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 امللخص
عينة ال بلغت.  اإلحساس باالحتراق النفسي وعالقته باألداء الوظيفي لمدرسي المرحلة اإلعدادية في العراقتعرف درجة    هدفت الدراسة إلى     

حداتي الدراسااة المتم لة بماياس في االحتراق النفسااي   انمدرساااو ومدرسااةو مر مدرسااي مدررية ترنية االولارب ولتلديا الدراسااة حعد اللاح   (110)
  وقد كشاافت وتاي  الدراسااة حن  . المتوسااا الاسااابي واالواراف المتيارال واالرتلار التايي في معرفة النتاي    واألداء الوظيفي لدرهمب تم اسااتادا 

. ووجود فروق في درجة اإلحسااااااس ل اااااال   متوسااااالةدرجة اإلحسااااااس باالحتراق النفساااااي لدم مدرساااااي المرحلة اإلعدادية في العراق جاءال 
عكسااااااية لاال داللة إح ااااااايية مابير درجة اإلحساااااااس   ووجود عالقة  (.ساااااانواال ف   ر10)اإلواث. وجود فروق في الادرة التدريسااااااية ل ااااااال   

 . صياال ومقترحاالوفي ضوء النتاي  ررج اللاث بعدة تو  .باالحتراق النفسي لمدرسي المرحلة االعدادية واألداء الوظيفي لدرهم 
 الكلمات المفتاحية : االحتراق النفسي، األداء التدريسي .

The study aims to identify the degree of the psychological burnout and its relationship to the job performance 

of secondary school teachers in Iraq. The 110 samples are teachers from the Directorate of Education in 

Anbar. To implement the study, the researcher prepares two study tools represented by a scale of 

psychological burnout and their job performance. 

The arithmetic mean, the standard deviation, and the t-test are used to know the results which revealed: The 

feeling of burnout among secondary school teachers in Iraq is medium. There are differences in the degree 

of sense with females more than males. There are differences in teaching experience in favor of (10 years 

or more). There is an inverse relationship with a statistical significance between the degree of psychological 

burnout of secondary school teachers and their job performance. According to the results, the study comes 

out with several recommendations and suggestions. 

Key words: psychological burnout, job performance. 

 التعريف بالبحثاألول الفصل 
 مقدمة :
في الظروف ال اااتلة التي يتيشاااها م تمعنا العراقيظ وفي ظ    ُيعد القلاع التعليمي مر ح  ر المهر تعرضااااو للطاااغوس النفساااية راصاااة     

ظ فقلاع التعليم يعد دعامة حساااسااية مر دعايم الم تمنب إن صاال   وظيفةهذه ال ةممارساات راللاألعلاء الماتلفة الملقاة على عاتا المدرسااير 
للمدرساااير لتاقيا ال ودة في التعليمب وندووه ي ااال  تاقيا   ضااارورياو لذا فالتقلي  مر هذه الظاهرة ُيعد ملللاو ح واساااتقر صااال  سااااير الم تمن 

ويعتدر مدرس المرحلة االعدادية احد العناصاار األساااسااية في    اإلتقان في العم  حمراو صااتلاوب ولر رتاقا األداء المربوف هيه لدم المدرس .
ف  إل لم يعد م رد واق  للمعرفةب فهو يسعى إلى ترقية  عملية التدريس  فهو المشرفب والمنساب والفاع ب والمدررب والادير دار  برفة ال 

لاتهب منفت  يساااااااات ير لج  فجرة جدردةب يعم  على اساااااااات مارها وتوظيفها لتلوير التعليمب والمدرس الناج  هو الذى تدر   ااااااااا اااااااايته على  
حالة    "ب ن االحتراق النفساااااي 2005))ال ونير الارابشاااااة وعرنيا   (.2006بسااااايساااااو وحبو بكرب)طالبه  وللك بكفاءته وحدايه التدريساااااي الفاع 

ب يشاعر معها الفرد ب وه بير قادر على تاملها وينعكس للك اعمال حررم عر    ت ةواإلرهاق النا  بالتعر اال ااا وفساية ت اير  عطاوية حو 
 . "على الموظفير والمتعاملير معهمب وعلى مستوم الادماال المقدمة لهم

 اشكالية الدراسة:
ظحيث حن المدرساير لوى موضاوع االحتراق ححد وتاي اال الت ييراال القوية على الجوادر اللشارية العاملة في مسساسااال التعليم بشاك  عا يعد     

الاماس الجدير والاافز القوى لألداء هم الذرر يكوووا مر ااااااااير لالوهيار تات حاالال معينة لجووهم حسااااااااساااااااير عندما تااول المدرساااااااة حن  
لذا مر واجر المدرساااااااااااير ومر باف الار  العم  على إ الة   (.2002النورىظ 2003ال ماليظ)ااوالتهم في العم   تطاااااااااااغا حو تادد مر م

العالاال والمشااااااكالال التي تسدى بهم إلى الشااااااعور بفقدان الراحة النفسااااااية لتالي ضااااااغا العم  والتاليف مر اإلصااااااابة باالحتراق النفسااااااي 
ااجة تدير لللاح ان ضاارورة اللاث على طريقة يمكر مر راللها وضاان حد لهذه الظاهرة وللك ومواجهة حيارة ووتاي ه الساالدية. وفي ضااوء ال

 مر رالل االسئلة االتية  
 ما درجة اإلحساس باالحتراق النفسي لمدرسي المرحلة اإلعدادية في العراق؟ -1
في درجة اإلحساااااااااااس باالحتراق النفسااااااااااي المرحلة اإلعدادية تعزم   (a=0,05)ه  روجد فرق لو داللة إح ااااااااااايية عند مسااااااااااتوم الداللة   -2

 ؟(ال نسب والادرة التدريسية)لمتغير
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 ه  هناك عالقة لاال إرتلاطية بير درجة اإلحساس باالحتراق النفسي لمدرسي المرحلة االعدادية واألداء الوظيفي لدرهم ؟ -3
 أهمية الدراسة :

 تم تقسيمها إلى وظرية وعلمية. 
توعية المسسااساااال الترنوية وظراو الن االحتراق النفسااي قد يكون احد األساالاف الوافاو األداء والمي  إلى  عر طريا  األهمية النظرية: -1

 العدواوية والتارير .

 منها .وضن بروام  وقايي يعم  على تشايص هذه الظاهرة لدم المدرسير وإي اد اآللياال المناسلة للتاليف االهمية العلمية :  -2
 حتديد املصطلحات :

هي حالة مر االسااتنزاف الددوي واإلرهاق العاطفي وتجوير ات اهاال ساالدية واو اآلررير يشااعر بها المدرس وتي ة تعرضااه  االحتراق النفسييي:
 لطغوس  دردة ومستمرة في العم ب ويقاس بالدرجة التي يا   عليها المدرس على وفا االستلاوه المعدة لهذا الغرو .

   ما يمارسااه المدرس قوالو حو فعالو لتاقيا حهدافه الترنوية حيناء الا ااة حو الف اا  الدراساايب وللك ضاامر ظروف طديتية اء الوظيفي: األد
 ويقاس بالدرجة التي يا   عليها المدرس على وفا االستلاوه المعدة لهذا الغرو . .للموقف التعليمي

لمرحلة المتوسااالةب مدتها يالث سااانواال تهدف إلى ترسااايك ما تم ا تشاااافه مر قابلياال اللللة  مرحلة دراساااية تقن بعد ا   هيالمرحلة اإلعدادية
 وميولهم وتمكنهم مر بلوغ مستوم حعلى مر المهارة والمعرفة تسهلهم للدرول إلى المرحلة ال امتية .

 حدود الدراسة ومحدداتها:
ب وتتادد وتاي  الدراساة ب ادق 2018-2019عينة مر مدرساي المرحلة اإلعدادية التابعير لمدررية ترنية االولار في العراق للعا  الدراساي      

 حألداتير ويلاتهما.
 االطار النظري الفصل الثاني

الطااغوس النفسااية بشااك  عا  ساامة مر سااماال الاياة فهي في بعا مسااتوياتها قد تجون مللونة إن لم تجر ضاارورية  الممارساااال و تعتدر      
وللك لافز الفرد ودفعه إلى االو ا  وتاقيا الن اح بير حن  يادتها عر الاد المناسار قد تفطاي إلى مشاا   ي اعر حلها لما لها مر  يار 

حن عد  العناية بااالال الطاااغوس النفساااية بشاااك  مناسااار قد رسدى إلى تفاقم الوضااان وحدوث ما ال سااالدية على ال ااااة العقلية والددوية للك  
اإلجهاد النفسااااااي وعد  اإلوساااااااوية وتقلي  االو ا اال الشااااااا ااااااية مر حوواع االحتراقب  ب ن   (2000النليعيب)ويرم   (.1999الدتالظ)يامد عالاه 

لم اااااادر الشاااااا اااااية والعاطلية للمدرس قد اساااااتهلجت واساااااتنفذالب وال اوي يظهر هيه فاللعد األول يشاااااير إلى فقدان اللاقة واإلحسااااااس ب ن ا
ي المدرس قساوة في التعام  وعد  مراعاة  اعور اآلرريرب واساتادا  بعا الجلماال بير المناسالةب وال الث يمي  هيه المدرس إلى التقييم السالد

ب ن المدرسااااااااير لوى الاماس الجدير  (2002)ولكر النورى من اآلررير.لذاته والشااااااااعور بتدوي كفاءته وفعالية حدايه الشااااااااا ااااااااي حو لتعامله 
هم الذرر يكوووا مر ااااير لالوهيار تات حاالال معينة لجووهم حسااااساااير عندما تااول االدارة المدرساااية حن تطاااغا حو   والاافز القوى لالداء

  المتوفرة إلمكاواال  ا " ب وه" او ا  وممارساااااااااااة المدرس في ظ 2005))االحتراق النفساااااااااااي كما يعرفه و ااااااااااارتادد مر مااوالتهم في العم  . 
هو وتي ة لترا م ظروف  إن إحسااس المدرساير باالحتراق  انوقت وال هد"ووتي ة لما تقد  وجد اللاح ب ارف النظر عما يساتغرقه األداء مر ال

العم  النفساااية المتم لة في تطاااارف األدوار وبموضاااها وا دياد ح م العم  وظروف العم  وححواله التي تنلوى على بعا المااطر. كذلك 
 ها حوهم البد حن رن اوا في مهنتهم.للمدرسير الذرر رلتاقون بالمهنة برؤية م الية مسدا 

 الدراسات اليت تناولت االحرتاق النفسي :
 دراساال تناولت المتغيرير . انلدم مراجعة االدبياال المتعلقة بموضوع الدراسة وجد اللاح     

التي هدفت إلى قياس حبعاد االحتراق النفسااي وعالقته بالتغيراال الديمغراهية عند حعطاااء الهيئة التدريسااية في بعا   (2011)كدراسااة النورى   -1
احتراقااو  ليااال ومعااهاد بغاداد. ونينات النتااي  حن الاذكور ح  ر ححتراقااو مر اإلوااثب وحن هنااك تا ييراو لمتغير العمرب حياث حن األ  ر عمراو ح  ر  

 للوظيفة.
وهدفت إلى معرفة اير الطااااااغا واالحتراق النفسااااااي على األداء الوظيفي في  (Jankame & Ritacco,2013جاوجومي وريتا و)  ودراسااااااة  -2

   اركة مرافا الجهرناء اللساتواوية. ونينت النتاي   حن الطاغوس في العم  حدال إلى ولدال التعر واالرهاق لدم الموظفير وحصالاوا بير قادرير
 و األم  .على تاقيا وتاي  على النا
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وهدفت إلى معرفة اير ضاااااغا العم  والدعم االجتماعي لدم طاقم تمريا الرعاية على    (Woodhead,2014)ودراساااااة وود هيد و ررون    -3
المدم اللوي  . وحظهرال النتاي  حن هناك عالقة ارتلاس بير ضاااااغا العم  من اإلوهاك العاطفيب وعد  اإلوسااااااويةب وتدوي مساااااتوم االو ا ب 

 الجتماعي يافا مر كلما حرتفن الطغا . وحن الدعم ا
 الدراسات اليت تناولت االداء الوظيفي :

"  وهدفت الى تقويم حداء المعلمير المهني في مدارس وكالة الغوث الدولية في ضوء مس راال ال ودة الشاملة  (2006)  دراسة ال رجاوى ووشوان -1
معلم ومعلمةب   (25)فقرةب وتجووت العينة مر  (42)واستادمت الدراسة المنه  الوصفي مر رالل تلديا حداة الدراسة وهي إستلاوه تجووت مر  

ضعف ممارسة المعلمير و وكاوت هناك العدرد مر النتاي  حبر ها عد  وضوح رؤية ورسالة المدرسة في م ال التاليا االستراتي ي للمعلمير.
 ة قدراال اللللة على استادا  التقويم الذاتي.وعد  تنمي

إسااتراتي ية مقترحة لتلوير األداء التدريسااي لمدرسااي الترنية الرياضااية وحيرها على بعا ووات   وهدفت إلى معرفة (2005)دراسااة الم اارى  -2
اإلسااااااااتراتي ية المقترحة حيرال ت ييراو إي ابياو على مسااااااااتوم األداء التدريسااااااااي لمدرسااااااااي   التعليم لتالميذ المرحلة اإلعدادية. ومر حهم النتاي  حن

 الرياضة وعلى مستواهم المعرفي في التدريس. 
وهدفت إلى معرفة االحتراق النفساااااااي لدم المدرساااااااير بقلاع بزة وعالقته بمساااااااتوم حدايهم التدريساااااااي وتوافقهم  2007))ودراساااااااة حروف والفرا -3

النتاي  عد  وجود عالقة دالة بير مساااتوم االحتراق النفساااي ومساااتوم األداء التدريسااايب ووجود عالقة سااالدية بير مساااتوم   المهني. وقد بينت
 االحتراق ومستوم التوافا المهني .

قته باألداء درجة اإلحسااس باالحتراق النفساي وعالوتدير بعد اساتعراو الدراسااال الساابقة التي تيسار الرجوع لها قلة االبااث التي تناولت     
 واطالعهما. انب وعليه حّن هذه الدراسة الوحيدة في العراق بادود علم اللاح الوظيفي لمدرسي المرحلة اإلعدادية في العراق

 الفصل الثالث
 منهجية الدراسة وإجراءاتها:

حعتمد الدراساااة المنه  الوصااافي إلجراء الدراساااةب لمناسااادته للديعة الدراساااة وحهدافهاب حيث يعد هذا المنه  هو األوسااار إلجراء م   هذا       
 النوع مر الدراساال مر وجهة وظر ك ير مر اللاح ير.

درسون ال ف الرابن اإلعدادى ضمر مدررية ترنية تجون م تمن الدراسة مر مدرسي المرحلة االعدادية ومدرساتها الذرر رُ   مجتمع الدراسة :
 .  2018-2019االولار للعا  الدراسي 

و دمدرسااموه م       (110)تجووت عينة الدراساااااااة مر   عينة الدراسيييية   بإتلاع اللريقة   انحيث قا  اللاح  .مدرسااااااااو  ( (50مدرساااااااةو (60) مدرساا 
  ( 1)اسااااتلاوة صااااالاة للتالي  اإلح اااااييب ال دول    (110)اسااااتلاوة على م تمن الدراسااااة واسااااتردا منها   (125)العشااااوايية عر طريا تو ين 

 روض  تو ين حفراد عينة الدراسة تلعاو للمتغيراال الشا ية.
 أفراد العينة تبعًا للمتغيرات الشخصيةتوزيع   (1)الجدول                                         

 النسبة المئوية التكرار  المستوى  المتغير 

 الجنس 

 45.5 50 لكر

 54.5 60 حو ى 

 100.0 110 المجموع 

 الخبرة التعليمية 

 20.9 23 سنواال  5حق  مر 

 38.2 42 سنواال  5-10

 40.9 45 سنواال 10ح  ر مر 

 100.0 110 المجموع 

 الدراسة: أدوات 
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بمراجعة  اناالستلاوة ك داة لتا ي  المعلوماال المتعلقة بهدف الدراسةب وإلعدادها قا  اللاح  انحستاد  اللاح مقياس االحتراق النفسي:  -أ
وتوص  اللاحث عر طريا تلك الدراساال    (  2014هماتار وم لفى)األدف الترنوى والدراساال السابقة المشابه للدراسة الاالية وحبر ها دراسة  
 فقرة.  (30)إلى بناء ماياس وفا سلم ليكرال الاماسي تجون ب يغته النهايية مر

 )الناقةب  نظرى والدراساال السابقة المشابهة للدراسة الاالية وحبر ها دراسة مر رالل االطالع على األدف ال  مقياس األداء التدريسي: -ب
 .فقرة  (30)بإعداد ماياس لألداء الوظيفي لدرهم تجون بشك  وهايي مر انقا  اللاح 2009)

 : صدق األستبانة
تم تعدر  ك ير مر التلاراالب   المايميرتم عرو الماياسان على م موعة مر الماكمير مر لوى الادرة واالرت ا . وفي ضوء مالحظاال     

   لج  ماياس  فقرة (30)االريرة مر ب ورتهماوإعادة صيابة بعا الفقراال ليارج الماياسان األول الاا  بالمدرسيرب وال اوي الاا  ب دايهم 

   االستبانةثبات 
للت  د مر يلاال حداتي الدراسة  و   (. 2001النا فب  )ال فة بدقة ويلاال مر مرة الى حررم وفي ظروف متمايلة    تالا قاس  ةيابت  االداة يقال إن     

واستاراج معام  االرتلاس  ب  حسدوع(  2 منه )ب بفارق  مدرساو ومدرسةو   (20)عينة الدراسة بلغت  التم تلديقهما على عينة استلالعية مر رارج  
ال لاال لال  (Pearson Correlationن )بيرسو الفا)ب جرم تلديا معادلة  داة بير درجاتهم في المرتيرب بهدف استاراج معام   ب  ( روولاخ 

 روض  للك.   (2)وال دول 
 ومعامل الثبات األداة بطريقة  )كرونباخ الفا( (Pearson Correlation)معامل ثبات التطبيق بطريقة بيرسون  (2الجدول )

معامل الثبات بطريقة  )كرونباخ   المجال 
 الفا( 

معامل تطبيق بطريقة  
 بيرسون 

 0.77 0.87 االحتراق النفسي 

 0.78 0.82 األداء الوظيفي 

 0.76 0.93 األداة ككل 

راسة بلغ    (Chronbach Alpha)حن معام  يلاال بلريقة    (2)وض  ال دول            وهي قيمة مناسلة للتنفيذ  إل حوضات   (0.93)لألداة الدِّّ
راسة  2007فما فوق)الشريفير والجيالويب  (0.60)ح  ر الدراساال حن  وسلة قدولية ال لاال هي   (ب كما بلغ قيمة معام  االرتلاس  بيرسون ألداة الدِّّ

راسة. (=05.0) إح ايياو عند مستوم الداللة  وهي قيمة دالة (0.76)  ب وهذا ردل على يلاال تلديا حداة الدِّّ
 عرض النتائج ومناقشتها الفصل الرابع

على وفا حهدافهاب ومناقشة تلك النتاي  في ضوء اإلطار النظرى والدراساال    انرتطمر هذا الف   عرو النتاي  التي توص  إليها اللاح    
 ومر يم الاروج بم موعة مر التوصياال والمقترحاال وكما ي تي و ه    السابقةب

 ما درجة اإلحساس باالحتراق النفسي لمدرسي المرحلة اإلعدادية في العراق؟  -1
تم استاراج األوساس الاسابية واالوارافاال المتيارية إلجاباال حفراد العينة عر علاراال م ال اإلحساس االحتراق النفسي والم ال كك ب  

 روض  للك  (3)ال دول رقم 
 ( 3الجدول )

والمجال ككل مرتبة تنازليًا تبعًا لوسط األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن عبارات مجال االحتراق النفسي  
 الحسابي 

الوسط   العبارة  الرقم  الرتبة 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

درجة 
 التقييم  

1 

 عر ب وه مر ال عر حن اهدح وححس باالسترراء بعد رو  حقو  هيه ح 30
 بالتدريس 

 متوسلة  0.58 4.71
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الوسط   العبارة  الرقم  الرتبة 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

درجة 
 التقييم  

2 
 متوسلة  0.96 3.79 لو وجدال عم  حرر لتركت عملي 15

3 
 متوسلة  0.85 3.65 ح عر ب وني م لا العزيمة بسدر وظيفتي   28

4 
 متوسلة  0.81 3.59 حفقد صدرى عندما ال يست ير طلدتي لما اطلله منهم مر مها   10

5 

حتعام  بهدوء من المشكالال االوفعالية لللدتي حيناء ممارستي لهذه   14
 المهنة 

 متوسلة  0.79 3.58

6 
 متوسلة  0.82 3.58 ححس بالقلا الن هذه المهنة تسدر لي مر قساوة وتدلد في المشاعر 26

6 
 متوسلة  0.84 3.56 حتعمد الذهاف إلى العم  متارراو  5

7 
 متوسلة  0.74 3.56 عملي .ا عر بالراحة عندما حتغير عر  16

8 
 متوسلة  0.76 3.55 ح عر بان عالقتي سلدية من طلدتي حيناء قيامي ب عمال التدريس   9

9 

ح عر باإلرهاق المستمر عندما استيقظ مر وومي واعرف حن علي   6
 مواجهة رو   جدرد

 متوسلة  0.78 3.54

10 
 متوسلة  0.84 3.51 استنزفت عاطلياو ا عر ب وني  8

11 
 متوسلة  0.74 3.51 استلين بك  سهوله حن حرلا جواو وفسياو مريااو من طلدتي  17

12 
 متوسلة  0.84 3.50 ح عر بان اللللة رلقون علي مسسولية بعا المشكالال التي تواجههم 4

13 
 متوسلة  0.80 3.49 ح عر ب ن ت رفاال طلدتي تزيد في ضغوس العم  علي  19

14 
 متوسلة  0.74 3.48 حتعام  بفاعلية عالية من مشكالال طلدتي 3

15 
 متوسلة  0.76 3.48 ا عر بالطغا النفسي بسدر ممارستي لهذه المهنة 13

16 
 متوسلة  0.73 3.44 حو زال الج ير مر األ ياء النافعة في عملي الاالي 25

17 
 متوسلة  0.81 3.43 الناس بعد التااقي بمهنة التدريس ح عر حوني حصلات ح  ر قسوة من  27

18 
 متوسلة  0.70 3.38 ح عر بتدوي دافعيتي إلى العم  في مهنة التدريس 12

19 
 متوسلة  0.71 3.34 تمناني اإلدارة ما استاا مر تقدرر 23

20 

في عملي هي سدر ما حعاويه مر   اعتقد إن الطغوس التي تواجهني `1
 حمراو جسمية  

 منافطة   0.84 2.99
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الوسط   العبارة  الرقم  الرتبة 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

درجة 
 التقييم  

22 
 منافطة   0.66 2.63 ح عر ب وي حتعام  من بعا اللللة وك وهم ح ياء ال بشر  22

23 
 منافطة   0.71 2.62 مهنة التدريس ةحجد صعونة في ضلا اوفعاالتي وتي ة ممارس  2

24 
 منافطة   0.70 2.61 اي ابياو على اآلررير ا عر بان لي ت ييراو  24

25 
 منافطة   0.67 2.54 ح عر باإلحلاس بسدر ممارستي لمهنة التدريس 18

26 
 منافطة   0.77 2.54 ح عر ب وني منهك بسدر ممارستي لهذه المهنة 20

27 

ح عر حوي حؤير اي ابياو في حياة ك ير مر الناس مر رالل ممارستي  21
 لهذه المهنة

 منافطة   0.74 2.52

28 
 منافطة   0.73 2.51 ح عر بالطيا عندما رناقشني طلدتي بموضوع ما 7

29 
 منافطة   0.75 2.45 بعد العم  من طلدتي والتفاؤل ح عر بالراحة 11

30 

ا عر بان باستلاعتي حن حقد  ما هو حفط  في عملي كمدرس إلا لم   29
 تجر المشكالال التي تواجهني ك يرة

 منافطة   0.81 2.42

 متوسلة  0.25 3.25 مجال االحتراق النفسي ككل 

جاءال في المرتلة (ه 4.71-2.42)حن األوساااااااس  الاسااااااابية عر فقراال م ال اإلحساااااااس باالحتراق النفسااااااي تراوحت بير  (3)ح ااااااار ال دول 
ودرجة تقييم  (4.71) اااااااعر ب وه مر ال اااااااعر حن اهدح وححس باالساااااااترراء بعد رو  حقو  هيه بالتدريس"بوساااااااا حساااااااابي (30)األولى الفقرة رقم

ا اااااااااااااعر بان باساااااااااااااتلاعتي حن حقد  ما هو حفطااااااااااااا  في عملي كمدرس إلا لم تجر ("29)رة الفقرة رقم  مرتفعةب ونينما جاءال في المرتلة األري
بدرجة تقييم  متوسالةب وهذا ردل   (3.25)  وندرجة تقييم متوسالةب ونلغ المتوساا كك   (2.42)المشاكالال التي تواجهني ك يرة "بوساا حساابي 

لة اإلعدادية في العراق جاءال متوساالةب ويفساار اللاحث الساادر ب ن هناك عدة على حن درجة اإلحساااس باالحتراق النفسااي لدم مدرسااي المرح
م اااااااادر مهنية ت ع  المدرس معرضااااااااو لالحتراق النفسااااااايب منها وقص المسااااااااودة االجتماعيةظ وعد  تعاون األباء واالمهاالب وتدوي مساااااااتوم 

س بعد  األمر النفساااي رالل قيامه ب داء مهنتهب وراصاااة تا اااي  اللللةب ونعد مكان الساااكر عر العم  ظاألمر الذى يسااااهم في  اااعور المدر 
عنادماا رواجاه صااااااااااااااعونااال حو حرلاار تهاددهب ويادرك حواه لم يعاد قاادراو على م اابهتهااب وحواه باااجاة إلى عون الزمالء ومسا رة اآلررير. وتلاابقات 

 . (2015)وتي ة السسال من دراسة اللالع 
في درجة اإلحسييييياس باالحتراق النفسيييييي لمدرسيييييي المرحلة  (α≤0.05)داللة  هل توجد فروق ذات داللة إحصيييييانية عند مسيييييتوى ال -2

 اإلعدادية تعزى لمتغير)الجنس ، والخبرة التدريسية(؟
ب ولديان الفروق (لكرب حو ى)المتوساااااااالاال الاسااااااااابية واالوارافاال المتيارية تلعاو لمتغير ال نس  سااااااااتاراجحب تم لإلجابة عر هذا السااااااااسال    

 روض  للك. (4)اإلح ايية بير المتوسلاال الاسابية تم استادا  إرتلار "ال" لعينة واحدة " وال دول 
   إلجاباال حفراد عينة الدراسة ال نس علىتلعا لمتغير  المتوسلاال الاسابية واالوارافاال المتيارية وإرتلار "ال"   (4)ال دول 

 االنحراف المتوسط العدد  المستوى المتغير
درجات  
 الحرية

 tقيمة 
 الداللة

 الجدولية  المحسوبة

 الجنس
 0.641 2.31 50 ذكر

108 2.158 1.659 0.001* 
 0.297 3.87 60 أنثى



   

         

 االحرتاق النفسي وعالقته باألداء الوظيفي ملدرسي املرحلة اإلعدادية يف العراق      

  

  

 (0.05)*دالة عند مستوم الداللة 
ال  (0.05)وجود فروق لاال داللة اح ايية عند مستوم الداللة    (4)رتط  مر ال دول        على اجاباال افراد عينة   نس  تعزم لمتغير 

وعند الرجوع الى المتوسلاال الاسابية كان   (ه(1.659وهي حعلى مر الايمة ال دولية    (2.158)الماسونة  (  t)الدراسةب حيث بلغت قيمة  
هذه النتي ة إلى   يادة الطغوس التي تتعرو لها المدرساالب حيث يشعرن ب وهر م قالال    انويعزو اللاح .  الفرق ل ال  الم موعة االواث  

النفسي رنت  عر الزيادة في األعلاء الجمية والجيليةب مما ي ع  المدرساال ح  ر عرضاو لالح تراق باألعلاء المهنية والمنزليةب وحن االحتراق 
الُمدرسة مر رالل األعلاء المنزلية ومتابعة حطفالها باإلضافة إلى حعلاء العم ب الوظيفي مر المدرسير كنتي ة لزيادة األعلاء التي   تواجه 

كما تم استاراج المتوسلاال الاسابية    التي حظهرال وتاي ها حن الذكور ح  ر احتراقاو مر اإلواث.  (2011)وارتلفت هذه النتي ة من دراسة النورى 
 توض  للك    (6)و  (5)وال داول    (one way ANOVA)تدريسيةب وتلديا تالي  التلارر االحادى  واالوارافاال المتيارية تلعاو لمتغير الادرة ال

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمتغير الخبرة التدريسية  (5)الجدول 
المتوسط   المستوم  المتغير 

 الحس بي

االنحراف  

 المعي ري

الخبرة  
 التعليمية  

 0.18 2.97 سنواال  5حق  مر 

 0.17 3.11 سنواال  5-10

 0.21 3.14 سنواال ف   ر 10

على درجة اإلحساس باالحتراق النفسي لمدرسي  ( one way ANOVA) (نتانج تطبيق تحليل التباين الثالثي6جدول ) ال
 المرحلة اإلعدادية تعزى لمتغير )الخبرة التدريسية(  

 المصدر 
مجموع 
 المربعات 

درجات  
 الحرية 

متوسط 
 المربعات 

F 
الداللة  
 اإلحصانية 

 0.12 0.65 0.64 2 1.20 الخبرة التعليمية  

   0.04 108 5.22 الخطأ 

    110 126.1 المجموع 

    109 102.9 المجموع مصحح  

في  راء حفراد العينة حول درجة    (α  =0.05)وجود فروق لاال دالله إح ايية عند مستوم الداللة  عد     (6)   (5)رتدير مر ال داول          
وهي قيمة بير   (0.65)  (F) اإلحساس باالحتراق النفسي لمدرسي المرحلة اإلعدادية كك  يعزم إلى متغير الادرة التعليمية بحيث بلغت قيم  

 دالة إح ايياو. 
بين درجة اإلحساس باالحتراق النفسي لمدرسي المرحلة االعدادية    (≥0.05α)هل هناك عالقة ذات داللة إحصانية عند مستوى الداللة   -3

 واألداء الوظيفي لديهم؟ 
بير درجة اإلحساس باالحتراق النفسي   (Pearson Correlationولإلجابة عر هذا السسال تم استاراج معام  االرتلاس بلريقة بيرسون )   

 روض  للك.  (7)لمدرسي المرحلة االعدادية واألداء الوظيفي لدرهمب ال دول رقم 
 بين درجة اإلحساس باالحتراق النفسي واألداء الوظيفي لديهم   (Pearson Correlation)  معامل االرتباط بطريقة بيرسون (7)الجدول     

 األداء الوظيفي   المجال 
 -0.18 معام  االرتلاس
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 0.03 الداللة اإلح ايية  االحتراق النفسي 

ال دول رقم       الوظيفي بلغت    ( 7)  يظهر مر  النفسي واألداء  وهي قيمة ساللة ودالة    (0.18-)حن قيمة معام  االرتلاس بير االحتراق 
مما ردل على وجود عالقة عكسية لاال داللة إح ايية مابير درجة اإلحساس باالحتراق النفسي   (α≤0.05)  إح اييًّا عند مستوم الداللة

اللاح لمدرسي المرحلة االعدادية واألداء الوظيفي ل للك إلى حن اوافاو األداء الوظيفي للمدرس كنتي ة الرتفاع مستوم   اندرهمب ويعزو 
 االحتراق لديهب فجلما  اد االحتراق النفسي كلما حوافا مستوم األداءب وللك ألن العالقة بينهما ساللةب وكذلك األمر فإوه كلما اوافطت

 (Jankame& Ritacco,2013)تي ة من دراسة جاوجومي وريتا و واتفقت هذه الن .درجة االحتراق النفسيب كلما  اد مستوم األداء التدريسي
 التي حظهرال حن الطغوس في العم  حدال إلى حن الموظفير حصلاوا بير قادرير على تاقيا وتاي  على الناو األم  .

 المقترحات: و التوصيات 
 التالي بال در في تعام  المدرس من طلدته وتدني قناعة مفادها ب ن العم  علادة قد  حن تجون وسيلة لجسر الر ق .   -1
 . تاليف حعلاء العم  التي تزيد مر الطغوس المهنيةب حتى ال ي   المدرس إلى مستوم يشعر هيه ب وه منهك وظيلياو  -2
 إجراء دراسة حررم تتناول االحتراق الوظيفي لموظفي ترنية االولار وعرقته بالمتغيراال الديمغراهية.   -3

 املصادر واملراجع :
النفسي والمهني مر حج  ووعية حفط    باث مقد  في ودوة اإلر اد  االحتراق النفسي لدى معلم التربية الخاصة" ( 1999)الدتالظ  يد مامد 

 .  الالي  العرني . اللارير األ اا  لوى االحتياجاال الااصة"  جامعةلاياة 
المؤتمر العلمي .ت ور مقترح لتنمية حداء المدرس التدريسي بالمرحلة األساسية الدويا بماافظة بزةب  (2006)بسيسوب وادرة وحبو بكرب مامد

 336-360ه2))ب بزةبالم لدوالتطلعات، جامعة األقصىالواقع  –التجربة الفلسطينية في إعداد المناهج –األول لكلية التربية
اللاقي  ال ماليظ عدد  الااصةظ  (2003)فو ية  االحتياجاال  لوى  مدرسي  لدم  النفسي  االحتراق  مستوياال  علم .  في  عربية  دراسات 

 .211-151  ب1))بالعدد2))ظالم لدنفس
مجلة  . االحتراق النفسي لدم المدرسير العاملير من اللللة لوى صعوناال التعلم في برفة الم ادرب2005))الارابشةب عمرب وعرنياالب احمد

 . 292-331ب    (2)بالعدد17))ب الم لدجامعة أم القرى للعلوم التربوية واالجتماعية واإلنسانية
  -مجلة جامعة األزهر. واقن االحتراق النفسي وحسلابه لدم العاملير في  ركة تو ين كهرناء ماافظاال بزة.(2015)اللالعب سليمان احمد  

  181-214 .ه2))ب العدد(17)بسلسلة العلو  اإلوساويةبالم لدغزة
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