلؾ خبلؿ العاـ الدراسي

أبعاد مقياس االحتراؽ النفسي.
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عمى النحو التالي :اإلجياد االنفعالي

ج .عينة الدراسة

،Exhaustism

تكونت العينة الكمية لمدراسة في صورتيا النيائية مف

الشعور

ونقص

Emotional

باإلنجاز

Personal

( )213اختصاصي اجتماعي تـ اختيارىـ مف دولة الكويت في

 ،Accomplishmentوتبمد المشاعر ،Depersonalization

محافظة األحمدي ،ومبارؾ الكبير ،منيـ ( )132اختصاصي

واالرتباط  ،Involvementوقد قامت معدة األداة بتقنيف األداة

اجتماعي ،و( )81اختصاصية اجتماعية .وبالنسبة لمتغير

في البيئة العربية ،وذلؾ بحساب صدؽ األداة وثباتيا ،فمف حيث

صدؽ المقياس فقد تـ حساب الصدؽ المنطقي أو صدؽ

التخصص األكاديمي والميني ،فمنيـ ( )189اختصاصي

المحتوى وذلؾ مف خبلؿ عرض األداة عمى ستة محكميف بيدؼ

اجتماعي بالتعميـ العاـ ،و( )24اختصاصي لذوي االحتياجات

التحقؽ مف مناسبة المقياس لئلجراء في البيئة العربية وسبلمة

الخاصة ،أما بالنسبة لؤلعمار الزمنية ألفراد العينة ،فمنيـ

الصياغة المغوية ،وكذلؾ تـ حساب االتساؽ الداخمي لؤلداة ،وقد

( )102تراوحت أعمارىـ الزمنية ما بيف ( 39 – 19عاما)،

كانت جميع المعامبلت االرتباطية مرتفعة ،مما يشير إلى

و( )111بمغت أعمارىـ الزمنية مف ( 40عاما فأكثر) ،أما

صبلحية المقياس لمتطبيؽ في البيئة العربية ،أما بالنسبة لثبات

بالنسبة لمحالة االجتماعية ألفراد العينة فمنيـ ( )93متزوجا،

األداة ،فقد تـ استخداـ طريقة اإلجراء واعادة اإلجراء & Test

و( )120غير متزوج ،وفيما يتعمؽ بالمؤىؿ الدراسي فقد كاف

 ،Re-testبفاصؿ زمني أسبوعيف بيف التطبيقيف ،وذلؾ عمى

( )198منيـ حاصبلً عمى درجة البكالوريوس ،و( )15حاصبلً

عينة قواميا ( )150فرداً مف العامميف بمجاؿ الخدمات اإلنسانية

عمى مؤىؿ عممي أعمى مف البكالوريوس ،وبالنسبة لسنوات

واالجتماعية .كما تـ حساب الثبات باستخداـ معادلة ألفا

الخبرة المينية ،فمنيـ ( )150لدييـ سنوات خبرة مينية مف (10

كرونباخ ،وقد تراوحت معامبلت االرتباط لؤلبعاد الفرعية لؤلداة

–  29عاماً) ،و( )63لدييـ سنوات خبرة مينية مف ( 30عاما

ما بيف ( )0.73و( ،)0.88ولمدرجة الكمية لؤلداة كاف معامؿ

فأكثر) ،وفيما يتعمؽ بالدخؿ المادي ألفراد العينة ،فمنيـ ()10

االرتباط ( ،)0.68وجميعيا معامبلت ارتباط مرتفعة ،مما يؤكد

مف ذوي الدخؿ المادي المرتفع ،و( )203مف ذوي الدخؿ

ثبات األداة وتمتعيا بدرجة عالية مف الثبات .أما الخصائص

المادي المتوسط والمنخفض.

السيكومترية لممقياس في الدراسة الحالي ،فقد تـ مف خبلؿ

د .أدوات الدراسة

تطبيقو عمى عينة مكونة مف ( )200اختصاصي اجتماعي.

لتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة ،تـ استخداـ األدوات اآلتية:

أوالً الصدؽ :قاـ الباحثوف باستخراج الصدؽ لمقياس االحتراؽ

 -1مقياس االحتراؽ النفسي:

النفسي بعدة طرائؽ منيا:

أعد كؿ مف ماسبلتش وجاكسوف [ ]15مقياس "االحتراؽ

النفسي"

لدى

العامميف

مجاؿ

في

الخدمات

أ -صدؽ المقارنة الطرفية (الصدؽ التمييزي) تـ حساب الفروؽ

اإلنسانية

بيف متوسط درجات مجموعة االرباعي األعمى ( )55أخصائي،

واالجتماعية .وقد قامت نواؿ الزىراني [ ]29بتعريبو واعادة

ومتوسط مجموعة اإلرباعي األدنى ( )50أخصائي اجتماعي،

تقنينو لمتأكد مف صبلحيتو لئلجراء في البيئة العربية ،وقد تكوف

باستخداـ اختبارات داللة الفروؽ بيف المتوسطات ،كما موضح

المقياس في صورتو العربية مف ( )22عبارة ،ويتاح لممفحوص

في التالي:

اإلجابة عمى ( )7استجابات متدرجة لمتعبير عما يراه المفحوص
ويشعر بو ويقرره ،وقد تضمف المقياس ( )4أبعاد فرعية وىي

جدول 1

يوضح صدق المقارنة الطرفية (الصدق التمييزي) لمقياس االحتراق النفسي
مرتفعي الدرجات

أبعاد المقياس

قيمة ت

منخفضي الدرجات

م

ع

م

ع

اإلجياد االنفعالي

20،31

1،31

10,7

1،17

)**( 14،6

نقص الشعور باإلنجاز

21,4

1,89

10،2

1,09

)**(12،7

تبمد المشاعر

18،14

1،27

11,7

2،3

)**(11،91

االرتباط

18،97

1,9

17،8

1،89

)**(7،8

الدرجة الكمية

100،3

6،4

58,6

6,02

)**(9،87
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يتضح مف الجدوؿ أعبله وجود فروؽ ذات داللة إحصائية

2016

12

وىذا يعني أف المقياس صادؽ يمكف تطبيقو عمى أفراد عينة
الدراسة.

عند مستوى ( )01،0بيف مرتفعي ومنخفضي الدرجات عمى

ب -صدؽ االتساؽ الداخمي :ويوضح ذلؾ الجدوؿ التالي:

جميع أبعاد مقياس االحتراؽ النفسي والدرجة الكمية لممقياس،

جدول 2
معامالت االرتباط بين بنود كل بعد لمقياس االحتراق النفسي والدرجة الكمية لممقياس
أبعاد المقياس

معامالت االرتباط بين كل بعد وبنوده الخاصة

مستوى الداللة

اإلجياد االنفعالي

()0,75–0،52

((0,01

نقص الشعور باإلنجاز

() 0,69 – 0،49

((0,01

تبمد المشاعر

()0،71 – 0،51

((0,01

االرتباط

()0,74 – 0,55

((0,01

الدرجة الكمية

()0،73 – 0،49

((0,01

 -2استمارة جمع بيانات عامة:

يتضح مف نتائج الجدوؿ أعبله أف معامبلت االرتباط
جميعيا دالة عند مستوى ( )0,01وىذا يدؿ عمى الصدؽ

قاـ الباحثوف بإعداد استمارة جمع بيانات عامة ،تناولت

اإلحصائي لممقياس ،وىذا ما يبرر لمباحث الحالي مف استخدامو

معمومات عامة عف المفحوص ،وىي عف الجنس (ذكر/أنثى)،

في دراستو الحالية.

وتاريخ الميبلد ،والمؤىؿ العممي ،والتخصص األكاديمي والميني
وجية العمؿ ،وعدد سنوات الخبرة المينية ،والدخؿ الشيري،

ثانياً ثبات االختبار:

والحالة االجتماعية لممفحوصيف.

أ -إعادة االختبار :قاـ الباحثوف بتطبيؽ المقياس عمى عينة مف
األخصائييف االجتماعييف قواميا ( )75اختصاصي اجتماعي،

وبعد مرور أسبوعيف تـ تطبيؽ المقياس مرة ثانية ،ثـ تـ حساب

 .5نتائج الدراسة ومناقشتها

النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ :الذي ينص عمى" :ما نسبة

معامؿ ارتباط بيرسوف بيف درجات الطبلب بيف التطبيؽ األوؿ

انتشار االحتراؽ النفسي لدى أفراد العينة الكمية مف األخصائييف

والثاني ،حيث بمغ معامؿ االرتباط (.)0,76

االجتماعييف في المدارس العامة ومدارس ذوي االحتياجات

ب -طريقة ألفا كرونباخ :استخدـ الباحثوف طريقة أخرى لحساب
الثبات ،وذلؾ إليجاد معامؿ ثبات المقياس فأتضح أف معامبلت

الخاصة في محافظتي األحمدي ومبارؾ في دولة الكويت؟

ولمتحقؽ مف ذلؾ قاـ الباحثوف بحساب التوزيع التكراري

الفا كرونباخ جميعيا فوؽ ( ،)603،0وىذا يدؿ عمى أف

والنسب المئوية ،والجدوؿ التالي يوضح النسب المئوية النتشار

المقياس يتمتع بدرجة معقولة مف الثبات.

االحتراؽ النفسي بأبعاده الفرعية لدى أفراد العينة.
جدول 3

نتائج التوزيع التكراري والنسب المئوية النتشار االحتراق النفسي وأبعاده لدى االختصاصيين االجتماعيين أفراد العينة الكمية لدراسة الحالية
النسب المئوية لالنتشار

األبعاد الفرعية لمقياس االحتراق النفسي
 – 1اإلجياد االنفعالي

%74

 – 2نقص الشعور باإلنجاز

%68

 – 3تبمد المشاعر

%30

 – 4االرتباط

%28

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف أكثر األبعاد لدى أفراد العينة

 )1988وىي( :ـ  +ع –  ،)1وباستخداـ المعادلة المذكورة تـ

شعو اًر باالحتراؽ ىو بعد اإلجياد االنفعالي وقده ( )%74وأقؿ

التوصؿ إلى قيمة ( ،)64.2وىذا يعني أف أي فرد مف أفراد
العينة حصؿ عمى درجة ( )64.2أو أكثر عمى مقياس االحتراؽ

األبعاد نسبة ىو بعد االرتباط وقدره ( .)%28وبالنسبة لتحديد

النفسي يكوف لديو معاناة مف االحتراؽ النفسي ،وقد انطبؽ ذلؾ

نسبة الشيوع واالنتشار لبلحتراؽ النفسي لدى أفراد عينة الدراسة

عمى ( )111فرداً مف أفراد العينة الكمية .والجدوؿ التالي توزع

في الدرجة الكمية لممقياس المستخدـ ،فقد تـ استخدـ لذلؾ

درجات أفراد العينة عمى مقياس االحتراؽ النفسي وتبيناف نسبتيـ

الغرض المعادلة التي وضعيا (غريب عبد الفتاح غريب
398

ومدارس التربية الخاصة.

في كؿ ربيعي تبعاً لؤلخصائييف االجتماعييف في المدارس العامة

جدول 4

توزع نتائج أرباعيات مقياس االحتراق النفسي لدى أفراد العينة تبعاً لمعينة الكمية واالختصاصيين في المدارس العامة والخاصة
االحتراق

الربيع األدنى

العدد

النسبة

الربيع األوسط

العدد

النسبة

الربيع األعمى

العدد

النسبة

العينة الكمية

25,3

55

%25،82

45,8

47

%22,06

99,34

111

%52,1

مدارس خاصة

27,43

4

%38,75

55,23

6

%25

104,39

14

58,33

مدارس عامة

26،32

51

%26,98

51,98

41

%21,16

101,63

97

%51,32

يتضح مف نتائج الجدوؿ ( )4أف األفراد الذيف حصموا

يواجيونيا في حياتيـ المينية .وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما أشارت

عمى درجات مرتفعة وفقاً لؤلرباعي الثالث لدى أفراد العينة الكمية

إليو دراسة كؿ مف :الزيود []32؛ الخمر [ ،]41والعجمي [،]26

مف االختصاصييف في المدارس العامة والخاصة بمغ عددىـ

وحسف والجبلمدة [ ]35وبراوف وكارلوتو [ ،]39بأف األخصائييف

حصموا عمى مستويات منخفض عمى مقياس االحتراؽ النفسي
والذي بمغ عددىـ ( )55أخصائي وبنسبة قدرىا (.)%25,82

الخاصة يواجيوف العديد مف الضغوط النفسية التي تنعكس سمباً
عمى توافقيـ الميني والشخصي واالجتماعي .كذلؾ لـ تتفؽ

أما الذيف حصموا عمى نسبة مرتفعة عمى مقياس االحتراؽ

نتائج الدراسة الحالية مع بعض الدراسات التي توصمت الى أف

النفسي في المدارس العامة فبمغ عددىـ ( ،)97والذيف حصموا

المعمميف العادييف يعانوف مف االحتراؽ النفسي أعمى مف معممي

اختصاصي اجتماعي ،بينما الذيف حصموا عمى درجات مرتفعة

العينة في الدراسة الحالية أو الى المقياس المستخدـ في

في مدارس التربية الخاصة فبمغ عددىـ ( )14فرداً وبنسبة قدرىا

الدراستيف وأيضاً المناخ الجغرافي والظروؼ البيئية المحيطة قد

وبالنظر إلى ىذه النتائج يتبيف لدينا أف نسبة فوؽ المتوسط

نتائج الفرضية األولى ونصيا" :ال توجد فروؽ ذات داللة

مف أفراد العينة الكمية يعانوف مف مستويات مرتفعة مف االحتراؽ

إحصائية بيف األخصائييف االجتماعييف في المدارس العامة،

النفسي ،وأف نسبة االختصاصييف االجتماعييف يعانوف مف درجة

واألخصائييف االجتماعييف في مدارس ذوي االحتياجات الخاصة

مرتفعة في االحتراؽ النفسي مقارنة باالختصاصييف العامميف في

في متوسطات درجات أبعاد مقياس االحتراؽ النفسي"

النفسييف واالجتماعييف والمعمميف العامميف مع فئات التربية

( )111وبنسبة قدرىا ( )%52,1مقارنة باالختصاصييف الذيف

التربية الخاصة ،وقد يرجع ىذا االختبلؼ الى اختبلؼ حجـ

عمى درجات منخفضة األرباعي األوؿ ،بمغ عددىـ ()51

تعكس أثرىا عمى نتائج الدراسة الحالية.

(.)%58.33

ولمتحقؽ مف ىذه النتيجة استخدـ الباحثوف المتوسطات

المدارس العامة .ويمكف تفسير ىذه النتيجة بأف االختصاصييف

واالنحرافات

المعياري

لحساب

الفروؽ

االجتماعييف العامميف في مدارس ذوي االحتياجات الخاصة

الحسابية

يواجيوف العديد مف المشكبلت أثناء تفاعميـ مف المعاقيف وىذا

االختصاصييف االجتماعييف في المدارس العامة والخاصة،

ينعكس سمباً عمى أدائيـ وعمى حجـ الضغوط النفسية التي

وقيمة "" ستودنت وداللتيا ،والجدوؿ التالي يوضح ىذه الفروؽ.

جدول  .5الفروق بين متوسطات درجات االختصاصيين االجتماعيين في المدارس العام والتربية الخاصة في مقياس االحتراق النفسي
األبعاد

التخصص

العدد

م

ع

قيمة ت

اتجاه الفروق

اإلجياد االنفعالي

عامة

189

17,03

4,37

)**(5,43

داؿ لصالح أخصائي التربية الخاصة

خاصة

24

23,3

5,13

عامة

189

18،05

0,47

خاصة

24

21,8

4,15

عامة

189

14,8

4,14

خاصة

24

19،13

3,17

عامة

189

12,7

3,25

خاصة

24

17,21

4،12

عامة

189

63,14

12,84

خاصة

24

86,36

11,87

نقص الشعور باإلنجاز
تبمد المشاعر
االرتباط
الدرجة الكمية

399

)**( 3,87
)**(6,23
)**(2,97
)**(7,23

داؿ لصالح أخصائي التربية الخاصة
داؿ لصالح أخصائي التربية الخاصة
داؿ لصالح أخصائي التربية الخاصة
داؿ لصالح أخصائي التربية الخاصة

بيف

5

عند

يبلحظ مف نتائج الجدوؿ ( )5وجود فروؽ دالة إحصائياً
مستوى

داللة

()0,00

بيف

متوسطات

2016

12

مستوى االحتراؽ النفسي ،والذي يتعمؽ بطبيعة العمؿ وسماتيـ
الشخصية والنفسية واالجتماعية وأدوارىـ في العمؿ ،وطبيعة

درجات

الخدمات التي تقدـ لآلخريف .كما يشير  [22] Chessإلى أف

االختصاصييف االجتماعييف في كؿ مف المدارس العامة

ومدارس التربية الخاصة عمى مقياس االحتراؽ النفسي بأبعاده

االختصاصييف االجتماعييف الشباب الذيف يفتقروف إلى الخبرة

المختمفة ،وقد جاءت نتائج ىذا الفروؽ لصالح االختصاصييف

ىـ أقؿ عرضة لمبقاء في الوظيفة ويعانوف مف ضغوط واحتراؽ

االجتماعييف العامميف في مدارس ذوي االحتياجات الخاصة.

ميني ونفسي مف االختصاصييف االجتماعييف األكثر خبرة.

الخاصة يعانوف مف درجات مرتفعة وجوىرية وأكثر شعو ار

إلى دراسات معمقة لمتعرؼ عمى طبيعة ىذه الضغوط ومصادرىا

باالحتراؽ النفسي مف قرنائيـ العامميف بالتعميـ العاـ .وتبدو ىذه

في مجاؿ العمؿ مع الفئات الخاصة التي يتعامموف منعيا،

النتيجة منطقية وتتفؽ مع العديد مف نتائج الدراسات السابقة التي

بالرغـ مف وجود فروؽ جوىرية في طبيعة عمؿ األخصائييف مع

أشارت إلى أف العامميف مف االختصاصييف االجتماعييف في

فئات المكفوفيف أو الصـ أو اإلعاقات الحركية وما تسببو ليـ

والمشكبلت األخرى مقارنة بأقرانيـ مف االختصاصييف العامميف

نتائج الفرضية الثانية ونصيا" :ال توجد فروؽ ذات داللة

في مجاؿ التعميـ العاـ ،فقد أشارت دراسة ديموف [ ،]20ودراسة

إحصائية بيف متوسطات درجات الذكور واإلناث لدى أفراد عينة

الحمر [ ]25أف ثمة فروؽ بيف االختصاصييف االجتماعييف في

البحث الكمية عمى مقياس االحتراؽ النفسي"

وبالرغـ مف أف ىذه النتيجة تبدو منطقية نوعاً ما إالّ أنيا تحتاج

بمعنى ،أف االختصاصييف االجتماعييف في مدارس التربية

مف ضغوط نفسية ومينية.

مدارس التربية الخاصة أكثر عرضة لبلحتراؽ النفسي

جدول 6

الفروق بين متوسطات درجات الذكور واإلناث من االختصاصيين االجتماعيين في االحتراق النفسي
األبعاد

الجنس

العدد

م

ع

قيمة ت

اإلجياد االنفعالي

ذكر

132

24,2

4,37

)*)2,62

أنثى

81

19،21

5,13

نقص الشعور

ذكر

132

18،05

0,47

باإلنجاز

أنثى

81

17,7

4,15

تبمد المشاعر

ذكر

132

13,8

4,14

أنثى

81

24،13

3,17

ذكر

132

12,7

3,25

أنثى

81

15,92

4،12

ذكر

132

75,14

12,84

أنثى

81

66,36

11,87

االرتباط
الدرجة الكمية

يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ دالة إحصائياً عند

القرار
داؿ لصالح الذكور

0,98
)**(8,32
)**)4,97
)**)7,12

غير داؿ
داؿ لصالح اإلناث
داؿ لصالح اإلناث
داؿ لصالح الذكور

االحتراؽ النفسي مف قرنائيف الذكور .وتشير ىذه النتيجة إلى أف

مستوى داللة ( )0,01بيف األخصائييف االجتماعييف مف الذكور

ىناؾ تبايناً في االحتراؽ النفسي لدى االختصاصييف النفسييف

الذكور مف حيث الدرجة الكمية ،أما مف حيث أبعاد المقياس ،فقد

كؿ مف الذكور واإلناث العامميف في مجاؿ العمؿ االجتماعي في

واإلناث في االحتراؽ النفسي ،وجاءت ىذه الفروؽ لصالح

تبعاً لبعض أبعاد المقياس ،وىذا قد يفسر إلى طبيعة وخصائص

كانت اإلناث أكثر احتراقا في بعدي تبمد المشاعر واالرتباطي،

المدارس العامة ومدارس ذوي االحتياجات الخاصة لتربية

بينما كاف الذكور أكثر احتراقاً في بعد اإلجياد االنفعالي .كما

الخاصة ،فيـ في الغالب معرضوف لمخاطر عالية ،وعرضة
النخفاض الرضا الوظيفي وانخفاض الكفاءة الذاتية ،وزيادة

أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ دالة بينيما في بعد نقص

الشعور باإلنجاز .ولـ تتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة العجمي

اإلجي ػاد واإلرى ػ ػاؽ ،مػمػ ػا يػسيػ ػـ فػ ػي زي ػادة الضغوط النفسية التي

[ ]26وحسف والجبلمدة [ ]35والبخيت والتيجاني [ ]34التي

يعانوف منيا.

نت ػائ ػج الف ػرضي ػة الث ػالث ػة ونصي ػا" :ال توجد فروؽ ذات داللة

أظيرت أف المعممات مف أفراد العينة لدييف مستويات أعمى مف
400

إحصائية بيف متوسطات درجات االحتراؽ النفسي لدى أفراد

الحالة االجتماعية ،المؤىؿ التعميمي ،سنوات الخبرة ،والوضع

العينة الكمية مف االختصاصييف االجتماعييف تبعاً العمر الزمني،

االجتماعي".

جدول 7

الفروق بين في متوسطات درجات أفراد العينة في االحتراق النفسي تبعاً لممتغيرات الديمغرافية
المتغيرات

القرار

قيمة ت

العدد

م

ع

متزوج

93

19,32

2,43

غير متزوج

120

13.34

3,54

بكالوريوس

198

18،05

1,23

دراسات عميا

15

16,8

2,65

داؿ لصالح البكالوريوس

خبر ة أقؿ مف 15

150

15,9

2,31

داؿ لصالح أكثر مف( )15سنة

خبرة أكثر مف 15سنة

63

18,23

2,22

دخؿ مرتفع

10

13,23

2,25

دخؿ منخفض

203

17,76

3،12

داؿ لصالح المتزوجوف

داؿ لصالح الدخؿ المنخفض

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )7وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف

الباحثوف مع دراسة محمد [ ]28والتي تشير إلى وجود فروؽ

االجتماعي في المدارس العاـ ومدارس ذوي االحتياجات
الخاصة في بعض المتغيرات الديمغرافية .فاالختصاصييف

والعمر ،ومدة الخدمة ،وعدـ وجود فروؽ تبعاً لمتغير الدخؿ
الشيري ،ومدة الخدمة .وأشارت دراسة الزيود [ ]32إلى وجود

االجتماعييف المتزوجيف أكثر عرضة لبلحتراؽ النفسي مف غير

درجة مف االحتراؽ أعمى لحممة البكالوريوس مف طمبة الدراسات

االقتصادي المنخفض واألكثر خبرة ،أكثر احتراقاً مف غيرىـ مف

طبيعة العينة والمجاؿ الجغرافي ،وطبيعة العمؿ الذي يقوموف بو

دالة إحصائياً في االحتراؽ النفسي لممرشديف تبعاً لمجنس،

االختصاصييف االجتماعييف العامميف في مجاؿ التوجيو

العميا في اإلرشاد .ويمكف أف يعزو الباحثوف ىذه الفروؽ إلى

المتزوجيف ،والذيف يحمموف شيادات عممية أعمى ،والمستوى

في المدرسة.

أفراد العينة .ويمكف أف يعزى ذلؾ إلى أف المتزوجوف لدييـ

مشكبلت كثيرة يعانوف منيا في منازليـ وخارجيا ،وىذا يؤثر

نتائج الفرضية الرابعة ونصيا" :ال توجد فروؽ دالة

عمى أداء عمميـ في مينة اإلرشاد االجتماعي ،أما الذيف لدييـ

إحصائياً بيف متوسطات درجات مرتفعي ومنخفضي االحتراؽ

الذيف لدييـ خبرة كبيرة ،ألف العمؿ لدى الفئة األخيرة أصبح

النفسي"

النفسي لدى أفراد عينة البحث الكمية عمى مقياس االحتراؽ

أقؿ خبرة فيـ يحاولوف إثبات وجودىـ في ميداف العمؿ أكثر مف

ولمتحقؽ مف ذلؾ ،استخدـ ليذا الغرض الفروؽ بيف

روتينياً أكثر منو خبرة جديدة في حياتيـ .أما أصحاب الدخؿ

المتوسطات واالنحرافات المعيارية ،ومعادلة ت ستودنت ،وذلؾ

المنخفض فإف ضغوطيـ المعيشية قد تؤثر عمى أدائيـ لعمميـ

كما يحددىا الجدوؿ اآلتي:

اإلرشادي .وتتفؽ ىذه النتيجة جزئياً مع النتائج التي توصؿ إلييا

جدول  .8الفروق بين مرتفعي ومنخفضي االحتراق النفسي تبعاً لممتغيرات الديمغرافية لمبحث

المتغيرات الديمغرافية

مستوى االحتراق النفسي

ن

م

ع

د.ح

قيمة (ت)

اتجاه الفروق

الحالة االجتماعية

منخفض

55

7.2

1.9

164

(**)8,76

داؿ لصالح المرتفعيف

مرتفع

111

18.9

2,7

منخفض

55

12,23

2.5

مرتفع

111

19,11

3,12

منخفض

55

13.1

3.2

مرتفع

111

18,24

3,23

منخفض

55

12,87

2.1

مرتفع

111

18,23

3,32

منخفض

55

37,86

3,65

مرتفع

111

132,21

8,65

الخبرة
الوضع االقتصادي
الجنس
التأىيؿ العممي

401

164
164
164
164

)**(6,11
)**(4,32
)**(6,7
)**(34,37

داؿ لصالح المرتفعيف
داؿ لصالح المرتفعيف
داؿ لصالح المرتفعيف
داؿ لصالح المرتفعيف
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بعد اإلجياد االنفعالي .كذلؾ أشارت دراسة [36] Bataineh,
 & AlSagheerإلى عدـ وجود عبلقة ارتباط دالة إحصائياً

عند مستوى داللة ( )0,01بيف أفراد العينة مف االختصاصييف

بيف كؿ مف الجنس (ذكور/إناث) ،والعمر الزمني ،والحالة

االجتماعييف مرتفعي ومنخفضي في درجة االحتراؽ النفسي في
المتغيرات الديمغرافية (الجنس ،المستوى االقتصادي ،الحالة

الزواجية وأبعاد االحتراؽ النفسي .وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة

االجتماعية ،الخبرة) في مدارس التعميـ العاـ ومدارس ذوي

العتيبي [ ]33التي أشارت إلى وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف

االحتياجات الخاصة ،وقد جاءت ىذه النتائج لصالح مرتفعي

المعمميف األكثر خبرة ،والمعمميف األقؿ الخبرة عمى ُبعد تبمد
المشاعر .وقد يعزى ىذا التبايف في النتيجة إلى طبيعة العينة

الباحثوف والتي مفادىا أف مرتفعي االحتراؽ النفسي يواجيوف

والبيئة الجغرافية ،وىذا أمر طبيعي في الدراسات النفسية

مشكبلت اقتصادية صعبة ،إضافة إلى األعباء األسرية

واالجتماعية.

(المتزوجوف) وأف الذكور أكثر احتراقاً بشكؿ عاـ مف اإلناث.

الفرضية الخامسة ،ونصيا" :ال يوجد أثر التفاعؿ بيف المتغيرات

االحتراؽ النفسي .وىذه النتيجة تؤكد النتائج التي توصؿ إلييا

الديمغرافية (الجنس ،التخصص ،الخبرة ،الحالة االجتماعية،

فقد أشارت دراسة البخيت والتيجاني [ ]34إلى عدـ وجود فروؽ

المؤىؿ العممي) عمى االحتراؽ النفسي لدى أفراد العينة الكمية

بيف معممي التربية الخاصة تعزى لمجنس ،والمؤىؿ العممي ،أو

مف االختصاصييف االجتماعييف".

سنوات الخبرة التدريسية ،ووجدت فروؽ لصالح معممي الصـ في

جدول 9

تحميل التباين لممتغيرات الديمغرافية وأثرها عمى االحتراق النفسي لدى أفراد العينة الكمية
المتغير

مصدر التباين

مجموع المربعات

د.ح

متوسط المربعات

قيمة ف

مستوى الداللة

االحتراؽ

الجنس أ

54.78

1

54.78

*3.85

0.05

النفسي

التخصص ب

174.95

1

174.95

**12.28

0.01

تفاعؿ أ × ب

59.10

2

0.59

0.84

غير دالة

تبايف الخطأ

9388.86

209

14.25

--

--

المجموع

446351.00

213

االحتراؽ

العمر(أ)

26.3

1

9.26

0.50

غير دالة

النفسي

الحالة االجتماعية ب

18.09

1

18.09

0.97

غير دالة

تفاعؿ أ × ب

84.3

2

3.84

0.20

غير دالة

تبايف الخطأ

12273.69

209

18.63

--

--

المجموع

410988.00

213

االحتراؽ

بكالوريوس أ

23.7

1

7.76

0.462

غير دالة

النفسي

دراسات عميا ب

28.98

1

192.28

11.44

0.01

تفاعؿ أ × ب

37.79

2

37.79

2.25

غير دالة

تبايف الخطأ

11081.35

209

16.81

--

--

المجموع

326129.000

213

االحتراؽ

خبرة أ

48.22

1

48.22

13.02

دالة

النفسي

الدخؿ ب

312.80

1

312.80

19.60

0.01

تفاعؿ أ × ب

93.17

2

93.17

5.84

0.05

تبايف الخطأ

10518.63

209

15.96

--

--

المجموع

509018.000

213

يتضح مف الجدوؿ ( )9أف العوامؿ التي تؤثر في

قصوى في التحري بأسباب االحتراؽ النفسي لدى االختصاصييف

االحتراؽ النفسي تكمف في عدة عوامؿ والتي أبرزىا عامؿ

االجتماعييف في المدارس العامة ومدارس التربية الخاصة،

الجنس الذي يأتي في المرتبة األولى ،وعامؿ الخبرة ،والوضع

بالرغـ مف وجود فروؽ فردية في تمؾ الحاالت والتي تختمؼ

االجتماعي ،وأخي اًر الدخؿ .بمعنى أف ىذه العوامؿ ذات أىمية

أحياناً مف منطقة تعميمية إلى أخرى ،وذلؾ حسب توافر مجموعة
402

مف المقومات لمعمؿ اإلرشادي .في الغالب نبلحظ أف بعض

] [4السرطاوي ،زيداف (" )1997االحتراؽ النفسي ومصادره لدى

االختصاصييف االجتماعييف في مدارس التربية الخاصة أكثر

معممي التربية الخاصة :دراسة ميدانية" ،مجمة كمية التربية

توافقاً مع عمميـ مع الفئة المستيدفة بالخدمة مف االختصاصييف

،جامعة عيف شمس المجمد  21العدد  1ص .96-57
] [5البطاينة ،أسامة والجوارنة ،المعتصـ باهلل ()2004

االجتماعييف في المدارس العامة ،وذلؾ العتقادىـ بأف عمميـ

يكوف معزز اجتماعياً ،ورضاىا عف تقديـ خدمة ليؤالء األطفاؿ

"مستويات االحتراؽ النفسي لدى معممي التربية الخاصة

إلييا ليست نيائية وانما تحتاج إلى دراسات وبحوث دقيقة،

،مجمة اتحاد الجامعات العربية ،المجمد 2العدد ( ،)2ص

ويستخدـ فييا المنيج النوعي والكيفي لمتعرؼ عمى األسباب وراء

.76-48

ومعمماتيا في محافظة اربد وعبلقتيا ببعض المتغيرات"

الذيف ىـ بأمس الحاجة إلييا .ولكف ىذه النتيجة التي تـ التوصؿ

] [10الفرح ،عدناف ( )2001االحتراؽ النفسي لدى العامميف مع

ىذا االحتراؽ لدى ىذه الفئة مف األخصائييف االجتماعييف.

األشخاص ذوى االحتياجات الخاصة في دولة قطر دراسات –

 .6التوصيات والمقترحات

العموـ التربوية.271 – 247 .)2( 28 .

 -1إجراء دراسات حوؿ األسباب الكامنة وراء الضغوط النفسية

] [11خرابشة ،عمر محمد الخرابشة ،وعربيات ،احمد عبد

لدى االختصاصييف االجتماعييف العامميف في المدارس العامة

الحميـ .)2005( .االحتراؽ النفسي لدى المعمميف العامميف

ومدارس التربية الخاصة.

مع الطمبة ذوي صعوبات التعمـ في غرؼ المصادر.

 -2إجراء دراسات مقارنة بيف بعض المتغيرات الديمغرافية

جامعة اـ القرى لمعموـ التربوية واالجتماعية واإلنسانية،

والنفسي التي ليا صمة باالحتراؽ النفسي.

.331-291 ،)2(17

 -3إجراء دراسات مقارنة بيف معممي ومرشدي الطبلب مف ذوي

] [12عبد الرحمف ،عمى أحمد ،ومعف محمود عياصرة.

االحتياجات الخاصة ،وذلؾ لمتعرؼ عمى طبيعية ومصدر

( .)2013دراسة لمستويات االحتراؽ النفسي لدي المعمميف

الضغوط النفسي وعواقبيا عمى الصحة النفسية والمينية.

والمعممات في مديرية تربية وتعميـ جرش في ضوء بعض

 -4توجيو االنتباه إلى دور االختصاصي االجتماعي وما

المتغيرات .مجمة العموـ التربوية والنفسية- 35 ،)3(14 ،

يواجيو مف مشكبلت قد تعيؽ عممو الخدمي ،وذلؾ مف خبلؿ

.64

توفير كؿ االحتياجات البلزمة التي تخفؼ مف حدة االحتراؽ

] [13سالـ ،محمد عبدالستار .)2012( .دراسة تحميمية لمستوى

النفسي.

االحتراؽ النفسي وعبلقتو ببعض المتغيرات الديموجرافية

 -5قياـ مديريات التربية بتنفيذ مجموعة مف البرامج اإلرشادية

لدى عينة مف معممي ومعممات التربية الخاصة بجدة.

والوقائية لمحد مف الضغوط النفسية واالحتراؽ لدى جميع
العامميف في ميف التعميـ.

أ .المراجع العربية

دراسات تربوية واجتماعية  -مصر- 107 ،)4(18 ،
.138

المراجع

] [17المشعاف ،عويد (" .)1998مصادر الضغط النفسي في العمؿ
لدى معممي المرحمة المتوسطة في دولة الكويت".فعاليات

] [1المغربي ،عمر مصطفى ( )2008الذكاء االنفعالي وعبلقتو

الورشة النفسية العربية الثانية كمية التربية ،الجزء األوؿ ،ص

بالكفاءة المينية لدى عينو مف معممي الثانوية في مدينة

 ،172-143جامعة دمشؽ.

مكة المكرمة رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أـ

] [18بدر ،سيا عبد الرزاؽ .)2012( .دراسة مستوى االحتراؽ

القرى :مكة المكرمة.

النفسي لمعممي التربية الخاصة .رسالة المعمـ50 ،

] [2السمادوني ،السيد إبراىيـ ( ".)1994تقدير المعمـ لمضغوط

(.82-76 ،)3،2

المعنيػة وعػبلقتػو بػوجيػة الضبػط" ،مػؤتمػر كميػة التربي ػة

] [25حمر ،رائدة حسف ( .)2006دراسة مستوى االحتراؽ

باإلسماعمية ،جامعة قناة السويس.

النفسي لمعممي التربية الخاصة مقارنة بالمعمميف العادييف

] [3محمود ،عبداهلل جاد (  ،)2005بعض عوامؿ الشخصية

في مممكة البحريف" .جامع البحريف ،قسـ عمـ النفس.

المتغيرات الديموغرافية المسيمة في االحتراؽ النفسي لدى عينو
مف المعمميف ،كمية التربية المنصورة (.250 – 202 ، )57
403
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DIFFERENCES IN BURNOUT AND SOME
DEMOGRAPHIC VARIABLES BETWEEN
SOCIAL WORKERS WORKING IN THE
PUBLIC EDUCATION AND SPECIAL
EDUCATION SCHOOLS IN KUWAIT
ABDELHADI S. ALAJAMY
RASHED M. ALAJAMY
ABEER H. ALMUTAYRE
ABSTRACT_ The goal of current research into the differences between social workers in burnout
and some demographic variables, such as: sex, experience, qualification, economic status, and
education. The sample consisted of (213) and a specialist social worker by (132) male and (81)
female were tested social worker from social workers in the schools of general education and
special education schools in the provinces of Al-Ahmadi in Kuwait. Researchers have used
burnout scale and form public statements to verify the questions of the study, after verifying the
validity and reliability of burnout scale. The results showed that the prevalence of burnout among
social workers is high compared with the specialists who do not suffer from burnout, and burnout
rate among social workers in schools with special needs is higher than the social workers in the
public schools, and burnout among psychologists influenced by variables Gender, experience and
rehabilitation, and social status. Researchers have presented a set of proposals that are consistent
with the current results, and draw attention to the interest in this category by stakeholders to
reduce this burnout among social workers to improve their professional performance.
KEYWORDS: combustion psychological, social workers, demographic variables.
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