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  اإلھداء
والدي أطال هللا بقاءه،  إلى.... القلب الكبير والعقل المنير صاحب يا ليكإ

......د جميلهرَ وَ  ببرهِ وألبسه ثوب الصحة والعافية، ومتعني ِ   

 ووضعتني مع اآلھاتِ  ،واألوجاع◌ِ  ماآلال أيامَ ملتني بين الضلوع ِ إلى من ح

.. العظيم في بحركِ  قطرةً .. إليك أماه.....وبسماتٍ  وضمتني بقبالتٍ  والزفراتِ 

.......◌ً  وبرا باً وطاعةً حُ   

 إلى من علمني أن األعمال الكبيرة ال تتم إال بالصبر والعزيمة واإلصرار

ديتجس بل ضياءً وشعاعا ً ◌ً  رانو يدربفي  دمتَ  يبزوجي الحب  

  .......البريئةبتسامات االو ..ضحكاتال ..اتنظرإلى أصحاب ال

وتولين ،خالد أوالديإلى   

ً و بل زھوراً ◌ً  أريجاأنتما في رحلة العمر ِ من  وأغلىيتجدد أنتما أغلى  ربيعا

 عيوني

احمد والى أخي ،ووالء ،ليات ابتھالإلى رفيقات دربي أخواتي الغا  

  إلى روح أخي عبد العزيز...قلبي ألجله رَ طِ فإلى من ُ 

  إليكم جميعاً أھدي ھذا العمل المتواضع

  

  

  

  



د 



ه 

  الشكر والتقدير
  .الحمد هللا رب العالمين

وشـد علـى   ...ودعمنـي ...أتقدم بجزيل الشكر و التقدير إلـى كـل فـرد سـاندني    

  ...وآزرني بالقول أو الفعل أو الدعاء....يدي

 لما بذله معي من جهد ورعاية عبد محمد عساف/ر الفاضل من سعادة الدكتو أتقدمكما و

أدام اهللا عليـه  ...لي في سبيل انجاز هذه الدراسـة  وإرشادهوتشجيعه ...والهتمامه وسعة صدره

  .عافيته وصحته

  ....جعلك اهللا لنا فخرا ورمزا من رموز العلم

قشة رسـالتي  بقبول منا لذي تفضل مشكوراًا أحمد فتيحة  /شكر خاص لسعادة الدكتور 

  ...جتهادنجاز واإلخارجي مما دفعني لمزيد من اإل كممتحنٍ

 /والدكتور ،كممتحن داخليغسان الحلو /كل من الدكتور  إلىشكري وتقديري  أوجهكما 

في  األثروتزويدي بالتوجيهات التي كان لها  .....مناقشة الرسالةب اللذين تفضالعبد الكريم أيوب 

  .سة الحاليةرفع القيمة العلمية للدرا

المحكمين  األساتذةوخاصة ،جهدا لمساندتي بذلجميع من  إلىبالشكر والتقدير  وأتقدمكما 

م فـي  ومدراء التربية والتعلـي ،ووزارة التربية والتعليم العالي،الذين قدموا نصائحهم واقتراحاتهم

  .....على حسن تعاونهم محافظات شمال الضفة الغربية

  واهللا ولي التوفيق
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  67  توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها المستقلة  )1(جدول 

  71  معامالت الثبات ألداة الدراسة ومجاالتها  )2(جدول 

  75  مقياس ماسالش لإلحتراق النفسي  ) 3(جدول 
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 حتراق النفسي لدى مديري المدارس الحكومية الثانوية فيالجدية في العمل وعالقتها باإل 

  محافظات شمال الضفة الغربية

  إعداد

  سنابل أمين صالح جرار 
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  الملخص

النفسـي لـدى    راقتبـاإلح جة الجدية في العمل وعالقتها معرفة در إلىهدفت الدراسة 

 مـديري في محافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظـر   الثانوية مديري المدارس الحكومية

لدى مديري النفسي  راقو اإلحتوالتعرف إلى األسباب المؤدية إلى عدم الجدية  ،المدارس أنفسهم

  . رياإلداالمدارس الحكومية الثانوية في عملهم 

والمؤهـل العلمـي،    ،الجـنس ( كما هدفت الدراسة إلى معرفة تأثير كل من متغيـرات 

 باإلضافة إلى التخصـص  ،وعدد الطالب ،وموقع المدرسة ،والراتب الشهري ،والخبرة اإلدارية

النفسي لدى مديري المدارس الحكومية الثانويـة فـي    راقعلى مستوى اإلحت) في البكالوريوس

  .ة الغربيةمحافظات شمال الضف

تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري المدارس الحكومية الثانوية في محافظات شـمال  

 )338( والبالغ عددهم أفراد مجتمع الدراسـة  2010/2011الضفة الغربية خالل العام الدراسي 

 )121(وقد أجريت الدراسة على عينة قوامها  .ومديرة من محافظات شمال الضفة الغربيةمديراً 

وقد قامـت الباحثـة    .تقريباً من مجتمع الدراسة%) 35.79( نسبته أي ما يعادليرة يراً ومدمد

مقيـاس   :والثاني ،لقياس الجدية في العمل )مادي و كوباسا(مقياس  :األول :بتعديل مقياسين هما

  .النفسي راقلقياس اإلحت )ماسالش(

تصاص اإلخ ذوي اً منمحكم )13(قامت الباحثة بعرضها على  األداةوللتحقق من صدق 

وللتحقق من ثبات  .والخبرة في جامعة النجاح وجامعة القدس المفتوحة بفرعيها نابلس وبيت لحم



س 

 السـتبانة ت الكلي معامل الثبا المقياسين قامت الباحثة بتطبيق معادلة كرونباخ ألفا، حيث وصل

وتعتبر معامالت  )0.90(حتراق النفسي وعلى مقياس ماسالش لإل )0.82(الجدية في العمل إلى 

  .الثبات هذه مناسبة ألغراض الدراسة

  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

في محافظـات شـمال    الجدية في العمل لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية درجة نأ -1

فـي الجديـة فـي    جداً وهذا يدل على درجة عالية  ،)4.25(وسط الضفة الغربية كانت بمت

 .العمل

في محافظـات شـمال    حتراق النفسي لدى مديري المدارس الثانوية الحكوميةة اإلجأن در -2

عـد  وبدرجة متدنية علـى بُ  ،نفعالياإل اإلجهادبعد الضفة الغربية كانت بدرجة معتدلة علىُ 

  .اآلخرينعد تبلد الشعور نحو وبدرجة معتدلة على ُب ،نجازنقص الشعور باإل

التحـدي  ( صائية بين مستويات مفهوم الجدية في العملذات داللة إح رتباطيةإتوجد عالقة   -3

حتراق النفسي بأبعاده مستويات مفهوم اإلو) طرة والتحكمالسي ،لتزام والمشاركةوالتغيير، اإل

 لـدى مـديري المـدارس   ) نجازتبلد الشعور، نقص الشعور باإل ،نفعالياإلاإلجهاد (الثالثة 

 .غربيةالضفة ال الحكومية الثانوية في محافظات شمال

 المدارس الحكومية الثانويـة  لدى مديري في الراتب الشهري ا دالة إحصائياًأن هنالك فروقً -4

فـي درجـة    ذات داللة إحصائية ال توجد فروقإال أنه  .في محافظات شمال الضفة الغربية

  .للمتغيرات األخرىالجدية في العمل لدى مجتمع الدراسة تعزى 

العالي  متخذي القرار بوزارة التربية والتعليم أوصت الباحثةوفي ضوء أهداف الدراسة ونتائجها 

وذلـك   ،المدارس الثانوية الحكومية يريالفلسطينية بتخفيف العبء الوظيفي الملقى على عاتق مد

لألجـور   وضـع هيكليـة  و .بتوفير جهاز إداري كامل يساعد المدير في أعماله وتسهيل مهمته

أو تحسـين الوضـع    مكافآت مادية ومعنوية لرفـع  ظامن إيجادو ،والرواتب تتسم بالموضوعية

 .المدارس لمديريقتصادي اإل
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  الفصل األول 

  خلفيتهامشكلة الدراسة و

  مقدمة الدراسة

، بقدر واسع من االهتمام منذ أن وجد اإلنسان على سطح هـذه البسـيطة   حظي التعليم

قابيل ليعلمه كيف يواري سـوءة   إلىالغراب  سبحانه وتعالى اهللا أرسلفكانت بداية التعليم عندما 

ات التـي نزلـت   أولى اآلي حضت، حيث الحنيف بالعلم والمعرفة اإلسالميديننا  وقد اهتم. أخيه

، كما تالها العديد من اآليات واألحاديث النبوية التي على العلم والمعرفة )ص( على سيدنا محمد

  .من آثر على حياتهم تبين فضل العلم والمعرفة على البشر لما لذلك

التعليم العامل المحرك والمنشط لحركة التغيير المطلـوب فـي أي مجتمـع مـن      يعتبر

ملحة بالنسبة للمجتمعـات الناميـة إذا مـا أرادت    حاجة ضرورة الزمة بل  فالتعليم ،المجتمعات

 كما أن التعليم لم يعد هدفه محو األمية كما كان في الماضـي  ،اللحاق بركب الحضارة اإلنسانية

يـر  يجتماعي لإلنسان لإلفادة منه في تحقيق أهداف التغستثمار اإلبل أصبح نوعا من اإل ،فحسب

حيث يشهد العالم اآلن ثورة هائلة في التكنولوجيا والمعلومات والتقـدم   ،جتمعالتي يرنو إليها الم

يرتكز علـى القـوة اإلقتصـادية والقـدرات      العلمي، بحيث أصبح التنافس بين القوى في العالم

ولمواكبة هذه المنافسة والتفوق فيها نحن في حاجة إلى مدرسة  .واإلمكانات العلمية والتكنولوجية

مؤسسات مرتبطـة   عضويا بالمجتمع وبما حولها من بال أسوار، مدرسة متصلة مدرسة ،جديدة

 أهـدافها ومحتواهـا وأسـاليبها   مدرسة متطـورة فـي    ،اإلنتاجبحياة األفراد ومتصلة بقواعد 

  ).1999،أحمد(

ولذلك أظهرت الكثير  ،وتعد المرحلة الثانوية من المراحل المهمة في بنية النظام التعليمي

من دور مهم في تنشـئة   الما له ،ابه عليمية في البالد النامية والمتقدمة اهتماما بالغاًمن النظم الت

حيث يمر الطالب في هذه الفترة بتغيرات جسمية وعقلية ونفسـية   ،الشباب خالل فترة المراهقة

   .جتماعيةكما ترسى قواعد عالقاتهم اإل ،فتتضح ميولهم واتجاهاتهم ،وانفعالية
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بهدف  ،الثانوية مطالبة بتوفير المناخ المالئم لنمو الشباب نموا سليما ومن هنا فالمدرسة

   ).1990حجاج،(إعدادهم للمشاركة اإليجابية والفعالة في تقدم المجتمع 

ولكي تؤدي المدرسة وظيفتها التربوية خير أداء، فإنها تحتـاج إلـى إمكانيـات ماديـة     

عمليات يتم بمقتضاها تعبئة القـوى البشـرية   وبشرية، وتحتاج إلى إدارة تتولى القيام بمجموعة 

  ).1996أبو فروة، (والمادية وتنظيمها بصورة موجهة لتحقيق األهداف التربوية المنشودة 

في إنتاجية العمليـة   المدرسية أهمية وأثر بارزان لإلدارةن فإ ،وبناء على ما سبق ذكره

وتوجيهـا   وإشـرافا ، رمجة وتنظيما، تخطيطا وبوأبعادها التربوية التعليمية في مختلف أوجهها

الهيكلية لإلدارة التربوية، فهي في تمـاس   هي الحلقة األهم في البنيةالمدرسية  واإلدارة. وتقويما

، وهو في آن واحدوالتربوي  اإلداري، والمدير هو الرأس مباشر مع العملية التربوية والتعليمية

في مدرسته، تزداد أهميتـه، ويبـرز    شرفالقائد الموجه والمقرر، وهو المخطط والمنسق والم

دوره في المرحلة الثانوية لما ألفراد المجتمع المدرسي في هذه المرحلة من خصـائص نفسـية   

   ).1988البرادعي، (واجتماعية وعلمية واقتصادية 

بدر الدين بن جماعة  اإلمامرضي اهللا عنه كما بينه  -أبو حنيفة اإلمامذلك  إلىوقد فطن 

ألهـم رأس؟  : أبي حنيفة أن في المسجد حلقة يتدارسون الفقه، فسـال  لإلمامفقد قيل رحمه اهللا، 

  .)2005عايش، ( "ال يفقه هؤالء أبدا:"فأجيب أن ال، فقال

) Hardiness(جديه في العمل  عندهن يكون أوحتى ينجح مدير المدرسة في عمله البد و

 & Madi(مـادي و كوباسـا   عرفهـا   )Hardiness( والجدية في العمل .)2006القاروط، (

Kobasa,1984(   على أنها سمة من سمات الشخصية اإلدارية والتي تساعد الفرد في الـتخلص

منحنى مفيـد ومسـاعد    أنهاعلى ) Brooks,1999( بينما عرفها بروكس ،من الضغوط المهنية

  .وااللتزاموذلك ألنه يزود األفراد بخصائص مميزة كالتحكم والتحدي 

 Heatherوهيثـر و جيـل    Enevoldsen & Dawn(1995) وناد أما إنفولدسن و

&Gail 1988) (ـ فقد وجدوا أن الجدية في الشخصية تؤث و ر في كفاءة وفاعلية المستخدمين نح
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المهنية  واالعتقادات الجنس والعمر أن اوجدو أنهمكما  ،ل فهي صفة من الصفات الشخصيةمالع

   .تؤثر على الكفاءة والجدية تجاه العمل

  :تمل الجدية في العمل على ثالثة مجاالت هيوتش

وتعنـي القـدرة علـى     :)Commitment(لتزام والمشـاركة  اإل األول هو مجال مجالال -

االشتراك بأنشطه ايجابية والمشاركة بفاعلية بدال من العزلة والقدرة على تحديـد األهـداف   

   .وتنظيمها

وهو قدرة الفرد على التغيير بمـا   :)Challenge(المجال الثاني هو مجال التحدي والتغيير  -

 . يواكب المستجدات

علـى توجيـه العمـل    ويقصد به القدرة  :)Control(المجال الثالث هو السيطرة والتحكم  -

   .)Madi & Kobasa,1984( بفاعلية أكثر من كونها استخدام القوة

 ني من زيادةيتطلب أال يعا هذاف ،من عناصر اإلدارة الفعالة يعتبر مدير المدرسةوبما أن 

 أن )1997(  عبـداهللا وعسكر و )2007(الزيودي  ويرى .)2000 ،ياركندي( العمل ضغوط في

 ،زيادة اإلحباط والقلق واالكتئاب يؤدي إلى وعدم القدرة على مواجهتها اإلثقال في ضغوط العمل

حتراق درجة اإل إلىقد تصل  ،بالضغوط النفسية األمر الذي يولد شعوراً ،مختلفةومشاكل صحية 

  .)Burnout( النفسي

على الفرد من واإلجهاد ال تؤثر سلبياً أن ظاهرة الضغط النفسي ) 1996(ويؤكد عساف 

على إنتاجه العلمي واألكاديمي، وعلى عالقته ً أيضاالناحية الشخصية والعائلية فحسب، بل تؤثر 

   .في المؤسسة التي يعمل بها وطالبه مع زمالئه

حتراق النفسي بالدراسة والتحليل إلات التي تناولت ظاهرة اومن أجل ذلك برزت النظري

مجموعـة مـن    نـه ألى اإلنساني عوك التي تنظر إلى السل )النظرية السلوكية( :والتي كان منها

الـدماغ  ويتحكم فـي تكوينهـا    ،يتعلمها الفرد ويكتسبها أثناء مراحل نموه المختلفة العادات التي
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ولم تتجاهل هـذه النظريـة مشـاعر     ،التي يتعرض لها الفرد ويرجعون ذلك إلى العوامل البيئة

وحسـب  ،مثلما لم تتجاهل العمليات الداخلية له مثل اإلرادة والحريـة والعقل  ،وأحاسيس اإلنسان

لهذا  ،هذه النظرية فان اإلحتراق النفسي هو حالة داخلية شأنه شأن القلق والغضب أصحابنظرة 

وإذا ما تـم ضـبط تلـك     ،تراق النفسي كنتيجة لعوامل بيئيةحنجد أن النظرية السلوكية ترى اإل

حتراق النفسي وهذا ما تؤمن بـه الكثيـر مـن النظريـات     إنه من السهولة التحكم باإلالعوامل ف

فـي   واإلنتاجيةداء تعديل السلوك لضمان درجة عالية من األ أهميةوالدراسات العلمية حالياً  في 

  .)1998 ،حرب(مختلف مجاالت العمل 

عمليـات  كسان إلى أنه مصدر داخلي، معرفي التي ترد سلوك اإلن أما النظرية المعرفية

فإذا كان إدراكه ايجابيـاً    ،يدرك من خاللها الفرد الموقف ليستجيب ويحقق الهدف المحدد عقلية

أما إذا كان إدراكه سـلبياً  فيقـود إلـى أعـراض تـؤدي       ،ينتج عنه الرضا والمعنوية العالية

التي تفسر سلوك اإلنسان على أنه قـوى   )النظرية الفرويدية(و ،إلى االحتراق النفسيبالضرورة 

          الـذي يسـبب القلـق    والهـو  داخلية تسبب الصراع الداخلي بين مكونات األنا واألنا األعلـى 

ـ   .حتراق والتوتر واالنفعالاإل و ،كتئاباإل و رد علـى  والتي تظهر كسلوك إنساني يمارسـه الف

   ).1999رمضان، ( واالنعزال عن اآلخرين واإلجهادبلد الشعور ت :هيئة

حتـراق النفسـي   أول من استخدم مصطلح اإل )Freudenberger( فرويدينبرجر ُيعدو

المعلمـون وغيـرهم    لهـا  ستجابة للضغوط التي يتعـرض وذلك من خالل دراسته لمظاهر اإل

ويرجع ذلك ثر عرضة لإلحتراق صين هم أكبقطاعات الخدمات، وأكد على أن الملتزمين والمخل

إلى أنهم يكونون تحت ضغط داخلي للعطاء، وفي نفس الوقت تواجههم ظروف خارجـة عـن   

 .دافهم بأعلى درجة من النجاحإرادتهم تقلل من هذا العطاء مما يعوقهم عن تحقيق أه

تراق النفسي نالحظ أهميـة دراسـة   االحظاهرة و في العمل ومن خالل مفهومي الجدية

تبلـد   ،اإلجهاد االنفعـالي ( الثالثيمن أبعاد االحتراق النفسي  مفهوم الجدية في العمل بكل عالقة

مديري المدارس الثانويـة  نظر وذلك من وجهة  )نجازونقص الشعور باإل ،الشعور نحو اآلخرين
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تويات الجديـة فـي العمـل وأبعـاد     مس إلىوكذلك التعرف  في محافظات شمال الضفة الغربية

   .نفسيحتراق الاإل

في مجال التـدريب التربـوي لمـديري ومعلمـي      المتواضعة ومن خالل خبرة الباحثة

 تـتم مالحظـة  من خالل ذلك على العديد من الدراسات التربوية لم  لمدارس الثانوية واطالعهاا

حتراق النفسـي لـدى مـديري المـدارس     تربط ما بين الجدية في العمل و اإلوجود أي دراسة 

إدراكاً منها ألهميتها البالغة فـي   ،الدراسةوعليه فقد تم اختيار موضوع هذه  ،الحكومية الثانوية

التعرف إلى عالقة الجدية في العمل وعالقتها باإلحتراق النفسي لدى مديري المدارس الثانويـة  

الحكومية لما له من انعكاسات سلبية أو إيجابية على مجمل العمل واإلنتـاج التربـوي لهـؤالء    

   .المديرين

  شكلة الدراسةم

يعتبر المديرون من الركائز األساسية التي تقوم عليها العملية التعليمية، وهم من العوامل 

، واالرتقاء بمستوى المتعلمين، ومـن ثـم   أهدافهاالمؤثرة التي يتوقف عليها نجاح العملية وبلوغ 

التعليميـة ألي نظـام   جتمع، ودفع عجلة التنمية، ذلك أن المدير هو المنفذ للسياسة االرتقاء بالم

   .)2005 ،العنزي( تعليمي

هو شخصـية مهمـة فـي    ) Philips, 1987(ومدير المدرسة الفاعل كما يقول فليبس 

فـي طريـق   يمكنه التغلب على الصعاب التي تقف  إذالمدرسة وهو القائد الفاعل في مدرسته، 

  .للعملية التعليمية التعلمية بتكار والتطوراإل

تظهـر فـي   و ،وقد يكون غير جادا في هذا العمل ،في عملهر جاداً وقد يكون هذا المدي

التي تتطلب الجدية في العمل معوقات  والتعليمي كثير من المهن ذات الطابع اإلنساني والتعاوني

وضغوط مختلفة تحول دون قيام الموظف بدوره المطلوب كما يتوقعـه هـو أو كمـا يتوقعـه     

والتوتر الـذين همـا ردة فعـل طبيعيـة      اإلجهادبسبب  ،تؤثر سلبا على أداءهو ،منهاآلخرون 

والتي قـد   ،لما تسببه من انخفاض في مستوى األداء واإلنتاجية اإلداري ومباشرة لضغوط العمل



 7

برز المعوقـات  أحتراق النفسي من وتعتبر ظاهرة اإل ، إلى أن يصبح الفرد محترقا نفسياتتطور 

 وإدراكا من الباحثـة   ،وفي إدارة المدارس خاصة ،عامة اإلداريالتي قد تظهر في مجال العمل 

ولما لمدير  ،وتأثر المجتمع به ،م  في بناء شخصية الفرد وتنمية ثقافته العلميةدور المدرسة الهال

فـي حـدود علـم     - في فلسطين لعدم وجود دراسات سابقةونظراً  ،ذلك المدرسة من أثر على

 من قََبـل  أجريت حتراق النفسيبظاهرة اإل اعالقتهو في العمل تناولت موضوع الجدية - الباحثة

رتأت الباحثة ضرورة البحث في هذه المشـكلة التـي   إ ،الثانوية الحكومية مديري المدارس على

فـي محافظـات شـمال     رس الحكومية الثانويةافي إدارة المدفي مجال العمل  اًمهم اًتلعب دور

  .الضفة الغربية

درجة الجدية في العمـل وعالقتهـا   في معرفة سة ومن هنا يمكن تلخيص مشكلة الدرا

في محافظات شمال الضفة الغربية من  الثانوية حتراق النفسي لدى مديري المدارس الحكوميةباإل

والخبرة  ،، والمؤهل العلميتأثرها بمتغيرات الجنس مدىو ،يري المدارس أنفسهموجهة نظر مد

باإلضـافة إلـى التخصـص فـي      ،الطلبة وعدد ،وموقع المدرسة ،والراتب الشهري ،اإلدارية

  .البكالوريوس

  أهمية الدراسة

 تجمع بين الجدية فـي العمـل و   األولى في فلسطين التي هاتأتي أهمية الدراسة من كون

 ،الثانوية في محافظات شمال الضـفة الغربيـة   الحكوميةحتراق النفسي لدى مديري المدارس اإل

   :ويؤمل أن تفيد الدراسة الجهات التالية

ية بموضوع إثارة اهتمام مديري المدارس الحكومية الثانوية في محافظات شمال الضفة الغرب -1

 .حتراق النفسيواإل ،الجدية في العمل

المدارس الحكومية الثانوية في المشكالت التي تعترضهم في العمـل   تقديم المساعدة لمديري -2

قبل وزارة التربية والتعلـيم  وذلك من خالل األخذ بنتائج الدراسة بغية تحسين ظروفهم من 

  . في تجاوز هذه المشكالت والعوامل التي تعترضهاالعالي الفلسطينية 
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إثارة اهتمام الباحثين التربويين المحليين بضرورة إجراء المزيد من الدراسـات  لموضـوع    -3

 .حتراق النفسيوعالقته باإل الجدية في العمل

 ورشات العمل عداد البرامج والتربوية إلمور عنى باألدعوة مؤسسات المجتمع المدني التي تُ -4

  .تطوير العملية التعليمية التعلمية للمساهمة في ذات الصلة بموضوع الدراسة

في تطـوير   هايؤمل أن تفيد الدراسة وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية باستثمار نتائج -5

 . العملية التعليمية التعلمية

طوير البرامج اإلرشادية المناسبة والتي يمكن لها أن تساعد هـذه  يؤمل أن تفيد الدراسة في ت -6

 .الفئة على تكيٍف مهنيٍ أفضل

األولى في محافظات شمال الضفة الغربيـة   –في حدود علم الباحثة  - تعد الدراسة الحالية -7

حتراق النفسـي لـدى مـديري المـدارس     سة الجدية في العمل وعالقتها باإلالتي تهتم بدرا

تجري على فئة هامة وحساسة كونها  .لثانوية في محافظات شمال الضفة الغربيةالحكومية ا

 .الثانوية الحكومية وهي فئة مديري المدارسفي قطاع التربية والتعليم 

حتـراق  و درجـة اإل   يتوقع من خالل نتائج الدراسة التعرف إلى درجة الجدية في العمـل  -8

والخبـرة   ،والمؤهـل العلمـي   ،الجـنس ( :اليةوأثر المتغيرات الت ،والعالقة بينهما ،النفسي

) التخصص في البكـالوريوس  ،عدد الطالب ،وموقع المدرسة ،والراتب الشهري ،اإلدارية

الثانوية في محافظات شمال الحكومية مديري المدارس لدى   الجدية في العملمستوى  على

 .الضفة الغربية

  أهداف الدراسة

  :التالية تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف

الثانوية في محافظـات  الحكومية درجة الجدية في العمل لدى مديري المدارس  إلىالتعرف  -1

 .شمال الضفة الغربية
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حتراق النفسي لدى مديري المدارس الحكومية الثانوية في محافظـات  إلى درجة اإلالتعرف  -2

 .شمال الضفة الغربية

المدارس الحكومية الثانويـة فـي    رية الجدية في العمل لمديالعالقة بين درج إلىالتعرف  -3

 . حتراق النفسيلضفة الغربية وبين واإلمحافظات شمال ا

والراتـب   الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة اإلداريـة، ( التعرف إلى أثر كل من متغيرات -4

علـى  ) صص في البكالوريوسوعدد الطالب باإلضافة إلى التخ ،الشهري، وموقع المدرسة

سي لدى مديري المدارس الحكومية الثانوية فـي محافظـات شـمال    حتراق النفمستوى اإل

  .الضفة الغربية

الثانويـة فـي   الحكومية لدى مديري المدارس  المؤدية إلى عدم الجدية سبابالتعرف إلى األ -5

 .اإلداريعملهم 

  الثانويةالحكومية المدارس  يريحتراق النفسي لدى مدتعرف إلى األسباب المؤدية إلى اإلال -6

  لدراسةأسئلة ا

  :ةالتالي األسئلةعلى  أجابت الدراسة

في درجة الجدية في  )α  =0.05(ذات داللة إحصائية على  مستوى الداللة  هل توجد فروق -1

أفراد عينة الدراسة من مديري المدارس الحكومية الثانوية في محافظات الشمال  العمل لدى

 ). 4.2(في الضفة الغربية وفق المستوى المقبول تربوياً 

المدارس الحكومية الثانوية فـي محافظـات شـمال    ما درجة اإلحتراق النفسي لدى مديري  -2

 الضفة الغربية؟ 

حتراق النفسي لدى مديري المـدارس  رتباطية بين الجدية في العمل و اإلإهل توجد عالقة   -3

 الحكومية الثانوية في محافظات شمال الضفة الغربية؟
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 :لمتغيـرات الدراسـة تعـزى    أفراد عينة ل لدىفي درجة الجدية في العم هل توجد فروق -4

 ،عدد الطالب في المدرسةو ،الراتب الشهريوالخبرة اإلدارية، والمؤهل العلمي، والجنس، 

اختالف التخصص في البكالوريوس لدى مديري المـدارس الحكوميـة   و ،موقع المدرسةو

  الثانوية في محافظات شمال الضفة الغربية ؟

  فرضيات الدراسة

  :عت عن أسئلة الدراسة الفرضيات التاليةوقد تفر

في درجة الجدية في  )α  =0.05(ذات داللة إحصائية على  مستوى الداللة  توجد فروق ال -1

أفراد عينة الدراسة من مديري المدارس الحكومية الثانوية في محافظات الشمال  العمل لدى

 ). 4.2(في الضفة الغربية وفق المستوى المقبول تربوياً 

مستويات بين  )α  =0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  وجد عالقة ارتباطيةال ت -2

مسـتويات   و )السيطرة والـتحكم  ،لتزام والمشاركةالتحدي والتغيير، اإل( الجدية في العمل

) نجـاز نقص الشـعور باإل تبلد الشعور،  ،اإلجهاد اإلنفعالي(بأبعاده الثالثة حتراق النفسي اإل

  .الضفة الغربية في محافظات شمالالثانوية  الحكومية لمدارسلدى مديري ا

سـتجابات  إمتوسط  في )α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -3

الضفة  في محافظات شمال الثانوية الحكومية المدارسفي لجدية في العمل ل المدارس مديري

  .الجنسالغربية تعزى لمتغير 

سـتجابات  متوسط إ في )α  =0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق  -4

 في محافظات شمال الثانويةالحكومية  المدارسفي درجة الجدية في العمل ل المدارس مديري

 .الضفة الغربية تعزى لمتغير المؤهل العلمي

سـتجابات  إمتوسط  في )α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -5

في محافظات شمال  الحكومية الثانويةالمدارس  لدرجة الجدية في العمل في المدارس مديري

  .اإلداريةالضفة الغربية تعزى لمتغير الخبرة 
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سـتجابات  إمتوسط  في )α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -6

في محافظات شمال  الثانوية الحكومية سالمدارة الجدية في العمل في درجل المدارس ديريم

  .الضفة الغربية تعزى لمتغير الراتب الشهري

سـتجابات  إمتوسط  في )α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -7

في محافظات شمال  الثانوية الحكومية المدارس لدرجة الجدية في العمل في المدارس ديريم

  .التخصص في البكالوريوسمتغير الضفة الغربية تعزى ل

سـتجابات  إمتوسط  في )α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -8

 الثانوية في محافظات شمال المدارس الحكومية لدرجة الجدية في العمل في المدارس ديريم

 الضفة الغربية تعزى لمتغير اختالف موقع المدرسة

سـتجابات  إمتوسط  في )α  =0.05(إحصائية عند مستوى الداللة  ال توجد فروق ذات داللة -9

الثانوية في محافظات شمال  المدارس الحكومية لدرجة الجدية في العمل في المدارس يريمد

 .الضفة الغربية تعزى لمتغير اختالف عدد الطالب في المدرسة

  الدراسة حدود

  :التالية لحدودلتزمت الباحثة أثناء دراستها باإ

محافظات شـمال   فيالثانوية الحكومية المديرون والمديرات في المدارس  -:دد البشريالمح -1

 .الضفة الغربية

 ).م 2010 \ 2009الفصل الدراسي األول من السنة الدراسية ( :المحدد الزماني -2

نابلس، جنـوب  ، قباطية جنين،( شمال الضفة الغربية بمديرياتها محافظات :المكانيالمحدد   -3

 ).سلفيتقلقيلية،  طوباس، م،طولكرنابلس، 

هذه الدراسة محددة بأدواتها المستخدمة في جمع البيانات من  :المحدد اإلحصائي واإلجرائي -4

 .لدراسةامصطلحات وفي ضوء  ،تحيث الصدق والثبا
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  مصطلحات الدراسة

   :)Hardiness(الجدية في العمل 

ـ    )Maddi & Kobasa,1984(كوباسا  عرفها مادي و ن سـمات  على أنهـا سـمة م

الشخصية اإلدارية والتي تساعده في التخلص من الضغوط المهنية وتشتمل على مجال التحـدي  

  .والتغيير ومجال االلتزام والمشاركة ومجال السيطرة والتحكم

   :)Challenge & Change(التحدي والتغيير 

  .)Brooks , 1999(على التغيير بما يواكب المستجدات  اإلداريوتتمثل بقدرة 

   :)Commitment(لتزام والمشاركة اإل

والقدرة علـى   ،شتراك بأنشطة ايجابية والمشاركة بفاعلية بدال من العزلةالقدرة على اإل

  )McNeil ,1986(وتنظيمها  األهدافتحديد 

   :)Control(السيطرة والتحكم 

 & Allred(من كونه اسـتخدام القـوة    أكثريقصد به القدرة على توجيه العمل بفاعلية 

Smith ,1989(  

  : )Burnout(النفسي  حتراقاإل

حتراق النفسي بأنه حالة من اإل )(Pines & Aronson, 1983 باينز و أرونسون يعرف

وهي حالة تحدث نتيجة للعمل مع الناس والتفاعل  ،نفعالياإل جهاد البدني والذهني والعصبي واإل

  .مضاعف معهم لفترة طويلة وفي مواقف تحتاج إلى بذل مجهود انفعالي

  : )Emotional Exhaustion( االنفعالي اإلجهاد

شعور عام باإلنهاك االنفعالي والعقلي يأتي من عبء  :على انه )1995(الرشدان عرفه 

فعنـد   ،العمل الثقيل الذي يعاني منه أعضاء هيئة التدريس عند ممارستهم لمسؤولياتهم المهنيـة 

  .عهدوا بهى العطاء الذي لشديد يصبحوا غير قادرين علاإحساسهم بالتعب 
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  : )Depersonalization( :تبلد الشعور

ويقاس بدرجات  ،لدى من يتعامل معهم سلبي أو اتجاه حالة المعلم الذي تتولد لديه شعور

  .)2000البدوي، ( )متدنٍ  ،عالٍ ، معتدل(ثالث حسب مقياس ماسالش 

  : )Lack of Personal Accomplishment(: نقص الشعور باالنجاز الشخصي

يشير إلى تقييم المهني لنفسه بطريقة سلبية بأنه غير قادر على القيام بواجباته بالمستوى 

 .)2000البدوي، ( المطلوب

  :مدير المدرسة

يتـولى  األهداف العامة للتربية قائد تربوي ومشرف مقيم "  بأنه) 1999(العمري يعرفه 

لف الجهود وتوفير التسهيالت واإلمكانيات إدارة المدرسة وتنظيمها واإلشراف عليها وتنسيق مخت

   ."بتحقيق أهداف مدرسته المنبثقة من فلسفة وأهداف التربية في مجتمعه الكفيلة

  :المدارس الحكومية

علـى   وفنياً إدارياً الفلسطينية العالي ة والتعليموزارة التربي هي المدارس التابعة إلشراف

  .)1996، العالي وزارة التربية والتعليم) (ةأساسية وثانوي(اختالف مراحلها التعليمية 

  :المدارس الثانوية

المركزيـة   اإلحصـاء دائـرة  ( .هي المرحلة التي تلي المرحلة األساسية ومدتها سنتان

  ).20-19 ،1999، الفلسطينية

  :محافظات شمال الضفة الغربية

  .وطوباس ،سلفيـت ،طولكرم، قلقيلية جنين، ،هي محافظات نابلس



 14

  :للجدية في العمل احثةتعريف الب

 ،مدى قابلية الفرد لفهم الظروف واألحداث الصعبة والضاغطة المحيطة في مكان العمل

التحـدي والتغييـر،   (ائم على مجاالت ثـالث  مكونة صفة مميزة للشخصية وسلوك شخصي ق

هو ف Hardinessأما التعريف اإلجرائي للجدية في العمل  )السيطرة والتحكم، لتزام والمشاركةاإل

   .ما تقيسه أداة الدراسة بمستوياته الثالث

   :حتراق النفسياإل تعريف الباحثة لمفهوم

ظاهرة نفسية ناجمة عن ضغوط العمل التي يواجهها األفراد تنعكس سلباً علـى الفـرد   

والمؤسسة لما تسببه من انخفاض في مستوى األداء واإلنتاجية الفردية، وهو ذات ثالثـة أبعـاد   

ويتحدد التعريف اإلجرائي لإلحتـراق   .)نجازتبلد الشعور، نقص الشعور باإل ،نفعالياإلجهاد اإل(

  حتراق النفسي عليها مدير المدرسة على مقياس اإلالنفسي بالدرجة التي يحصل 
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  

 اإلطار النظري  -

 في العمل األدب التربوي المتعلق بالجدية: أوالً

  حتراق النفسياألدب التربوي المتعلق باإل: ثانياً

 الدراسات السابقة  -

 الدراسات السابقة المتعلقة بالجدية في العمل: أوالً

 حتراق النفسيالدراسات السابقة المتعلقة باإل: ثانياً

 التعقيب على الدراسات السابقة -
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  الفصل الثاني

  النظري والدراسات السابقة اإلطار

  ر النظرياإلطا

ول الجدية في العمل وعالقتهـا  الفصل ما ورد من أدب تربوي ودراسات سابقة ح تناول

مجال (ومجاالتها الثالثة  مفهوم كل من الجدية في العملمن خالل استعراض  ،النفسي قحتراباإل

حتـراق  وكـذلك اإل  .)ومجال السيطرة والـتحكم  ،لتزام والمشاركةالتحدي والتغيير، ومجال اإل

  .)نجازونقص الشعور باإل ،تبلد الشعور ،اإلجهاد االنفعالي(ومستوياته وأبعاده الثالثة  سيالنف

  التربوي المتعلق بالجدية في العمل األدب: أوالً

كالقاروط  الماضيةفي السنوات القليلة  مام الباحثينحظي موضوع الجدية في العمل باهت

بط ما بين الجديـة فـي العمـل    يقة التي ترللعالقة الوث وذلك نظراً ،)2010(والحلو  ،)2006(

وخاصة في مجالي السلوك التنظيمي وعلم النفس الصناعي، ثم انتقل  ،اإلنتاجوالقدرة على زيادة 

 ،المؤسسات التربوية، حيث تنوعت اهتمامات الباحثين في هـذا المجـال   إلى االهتمام به الحقاً

 تلـك علـى مجمـل مخرجـات    ً إيجابـا أو  من المؤثرات التي تؤثر سلباً واسعاً مجاالً وغطت 

   .ؤسساتمال

مجموعـة   حيث أجرى ،س مفاهيم الجدية في العملمؤس )Maddi(يعتبر العالم مادي و

 .التي تفحص الصفات المميزة لألشخاص مثل المعلمين الذين لديهم جدية في العمل تالدارسامن 

بفحص العالقة بـين   Maddi & Kobasa,1984)( وكوباسااهتمت معظم دراسات مادي وقد 

حيث تمكن من توظيف واستثمار جديـة المعلمـين    ،األخرىالجدية في العمل والعوامل النفسية 

  .والممرضين في هذه الدراسات واإلداريينوالرياضيين 

عـامال مقـررا فـي الترقيـة     ) Personality Factor(وتعد الجدية كعامل للشخصية 

يتكون من التحكم  Kobasa)(وهذا العامل لكوباسا  والحفاظ على السلوك الصحي في المنظمات،
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وهو عامل مهم في توضيح لمـاذا   ،لتزام بالعمل والتحدي والتغيير في العملفي بيئة العمل واإل

  ).Just, 1999(بدون أن يمرضوا فعليا  )Job Stress(يصاب بعض الناس بضغوط العمل 

جدية في العمـل  أكدا بأن ال فقد )Michael. & Charles , 1989(أما ميشيل وتشارلز 

عتبارها مرتبطة بالتفاؤل والنجـاح ومقاومـة   إلتزام والتحدي والتحكم يمكن والتي تتكون من اإل

  .الضغوط المختلفة

ي تتكون مـن عوامـل   رفت الجدية على أنها مجموعة من المميزات الشخصية والتوُع

 , Kobasa(حـل المشـكالت   والتي تعمـل كوسـيط ل   ،لتزام والتحكم والتحديمتداخلة مثل اإل

Maddi & Kahn ,1982 .(  

 & Maddi(كوباسـا  مـادي و  عرفهـا   كمـا  ) Hardiness(والجدية فـي العمـل   

Kobasa,1984( الـتخلص مـن الضـغوط     الشخصية التي تساعد الفرد المنتج في لسمةبأنها ا

لمهمـة  الجوانـب المفيـدة وا   إحـدى بأنهـا   (Brooks,1999) بروكسعتبرها بينما إ ،المهنية

أما  .لتزامكالتحكم والتحدي واإل ،لألشخاص الفاعلين ألنها تزودهم بخصائص الشخصية المميزة

 , Enevoldsen & Dawn(وإنفولدسـن وداون   Heather & Gail, (1988))  هيثر وجيـل 

نحو  األفراد في كفاءة وفاعلية ودافعية ؤثر جلياًأن الجدية في الشخصية ت إلىفقد أشاروا  )1995

  .الشخصيات الفذة أصحابفي  وإنما األفرادال تتوفر بجميع  وهي ،مل الجاد والمثمرالع

كونها من أهم العوامل المسـؤولة  في عملية التعلم والتعليم، اً سرئيوتعتبر الدافعية العباً 

 ،للـتعلم  اًوالتي يشكل انخفاضها عائقا رئيس عن اختالف مستويات النشاطات المدرسية المختلفة،

 لتـان انخفاض الدافعية بحاالت من عدم االهتمام، وعدم الرغبة في العمل والدراسة، والويرتبط 

     إلى الشعور بالفشل واإلحباط، وما ينجم عنهما مـن إحسـاس بـالنقص والدونيـة     تؤديان غالباً

  .)2004أبو صفية، (

أو أنهـا   ،state) (أو أنها حالة  ،)Trait( وقد فسر علماء النفس الدافعية على أنها سمة

مزيج من السمة والحالة، فهي سمة شخصية وخصيصة فردية ثابتة، تتضمن أخذ المواد الدراسية 
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مـن تطبيـق    ،بجدية مستمرة وصوال إلى تعلم أكبر قدر منهـا، وهـي كـذلك حالـة مؤقتـة     

  ). 2004أبو صفية، (ستراتيجيات التعليمية المناسبة التي توجهها الحالة الدافعية اإل

نجاز بأنه ميل الشخص دافع لإلال )1991(الوارد في عبد الخالق ) 1974(ويعرف تركي 

جتهاد فـي التغلـب علـى العوائـق،     واإل ،نحو تخطيط العمل والجد في التنفيذ المطلوب بإتقان

وقبول المنافسـة   ،كتساب المهارات والخبرات والمعارف إلثبات الكفاءة والنجاحإوالمثابرة على 

  . متياز على اآلخريناإليق التفوق وقحدي والمخاطرة لتحوالت

جل السيطرة علـى التحـديات   التغلب على العقبات والنضال من أ نجاز هيوالحاجة لإل

والعمل بمواظبـة   ،والميل إلى وضع مستويات مرتفعة في األداء، والسعي نحو تحقيقها الصعبة

  ).1991عبد الخالق، (شديدة ومثابرة مستمرة وجدية تامة 

فقد بين أن الجدية في العمل تشتمل على ثالثـة مجـاالت    )Kobasa , 1983(أما كوباسا 

   :وهي ،تظهر مالمحها في سلوك الفرد

ويتمثل بالقدرة على االشـتراك   ،)Commitment( لتزام والمشاركةاإلالمجال األول وهو  -

 والقـدرة علـى تحديـد    ،بأنشطة ايجابية والمشاركة بها بفاعلية بدال من االنعزال والوحدة

  .ألهداف وتنظيمهاا

ويتمثل بقدرة الفـرد   Challenge & Change)( المجال الثاني هو مجال التحدي والتغيير -

التغييـر  ، والتحدي هو جزء من عملية يواكب المستجدات في صعيد العملعلى التغيير بما 

 .كتل

يـه  ويتمثل بقدرة الفرد علـى توج  )Control( هو مجال السيطرة والتحكمالمجال الثالث   -

 .واألخذ والعطاء ،العمل بفاعلية بدال من استخدام القوة في الضبط والربط

الجدية في  أن إلى )Manning & Fusilier,1999( كل من مانينج وفوسلير أشاربينما 

وااللتــزام ) Control(تتكــون مــن ثالثــة مفــاهيم هــي الــتحكم  )Hardiness(العمــل 

)(Commitment  والتحدي)(Challenge.  
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  ت الجدية في العملمجاال

العديد من التربـويين   أشار التربوية السابقة واألدبياتمن خالل االطالع على الدراسات 

الجدية تؤثر في الشخصية وفـي كفـاءة وفاعليـة     أن إلىوالمهتمين بموضوع الجدية في العمل 

لشخصـيات  وا األفـراد ال تتوفر لدى جميـع   أنها إال،نحو العمل الجاد والمثمر األفرادودوافع 

ومكان العمل عتبار المتغيرات المستقلة المتعددة كالجنس وسنوات الخبرة آخذين بعين اإل ،العاملة

  .في مدى جدية الفرد في العمل بارزاً وغيرها من األمور التي قد تلعب دوراً

تعتمد في  إال أن العالم كوباسا وضع فرضياته والتي اعتمدت كمجاالت للجدية في العمل

   :وهذه االفتراضات هي ،التربوية الدراسات

  :)2:،ص2009،منصور( كما وردت في فرضيات كوباسا

  )Control(السيطرة والتحكم  :األول فتراضاإل* 

السـيادة   بحب"السيطرة  )2:،ص2009منصور،( في اردوال )1987(عبد الخالق عرف 

  . "والعدوانية والخشونة وحب التنافس وكذلك الزعامة

 إلىفي عالقات المواجهة والتطلع  هنفسالفرد عن  دفاعهي  ،لق بقولهواستطرد عبد الخا

تبدو السيطرة فـي  ) " 2001(كما عرفها راجح . والتعصب لرأيه اآلخرينوترأس  مراكز القيادة

 اآلخـرين هـدف االنتصـار علـى    والتزعم والتنافس ب الظهور والتفوق والغلبة إلىميل الفرد 

يعتبـر  ) مكـدوجل (بأن ) 2008(الزهراني وتشير ". حهمجهودهم وعرقلة نجا إحباطويتضمن 

أو وجوده في  ،منه وأضعف أدنى أفرادمع  أي دافعاً  فطرياً  يثيره وجود الفرد السيطرة غريزة

وينزع بالفرد إلـى الـتحكم    )الزهو(وهو دافع يقترن بانفعال  ،موقف يشعره بأنه ذو بأس ونفوذ

أو التفاخر والغرور والخيالء كما يبدو لـدى   ،م اآلخرينوالتزعم وإظهار القوة وتوكيد الذات أما

  .الطفل إذ يحاول لفت األنظار إليه في مقاومة أوامرنا والقيود التي تفرض عليه
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تظهـر  بهُ  االعتقاد أوبه  اإلحساسحتى  أوعلى أحداث الحياة  )السيطرة (قوة امتالكإن 

) أفـرل ( افتراضـات  كوباسا واعتمد. به اإلحساسأو عدم  امتالكهبصحة أفضل من عدم  الفرد

تضـعف تجـاه المنبهـات     ال منظمـة  التي تبين أن هناك بناءات للشخصية ةريبللفحوص المخ

  :الضاغطة وإن الشخص السليم يملك

  .البديل المناسب من السلوك للتعامل مع الضغط اختيارأي / جازمة  سيطرة -

  .غطةاحداث الضية على تفسير وتقييم األأي القابل/ سيطرة معرفية  - 

ومقاومـة   لغرض مواجهـة , المالئمة للتعامل مع الضغوط  االستجاباتأي / مهارات التعامل - 

يسـتطيعون   ومتطـورة ال  مالئمة استجاباتيمتلكون  والذين ال ،لها االستسالماألحداث وعدم 

  . )2:،ص2009منصور،( المواجهة

يكون بـدون طاقـة أو   الذي يتعرض للمرض نتيجة الضغط  أن الشخص إلىت وتوصل

   .قليلة فيضعف أمام الضغوط وبالتالي يستسلم لها لالنجاز قدرة وتكون لديه الدافعية

 Commitment)( لتزام والمشاركةاإل :الثاني االفتراض* 

يبـدو سـليماً مـن    حياته فأنـه   للضغط في مجاالت) بااللتزاميشعر (عند تعرض فرد 

حياته بصورة كاملة في الظروف المختلفة بمـا   فرد لربطهو قدرة ال لتزاماإل(األمراض النفسية 

جهة هذا الفرد للبيئة الضاغطة يخفـف منهـا   افإن مو )الشخصية فيها العمل والعائلة والعالقات

الملتزم يشعر دائماً أنه يشارك اآلخرين وهذا يشـكل مصـدراً لمقاومـة     فضالً عن أن الشخص

  .)3:ص ،2009 منصور،( الضغط

  )Challenge(التحدي والتغيير  :الثاالفتراض الث* 

التغيير بصورة مستمرة يكون عنـد   ليواجه )التحدي( إن الشخص الذي تكون لديه صفة

عن التغيير الذي يحصل مـن   يجابياإلفالشعور  ،بالمرض اإلصابةتعرضه للضغوط بعيداً عن 

لمتعة في هـذه الخبـرات   فضالً عن أنه يجد ا, الحياة وتعلقه بها  قيمة إلدراكهالبيئة يعد حافزاً 
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المدمرة ألحداث  لكوباسا فان متغير قوة التحمل النفسي يمكن أن يحمي الفرد من التأثيرات وطبقاً

  ).Kobasa, 1979( الحياة الضاغطة

لتزام هو اإل"  :أهمية االلتزام في العمل حيث قال) p. 4.Brooks,1999(كسويؤكد برو

لتزام يعبر عن نفسـه  وحتى أن اإل ،داف مجموعتناتصال القوي بأهشيء عاطفي حيث نشعر باإل

  ." بنفسه عندما يرى الناس أنفسهم كمشاركين وليس كموظفين

يستطيع استخدام هذه  أيضابأن المدير غير التنفيذي ) Myron ,1985( مايرون وأشار

ن تسبب له المزيد م أنالشديدة والضاغطة عليه قبل  األحداثمع  تتالئمالصفات لمساعدته حتى 

  )2009منصور،( .مرضه إلىوالضغط الذي يؤدي  اإلجهاد

أن  الحـظ ُي لتـزام والـتحكم والتحـدي   اإل :ستعراض مجاالت الجدية الثالث وهـي وبا

احتمال اآلالم والمشاق والصمود في سـير   على مستوى عالٍ من القدرة الديه الشخصية الجدية

وعليـه   ،وتطوير مجـاالت العمـل   التوافق والتعامل مع ضغوط الحياةو فعل ما برغم الصعاب

فمثال مدير المدرسة الذي يتمتع بشخصية جـادة   ،اإلداريمرغوبة في العمل فالشخصية الجدية 

 ،وضمان سالمة سـير العمليـة التربويـة    ،التعليمية المناسبة في المدرسة يستطيع توفير البيئة

جاح المدرسـة فـي تأديـة    من أجل ن ،وتقويم أعمالهم ،توجيههمو ،وتنسيق جهود العاملين فيها

  .رسالتها

 في العـالم  كغيرهم من مديري المدارسومديري المدارس الحكومية الثانوية الفلسطينية 

 ،وكفـاءة  ،فمنهم من لديه جدية فـي عملـه   ،يختلفون في سلوكهم اإلداري ورضاهم عن عملهم

وال  في عملهابل نجد من هو غير ملتزم وفي المق ،وهو راضٍ عن عمله ،وفاعلية في شخصيته

ونظراً ألهمية الجدية في  .وغير راضٍ عن عمله ،يشارك بأنشطة إيجابية في مدرسته ومجتمعه

أنظمـة الترقيـات    فقد تبـين أن  ،من جهة أخرى اإللتزام والمشاركةالعمل من جهة وأثرها في 

تقدم والترقية لالمعمول بها في وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية ال توفر فرص ل والحوافز

وشـهادات   ،في العمل فال نرى الكثير من الحوافز المادية أو المعنوية للمدير مثل كتب الشـكر 
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ولكـن نالحـظ التركيـز علـى      ،إبداع أوأو زيادة معينة في الراتب بسبب أداء متميز ، التقدير

 وانعكاسهل السلبيات أكثر من اإليجابيات مما يؤدي إلى الشعور بانخفاض درجة الرضا عن العم

 ).91 ،5 ،ص ،2006 ،روطالقا(وجديته في عمله  وأداءه اإلداريسلباً على سلوكه 

  األدب التربوي المتعلق باالحتراق النفسي: ثانياً

تتطلب ظروف اإلدارة العمل لساعات طويلة ومتابعة حثيثة تؤدي أحياناً إلى اإلجهـاد   

مما يؤدي إلى مزيد من الشعور بفقدان  ،ئمتحت ضغط العمل واختالط مشاعر التوتر الشديد والدا

ومدير المدرسة الذي يبذل جهوداً مضنية في سبيل الحفاظ  ،وقلة اإلهتمام باإلنتاج ،الرغبة بالعمل

ال بد له من أن يقع أحياناً   ،وقيادة مدرسته بفاعلية وكفاءة عالية ،على المناخ المدرسي وتطويره

نفسه معرضاً لإلحتراق النفسي بتأثير مشكالت العمل التي  ويجد ،تحت مركزية اإلدارة التعليمية

  .تواجهه والتي تسعى دائماً إلى إحباط عطائه واندفاعه نحو اإلنتاج

إلـى   سنتطرقالمدارس  يريدحتراق النفسي من آثار سلبية على ملما يحدثه اإلونظراً 

 ،اق النفسـي ومراحـل حـدوث اإلحتـر    ،من حيث المفهـوم  حتراق النفسي دراسة ظاهرة اإل

والفرق بينه وبعض المتغيرات األخرى  ،وطرق مواجهته ،ونتائجه ،وأسبابه ،وأبعاده ،ومستوياته

وتـرك الفـرد    ،وحالة عدم الرضـا  ،والتهرب النفسي ،ةوالضغوط النفسي ،والقلق ،التعب(مثل 

  .وآثاره ،وكيفية قياسه ،وكيفية تفاديه ،باإلضافة إلى مؤشرات حدوث اإلحتراق النفسي ،)لعمله

 Burnout :حتراق النفسياإل

 ،تحول دون قيام العامل بـدوره كـامال ً   تتبرز في مجال العمل مجموعة من المعوقا

األمر الذي يساهم في شعوره بالعجز عن تقديم العمل المطلوب منه بالمسـتوى الـذي يتوقعـه    

سلبياً  له آثار مـدمرة   اآلخرون، ومتى حدث هذا فان العالقة التي تربط العامل بعمله تأخذ بعداً 

من اإلنهـاك  اإلحساس بالعجز مع استنفاذ الجهد إلى حالة بويؤدي هذا  ،على العملية المهنية ككل

وقد حظيت هذه الظـاهرة   ،Burnout) ( حتراق النفسيواإلستنزاف اإلنفعالي يمكن تعريفها باإل

وأصـبح   ،لدراسـات بالبحـث  باهتمام الباحثين خالل السنوات األخيرة، وتناولتها العديد مـن ا 
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مـن   كبيراً خاصة بعد أن لوحظ أن عدداً ،حتراق النفسي للعاملين مدار بحث ونقاشموضوع اإل

   .العاملين يتركون مهنهم، ويتجهون إلى ممارسة أعمال أخرى

إلـى ظـاهرة    ،)1993  ،يار كندي الوارد في( )Sarason ،1972( نسارا سووينظر 

فالعامل األكثر تفاعال في عمله وأكثر إخالصـاً هـو    ،ه الطويلةالفرد المحترق من خالل خدمت

ولكن بعد سـنوات   ،والتحكم في رغباته، ومرونة تعامله مع ضغوط العمل ،الذي يعرف بحماسه

 ،1972( نسارا سـو  أوضحكما  ،وعدم اهتمامه بالمهنة ،وطموحه ،فقد حماسهمن الوظيفة قد ي

Sarason( كلما أصبح أقل تأثيراً  وحيوية واستجابة  ،ارسة مهنتهأن العامل كلما طال عهده بمم

وقد أرجع ذلك إلى أن زيادة الخبـرة   ،لما يحيط به من مؤثرات فيما يتعلق بالدور الذي يقوم به

وبالتالي فان زيادة الخبرة تؤدي إلى زيادة مسـتوى الضـغط    ،ربما تؤدي إلى اإلحساس بالسأم

  .)31-28 ،1993 ،يار كندي(،لديه

ك عدة عوامـل  أن هنا ،)22، 1995، محمد(الوارد في  ),Hock 1980(هوك ويرى 

 ،حتراق النفسي منها العبء الزائد في العمـل والحاجـة إلـى المكافـآت    تؤدي إلى الشعور باإل

   باإلضافة إلى النظام المدرسي غير المالئم والعزلة عن األصدقاء والحاجة إلى المساندة اإلدارية

أولهما يرتبط : حتراق النفسي ذو نمطينإلى أن اإل )(Fridman, 1991ويشير فريدمان 

المدرسي  حتراق، واألخر يرتبط بالنظام والمناخإلشخصية والذي يفسر استعداد الفرد لببروفيل ال

حتـراق  هذه المتغيرات تؤثر في عملية اإل جتماعية والمهنية داخل المدرسة، وجميعوالمساندة اإل

  .النفسي

لنفسي في حياة اإلنسان المعاصر أحد المعوقات التي تحول بينه وبين حتراق ايعتبر اإلو

مثـل الصـحة    عدة ولذلك يتم مناقشتها في مجاالت ،لديه وشيوع القلق والخوف ،الراحة النفسية

علـى نشـاط   لما تعكسـه سـلبا ً   ،جاالت المتعددةوغيرها من الم ،علم النفسو ،التعليمو ،العامة

  .المؤسسة وتحقيق أهدافها
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واإلنهاك الناجم عـن   ،أن االحتراق النفسي يمثل حالة من اإلجهاد) 1997( راتب يرىو

ورغبتـه   ،وبذلك يزيد اإلصرار على تحقيق األهداف الموكلة إليه ،المختلفة تالمهام والمسؤوليا

  . سواء كان بمحض إرادته أو بتأثير البيئة التي يعمل بها ،في مثالية العمل الذي يمارسه

) Maslach ,1977( تعريـف ماسـالش  إلى ) 3-2ص ،1995( لسمادونياتطرق كما 

وعـدم  ،مثل التوتر،تتميز بمجموعة من الصـفات السـلبية   ،حالة نفسية" لإلحتراق النفسي بأنه 

  ."تجاهات السالبة نحو العمل واألصدقاءوأيضاً  باإل ،االستقرار، والميل للعزلة

 Brouwersبرورس وتوميك  في( )p.24.Maslach,1993(في حين عرفته ماسالش 

& Tomic,1999 (تلك األعراض النفسية المتمثلة باإلنهاك العاطفي  " :بأنه)وتطـوير   )النفسي

   ". اتجاهات سلبية وقلة اإلنجاز الشخصي

 البتـال  الـوارد فـي    )& Aronson,1983 Pines( و ارونسـون  اينزالباحثان بأما 

البدني والذهني والعصبي والعاطفي  اإلجهادلة من حا" حتراق النفسي بأنه اإل فقد عرفا )1999(

تتطلب بـذل   أوضاعوهي حالة تحدث نتيجة للعمل مع الناس والتعامل معهم لفترات طويلة وفي 

  ." مجهودات عاطفية مضاعفة

أن ظاهرة اإلحتراق النفسي حالة من اإلعيـاء  " تعريفاً مفاده ) 1998( وقد أدرج حرب

ضغط العمل الذي يتعرض له وتؤثر في اتجاهاته نحو  بتأثيرفرد النفسي والجسدي تظهر على ال

أثناء العمل وعالقته  يمكن تشخيصه بوضوح من خالل سلوكه المهنة التي يعمل فيها بشكل سلبي

  ).19ص،،1998،حرب( "مع اآلخرين

إلـى   )2008الزهرانـي  ( الـوارد فـي   )2003( عسكر وبشيءٍ  من التفصيل تطرق

تأثرهـا بـالظروف    ىومدحتراق النفسي الناتجة عن اإلالتفكير والسلوك  التغييرات السلبية في

  :حتراق النفسي، نقتبس منها ما يلياثر كبير وتعتبر مصدرا لحالة اإل لما لها من المحيطة بالعمل
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مع أن وجود هذا الشعور ربما يكـون   ،حتراق النفسي ليس هو التعب أو التوتر المؤقتاإل :ًأوال

حتراق النفسي يشمل التغيير في اتجاهات وعالقـات المهنـي   اإل أنثم  .كرة لهمن العالمات المب

  .األحيانوالشد العصبي الذي يحدث بعض  باإلنهاكجانب الشعور  إلىنحو عمله 

تلك العملية التي يغير فيها  ،جتماعيلنفسي تختلف عن ظاهرة التطبيع اإلحتراق اظاهرة اإل :ثانياً

فعلـى سـبيل المثـال يصـف      .ة التأثير اإلجتماعي من الـزمالء نتيج الفرد اتجاهاته وسلوكه

كيف أن المدرسين القدامى يؤثرون في المدرسين  ،ماكفرسون في كتابه مدرس المدينة الصغيرة

حتـراق  يرات السلبية التي تحدث نتيجة اإلوالتغ. والتحكم في فصولهم النظام علىالجدد ليركزوا 

حتـراق  ولكـن فـي اإل   ،من قبل المشرفين وزمالء العملربما تحدث كرد فعل لألثر التطبيعي 

فكلتـا   .تعتبر هذه التغيرات ردود فعل مباشرة للضغط المتزايـد النـاتج عـن العمـل     النفسي

حتراق والتطبيع تتضمنان التغيير في السلوك واالتجاهات بحكم الدور الذي يلعبه اإل :الظاهرتين

 )2003عسـكر، (بة تكيف الفرد مع الضـغط  بمثاحتراق النفسي هو لكن اإل ،نظام الفرد في أي

  ).2008 ،الوارد في الزهراني(

 :يتداخل مع مصـطلحات أخـرى مثـل    )حتراق النفسياإل(ويجدر القول أن مصطلح 

فهناك  ،وغيرها ،النفسي من المسؤوليةوالتهرب  ،الصداعو ،اإلحباطو ،القلقو ،التوترو ،الضغط

  .حتراق النفسيد اإلشارة إلى ظاهرة اإلبالتبادل عنالمصطلحات  همن الباحثين من استخدم هذ

 حتراق النفسيمراحل حدوث اإل

حتراق أن ظاهرة اإل )(Matteson & Ivancevich ,1987يرى ماتيسون وانفاسيفيش 

  :النفسي ال تحدث فجأة وإنما تتضمن المراحل التالية

 Involvement: ستغراقمرحلة اإل -1

، ولكن إذا حدث عدم اتساق بين ما هـو  ً مل مرتفعاوفيها يكون مستوى الرضا عن الع

 . متوقع من العمل وما يحدث في الواقع يبدأ مستوى الرضا في االنخفاض
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  Stagnation :مرحلة التبلد -2

هذه المرحلة تنمو ببطء، وينخفض فيها مستوى الرضا عن العمل تدريجيا، وتقل الكفاءة، 

لفرد باعتالل صحته البدنية، وينقل اهتمامـه إلـى   وينخفض مستوى األداء في العمل، ويشعر ا

 . جتماعية وذلك لشغل أوقات فراغهر أخرى في الحياة، كالهوايات واإلتصاالت اإلمظاه

 Detachment :نفصالمرحلة اإل -3

نسحاب النفسي، واعـتالل الصـحة البدنيـة،    يدرك الفرد ما حدث، ويبدأ في اإل وفيها

  .جهاد النفسيوالنفسية، مع ارتفاع مستوى اإل

 Juncture :المرحلة الحرجة -4

حتراق النفسي، وفيهـا تـزداد األعـراض البدنيـة،     وهي أقصى مرحلة في سلسلة اإل

)  Self Doubts(وخطراً، ويختل تفكير الفرد، نتيجة شكوك الـذات  ،والنفسية، والسلوكية، سوًء

 نتحـار العمل وقد يفكر في اإلفرد في ترك ويفكر ال) نفجاراإل(ويصل الفرد إلى مرحلة اإلجتياح 

  )1998زيدان، (

أن ) 1996 ،في عساف( )Edduish & Brodsky , 1980( يسكوبرودأيدوش  ويرى

  :والتي تمر من خالل أربعة مراحل هي ،حتراق تعود إلى معوقات العملما يعرف بظاهرة اإل

ـ ن العمـل يَ ه وتوقعاته، العتقـاده أ وتتمثل في زيادة جهد المعلم وآمال :مرحلة الحماس -1 ه َدِع

  .بالحصول على كل ما يريد من خالل العملُ

 .وهنا يقوم المعلم بعمله ولكن جهده وحماسه يقل كثيراً  :مرحلة الركود والجمود -2

وهنا يحاول المعلم أن يناقش مع نفسه جدوى العمل وفائدتـه وخاصـة أن    :اإلحباطمرحلة  -3

لـذلك  ... ،والراتب سـيء  ،ال يهتمونواألهل  ،ةبيروقراطيواإلدارة  ،الطلبة ال يستجيبون

 .يصبح العمل تهديداً  للمعلم
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وال يهتم في عمله وال في اإلدارة  يوفي هذه المرحلة يصبح المعلم ال يبال :مرحلة الالمباالة -4

  .ويعاني من اضطرابات نفسية وجسمية ،حتى بنفسهال و

اق النفسي عنـد  حتررى أن اإلفت) 2003 ،عبد العلي الوارد في( )1991(حرتاوي  أما

  :الفرد يتطور عبر ثالثة مراحل هي

يشعر الفرد بضغوط العمل نتيجة عدم التوازن بـين متطلبـات العمـل     وفيها :ىاألولالمرحلة 

  .والقدرة الذاتية الالزمة لمواجهة تلك المتطلبات

مباشـرة  و طبيعيـة والتوتر اللذين هما ردة فعل  اإلجهادعاني الفرد من ُيوفيها  :المرحلة الثانية

  .وعاطفية لضغوط العمل

كالميـل   ،تتكون لدى الفرد مجموعة من التغيرات في االتجاهات والسلوكوفيها  :الثالثةالمرحلة 

وما يترتب على ذلـك   ،الحاجات الشخصية بإشباعاإلنشغال  و ،طريقة آليةإلى معاملة المستفيد ب

  )34ص ،2003عبد العلي (.من عدم اإللتزام بالمسؤولية

 :ت االحتراق النفسيمستويا

حتراق النفسي مشاعر ارتبطت بروتين العمل، وقـد  إلى أن اإل) 1997( بدران أشاروقد 

  : حدد له ثالثة مستويات هي

 : حتراق نفسي متعادلإ -1

 .والتهيج ،وينتج عن نوبات قصيرة من التعب، والقلق، واإلحباط

  :حتراق نفسي متوسطإ -2

  .ولكنها تستمر لمدة أسبوعين على األقلوينتج عن نفس األعراض السابقة، 
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 :حتراق نفسي شديدإ -3

أعراض جسيمة، مثل القرحة، وآالم الظهـر المزمنـة، ونوبـات الصـداع      هعنوينتج 

حتراق نفسي معتدلة ومتوسطة من حين ألخر، إوليس غريبا أن يشعر العاملون بمشاعر  الشديدة،

اض جسمية ونفسية مزمنـة عندئـذ يصـبح    ولكن عندما تلح هذه المشاعر وتظهر في شكل أمر

  . مشكلة خطيرة االحتراق

شـملت فئـات   قد أجريت العديد من الدراسات على العاملين في مجال التربية والتعليم و

حتراق النفسي فـي البيئـة   ، لمعرفة مستويات اإلمديرينالو ،شرفينموال ،مرشدينوال ،معلمينال

و دراسـة  ، )1995(الطحاينـة  دراسـة   ائج كل منتطابق في نتالفلسطينية واألردنية، ولوحظ 

 )1994( ودراسـة العقربـاوي  ) 1992(عبد الرحمن  دراسة إلى باإلضافة، )1991(الحرتاوي 

  .حتراق النفسيفي اإلتعاني من درجة متوسطة  حيث أظهرت بأن هذه الفئات

الناميـة  وتشير الباحثة إلى أن مدير المدرسة في جميع الدول سواء المتقدمة منهـا أو   

ت والتغيـرات التـي   وعلى الرغم من التطـورا  ،يحتل دوراً هاماً في العملية التعليمية التعلمية

كركنٍ أساسـي فـي    بل أكدت عليه .أنها لم تقلل من دورهعلى كل األصعدة إال يشهدها العالم 

نظـراً   ب مدير المدرسـة دوراً حساسـاً  وفي مجتمعنا الفلسطيني يلع .العملية التعليمية التعلمية

ـ  ،ولخصوصية الوضع الفلسطيني ،لطبيعة مهنته اإلدارية  ،إضـافي  بءمما يلقي على عاتقه ع

فالظروف المحيطة واألحداث اليومية تتطلب منه أحيانا اتخاذ قرارات سريعة وتحمل مسئوليات 

 ومعوقـات  ضـغوط وهو ما يعد بمثابة  .اإلداري أوسع من صالحياته الممنوحة له بحكم موقعه

 أداءغير قـادر علـى    بأنهوشعوره  ،المطلوب ة الفلسطيني بدورهرسدون قيام مدير المدتحول 

أو عـدم وجـود    ،للراحة دون وقت كاٍفساعات عمل طويلة  فيواجه .عمله بالمستوى المتوقع

 ،التي يقوم بها المـدير الفلسـطيني   والمهام اإلضافية ،قلة الراتبال ننسى  و ،مدرسيةتسهيالت 

وعدم قلة فرص الترقية  ،هذاكل إضافة إلى  ،من قبل زمالءه من معلمي المدرسةوعدم التعاون 

، وكثرة عدد الطالب في الصـف الواحـد   ،والمشاكل المهنية ،تطوير المهنيوجود وقت كاٍف لل

ى درجة عالية من الضغوط النفسية التي لهـا آثـاراً   من شأنها أن تؤدي إل والتي ،وفي المدرسة
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 .والجوانب الجسمية والعقلية واإلنفعاليـة  ،وفي جوانب شخصيته ،ى أدائهمهمة في مهنته ومستو

كما أنهـا تـؤدي    ،وفي عالقاته األسرية والمهنية ،كما تؤثر سلباً في تكيفه النفسي واإلجتماعي

والتي تعد من أهم اآلثار الناتجة عن الضـغوط   ،دوراً مهماً  في حدوث ظاهرة اإلحتراق النفسي

  .المهنية

التي أجريـت علـى   ) 2000(فقد توصلت دراسة البدوي  ،جال المهن األخرىأما في م

الممرضين في مستشفيات عمان الكبرى إلى أنهم يعانون من تكرار حدوث الشـعور باإلجهـاد   

ويعانون من تكـرار وشـدة نقـص     ،ومن شدة حدوثه بدرجة متوسطة ،اإلنفعالي بدرجة عالية

  .الشعور باإلنجاز بدرجة عالية

إلى أن العاملين في وزارات السلطة الوطنية  )1999( نتائج دراسة رمضان تأشاركما 

الفلسطينية يعانون بدرجة معتدلة من اإلحتراق النفسي على بعـدي اإلجهـاد اإلنفعـالي وتبلـد     

) 1998(الشعور، بينما كان عالياً على بعد نقص الشعور باالنجاز، وكذلك نتائج دراسـة حـرب  

الثانويـة   المـدارس انتشار ظاهرة اإلحتراق النفسي لدى معلمـي   مستوى أن إلى أشارتالتي 

  .)44، ص 2003 ،العلي( الحكومية في الضفة الغربية كان معتدال ًً

 :حتراق النفسيأبعاد اإل

 )1999 ،الفرح(الوارد في  Maslach et al, 1976, 1978)(ماسالش وزمالئها  ترى

الناس، والذي يقود إلى فقـدان   شديد والدائم معدام المهن الضاغطة يسبب مشاعر التوتر الن ِصأ

اعر في صورة لتزام، وهما عكس اتجاهات العامل األصلية، وتظهر هذه المشاإلهتمام، وعدم اإل

  :ثالثة أبعاد هي

 Emotional Exhaustion ):ستنزافياإل(اإلجهاد اإلنفعالي 

ؤوليات الزائدة المطلوبة شعور عام بالتعب الشديد ينتاب الفرد نتيجة ألعباء العمل والمس

وسيتم قياسه وتقييمه من خالل مجموع الدرجات الفرعية الخاصة بهـذا البعـد فـي    . من الفرد

  . الدراسة
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 Depersonalization :تبلد الشعور

شعور يتولد لدى الفرد بسبب ضغط العمل الزائد وينطوي على الالمباالة والتهكم وعـدم  

تم قياسه وتقييمه مـن خـالل مجمـوع    و. الذين يعمل معهم نية لألشخاصالشعور بالقيمة اإلنسا

   .الدرجات الفرعية الخاصة بهذا البعد في الدراسة

 Lack of Personal Accomplishment :نجاز الشخصينقص الشعور باإل

ويتضمن . تقييم نفسه بطريقه سلبيه ال سيما في مجال العالقات االجتماعية إلىميل الفرد 

  )1999 ،الفرح( ادة والرضا عن الذاتلشعور بالسعتدني ا

  :حتراق النفسيأسباب اإل

ب الدور األكبر في حدوث ظاهرة أن ضغوط العمل تلع )1986(ويرى عسكر وزمالءه 

حتراق النفسي، ويتوقف ذلك على مجموعة من العوامل التي تتداخل مـع بعضـها الـبعض    اإل

  : والتي تتمثل في ثالثة جوانب هي وتعتبر أسباباً 

   :العوامل الذاتية -1

بعمله وإخالصه له هـو  اتفقت معظم الدراسات على أن اإلنسان األكثر انتماًء والتزاماً  

أن هذا اإلنسـان يقـع    ذلك إلىفسر وُي ،النفسي من غيره من العاملين حتراقلإلاألكثر تعرضاً 

ية في سـبيل  مضن كمدير المدرسة الذي يبذل جهوداً  ،العمل الذي يعمل فيه تحت تأثير ضغوط

وقيادة مدرسته  ،كة ودراية إلى ضبط الوضع المدرسيويسعى بحن يالحفاظ على المناخ المدرس

يجـد   .يقع أحيانا تحت طائلة الروتين والمركزية التي تفرضها عليه اإلدارة التعليمية ،قيادة فعالة

إحباط عطائـه  النفسي بتأثير مشكالت العمل التي تواجهه وتسعى إلى  حتراقلإلنفسه معرضاً  

  ).1998حرب، (واندفاعه 

وتشير الباحثة إلى أن المهن التعليمية هي من أكثر المهن التي تكثـر فيهـا الضـغوط    

مر الذي يتطلب مسـتوى عـالٍ مـن    األ. النفسية لما تحويه من أعباء ومسؤوليات بشكل مستمر
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نتحـدث عـن مـديري    خاصة إذا ما كنا  ،الكفاءة والمهارات الشخصية من قبل المدير لتلبيتها

لما يحتاجونه من علم ودراية بالمرحلـة   ،المدارس الحكومية الثانوية وطلبتها ذوي الفئة الحساسة

جتماعية والعاطفية وأثرها علـى  والنفسية واإل العمرية التي يمرون بها والتطورات الفسيولوجية

ونظراً للخصوصية  .راسيعلى نتاجات المدرسة في نهاية العام الدأثرها و كذلك  ،تقدمهم العلمي

التي يتمتع بها الطالب الفلسطيني من ظروف سياسية وانعكاسـها علـى الوضـع اإلقتصـادي     

 إدارةحاجة إلى مدير مدرسة قـادر علـى    ت المدرسة اليوم أكثرفقد أصبح ،والنفسي واألسري

 إلـى  محتاجوالطالب أيضا  ،الدفة باالتجاه الذي يوصل المدرسة والعام الدراسي إلى بر األمان

والراعي  ،المخلص في عمله والملتزم في تحقيق األهداف التعليمية التعلمية المنشودة المدير األب

  .د له يد العون والمساعدةيمو ،األسرية والنفسية والدراسيةالذي يحتويه ومشكالته  ،لمصالحة

والذي يـرى المخلصـين   إلى وجهة نظر فرويدنبرجر  )2008( الزهراني أشارتو كما

ذوي الدافعية القويـة   األفرادكذلك  إليهمويضيف  ،عرضة لإلحتراق النفسيأكثر  والملتزمين هم

وإلتزاماً  عرضة لإلحتراق النفسي هي األكثر مثالية راألكثفنرى الجماعة المهنية  ،المهني للنجاح

  :وهي ،وراء ذلك األسبابموضحاً  ، بمهنتها

 فزيادة عدم الواقعية تتضمن فـي طياتهـا مخـاطر    ،واقعية الفرد في توقعاته وآماله مدى -1

  .الوهم واإلحتراق

فزيادة حصر اإلهتمام بمجال العمل يزيـد مـن    ،مدى اإلشباع الفردي خارج نطاق العمل -2

  .اإلحتراق

  .عرضة لهذه الظاهرة أكثرهم  جتماعييناإلحيث وجد أن المصلحين  ،األهداف المهنية -3

  .مهارات التكيف العامة -4

  .ٍذات تحدٍ لقدرات الفرد لنجاح السابق في مهنا -5

  .درجة تقييم الفرد لنفسه -6
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  .الوعي والتبصر بمشكلة اإلحتراق النفسي -7

  :جتماعيةالعوامل اإل -2

كبر في تربية النشء دون النظر إلى أن هناك أيتوقع المجتمع من المدير أن يقوم بدور  

باإلضافة إلى الواقع الوظيفي في ظـل   ،التلميذدخالت متعددة تلعب دورها في تكوين شخصية ُم

وهـذا   جتماعية من جانب الفـرد، التي تحول دون تحقيق التوقعات اإلو المؤسسات البيروقراطية

  .حتراق النفسيصبي عليه مما يجعله أكثر عرضه لإلمن شأنه توليد ضغط ع

مصـدراً    جتماعية التـي تعتبـر  ن العوامل اإلمعدداً ) 2008( كذلك أوردت الزهراني

  :هي التالية لإلحتراق النفسي

وما ترتب عليها من مشـكالت   ،قتصادية التي حدثت في المجتمعالتغيرات اإلجتماعية اإل -1

  .قد تؤدي إلى هذه الظاهرة

بعض  إيجادالتي تساعد على  ،جتماعي والثقافي والحضاري في المجتمعطبيعة التطور اإل -2

 أكثـر فيصبح العاملون بهـا   ،من المجتمعدعماً جيداً ت الهامشية والتي ال تلقى المؤسسا

  .عرضة لإلحتراق النفسي

   :العوامل المهنية -3

لما كانت المهنة ومتطلباتها هي الجانب البارز والبعد األهم الذي يحـدد للعامـل فيهـا    

و فان ظروف العمل وبنيته تسهمان إلى حد بعيد في زيـادة أ ،انتمائه لعمله والتزامه به وبأهدافه

ن إحساس العامل بفشله في تحقيـق  وعلى هذا فإ ،انخفاض حدة ضغط العمل الواقع على العامل

أهداف العمل، وكذلك إحساسه بفشله في إشباع حاجاته األساسية من خالل العمل الذي يقوم بـه  

وعدم الرضا عـن العمـل بأبعـاده المختلفـة      ،سوف يقود به إلى حالة من المعنوية المنخفضة

   ).13،ص،1986 ،عسكر وآخرون(إلى االحتراق النفسي وبالتالي 
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ثالثة افتراضات تم التوصل إليهـا تؤكـد أن    )1997( بدران ضيفقاً مما ورد توانطال

  :العوامل المهنية ذات عالقة مباشرة بظاهرة االحتراق النفسي، وهذه اإلفتراضات هي

والكفاءة مـن أهـم    مكاناتاإلفقدان  أن إلىالخاصة بالضغط النفسي والقلق  الدراساتتشير  -1

 Learned)  العجز المتعلمب عرفظاهرة ت إلىاستمرار ذلك يتطور و أسباب الضغط والقلق،

(Helplessness،  ُعاجز عن عمل أي شيء لتحسين وضـعه  بأنه الفرد شعور يداخلحيث 

وكمثال علـى هـذه الدراسـات    حتراق النفسي حد كبير ظاهرة اإل إلىوهذه الظاهرة تشبه 

  ).1992( العدوان وكذلك )2007(الزيودي  ةدراس

نفـس   إلىللفرد تؤدي  اإلثارةنقص  إلى أنيضاً  الخاصة بالضغط النفسي أ الدراساتير تش -2

 اإلثـارة ن العمل الرتيب الخالي من إولذلك ف ،ستثارةالسلبية التي تترتب على فرط اإل اآلثار

تحقيقـه   دي فشل يواجه الفرد عنفأ ،النفسيحتراق الضغط واإل إلىوالتنوع والتحدي يؤدي 

 ،والضـغط  ،عدم الرضا من ل عمله سوف يساهم في شعوره بحالةللحاجات الشخصية خال

فهـم يريـدون زمـالء     ،عملهم متوقعين الكثيـر  إلىون يأتون فالكثير ،حتراقي اإلوبالتال

ً  عن فضال ومثيراً ،وعمالً مشوقاً  ،ويقدرون جهودهم ،وعمالء يعترفون بالجميل ،مساندين

كـذلك   ،وفرصاً للترقية والتطور الوظيفي ،اً كافي وفي نفس الوقت يريدون راتباًستقاللية اإل

يصـابون بخيبـة    هؤالء غالباً  ما وشعوراً باإلنجاز، ،متفهمين وأكفاء إلى مسئولينالحاجة 

 تمثل تحذيراً  أنها إالحتراق اإلومع أن درجة الرضا الوظيفي المنخفضة ليست هي  ،األمل

 ).2003(كاثرينكونسالدينا و ودراسة) 1994( دراسة العقرباوي أشارت إليهكما  لما سيأتي

وهنا تبرز دور  ،حتراق النفسيسة والتركيبة الوظيفية دور في اإلنظمي في المؤسللمناخ الُم -3

يميل اإلداريون فـي مؤسسـات الخـدمات     )جولدنبرج(وطبقاً  لكتابات  ،واإلشرافالقيادة 

يجب أن تركـز   ،ياً  كان نوعهاأن المؤسسة أافتراض  إلىمن ضمنها المدارس و اإلنسانية

 أنهـا كمـا   ،وإهمال حاجات القائمين بالمسؤولية فيها ،على حاجات المستفيدين من خدماتها

جل محاسبة هؤالء العاملين إذا ما خرجـوا  أتحكم من  وأسلوبوظيفية  إداريةتخلق تركيبة 

وصـراعات بـين    ةاستبدالي إشرافية أنظمةخلق  إلىيؤدي  الذي األمر ،عن الخط المرسوم
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ففي أي موقع  ،عديةحتراق النفسي ظاهرة ُمظاهرة اإل أنهذا  إلىيضاف  ،واإلدارةملين االع

ـ في حالة من اإلحتراق النفسي فإ األغلبيةيكون  ي العمـل  ن نسبة حدوثه ألي عضو جديد ف

  .)1997بدران( تكون نسبة عالية

على التغييـر بمـا يواكـب    يجب أن يكون جدياً  قادراً  ةمدير المدرسوترى الباحثة أن 

يتولى إدارة المدرسة وتنظيمها والقوة  يستخدموتوجيه العمل بفاعلية أكثر من كونه  ،المستجدات

واإلشراف عليها وتنسيق مختلف الجهود وتوفير التسهيالت واإلمكانيات الكفيلة بتحقيق أهـداف  

ليه خاصة فيما لو كان مما يشكل عبئاً  ع ،فة وأهداف التربية في مجتمعهمدرسته المنبثقة من فلس

وكذلك وهو  ،وضغوط اجتماعية ،على تحمل ضغوط العمل الناتجة عن عوامل نفسيةغير قادرٍ 

الجانب المادي وما يعانيه الموظف الفلسطيني من قلة الرواتب نسبة للجهد المبـذول فـي    ،األهم

كما وضحته  حتراق النفسيا على األداء الوظيفي مسبباً اإلوبطريقة م السلك التربوي مما ينعكس

  .)2010(دراسة الحلو 

 حتراق النفسي نتائج اإل

اق حتـر إلى أن تبعـات اإل  ،)1998(و زيدان  )Cunningham 1982( نجهامنيشير ك

فـرد  والتي تنتج عن تعرض ال ،ستجابات الفسيولوجية والنفسيةالنفسي تتمثل في مجموعة من اإل

والتي تعتمد بشكل كبير على إدراك الفرد وتفسيره للعالم من  ،للمستويات المرتفعة من الضغوط

  .وعلى التعامل مع هذا العالم ،حوله

  ستجابة الفسيولوجيةاإل -1

 :في لإلحتراق النفسي وتتمثل التبعات الفسيولوجية    

 ارتفاع ضغط الدم  -

 ارتفاع معدل ضربات القلب -

 ة اضطرابات في المعد -
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 جفاف في الحلق -

 ضيق في التنفس -

  ستجابة النفسيةاإل -2

  :في لإلحتراق النفسي ستجابة النفسيةاإلتتمثل و    

 : االستجابات العقلية -1

ومن أمثلة االستجابات العقلية نقص القدرة على التركيز، واضطراب التفكير، وضـعف      

 ،وإصـدار األحكـام   ،مشكالتوضعف القدرة على حل ال ،وتهويل األحداث ،القدرة على التذكر

 .واتخاذ القرارات

 : نفعاليةاإلستجابات اإل -2 

واستمرار الموقـف   ،والوحدة النفسية ،والحزن ،واالكتئاب ،والغضب ،القلق :وتتمثل في    

  .نفعاالت الفرد اضطراباًإيزيد 

  :االستجابات السلوكية -3

 والشكل .والتعب ألقل مجهود ،وزيادة معدل الغياب ،وترك المهنة ،العدوان :تتمثل فيو    

  المتمثلة باإلستجابة الفسيولوجية والنفسية و نتائجه  اإلحتراق النفسيمراحل إلى يشير ) 1(رقم 
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  مراحل اإلحتراق النفسي و نتائجه المتمثلة باإلستجابة الفسيولوجية والنفسية  :)1(شكل 

 :طرق مواجهة االحتراق النفسي

 تخفيففي دراسته لبعض الوسائل التي تساعد على استيعاب و) 1995( الرشدانتعرض 

    :حيث لخصها في ،حتراق النفسي والتقليل من مستوى الضغطاإل

  .جتماعي والتفاعل مع األفراداإلتصال اإل -

 .تنويع المهام واألنشطة -

 .تشجيع برامج إدارة الضغط  -

 .الخ...ستجمام والتسوق والصالةهوايات واإلالفراغ بممارسة بعض الستغالل أوقات إ -

 .رصد خبرات الضغط اليومي في دفتر خاص مسمى بدفتر يوميات الضغط -

 .تحديد فترة من الوقت للتذمر والشكوى مع بعض زمالء العمل -

 

 المرحلة األولى

 ستجابة الفسيولوجيةاإل

  

 ستجابة النفسيةاإل: نيةالمرحلة الثا

تتميز بزيادة في النشاط

 العام

رتفاع معدل ضربات إ -

 .القلب

 .رتفاع ضغط الدمإ -

 .إضرابات المعدة -

  .ضيق في التنفس -

 جفاف في الحلق -
 

  ستجابة اإل

  العقلية

نقص القدرة على  -

  .التركيز

  .ضطراب التفكيرإ -

ضعف القدرة على  -

  .التذكر

 - .تهويل األحداث -

ضعف القدرة على حل 

  .المشكالت

إصدار األحكام  -

 واتخاذ القرارات

ستجابة اإل

  االنفعالية

  .القلق - 

  .الغضب - 

  .كتئاباإل - 

  .الحزن - 

الوحدة  - 

 .النفسية

ستجابة اإل

  السلوكية

  .العدوان - 

 .ترك المهنة - 

زيادة معدل  - 

 .الغياب

التعب ألقل  - 

 مجهود
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 :الصلة ذات المتغيرات وبعض النفسي حتراقاإل بين الفرق

 الظواهر من غيرها عن النفسي حتراقاإل ظاهرة توضيح ترى الباحثة أنه ومن الضرورة

 :كما يلي وذلك الصلة ذات

 :والتعب النفسي حتراقاإل -1

 هذا الشـعور  وجود أن مع ،المؤقت التوتر أو التعب هو ليس النفسي حتراقاإل أن يالحظ

 إال ،الظاهرة لهذه العالمات المبدئية المؤقت التوتر أو التعب كليش فقد .له مبكرة عالمة يكون ربما

 بهذه يتعلق فيما النسبي الثبات من بحالة النفسي يتصف حتراقفاإل .عليها للداللة كافياً ليس ذلك أن

  ).36-35:، ص1997 ،بدران( التغيرات

 :والقلق النفسي حتراقاإل -2

تكـون   ربمـا  مريحـة  وغير مزعجة وأفكار ومشاعر ،جسمية أعراض من القلق يتكون

 وعندما واعٍ نفعالي وغيُرإ صراع وجود إلى يشير نهإ ،الحاد القلق إلى تصل قد أو الدرجة متوسطة

 يتحـول  والذي الضغط من يعاني الفرد الجسم منها يعاني التي الشدة درجة إلى الصراع هذا يصل

 ).36-35:، ص1997 ،بدران( النفسي حتراقاإل إلى الوقت مع

 :النفسية والضغوط النفسي حتراقاإل -3

مؤقـت   ضـغطٍ  مـن  الفرد عانيُي ما فغالباً النفسية الضغوط عن النفسي حتراقاإل يختلف

  الضـغط  ينتهي هذا الضغط مصدر مع التعامل يتم أن بمجرد لكن نفسياً حترقاًُم أنه لو كما ويشعر

 النفسي حتراقاإل ولكن ،من الزمن قصيرة ولمدة محددة عوامل عدة عن وينتج ،األحوال أغلبفي 

 إلـى  تؤدي والتي اإلحباط مثل أخرى ضاغطة ومصادر بعوامل مرتبط األجل طويل عرض هو

 .)36-35:، ص1997 ،بدران( االنفعالي ستنزافاإل
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 :النفسي والتهرب النفسي حتراقاإل -4

 اعتباره تمـارض  يمكن النفسي التهرب أن إال المعنى بنفس المصطلحات ستخدمتُ ما غالباً

 أنـه  كما ،اإلنتاجية تتعارض مع بدرجة هنفس فيحمي يرام ما على ليس بأنه الفرد إحساس عن ينتج

 حـين  فاإلنسان .اإلنتاجية نقص مسئولة عن بوصفها الخارجية العوامل إلى الموجه اللوم من نوع

 مـن  للتهرب بأعذار اإلنسان يتذرع ما وعادة ،نظره أسهل في الحياة تصبح ضحية نفسه من يجعل

 أو ،الماديـة  اإلمكانـات  نقص أو ،األمان دمبع اإلحساس أو في العمر لتقدم مثالً المسئولية تحمل

 والبحث التهرب إلى الفرد فلجوء ، الخاصة الظروف أو ،الحياة متاعب بسبب أو ،األسرة بظروف

 ،منتج الفرد غير يصبح أن أراد إذا ولكنه معين مستوى عند للفرد مفيداً يكون أن يمكن عن أعذار

 مستوى نقص ألن ،منتج أيضاً غير الفرد يصبح أن الممكن فمن مخفضاً التهرب مستوى كان وإذا

 أن أي .النفسـي  حتراقاإل وبالتالي زيادة الضغط إلى يقود ربما المناسب الحد عن النفسي التهرب

 خفـض  أسـاليب  كأسلوب من الفرد بها يقوم إرادية حالة هو المسئولية تحمل من النفسي التهرب

 النفسي حتراقاإل أما ،نفسه الوعي لحماية مستوى ىعل الفرد بها يقوم دفاعية وسيلة أنه أي الضغط

 مـرور  مع مرضية حالة إلى تتحول  ،الالوعي مستوى على وسلوكية وانفعالية جسمانية حالة فهو

  .)36-35:، ص1997 ،بدران( الوقت

 :الرضا عدم وحالة النفسي حتراقاإل -5

 الحالة هذه تؤخذ أن ينبغي ذلك ومع نفسياً حتراقاًإ تعتبر ال ذاتها حد في الرضا عدم حالة إن

 ارتبـاط  بسـبب  النفسي حتراقاإل إلى يؤدي استمرارها ألن بفاعلية معها والتعامل ،االعتبار بعين

 .)32:ص ،2008 ،الزهراني )العمل بضغوط القوى

 :لعمله الفرد وترك النفسي حتراقاإل -6

 في الفرد يستمر ربما قتالو نفس في ولكن ،النفسي حتراقاإل عنه ينتج قد لعمله الفرد ترك

 )الوظيفي والضمان ،المغري الراتب مثل متعددة ألسباب نفسي حتراقإ من يعانيه مما بالرغم العمل

  .)33:ص ،2008 ،الزهراني
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 :للضغوط مصاحبة كمشكلة النفسي حتراقاإل

 البدني االستنزاف أو اإلنهاك من حالة إلى يشير النفسي حتراقاإل مفهوموترى الباحثة أن 

 مـن  مجموعـة  فـي  النفسي حتراقاإل ويتمثل .عالية لضغوط المستمر التعرض نتيجة واالنفعالي

 هتمـام اإل فقـدان و ،بـالعجز  الشعورو ،اإلرهاق،والتعب المثال سبيل على منها السلبية المظاهر

 الحيـاة  قيمـة  فـي  الشكو ،الكآبةو ،اآلخرين من السخريةو ،بالعمل هتماماإل فقدانو ،باآلخرين

 تسـاهم  المظاهر هذه أن على اثنان يختلف وال ،الذات مفهوم في والسلبية ،جتماعيةاإل قاتوالعال

 .عمله في الفرد أداء نوعية في بآخر أو بشكل

 مجـال  في الباحثين بين اتفاق شبه في دراستها إلى أن هناك )2008(الزهراني تشير و

 غيـره  مـن  عرضة أكثر يكون عمله يف وإخالصاً التزاماً األكثر الفرد أن على التنظيمي السلوك

 جتماعيةاإل الخدمات بمهن بالعاملين أعلى بدرجة النفسي حتراقاإل حالة وترتبط .النفسي حتراقلإل

 ،والممرضـات  الممرضـين و ،والنفسـية  جتماعيةاإل الخدمة متخصصيو ،والمدرسين كالشرطة

 ،يقع هؤالء من والمخلص ملتزمال فالفرد .الناس مع يتعاملون ممن وغيرهم ،المحامينو ،األطباءو

 ظـروف  يواجه نفسه الوقت وفي للعطاء داخلي ضغط تحت ،الضاغطة العمل لظروف باإلضافة

 دافعـه  تعكس التي بالصورة بعمله القيام في فعاليته من تقلل وتحكمه إرادته عن خارجة متغيرات

 المرضى كثرة ببسب مريض لكل شخصي اهتمام إعطاء من تتمكن ال التي فالممرضة ،الشخصي

 مـن  يـتمكن  ال وبالتالي الفصل في الطالب من الكبيرة األعداد يواجه الذي درسالُمو ،الجناح في

 مبـادرة  أيـة  تشجع ال بيروقراطية منظمة في يعمل الذي والموظف ،منهم لكل كاف وقت إعطاء

 تـراق حاإل حالـة  إلـى  للوصول معرضون جميعاً هؤالءف ،التسلطي المناخ فيها ويشيع شخصية

   .النفسي

 ذلـك  أن إال ،الحالة لهذه األولية العالمات يشكل قد التوتر أو التعب أن من الرغم علىو 

 مـن  بحالـة  يتصف النفسي حتراقفاإل .األجل قصيرة كانت إذا وبخاصة عليها للداللة كافياً ليس

 عـن  النفسـي  حتراقاإل يختلفبينما  ، ذكرها تم التي السلبية بالتغيرات يتعلق فيما النسبي الثبات

 أن يمكـن  الذي اآلخرين مع للتفاعل نتيجة واتجاهاته سلوكه الفرد يغير حيث ،االجتماعي التطبيع
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 يـدعم  التفاعـل  ذلك فيه يحدث الذي جتماعياإل الوسط كان إذا سلبية سلوكية مظاهر عليه تترتب

 الفعـل  ردود محصـلة  وه الفرد سلوك فإن ،النفسي حتراقلإل بالنسبة أما ،البناءة غير التصرفات

 يصاحبها قد وما الوظيفي الرضا عدم حالةأما  .العمل بيئة في الضغوط لمصادر للتعرض المباشرة

 بعين أخذها ينبغي ذلك ومع ،نفسياً حتراقاًإ تعتبر ال لمهنيا جانب من العمل في للدافعية غياب من

 يعتبـر  ال العمل في ستمراراإل في حين أن .النفسي حتراقاإل إلى يؤدي استمرارها ألن عتباراإل

 بـالرغم  عمله في يستمر ربما فالفرد ،النفسي حتراقاإل بغياب حكم إصدار في عليه يعتمد مؤشراً

 جودوو ،قليلة وظيفية مسئولياتو ،الجيد الراتب :منها متعددة ألسباب نفسي حتراقإ من يعانيه مما

، 2008،الزهراني )ىأخر بوظائف لتحاقلإل فرص وجود عدم الحاالت أسوأ وفي ،وظيفي ضمان

  .)35-33:ص

 عتبـار اإل بعـين  تؤخذ أن ينبغي أولية مؤشرات أربعة هناك بأن  )2003(عسكر  شيريو

 :، وهيالنفسي حتراقاإل إلى طريقه في الفرد بأن التحذير من كنوع

 فعنـدما  .يوم كل لنفسه الفرد يدونها التي الطويلة القائمة إنهاء في ستعجالواإل الدائم نشغالاإل -1

 أو اجتماع في وجوده أن يعني وهذا .بالحاضر يضحي فإنه الدائم نشغالاإل شراك في الفرد يقع

 في عمله ينبغي فيما أو السابقة المقابلة في يكون أن إما ففكرة .ذهنياً وليس جسدياً يكون مقابلة

 اتصـال  أي دون نيكيةميكا بصورة مهامه الفرد ينجز الحالة هذه مثل في وعادة .الالحق اللقاء

 اإلتقـان  وليس والعدد السرعة هو باله يشغل الذيالوحيد  الهم إن حيث ،اآلخرين مع عاطفي

 .يديه بين بما هتمامواإل

 هـذه  لمثل وقتا هناك بأن الذاتي قتناعاإل خالل من جتماعيةاإل واألنشطة السارة األمور تأجيل -2

  .الفرد حياة في المعيار أو القاعدة التأجيل حويصب ،أبدا يأتي لن بعد فيما ولكن .األنشطة

 عليـه  يترتـب  الذي األمر .الفرد حياة في السائد هو يصبح وينبغي يجب قاعدة حسب العيش -3

 حالة في وحتى .نفسه إرضاء على قادر غير ويصبح اآلخرون يظنه لما الفرد حساسية زيادة

 .عليه السهل باألمر ليس ذلك يجد إنهف ،القاعدة هذه تصاحب التي ،اآلخرين إرضاء في الرغبة
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 النتيجة وتكون .وعاجال مهما عنده شيء كل يصبح أن إلى يؤدي الذي المنظور أو الرؤية فقدان -4

 اتخـاذ  عنـد  التردد كثير نفسه ويجد ،المرح روح معها يفقد لدرجة عمله في الفرد ينهمك بأن

 إلـى  التسـمية  وتشير العمل على المدمن بالشخص الغرب يعرف بما ذلك ويرتبط .القرارات

 بصـورة  الشخصـية  هتماماتهإ مركز وفي حياته في األساسي الجزء العمل يصبح الذي الفرد

 الخلـل  هـذا  مثـل  تصاحب التي نفعاليةواإل البدنية المشكالت لتفادي المطلوب بالتوازن تخل

  ).2003عسكر، (

 :النفسي حتراقاإل تفادي كيفية

 تفاديهـا  وباإلمكان بالدائمة ليست ،)2003(كما يراها عسكر ، النفسي حتراقاإل حالةإن 

 والنشـاط  التغذية حيث من متوازنة حياة في المتمثل بدوره العامل قيام الفرد ويعتبر .منها والوقاية

 حتـراق تفادي اإل في المؤسسية للجهود والمكملة الحيوية األمور من الذهني سترخاءالحركي واإل

  :التالية الخطوات بإتباع يوصي و ،النفسي

  .حتراق النفسياإل حدوث قرب إلى تشير التي األعراض على الفرد تعرف أو إدراك -1

 .األسباب توضح له التي ختباراتاإل إلى باللجوء أو الذاتي الحكم خالل من األسباب تحديد -2

 يةالعمل فمن الناحية ،السابقة الخطوة في حددت التي األسباب مع التعامل في األولويات تحديد -3

 .واحدة دفعة معها التعامل يصعب

 لضـمان  صداقات تكوين :منها الضغوط لمواجهة عملية خطوات اتخاذ أو األساليب تطبيق  -4

 كتحـدي  الحياة مواجهةو ،تنمية هواياتو ،الوقت إدارةو ،جتماعيإ فني دعم على الحصول

 ،متخصصـين بال سـتعانة اإلو ،أمكـن ذلـك   كلما العمل جو عن بتعاداإلو ،الذاتية للقدرات

 .مواجهتها في لزيادة اإليجابية المشكلة بوجود الشخصي عترافواإل

 واتخـاذ  مدى فعاليتها على للحكم المشكلة لمواجهة الفرد اتبعها التي العملية الخطوات تقييم  -5

  .األمر لزم إذا بدائل
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 :النفسي حتراقاإل يقاس كيف

 األساسية التـي  القاعدة النفسي اقحتراإل على الدالة والمظاهر السلوكية ستجاباتاإل تشكل

 بخير الفرد كان فيما إذا التساؤل على اإلجابة على تساعدهم أدوات تصميم في الباحثون عليها يعتمد

 مقياس على ،متدرجة تقديرية على عبارات باإلجابة المستجيب يقوم العادة وفي ،نفسياً محترق أو

 .تياراخسبعة  إلى خمسة من يتفاوت

  :األدوات هذه تتضمنها التي العبارات لمضمون ثلةأم يلي وفيما

  .واإلرهاق بالتعب الشعور درجة  -  أ

 .اآلخرين مع المعاملة أسلوب   -  ب

  .البدنية األمراض غياب رغم باأللم الشعور   -  ت

 .اآلخرين من القرب أو العزلة  -  ث

 .اآلخرين مع تصالاإل أسلوب  -  ج

 .للعمل الشخصية النظرة   -  ح

 .للعمل الشخصية النظرة في التشاؤم أو التفاؤل درجة   -  خ

 .للحياة الشخصية النظرة في التشاؤم أو التفاؤل درجة  - د

 .جتماعيةاإل األنشطة في المشاركة   - ذ

 .اآلخرين مساعدة في الرغبة   -  ر

 .)2003، عسكر( الفرد حياة في األهداف غموض أو غياب  -  ز
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 النفسي االحتراق آثار

 غيـر  العمل لظروف فعل رد أو انعكاس إال هو ما النفسي حتراقاإل ،النفسية الناحية من

 تقليلـه  يمكـن  ال الذي النوع من إجهاد أو ضغط من المهني يشتكي ما عند تبدأ والعملية .المحتملة

 السـلوك  وأنـواع  تجاهـات اإل فـي  والتغيرات ،المشكالت حل أسلوب طريق عن منه والتخلص

 ناحية من سوأاأل لىإ حالته تردي من الفرد وتحمي نفسياً هروباً توفر النفسي حتراقلإل المصاحبة

 :الظاهرة لهذه التالية اآلثار حصر يمكن ذلك بجانب .العصبي الضغط

 بالمسئولية اإلحساس تقليل -1

 .النفسي بالبعد العميل مع العالقة تمتاز -2

 .النفسية الطاقة ستنفاذإ  -3

 .الشخص في السلبية وزيادة المثاليات عن التخلي  -4

 .الفشل حالة في اآلخرين لوم  -5

 .باألداء الخاصة ةالفعالي نقص  -6

 .)2003عسكر، ( الوظيفي االستقرار وعدم العمل عن التغيب كثرة  -7

  الدراسات السابقة

  :وهما اثنين جزأينيتكون هذا الفصل من 

المتعلقة بمفهوم الجديـة فـي    ةيستعرض هذا الجزء الدراسات العربية واألجنبيو :الجزء األول

مما  ،الك نقص ملحوظ في هذا المجال من الدراسةتبين أن هن –وفي حدود علم الباحثة  ..العمل

وعالقتـه بـبعض   دفعها إلى استعراض بعض الدراسات ذات العالقة بمفهوم الجدية في العمـل  

  .وكذلك الدراسات التي بحثت في الدافعية عند المعلمين ،المدراء غيرل المتغيرات
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النفسي عنـد المعلمـين   حتراق تكون من الدراسات التي تناولت اإلفي :الجزء الثانيأما 

  .ويالحظ مدى تشابه الدراسات مع بعضها بعضاً ،والمديرين

مستفيضة حـول موضـوع    ويتضح عند اإلطالع عدم وجود دراسات عربية أو أجنبية

توضـح العالقـة بـين    وأخرى قديمة جدا  –في حدود علم الباحثة  – الجدية في العمل تحديداً 

واآلن نسـتعرض  . لدى مديري المدارس الثانوية الحكوميـة النفسي  قالجدية في العمل واإلحترا

  : ةالدراسات التالي

  :الدراسات المتعلقة بالجدية بالعمل :أوالً 

  الدراسات العربية المتعلقة بالجدية بالعمل

   )2010(دراسة الحلو 

 الجدية في العمل التربوي والوالء التنظيمي لدى معلمـي "  على هدفت هذه الدراسة إلى التعرف

إضافة إلى استقصاء أثر متغيري النـوع االجتمـاعي     ".المدارس الثانوية الحكومية في فلسطين

ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها . والتفاعل بينهما لدى المعلمين ،وسنوات الخبرة

 هاسـتبان معلما ومعلمة، تم اختيارهم عشوائيا من معلمي المدارس الثانوية، وطبق عليها ) 396(

  .فقرة، موزعة على مجاالت الدراسة) 42(لقياس الجدية في العمل التربوي مكونة من 

  :وقد أظهرت النتائج

وجود مستوى جدية متوسط في العمل عند معلمي المدارس الثانوية الحكومية في مـديريات   -

سـتجابات علـى   حيث وصلت النسبة المئويـة لإل  ،فلسطين محافظات شمال الضفة الغربية في

  %)68.6(االت الجدية في العمل التربوي الكلية إلى مج

لتـزام  راد عينة الدراسة كان في مجـال اإل إن أعلى مستوى للجدية في العمل التربوي عند أف -

، وكان أقل مستوى للجدية في العمل التربوي في مجال التحدي والتغييـر  %)70.4(والمشاركة 

)67.6.(% 
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النوع االجتماعي وسنوات الخبرة في مجال التحدي والتغيير،   يوجد تأثير للتفاعل بين متغيرال -

ومتغير سنوات الخبرة في مجال السيطرة والتحكم؛ ومتغير النوع االجتماعي في الدرجة الكليـة  

 .للجدية في العمل التربوي

جتماعي وسنوات الخبرة في مجال التحدي والتغيير، ولصـالح  النوع اإل يوجد تأثير لمتغيري -

جتماعي وسـنوات  ، ومتغيري النوع اإل)سنوات 10-5ن م(من أصحاب سنوات الخبرة الذكور 

لتزام والمشاركة، ولصالح المعلمـات أصـحاب سـنوات    إلخبرة، والتفاعل بينهما في مجال اال

جتمـاعي وسـنوات   عي والتفاعل بين متغيري النوع اإلجتما؛ ومتغير النوع اإل الخبرة الطويلة

؛  والتحكم، ولصالح المعلمين من أصحاب سنوات الخبـرة الطويلـة  الخبرة في مجال السيطرة 

جتماعي وسنوات الخبرة في الدرجة الكلية رة والتفاعل بين متغيري النوع اإلومتغير سنوات الخب

 . في العمل التربوي، ولصالح المعلمين من أصحاب سنوات الخبرة الطويلة

   )2006(دراسة القاروط 

درجة الجدية في العمل وعالقتها بالرضا الـوظيفي  " عرفة إلى م القاروط دراسةهدفت 

لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية مـن وجهـة نظـر مـدراء     

، والمؤهل العلمي، والخبـرة  جتماعياإلالنوع ( :تأثير كل من متغيرات وكذلك ،"المدارس أنفسهم

على مستوى الجدية في العمل ) ستوى المدرسة، والراتب الشهري، وموقع المدرسة، وماإلدارية

النتـائج   إلـى توصـلت   مديراً ومديرة) 221( بلغ عدد عينة الدراسةوقد  .لدى مجتمع الدراسة

  :اآلتية

إن درجة الجدية في العمل لدى مديري المدارس الحكومية في محافظـات شـمال الضـفة     -1

  %).76.2(ابة للدرجة الكلية ستجوصلت النسبة المئوية لإل الغربية كانت كبيرة، حيث

إن ترتيب مجاالت الجدية في العمل لدى مديري المدارس الحكومية في محافظـات شـمال    -2

مجال السيطرة  ،%)77.2(لتزام والمشاركة مجال اإل :الضفة الغربية جاء على النحو التالي

  .%)74.8(مجال التحدي والتغيير و) %76.4(والتحكم 
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ودالة إحصائياً بين الجدية في العمل والرضا الوظيفي لـدى مـديري   وجود عالقة إيجابية  -3

المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية، حيث وصلت قيمة معامل االرتبـاط  

  ).0.37(إلى 

في درجة الجديـة فـي   ) α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -4

ومية في محافظات شمال الضفة الغربية تعزى لكـل مـن   العمل لدى مديري المدارس الحك

جتماعي، والمؤهل العلمي، والخبرة اإلدارية، والراتب الشهري، وموقع النوع اإل(متغيرات 

  ).المدرسة، ومستوى المدرسة

   )2004(/ )ھ1421(دراسة الجرب 

رس الثانوية األنماط اإلدارية السائدة لدى مديري المدا" هدفت الدراسة إلى التعرف على     

  : وقد أوضحت نتائج الدراسة ما يلي ."وعالقتها بدافعية المعلمين إلى العمل بمدينة محايل عسير

  . أن النمط الديمقراطي هو أكثر األنماط اإلدارية ممارسة لدى مديري المدارس الثانوية -

 .عالية كانت أن مستوى دافعية المعلمين إلى العمل في المدارس الثانوية -

 .دافعية المعلمين نحو العملزيادة ن النمط اإلداري الديموقراطي يؤدي إلى أ -

  .أن النمط اإلداري األوتوقراطي والنمط الترسلي يقلل من دافعية المعلمين إلى العمل -

   )2002(الهنداوي، دراسة

لتزام التنظيمي وضغوط العمل اإلداري العالقة بين اإل" هدفت هذه الدراسة الكشف عن     

واالستفادة من ذلك فـي التوصـل إلـى مجموعـة      ،"ى مديري المدارس االبتدائية في مصرلد

لتزام التنظيمـي لـدي المـديرين    ه العالقة بما يؤدي إلى تعزيز اإلمقترحات إجرائية لتفعيل هذ

نة طبقت الدراسة على عي .وتنشيط ضغوط العمل اإليجابية ومواجهة ضغوط العمل السلبية لديهم

ختبارهم من ثمـاني  إوقد تم  ،بتدائية بجمهورية مصر العربيةمديري المدارس اإلمن ) 615(من 

  .محافظات بطريقة عشوائية
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  :توصل البحث إلى عدة نتائج من أهمها ما يلي    

بتدائيـة  مل اإلداري لدي مديري المدارس اإللتزام التنظيمي وضغوط العبين اإل أن العالقة -1

   .ونوع ضغوط العمل المقصودة ،لتنظيمي المدروسلتزام اختالف كل من شكل اإلإتختلف ب

اإليجابية لدي مـديري المـدارس    لتزام التنظيمي العام يرتبط طردياً بضغوط العملأن اإل -2

  .بتدائية في مصراإل

غير دال إحصائياً بضغوط العمل السـلبية   عكسياً رتباطاًإزام التنظيمي العام يرتبط لتأن اإل -3

  .لدي المديرين

بتدائية في درجات ضغوط لة إحصائية بين مديري المدارس اإلروق ذات دالأنه ال توجد ف -4

الخبـرة  و ،المستوى التعليمـي و ،الجنس(طبقاً الختالف كل من  )اإليجابية والسلبية(العمل 

 .)اإلدارية

لتزام بتدائية في درجات اإللة إحصائية بين مديري المدارس اإلأنه ال توجد فروق ذات دال -5

 اًبينما وجدت فروق الخبرة اإلداريةو المستوى التعليمي ختالف كل مناً إلبعتالتنظيمي العام 

 .اً للجنس وذلك لصالح الذكورتبعدالة 

  )Qadumi, 2001(دراسة قدومي 

لعمل لدى معلمـي ومعلمـات   مستوى الجدية في ا إلىالتعرف "  إلى هدفت هذه الدراسة    

ـ  إلى إضافة ،" نجليزية في محافظات شمال الضفة الغربيةاللغة اإل رات تحديد دور كل من المتغي

وعدد الطـالب فـي    ،جتماعيةوالحالة اإل ،لمؤهل العلمي، والراتبوا ،جتماعيالنوع اإل: التالية

لمقياس  طبقاً ومعلمة معلماً) 271(رة، حيث أجريت الدراسة على عينة مكونة من والخب ،الصف

 مستوى الجدية في العملالدراسة أن  حيث بينت ،)Maddi & Kobasa ,1984( مادي وكوباسا

في محافظات شمال فلسطين، كما أظهـرت  نجليزية للغة اإلعام لدى معلمي ا بشكلٍ اًمرتفعكان 

لتزام في بيئة العمل لصالح اإلناث، بينمـا  وق ذات داللة إحصائية في مجال اإلالنتائج وجود فر
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دية في العمل لدى معلمي ستوى الجأظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في م

وعـدد  الراتب، والخبرة، والمؤهل العلمـي،   :نجليزية تعزى لكل من المتغيرات التاليةاللغة اإل

   .جتماعيةالطالب في الصف، والحالة اإل

  )1993(دراسة الديب 

الدافعية العامة والتوتر النفسي ومعرفة " الكشف عن العالقة بين  إلىهدفت هذه الدراسة 

علـى  ) أدبـي /علمي(لفروق بين مرتفعي التوتر ومنخفضي التوتر في الدافعية وأثر التخصص ا

وقد . من طلبة كلية المعلمين طالباً 115وقد طبقت أدوات الدراسة على عينة تكونت من  ." ذلك

ثـم   ،اإلصرارثم  ،نجازاإل :وجود أبعاد أساسية تحتويها الدافعية العامة هي إلىتوصلت الدراسة 

 وجود عالقة سالبة دالة إحصائياً كما توصلت الدراسة إلى ،ثم الحماس ،ستسالموعدم اإل ثابرةالم

وكذلك توجد فروق إحصائية دالة بـين مجموعـة التـوتر     ،بين الدافعية العامة والتوتر النفسي

النفسي المرتفع ومجموعة التوتر النفسي المنخفض وذلك في متغير الدافعيـة العامـة لصـالح    

   .عة المنخفضة في التوتر النفسيالمجمو

  :الدراسات األجنبية المتعلقة بالجدية بالعمل

  (Angle,1997)دراسة أنجل 

نفسي والجدية فـي العمـل   حتراق الاإلجهاد واإل" ى معرفة العالقة بين هدفت الدراسة إل    

لمتغيـرات  قام الباحث بفحص أثر ا ،" جتماعي لدى معلمي المدارس الثانوية في المدنوالدعم اإل

 إرتباطيٍةرتباط بيرسون، حيث تبين وجود عالقة إالسكانية من ناحية إحصائية، واستخدم معامل 

حتراق النفسي، كمـا  دية في العمل واإلجهاد والدعم اإلجتماعي واإلبين الج كبيرة دالة إحصائياً

ذات  ت فروقـاً كما وجد. حتراقكبيراً من التباين في مستويات اإل فسرت الجدية في العمل جزءاً

داللة إحصائية تعزى لكل من متغيرات العمر، ومستوى التعليم، وسنوات الزواج، وأثبتت النتائج 

  .أن قلة انضباط الطالب وقلة دافعيتهم للتعليم هي المصدر الرئيسي المسبب لإلجهاد لدى المعلم
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  ), Saffici 1996(دراسة سافيسي 

ن الجدية في العمل والفعاليـة ومركـز السـيطرة    العالقة بي " هدفت الدراسة إلى معرفة    

 ،")University of Houston(ودافعية العمل عند المعلمين المتدربين فـي جامعـة هوسـتن    

نحدار مع دافعيـة العمـل كمتغيـر    لمين المتدربين واستخدم أسلوب اإلاستخدمت عينة من المعو

 )ذكـر  17 ،أنثـى  132(العينة من  تكونت. مستقل والسيطرة والفعالية والجدية كمتغيرات تابعة

ومقياس الجدية  ،)Hall & Williams, 1973( عتماد على مقياس الدافعيةوتم بناء اإلستبانة باإل

 ,Gibson & Dembo(ومقيـاس فعاليـة المعلـم     ،)Maddi & Kobasa,1984(في العمل 

الداخلي فقط كان نحدار المتدرج في التحليل فوجد أن مجال السيطرة استخدم نموذج اإل .)1984

عند مسـتوى   32.34= المحسوبة   )ف( وكانت ،ذا داللة إحصائية موجبة بالنسبة لدافعية العمل

كما أظهرت النتائج إرتباطاً داخلياً  ذا داللة إحصـائية بـين المتغيـرات     ،)α=0.001(الداللة 

 ،المتغيرات والتحليل العاملي باستخالص مكون أساسي تم الحصول عليه بواسطة أسلوب تدوير

العامل األول مكون مـن فعاليـة الشخصـية    ف .وقد تم الحصول على عاملين ذا داللة إحصائية

مكون مـن   والعامل الثاني ،من التباين% 55والموقع الداخلي للسيطرة والجدية في العمل يفسر 

 ،باينمن الت )% 17( فعالية المعلم والقوى األخرى والفرصة والجدية في العمل ولم يفسر سوى

  .وقد حدد ألن يكون موقع السيطرة خارجياً 

   )Huang ،1995(دراسة هوانج 

العالقة بين مستوى الجدية في العمل واإلجهاد مـن خـالل   " هدفت الدراسة إلى معرفة     

وقد وجد الباحث أن الجدية الفردية أو العائليـة   ،" دراسة نقدية لقضايا ومفاهيم ومقاييس الجدية

 ،الـتحكم و ،السـيطرة (وذلك عندما قارن أبعاد الجديـة   ،اإلجهاد والضغط هي مصدر لمقاومة

ذين يتميزون بالجديـة عنـدهم فرصـة أكبـر     كما أظهرت النتائج أن األشخاص ال ،)لتزامواإل

ن الجدية تسـهل  أيجابية وتتطلب التحدي ومتغيرات الحياة على أنها إبصحة جيدة وفهم  حتفاظلإل

  .التأقلم العائلي
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  )Thomson، 1995(مسون دراسة تو

العالقة بين الجدية كخاصية شخصية وبين مناخ المدرسـة  " معرفة  إلىهدفت الدراسة     

للعمل في سلك لدى معلمي المدارس وأثر ذلك على ظاهرة العزوف لدى الطلبة في الرغبة لديهم 

ـ  23إناث و  83(معلماً  متوقعاً   )106(تكونت عينة الدراسة من و  ،" التعليم تتـراوح  ) ورذك

برنامج إعـدادهم لمهنـة    فيالذين كانوا في المرحلة األخيرة من  سنة 50 - 21أعمارهم بين 

وقـد   ،)Social Support(ومقياس  ،)Dean Alienation( وقد استعمل لذلك مقياس ،التعليم

منخفضاً  من العزوف والنفور من المناخ المدرسي لدى األشخاص الذين  أظهرت النتائج مستوًى

وأظهـرت   .قلأمن الذين يظهرون مستوى جديٍة  عالٍ  من الجدية على العكس يتمتعون بمستوًى

قل أالنتائج أيضاً  أنه بمقدار ما يكون المناخ المدرسي داعماً بمقدار ما يكون المعلمون الجديون 

   .نفوراً 

   )Benishek – Lois , 1993(دراسة بينيشيك لويس 

الجدية في العمل وضـغوط الحيـاة   "  :والتي هي بعنوان ،بينيشيك لويسدراسة هدفت     

إلى إثبات أن عامـل البنـاء يالقـي    ". العصبية بناء نموذج متساوي لتقرير ذاتي عن الضغط 

ولفحص االختالفـات   ،ولتقييم نظرية كوباسا عندما يوجه إليها النقد في الجدية ،مقياسين للجدية

موظفاً  ممـن يعملـون فـي جامعـة      )185(ة من تكونت عينة الدراس وقد. الممكنة في الجنس

طبق عليهم مقياس الجدية في العمل وضغوط الحياة والعصبية حيثُ  )Michigan Un(ميتشغان 

وعند تحليل معامل الثبات لم يفسر المكونـات الـثالث للنمـوذج     ،والتقرير الذاتي عن الضغط

الثالثـي معتمـدةً  علـى نتـائج      وأظهرت النتائج من نماذج البنـاء  ،النظري للجدية في العمل

   .ولصالح الرجال ية في العمل عند الرجال والنساءالتكرارات وجود فروق بين الجد

   )Collins , 1992(دراسة كولينز 

إلى معرفة وتقييم  ،" الجدية كمصدر مقاوم لإلجهاد" كولينز والتي بعنوان دراسة هدفت     

صمم مقياس للجدية، وتم تطبيقه علـى عينـة مـن     و ،تأثيرات اإلجهاد والجدية على المراهقين

 223(وعـددهم   )سنة 16-11(أعمارهم بين  بلغت ،الشباب المراهقين في مدينة تورنتو الكندية
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وقد اعتبرت الجدية صفة عازلة تقلل من تأثير اإلجهاد وتناول المخدرات وظهر لهـا   ،)مراهقاً

كما وجد أن الجنس يعتبـر   ،اطفية مثل الكآبةتأثير في التنبؤ للسلوك المنحرف وردود الفعل الع

وجد أيضاً  أن هنالك عالقة سلبية بين الجدية وتعـديل   كما .متغيراً  هاماً  للتنبؤ بتعديل السلوك

 كور لوجهات نظر منحرفة اجتماعياًو أن هذه العالقة السلبية أشارت إلى الميل لدى الذ ،السلوك

جتماعية والعمر والجنس اعتبـار  لرغبة اإليكون لتقرر أن لذلك  .أكثر مما هو الحال لدى اإلناث

   .هام عند تفسير نتائج األبحاث

   )Dillard , 1990(دراسة ديالرد 

العالقة ما بين الجدية في السلوك والتحصيل األكاديمي بقياس المعـدل   " الدراسة عنوان  

إلى معرفة العالقة ما بـين   و هدفت ". التراكمي لطلبة كلية التمريض في جامعة أنديانا بأمريكا

الجدية في السلوك والتحصيل األكاديمي بقياس المعدل التراكمي لطلبة كلية التمريض في جامعة 

من ) 506(حيث تم توزيع ثالثة إستبانات لفحص الجدية ومعطيات سكانية على  ،أنديانا بأمريكا

بـين المعـدل    قة ارتباطيةظهرت النتائج وجود عالوقد أ ،طلبة البكالوريوس في كلية التمريض

التبـاين بـين   في تفسير إال أن مستويات الجدية لم تسهم بشكل هام ،التراكمي ومستويات الجدية

  .لنفس درجات الجدية لطالب آخرين تقاربةالمعدالت رغم أن درجات الجدية لدى الطلبة كانت م

  النفسي باالحتراقالدراسات المتعلقة  :ثانياً

  :تعلقة باالحتراق النفسيالدراسات العربية الم

   )2008(دراسة الشيخ خليل 

 إلـى  تراق النفسي لدى المعلمين باإلضـافة حمدى شيوع اإل" معرفة  إلىهدفت الدراسة 

 ،والمؤهـل العلمـي   ،الجـنس ( متغيرات إلىالتي تعزى  ،" حتراق النفسيمعرفة الفروق في اإل

وقد اشتملت عينـة الدراسـة علـى    ، )علمالدراسية التي يعمل بها الم والمرحلة ،وسنوات الخبرة

ولتحقيـق أهـداف    ،في قطاع غـزة  معلمة )180(و  معلماً )180(منهم  ومعلمةً معلماً) 360(

 إلـى نتائج الدراسة  أشارتوقد  ،الدراسة تم استخدام مقياس االحتراق النفسي من إعداد الباحث
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عدم وجـود فـروق ذات    إلى النتائج أشارتكما  ،حتراق النفسي لدى المعلمينضعف شيوع اإل

وسـنوات   ،والمؤهـل العلمـي   ،لجـنس ا(لمتغيرات حتراق النفسي تعزى في اإل إحصائيةداللة 

وجود فـروق ذات   إلى، بينما أشارت النتائج ).والمرحلة الدراسية التي يعمل بها المعلم ،الخبرة

   .كالوريوسحتراق النفسي تعزى للمؤهل الدراسي لصالح حملة البفي اإل إحصائيةداللة 

  ) 2007(دراسة الزيودي 

 حتـراق واإل ةالنفسي طوالضغ مصادر " عن الكشف إلى هدفتالباحث بإجراء دراسة  قام

 ،كـالجنس  ،"  المتغيرات ببعض وعالقتها محافظة الكرك في الخاصة التربية لدى معلمي النفسي

   علـى  الدراسة اشتملت عينةو .العلمي والمؤهل ،التدريسية والخبرة ،جتماعيةاإل والحالة ،والعمر

 الدراسي الفصل خالل جنوب األردن مدارس من عشوائية بطريقة اختيروا ومعلمة معلم  (110)

ـ  ،العينة أفراد مقابلة تمت الدراسة ولتحقيق أهداف). 2003/2004(الدراسي  العام من الثاني   مث

 وقـد   .فقرة  (22)  على ةموزع أبعاد ثالثة تضمن النفسي، حيث حتراقلإل ماسالش مقياس بقطُ

 مختلفة مستويات من يعانون األردن جنوب في الخاصة التربية أن معلمي إلى الدراسة نتائج أشارت

أكثـر   أن إلى وأشارت  .العالي إلى المتوسط من تراوحت النفسي واالحتراق الضغوط النفسية من

 ،الدراسي المكـتظ  والبرنامج ،الشهري الدخل قلة  :اآلتية باألبعاد المرتبطة هي الضغوط مصادر

 الطالب عدد وزيادة ،المدرسية التسهيالت وجود وعدم ،اإلدارة مع والعالقات السلوكية والمشاكل

 ونظـرة  ،الطـالب  مـع  والعالقات ،الزمالء تعاون وعدم ،مادية حوافز وجود وعدم ،الصف في

 اإلجهاد من يعانون كانوا المعلمين نأ إلى نتائج الدراسة أشارت كما .التعليم لمهنة المتدنية المجتمع

 سـنوات  لمتغير تعزى إحصائية داللة ذات فروق هناك كذلك كانت  .المعلمات من أكثر االنفعالي

 إحصـائية  داللة ذات فروق هناك كانت كذلك ،المعلمين لصالح وشدته تبلد الشعور بعد في الخبرة

 .زباإلنجا الشعور نقص بعد في الشهري الدخل تعزى لمتغير

   )2006( دراسة القريوتي والخطيب

ن معلمي الطلبة العاديين وذوي لدى عينة محتراق النفسي اإل" معرفة  إلىهدفت الدراسة 

الشـهري وحالتـه   باختالف فئة الطالب وجنس المعلـم ودخلـه    ،"حتياجات الخاصة باألردناإل
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ـ  1996" شـيرنك  "  وقد استخدم الباحث مقيـاس  .جتماعية وتخصصهاإل   ،راق النفسـي لالحت

مـن  ) 318(مـن الـذكور و  ) 129(مـنهم   ،ومعلمةً معلماً) 447(واشتملت عينة الدراسة على 

حتـراق  فـي درجـة اإل   وقد أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً .اإلناث

ة فروق ذات دالل في حين أظهرت النتائج وجود. جتماعيةسي تعزى لجنس المعلم أو حالته اإلالنف

مستوى الدخل ولصالح ذوي الدخل المنخفض والمتوسط مقارنة بذوي الدخل  إلىتعزى  إحصائية

لمتغير تخصص المعلم ولصالح المتخصصـين   إحصائيةكما أن هناك فروق ذات داللة  ،المرتفع

  .واللغات والبرمجة مقارنة بغيرهم من ذوي التخصصات األخرى اإلسالميةفي مجال الدراسات 

عـادي أو مـن ذوي االحتياجـات    (لمتغير فئة الطالب  إحصائيةك فروق ذات داللة كما أن هنا

حتراق النفسي لصـالح  في درجة اإل إحصائيةروق ذات داللة فأظهرت النتائج  حيث ،)الخاصة

ولصـالح معلمـي    ،معلمي الطلبة المعاقين بصريا والموهوبين مقارنة بمعلمي الطالب العاديين

 اإلعاقـات وذوي  ،وحركيـاً  مقارنة بمعلمي الطالب المعـاقين سـمعياً   الطلبة المعاقين بصرياً

، ولصـالح  مقارنة بمعلمي الطلبة المعاقين عقلياً ولصالح معلمي الطلبة المعاقين سمعياً ،المتعددة

  .المتنوعة اإلعاقاتمعلمي الطلبة الموهوبين مقارنة بمعلمي الطلبة ذوي 

  )2005(دراسة القريوتي والخطيب

حتراق النفسي لدى عينة من معلمـي الطلبـة العـاديين    اإل " اسة إلى معرفةهدفت الدر

) 200(واشتملت عينة الدراسـة علـى    ،"الشديدة  واإلعاقةوالموهوبين وذوي صعوبات التعلم 

 1996" شيرنك " وقد استخدم الباحث مقياس .معلمة) 116(معلماً  و ) 84(معلماً  ومعلمة منهم 

نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائيا في درجة االحتـراق   وأشارت ،لالحتراق النفسي

في حين  ،النفسي تعزى لمتغير جنس المعلم ومؤهلة التعليمي وسنوات خبرته وحالته االجتماعية

يعلمه المعلـم   يأظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير فئة الطالب الذ

  .ومعلمي الطلبة الموهوبين ةقات الشديدولصالح معلمي الطلبة ذوي اإلعا
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  )2004(دراسة عثمان 

كتئاب لدى المعلمين في دولـة  اإلحتراق النفسي وعالقته باإل" هدفت الدراسة إلى معرفة 

ومقياس االكتئـاب متعـدد   " لماسالش " واستخدم الباحث مقياس االحتراق النفسي  ،" اإلمارات

وقـد   ،معلماً  في المـدارس الثانويـة  ) 216(ينة الدراسة وقد بلغت ع "لديفيد بيرندت " األبعاد 

كتئاب تعـزى  ة موجبة بين االحتراق النفسي واإلأشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة إرتباطي

كتئاب تعزى للمؤهـل  توجد فروق دالة إحصائياً  في اإل كما ال ،يوالمؤهل العلم ،لمتغير الجنس

  .حتراق تعزى للخبرةفي اإل وجد فروقوالخبرة وأيضا ال ت ،العلمي

  ) 1998(دراسة حرب 

حتـراق النفسـي وعالقتهـا    ظـاهرة اإل " إلى مدى انتشار التعرف  هدفت هذه الدراسة

، وقياس مستوى ضـغط  " بضغوط العمل لدى معلمي المدارس الثانوية الحكومية بالضفة الغربية

حتـراق النفسـي   رة اإلوالتعرف على مصادره كما هدفت الكشف عن العالقة بين ظـاه  العمل

 ،المستوى التعليميو ،الخبرةوالعمر، و ،الجنس(وضغوط العمل وعدد من المتغيرات الديمغرافية 

 معلماً) 558(وقد تكونت العينة العشوائية الطبقية التي اختارها الباحث من . )جتماعيةوالحالة اإل

ط ضغو إستبانة صاغ لنفسي، وحتراق القياس اإل) ماسالش(وقد استخدم الباحث إستبانة  ،ومعلمة

قد استخدم الباحث طريقة إعادة و .طالعه على دراسات سابقةالعمل من خالل األدب التربوي وا

  : وقد توصلت الدراسات إلى ما يلي .ختبار للتوصل إلى معامل الثباتاإل

لضفة حتراق النفسي لدى معلمي المدارس الثانوية الحكومية في اأن مستوى انتشار ظاهرة اإل -

  .الغربية كان معتدال

 .وجود ضغوط عمل لدى معلمي المدارس الحكومية الثانوية في الضفة الغربية فوق المتوسط -

مـع  ) والخبرة ،إلجتماعيةالعمر، والجنس، والمؤهل العلمي، والحالة ا(ال يوجد أثر لمتغيرات  -

 .حتراق النفسي وضغوط العملكل من اإل



 55

ظار المعنيين إلى معاناة المعلم الفلسطيني والعمـل علـى   وقد أوصى الباحث بتوجيه أن    

  .التخفيف من حدة الضغط عنه لما له من أهمية ودور في بناء المجتمع الفلسطيني

   )1997شقير، (دراسة 

حتراق النفسـي وتـأثير   الضغوط النفسية واإل " إلى العالقة بينالتعرف  هدفت الدراسة

وطبقـت   ،"حتـراق النفسـي  امعة للضغوط النفسية واإللبات الجبعض المتغيرات على تقدير طا

طالبة من المستويات الثاني والثالث والرابع بجامعة الملـك  ) 300(الدراسة على عينة تتكون من 

اطية موجبة ودالـة بـين الضـغوط    رتبوتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة إ .عبد العزيز بجدة

حتراق النفسي الطالبات للضغوط النفسية واإل ديربين تق ووجود فروق دالة إحصائياً ،حتراقواإل

   ).خارجية -داخلي(تعزى إلى متغير اإلقامة 

 )1994(دراسة العقرباوي 

حتراق النفسي لدى مديري الثانوية الحكوميـة  مستويات اإل" هدفت الدراسة الكشف عن 

فسـي بأبعـاده   لإلحتراق الن) ماسالش(على مقياس  ،" الكبرى ي مديرية التربية والتعليم لعمانف

ونقـص الشـعور باالنجـاز     ،األشـخاص تبلد الشعور نحـو   ،نفعالياإل اإلجهاد :وهي الثالثة

ماسالش المقننة والخاصـة   إستبانةقد استخدم الباحث لتحقيق الغرض من الدراسة و .الشخصي

  .النفسي بعد موائمتها للبيئة األردنية قحتراباإل

النفسي الذي طوره بحيث اشـتمل علـى    حتراقما استخدم الباحث مقياس مصادر اإلك

الباحث دراسته على عينة عشوائية مكونـة   وقد أجرى .من صدقها وثباتها فقرة تم التحقق )72(

  :النتائج التالية إلىحيث توصل  مديرة) 61(مديراً  و ) 49(من 

ـ  ُيعاني مديرو المدارس الثانوية الحكومية في مديرية التربية والتعليم لع  -  أ ن مان الكبـرى م

 .مقياس ماسالش أبعادحتراق النفسي وفق درجة متوسطة من اإل

حتراق النفسي تأثيراً  عليهم هو العالقة مع زمالء مصادر اإل أكثرأفراد العينة أن  أدرك   -  ب

ثم العالقة مـع رؤسـاء    ،ثم الطالب ،تاله في األهمية العالقة مع المجتمع المحلي ،العمل
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نت طبيعـة العمـل   أما أقلها تأثيراً  فكا ،الرضا المهنيثم ،ثم النمو والتقدم المهني ،العمل

 .والمشاكل الشخصية

اك المديرين والمديرات ألبعاد لم تكشف الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائياً  في إدر   -  ت

 .وكذلك بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي ،اق النفسي تعزى إلى متغير الجنسحتراإل

المـديرين   إدراكسـنوات الخدمـة فـي     ى متغيـر هناك فروق دالة إحصائياً  تعزى إل   -  ث

لصالح ذوي  حتراق النفسي وفقاً  للتصنيفات المتعددة لسنوات الخدمةوالمديرات ألبعاد اإل

 ،سنوات على أبعاد اإلحتراق النفسي متمثلة في شدة اإلجهاد اإلنفعـالي  )9-5(الخبرة من 

لشعور باإلنجـاز وشـدته   وفي تكرار نقص ا ،وتكرار تبلد الشعور نحو األشخاص وشدته

بينما لم تظهر أية فروقات ذات داللـة   ،سنوات فأكثر )10(لصالح المديرين ذوي الخبرة 

إحصائية تعزى لمتغير الخبرة في إدراك المديرين والمـديرات لُبعـد تكـرار اإلجهـاد     

 .اإلنفعالي

ى النحو حتراق النفسي عند المديرين والتي كانت علعن أكثر مصادر اإلالدراسة كشفت    -  ج

  :التالي

  .العالقة مع المعلمين -

 .العالقة مع الطلبة -

   )1993(دراسة الدبابسة 

مستويات اإلستنفاذ النفسـي لـدى معلمـي     معرفة إلىدراسة هدفت  بإجراءقام الباحث 

 وسـنوات  ،اإلعاقـة  ونوع ،كالجنس ،" التربية الخاصة في األردن وعالقتها ببعض المتغيرات

 (308) من مكونة عينة على ،األردن في الخاصة التربية الشهري لمعلمي دخلال ومعدل  ،الخبرة

 أشـارت  حيـث  األردنية، للبيئة والمعدل النفسي حتراقلإل ماسالش باستخدام مقياس ومعلمة معلم

إلى  أشارت كذلك ،النفسي حتراقاإل من متوسطة درجة الخاصة التربية معلمي أن لدى إلى النتائج



 57

 تعـزى لمتغيـر  كانت  الفروق أن وجد وقد ،نفعالياإل اإلجهاد بعد في ظهرت دق الفروق معظم أن

 .القصيرة الخبرة أصحاب لصالح الخبرة ولمتغير  ،الذكور لصالح الجنس

   )1993(دراسة مقابلة وسالمة 

دراسة لظاهرة اإلحتراق النفسي لدى عينة مـن   " بعنواندانية أجرى الباحثان دراسة مي

 معلمـاً ) 424(اشتملت عينة الدراسة على و   ،"في ضوء عدد من المتغيرات المعلمين األردنيين

في األردن، كما أعـد   ومعلمة من العاملين في المراحل الدراسية الثالث في المدارس الحكومية

بعـد  ستبانة الخاصة بالدراسة بعد ترجمتها عن ماسالش وموافقتها للبيئـة األردنيـة   الباحثان اإل

  .زم عليهاإجراء التقنين الال

جمعها عن تم والمعلومات التي وقد كشفت نتائج التحليل اإلحصائي بعد معالجة البيانات 

   :اآلتي

حتراق النفسي لدى المعلمات أعلى منها عنـد المعلمـين وذلـك علـى بعـد      كانت درجة اإل -

  اإلحساس بشدة الشعور بنقص األداء 

تويات المرحلة الدراسـية علـى بعـد    كشفت الدراسة عن فروق ذات داللة إحصائية بين مس -

فـي األردن   نفعالي ودرجته، حيث تبين أن المعلمين الذين يدرسون المرحلة الثانويةجهاد اإلاإل

نفعالي بدرجة أعلى من غيرهم من العـاملين فـي المراحـل الدراسـية     يعانون من اإلجهاد اإل

 . األخرى

حتراق النفسي لدى المعلمين على اإل )درجات(إحصائية بين مستويات  هناك فروق ذات داللة -

متغير سنوات الخبرة وعلى بعد نقص الشعور باالنجاز، بينما لم تكشف الدراسة عن وجود أيـة  

حتراق النفسي يعـزى  ن الذين يعانون درجة عالية من اإلإحصائية لدى المعلمي ذات داللة فروق

  . أو الموضوع الذي يدرسه ،إلى التخصص العالي
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  ) 1992(ان دراسة العدو

المـدارس   لـدى مـديري  ط العمل مستوى ومصادر ضغ" التعرف على  إلىهدفت الدراسة   

مسـتخدما   مديراً) 110(واختار الباحث عينة عشوائية مكونة من  ." الثانوية في محافظة البلقاء

 ،تم التأكد من صالحيتها لقياس الهدف الذي أعدت مـن أجلـه  حيث أداة خاصة بضغوط العمل، 

  :الدراسة تبين للباحث ما يلي إليهاحليل النتائج التي توصلت وبعد ت

جاءت طبيعة العالقة بين المديرين وأولياء أمور الطالب في المرتبة األولى من حيث مصادر  -

  .ضغط العمل، تلتها العالقة بين المديرين والمعلمين ثم الرضا عن العمل

مديري المدارس تحمل أعبائهـا فـي   جاءت طبيعة صراع الدور وغموضه الذي يتعين على  -

 .المرتبة الرابعة

لم تكشف الدراسة عن وجود فروق دالة بين متوسطات استجابات المديرين وإدراكهم لضغوط  -

 ).سنوات الخدمةوالعمر، والجنس، ( :العمل تعزى إلى المتغيرات التالية

  )1991(حرتاوي دراسة 

سـتويات اإلحتـراق النفسـي لـدى     م" مت الباحثة بإجراء دراسة هدفت الكشف عنقا

ومن ثم بيان أثـر كـل مـن متغيـرات      ،"المرشدين التربويين في المدارس الحكومية األردنية 

فـي   وعدد الطالب الذي يتعاون المرشد معهم شهرياً ،وسنوات الخبرة ،الجنس، والمؤهل العلمي

  .حتراق النفسية اإلدرج

حتـراق  ت الباحثة مقيـاس ماسـالش لإل  مة طبقولغاية جمع البيانات والمعلومات الالز

 ومرشدة تم اختيارهم عشوائياً مرشداً) 84(وذلك على عينة مكونة من  ةالنفسي ذي األبعاد الثالث

توصـلت  من المدارس الحكومية التابعة لمحافظات شمال المملكة، وبعد فحص البيانات وتحليلها 

  :الباحثة للنتائج التالية
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حتـراق  ة الهاشمية من درجة متوسطة من اإلفي المملكة األردني يعاني المرشدون التربويون -

  .النفسي

ستجابات أفراد عينة الدراسة علـى تكـرار   إحصائية بين متوسطات إ هناك فروق ذات داللة -

كور الذين سجلوا درجة أعلى وذلك لصالح الذ ،متغير الجنسل وشدة أبعاد مقياس ماسالش تعزى

حتراق النفسـي  في حين كانت درجة اإل ،توى التكرارعلى مس حتراق النفسي من اإلناثمن اإل

 .أعلى من الذكور كانت على مستوى الشدة عند اإلناث

حتراق النفسي على ق ذات داللة إحصائية على درجة اإللم تكشف الدراسة عن وجود أية فرو -

  ).ةوسنوات الخدم ،المؤهل العلمي( يمتغيروشدتها تعزى لتكرار أبعاد مقياس ماسالش 

 )1990( دراسة العضايلة

اإلستنفاذ النفسي لـدى مـديري المـدارس الثانويـة     " هدفت هذه الدراسة الكشف عن     

وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري المدارس الثانوية الحكوميـة   ،" الحكومية في األردن

اسـتخدم   يرةً وقدمديراً ومد) 104(، أما عينة الدراسة فقد تألفت من )705(في األردن وعددهم 

 ،كما استخدم تحليل التباين والمتوسـطات الحسـابية   ،حتراق النفسيالباحث إختبار ماسالش لإل

  :وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي ،ختبار شيفيهوإ

سـتنفاذ النفسـي بدرجـة    الحكومية في األردن يعانون من اإلأن مديري المدارس الثانوية  -1

  .متوسطة

متغير الجنس مـع تكـرار   ستنفاذ النفسي تعزى لاً  في درجة اإلروقات دالة إحصائيتوجد ف -2

نفعـالي وشـدة تبلـد    متغير الخبرة على شدة اإلجهاد اإلوكذلك بالنسبة ل ،نفعالياإلجهاد اإل

 .الشعور

ستنفاذ النفسي بأبعاده الثالثة تعـزى لمتغيـر   ال توجد فروقات دالة إحصائياً  في درجة الغ -3

 .المؤهل العلمي
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  .وسنوات الخبرة على شدة تبلد الشعور ،بين متغيرات الجنس والمؤهل العلمييوجد تفاعل  -4

  :الدراسات األجنبية المتعلقة باالحتراق النفسي

    )Konsladina & Katherine, 2003( كاثرين دراسة كونسالدينا و

العالقة بين اإلحتراق النفسي والتذمر والرضا عن العمل " تقصي إلىهدفت هذه الدراسة 

مدارس ثانوية ) 6(من  معلماً) 166(وطبقت أداة الدراسة على عينة مكونة من  ،"المعلمين لدى 

 معلمـاً ) 2017(تكونت من  األوروبيةفي حين أن المجموعة المرجعية  ،في منطقة لندن الكبرى

نتـائج الدراسـة أن    أظهـرت وقد  ،دول أوروبية )10(ومعلمة شاركوا في مشروع التعليم من 

ريطانيين كانوا أسوا حاالً  من سائر زمالئهم مقارنة بالعينة المرجعيـة األوروبيـة   المعلمين الب

وأظهروا ميال الستخدام استراتيجيات مختلفة للتكيف مع ظروف  ،وعلى غالبية متغيرات الدراسة

  .حتراقالجسدي وموضوع اإل اإلجهادوقد بينت نتائج الدراسة وجود ارتباط قوي بين  ،العمل

  (Jack & Jill, 2003) يلدراسة جاك وج

العالقة بين ضغوط مهنة التدريس واإلحتراق النفسـي  " هدفت هذه الدراسة إلى تقصي 

وقـد   ،ومعلمة في المرحلة األساسية والثانوية معلماً) 86(لدى عينة مكونة من  ،" والقلق والتوتر

حتراق النفسـي،  إلتجة عن مهنة التعليم تؤدي إلى اأظهرت نتائج الدراسة أن ضغوط العمل النا

حتـراق  سلبية يكونون أقل عرضـة لمخـاطر اإل  وأن المعلمين القادرين على تنظيم أمزجتهم ال

   .النفسي من أولئك الذين ال يستطيعون السيطرة على أمزجتهم

   ),Hayon &Hani Kremer 2002(هايون وهاني و كريمر دراسة

 المـدارس العربيـة   مـديري  بـين  النفسي حتراقاإل فحص"  إلى الحالية الدراسة هدفت

 أن إلى الدراسة وتوصلت .،" المدرسين مع جتماعيةاإل والعالقات المهنية للهوية كدالة اإلسرائيلية

 عينـة  لـدى  ،المهنيـة  الهوية من ومستوى مرتفع النفسي، حتراقاإل من منخفض مستوى هناك

  .جتماعيةإلا للعالقات والعوامل اإليجابية حتراقاإل بين سالب رتباطإو ،الدراسة
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   )Zapf, Seifer & Schomwitte.2001( سيفر وسكوموتزابف و دراسة

 حتـراق وطات العمل وأثرهما على اإلالعمل العاطفي وضغ " أجريت هذه الدراسة حول

العـاملين فـي بيـوت    موظفاً  من الجنسين ) 1241(على عينة مكونة من  ،" النفسي والصحة

 ،والحضـانات  ،جتماعيـة والبنـوك  سات الخدمـة اإل ومؤس ،حتياجات الخاصةاألطفال ذوي اإل

وأظهرت نتائج الدراسة أن العمل العـاطفي   ،والمستشفيات في جنوب ألماني ،تصالومراكز اإل

 ،)وهو توزيع المهام على الموظفين لتحقيقها بما يصب في مصلحة المؤسسة وتحقيق أهـدافها (

 إلـى والتجرد الشخصي والتي تقود  هاقواإلريرتبط بعدد من المتغيرات المتعلقة بضغوط العمل 

علـى  ( يالعاطف لكل من عامل الجنس وعدم العمل وبينت الدراسة وجود أثر ،حتراق النفسياإل

شكالت المؤسسـة وضـغوطات الوقـت واإلنجـاز     مع ظروف العمل وم )0.01مستوى داللة

 ثـر أولهـا   ،ينحتراق لدى العـامل ها تلعب دوراً  بارزا في ظهور اإلجتماعية وكلوالضغوط اإل

  .حتراقتفاعلي فيما بينها على موضوع اإل

   (Porter & Susan, 2000) انسوز بورتر و دراسة

تقييم كفاءة برنامج إرشاد المجموعة النفسية التربويـة الـذي   " هدفت هذه الدراسة إلى 

واشترك في هـذه الدراسـة معلمـو    . " طور لمخاطبة قضايا احتراق المعلم في المدارس العامة

وأجريـت  . لمدارس الثانوية من أربع مناطق تعليمية في والية وايومنغ على أسـاس تطـوعي  ا

حتـراق النفسـي قبـل    لمشاركة والضابطة حول مستويات اإلقياسات على معلمي المجموعتين ا

وأشارت نتائج تحليل التباين األحادي والمتكرر، والتي أجريت على البيانـات،  . المعالجة وبعدها

حتراق النفسي لدى المعلم، ولكن كان من م تكن فعالة في تخفيض مستويات اإللجة لإلى أن المعا

  . حتراقلمين يتصفون بمستويات ُعليا من اإلالواضح أنه ال يوجد عدد كبير من المع

   (Boyd, 1998)  ويدب  دراسة

 ،دواتـي األمعلومـاتي،  ال: فحص آثار أربعة أنواع من الدعم هي" هدفت الدراسة إلى 

من مصادر باإلضافة إلى ذلك هدفت إلى فحص تأثيرات مصدرين  ،عاطفيالو ،يجابيإليح امدال
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وقد بلغ عدد المشاركين فـي هـذه   . المديرون مقابل زمالء العملوهما  ،" الدعم المتعلقة بالعمل

حتـراق  لقياس مستويات الدعم المدرك واإل ستبانات ذاتيةفردا، حيث أجابوا على إ) 55(راسة الد

وقد أشارت النتائج إلى أن المعلمين قد أدركوا العمـل العـاطفي   . والخصائص السكانية النفسي

ذلك فان أنواع الدعم المختلفـة  م المديح واألدوات، باإلضافة إلى والمعلومات بشكل أكبر من دع

سلبية بالنسبة لالحتراق النفسي أقوى من األنواع المماثلة  ارتباطية عن دعم المدير، تشكل عالقة

   .ن دعم الزمالءم

   (Laub, 1998) لوبدراسة 

التعرف على المدى الذي تشـكل  "  التي أجريت في جامعة نيويورك هدفت هذه الدراسة

 ." حتراق النفسي لدى معلمي المدارس الثانوية الحكوميـة العزلة عن الزمالء مؤشرا على اإل فيه

 ،ن، ومقياس العزلة عن الزمالءحتراق النفسي ومسح المربيوقد طبق الباحث مقياس ماسالش لإل

وقد أشارت النتائج إلى أن التأثير المشترك لألبعاد الثالثة من العزلة عن الـزمالء والمتغيـرات   

حتـراق  ين لإلرهاق العـاطفي الـذي يسـبب اإل   من التبا%) 25( ما نسبته الشخصية قد فسرت

 ،يد صراع الـدور، والعمـر  في تحد إحصائياً رتباطات هامةلنفسي، باإلضافة إلى ذلك كانت اإلا

وسنوات التعليم، والسنوات المتوقعة  ،نجاز الشخصيواإل ،والعمر ،والجنس ،واإلرهاق العاطفي

حتـراق  مالء على بعد اإلرهـاق العـاطفي لإل  واألبعاد الثالثة من العزلة عن الز ،قبل المغادرة

   .راق النفسيحتالنساء هم األكثر عرضة لإل كما بينت أن الشبان وخاصة من ،النفسي

   )(Hipps & Halpin, 1991دراسة هيبس وهالبين 

حتـراق  ركز الضبط وضغوط العمل وظـاهرة اإل العالقة بين م" الكشف عن  إلىهدفت 

و  مـديراً ) 65(، وتكونت عينة الدراسة مـن  " النفسي لدى معلمي ومديري المدارس الحكومية

رتبـاط  ت نتائج الدراسة عن وجود عالقة إرمدارس في والية ألباما، وأسف) 9(من  معلماً) 242(

كذلك وجود عالقة بـين   ،نجازات الشخصية في العملجبة دالة بين ضغوط العمل وبعض اإلمو

حتراق النفسي عند المعلمين وكل من حجم العبء المهني الكبير والعالقة المباشرة مع الطالب اإل
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ـ  كما أشارت نتائج الدراسـة إ  ،والراتب الشهري والتعويضات ذوي الضـبط   ديرينلـى أن الم

  . أكبر من ذوي الضبط الداخلي الخارجي يواجهون ضغوطاً

    (Friedman, 1991) دراسة فريدمان

دور ثقافة المدرسة في إرتفاع أو إنخفاض ظاهرة اإلحتراق النفسي لـدى  " بعنوانوهي 

ـ    األسبا إلىهدفت الدراسة التعرف  ،"المدرسين  حتراق اإلب التي تؤدي إلـى شـعور المعلـم ب

تـي يتصـف   وكذلك الفروق في مظاهر ونظام المدرسة ال ،واإلنهاك النفسي تجاه مهنة التدريس

تي يتصف مدرسيها بمسـتوى مـنخفض   حتراق عالي والمدرسة الويخبر مدرسيها عن مستوى إ

 ،وكذلك التعرف إلى الفروق في الجوانب الديمغرافية المتمثلـة فـي الجـنس    ،حتراق النفسيلإل

حتراق النفسي المرتفع والمنخفض، وتكونـت  والخبرة لدى المعلمين ذوي اإل ،والمؤهل ،والعمر

 يمدرسة بمتوسط عمر زمن) 78(اختيروا من  ،معلم) 112(معلمة و ) 1485(عينة الدراسة من 

رتفعـة  وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود مجموعة من المعلمين ذوي المستويات الم ،سنة) 34(

حتراق النفسي، ين ذوي المستويات المنخفضة من اإلومجموعة من المعلم ،حتراق النفسيمن اإل

حتـراق  المعلمين المرتفعة المستوى في اإلكما بينت الدراسة أن مستوى الدراسة لدى مجموعة 

كما  ،النفسي لم يصل التدريب إلى المستوى الجامعي لديهم وغالبيتهم يحملون مؤهالت متوسطة

تمثل في مؤهالت المعلم والعالقة بينـه وبـين اإلدارة المدرسـية    بينت الدراسة وجود عوامل ت

وأن  ،النفسـي المرتفـع والمـنخفض    حتراقرس اإلاوالنظافة في المدرسة تفرق بين مدوالنظام 

   .حتراق النفسي لدى المعلم يشعره باإلحباطاإل

  التعقيب على الدراسات السابقة

قـدومي  و )2006(  القـاروط و )2010( الحلـو ه الدراسة مع دراسة كـل مـن   اتفقت هذ .1

Qadumi,2001)( وحرب )1998(، أنجل و(Angle,1997) هوانج و)1995، Huang( 

 باإلضـافة إلـى  ) 1992( والعدوان) 1994( والعقرباوي (Thomson,1995)تومسون و

نفسي والجدية فـي  حتراق التناولت العالقة بين اإلجهاد واإل حيث )1990( العضايلةدراسة 

 .المدارس الثانوية في المدن ومديري جتماعي لدى معلمياإل العمل والدعم
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يري عثر على دراسات باللغة العربية عن الجدية في العمل لدى مدفي الدراسات السابقة لم ي .2

 .مما يؤكد أهمية إجراء هذه الدراسة ،المدارس الثانوية الحكومية

ي العمل عنـد  ل الجدية فمث ،ربطت الدراسات األجنبية الجدية في العمل في مجاالت أخرى .3

 (Angle,1997)أنجـل  كما فـي دراسـة    المعلمين وعالقتها باإلجهاد واإلحتراق النفسي

 .)Huang ،1995(باإلجهاد والضغوط كما في دراسة هوانج عالقتها الجدية بالعمل و

حتراق النفسي أشارت في معظمها إلى وجود هذه الظاهرة راسات التي تناولت ظاهرة اإلالد .4

   ،)1990(كما في دراسـة العضـايلة    متوسطة عند المعلمين وغيرهم من المديرين بدرجة

أما في الدراسـات األجنبيـة    ،)1992(العدوان  باإلضافة إلى دراسة ،)1994(والعقرباوي 

 2002(هـايون وهـاني   و كريمرو ،)(Hipps & Halpin, 1991دراسة هيبس وهالبين 

Hayon &Hani Kremer,( . 

 ،عدد الطلبة في المدرسـة دراسة عن الدراسات السابقة في دراسة متغيرات امتازت هذه ال .5

 .المدارس لدى مديري باإلضافة إلى التخصص في البكالوريوس

والمؤهل  ،جتماعيالنوع اإلفي دراسة أثر كل من اتفقت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة  .6

على الجدية فـي العمـل و    ،ةوموقع المدرس ،والراتب الشهري ،والخبرة اإلدارية ،العلمي

 .اإلحتراق النفسي
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  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات

  

  منهج الدراسة •

  مجتمع الدراسة •

  عينة الدراسـة •

  أداة الدراســة •

o صدق األداة  

o ثبات األداة  

  إجراءات الدراسة •

  متغيرات الدراسـة •

  المعالجات اإلحصائية •
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  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات

صل وصفاً للطريقة واإلجراءات التي اتبعتها الباحثة في تحديـد مجتمـع   يتضمن هذا الف

الدراسة وعينتها، واستخدام أداة الدراسة، وخطوات التحقق من صدق األداة وثباتها، إضافة إلى 

  .وصف تصميم الدراسة والطرق اإلحصائية المتبعة في تحليل البيانات

  منهج الدراسة

  .للدراسة، وذلك لمالءمته لطبيعتها منهجاً الوصفياستخدمت الباحثة المنهج 

  مجتمع الدراسة

من جميع مديري ومديرات المـدارس الثانويـة الحكوميـة فـي      ةتكون مجتمع الدراس

آلخـر إحصـائيات وزارة    2009/2010محافظات شمال الضفة الغربية خالل العام الدراسـي  

ديراً ومديرة تشمل مديريات التربيـة  م )338(التربية والتعليم العالي في فلسطين، والبالغ عددهم 

سـلفيت  و ،طولكرم، قلقيليـة  ،قباطية ،نيننابلس، ج(والتعليم في محافظات شمال الضفة الغربية 

 ).وجنوب نابلس ،وطوباس

  عينة الدراسة

من مجتمـع   )%35.79(ومديرة مثلت ما نسبته  مديراً) 121(تكونت عينة الدراسة من 

حيث عينة الدراسة مقسمة إلى طبقات قة العينة الطبقية العشوائية الدراسة وقد تم اختيارهم بطري

وسـنوات   ،المؤهل العلمي في البكـالوريوس  ،في ضوء متغيرات الدراسة المستقلة مثل الجنس

وقد تـم توزيـع    .تعامل كل طبقة وكأنها مجتمع منفصللوغيرها من متغيرات الدراسة  ،الخبرة

محافظات شمال الضفة الغربيـة وذلـك    ومية الثانوية فيتلف المدارس الحكمخاإلستبانات على 

الفلسطينية ومديريات التربية والتعلـيم فـي المـديريات     العالي بمساعدة وزارة التربية والتعليم

عن طريق اليد وعن طريق البريد في شؤون الموظفين في  اإلستباناتحيث تم توزيع  ،المذكورة

  .يبين توزيع عينة الدراسة تبعا للمتغيرات المستقلة) 1(والجدول . المديريات المذكورة
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  توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها المستقلة : )1(جدول ال

 %النسبة المئوية  التكرار التصنيف  المتغير

  النوع االجتماعي
  54.7  64 ذكر

   45.3  53  أنثى

  المؤهل العلمي

  73.5  86 بكالوريوس

  12.0  14  لبكالوريوس ودبلوم عا

   14.5  17 ماجستير فأعلى

الخبرة اإلدارية في العمل 

  كمدير مدرسة

  34.2  40 سنوات 5أقل من 

  28.2  33 سنوات 10-5من 

  20.5  24  سنة 15 - 10أكثر من 

   17.1  20 سنة 15أكثر من 

  الراتب الشهري

  65.8  77 شيقل 3000أقل من 

  16.3  19 شيقل 3500 – 3000من 

   17.9  21  شيقل 3500أكثر من 

  موقع المدرسة
  17.1  20 مدينة

   82.9  97  قرية

  عدد طالب المدرسة

  62.4  73 طالب 300أقل من 

300-600 34  29.1  

   8.5  10  600أكثر من 

  عدد موظفي المدرسة

  17.1  20 10أقل من 

10-20 33  28.2  

   54.7  64  20أكثر من 

التخصص في 

  البكالوريوس

  74.4  87 علوم إنسانية

   25.6  30 علوم طبيعية

  المحافظة

  21.4  25 نابلس

  32.5  38 جنين

  13.7  17  طولكرم

  8.5  11  قلقيلية

  11.1  14  طوباس

   12.8  16  سلفيت

 %100 121  المجموع
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  أداة الدراسة

  :تتكون أداة الدراسة من قسمين

وية الحكومية في محافظـات  المدارس الثان على رسالة توضيحية لمديريل واشتم :القسم األول

ت المستقلة للدراسة وهـي النـوع   إضافة إلى المتغيرا ،شمال الضفة الغربية حول هدف الدراسة

وموقـع   ،والراتـب الشـهري   ،والخبرة اإلدارية كمدير مدرسـة  ،والمؤهل العلمي ،جتماعياإل

  .وعدد الطلبة في المدرسة ،والتخصص في البكالوريوس ،المدرسة

  :تكون هذا القسم من جزئين :القسم الثاني

للجدية فـي   )Maddi & Kobasa ,1984(فيها مقياس  خدمإستبانة الجدية في العمل واستُ -أ 

فقـرة  ) 48(سـتبانة علـى   مدارس، واشتملت اإلال عد التطوير ليتناسب مع مهنة مديريالعمل ب

  :وزعت على أساس مجاالت الجدية في العمل الثالث

  ).15 -1: (وتشمل 15فقراته  التحدي والتغيير وعدد -1

  ).31 -16: (وتشمل 16لتزام والمشاركة وعدد فقراته اإل -2

  ).48 -32(وتشمل  17السيطرة والتحكم وعدد فقراته  -3

رت الخماسـي، وذلـك علـى    استجابة على فقرات اإلستبانة تكون حسب مقياس ليكواإل

  : النحو األتي

  .درجات )5(بدرجة كبيرة جداً وتأخذ  -

  .درجات )4(رجة كبيرة وتأخذ بد -

  .درجات )3(بدرجة متوسطة وتأخذ  -

  .درجتين) 2(بدرجة قليلةً وتأخذ  -
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  .درجة واحدة )1(بدرجة قليلة جداً  و تأخذ  -

الباحثة بتعديل مقياس ماسالش لقياس اإلحتراق النفسي حتى أصبح أكثـر مالئمـة    قامت –ب 

  :حتراق النفسي الثالثةعلى أساس أبعاد اإلحيث وزعت فقرات اإلستبانة  ،ألغراض الدراسة

  ).20-16-14-13-8 -6-3-2-1: (وتشمل 9فعالي وعدد فقراته اإلجهاد اإلن -1 

  ).22-15 -11-10-5( :وتشمل 5تبلد الشعور نحو اآلخرين وعدد فقراته  -2 

  ).21-19-18 -17-12-9-7-4( :وتشمل 8نجاز وعدد فقراته نقص الشعور باإل -3 

مرات قليلة فـي   ،كل يوم(بشكلٍ  سباعي  كان متدرجاًعلى فقرات اإلستبانة  ستجابةواإل

مـرات قليلـة فـي     ،مرة أو اقل في الشهر ،مرات قليلة في الشهر ،مرة في األسبوع ،عاألسبو

  .الباحثة معيار الشدة واعتمدت )6 -0(وقد تدرج من  ،)ال أعاني مطلقاً ،السنة

  ).2003(فسي الواردة في دراسة عبد العلي حتراق النمعايير مقياس ماسالش لإل 

  مرتفع  معتدل متدن األبعاد

  فما فوق 30  29 - 18  17 -صفر  اإلجهاد االنفعالي

  فما فوق 12  11 - 6  5 -صفر  تبلد الشعور نحو اآلخرين 

  فما فوق 40  39 -  34  33 - صفر   نجاز واألداءنقص الشعور باإل

  :وهما ،في إثراء الدراسة اًستبانة كان لهما أثرتم طرح سؤالين إنشائيين في نهاية اإل  -ج

  .ي ثالثة أسباب تجعل المدير غير جدي في عمله/أذكر  -

  .ي ثالثة أسباب في عملك تسبب إحتراقاً نفسياً لديك/أذكر  -

  داةصدق األ

ـ ُعبالتحقق من صدق األداة باعتماد طريقة صدق المحكمين حيث قامت الباحثة   ترض

 ،جموعة من المحكمين المختصين في التربية وعلم النفس واإلدارة التربويـة أداة الدراسة على م
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          وتكونـت اإلسـتبانة فـي صـورتها األوليـة مـن       .)1ملحـق  (محكمـاً  ) 13(وبلغ عددهم 

وقبـل   وبلغت عدد الفقرات في صورتها األولية ،خاص بقياس الجدية في العمل :األول ،جزئين

فقرة في مجـال التحـدي   ) 15(وهي  :ى مجاالت الجدية الثالثفقرة موزعة عل )41(التعديل 

  .فقرة في مجال السيطرة والتحكم) 13( و ،فقرة في مجال اإللتزام والمشاركة) 13(، و والتغيير

الخاص بقياس اإلحتراق النفسي فقد بلغت عدد الفقرات في صورتها األوليـة   :أما الجزء الثاني

 ،)9(اإلجهاد اإلنفعالي وعدد فقراتـه   :حتراق النفسي الثالثموزعة على أبعاد اإل ،فقرة  )22(

طُلب من المحكمين و .فقرات )8(نقص الشعور باإلنجاز  ،فقرات )5(تبلد الشعور نحو اآلخرين 

ومدى مناسبتها للمجـال الـذي    ،إبداء الرأي في فقرات أداة الدراسة من حيث صياغة الفقرات

قد تم األخذ بـرأي  و ،تعديل صياغتها أو حذفها لعدم أهميتها إما بالموافقة عليها أو ،ُوضعت فيه

ذلك يكون قد تحقق صدق المحتوى وب ،في عملية التحكيم) أي ثلثي األعضاء المحكمين(األغلبية 

كما هو مبين في الملحق رقم بعد التعديل  وأصبحت أداة الدراسة في صورتها النهائية ،ستبانةلإل

موزعة على مجـاالت   ،فقرة )48(ء الخاص بالجدية في العمل الجزحيث بلغ عدد فقرات  .)2(

 ،فقـرة  )16( لتـزام والمشـاركة  اإل ،فقرة )15( التحدي والتغيير وعدد فقراته :الجدية كما يلي

أما الجزء الخاص باإلحتراق النفسي فقد تمت الموافقة على فقرات  .فقرة )17( السيطرة والتحكم

   .ٍف أو إضافةاإلستبانة مع إعادة صياغة دون حذ

  ثبات األداة

 ،Cronbach’s Alpha معادلة كرونباخ ألفـا باستخدام  ،ستخراج معامل ثبات األداةإتم        

  .يبين معامالت الثبات ألداة الدراسة ومجاالتها) 2(والجدول 
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  معامالت الثبات ألداة الدراسة ومجاالتها :)2(جدول ال

  عدد الفقرات المجال الرقم
 بطريقة معامل الثبات

 كرونباخ ألفا

 0.81 15 التحدي والتغيير 1

 0.78 16 لتزام والمشاركةاإل 2

 0.73 17 السيطرة والتحكم 3

 0.82 48  الدرجة الكلية للجدية في العمل

 0.76 9  اإلجهاد االنفعالي  1

 0.84 5  تبلد الشعور نحو اآلخرين  2

 0.92 8  نجاز واألداءنقص الشعور باإل  3

 0.90 22 ية لالحتراق النفسيالدرجة الكل

 0.73(أن معامالت الثبات لمجاالت االستبانة تراوحت بين ) 2(يتضح من الجدول رقم 

  .في بأغراض البحث العلميوهي قيم معامالت ثبات عالية وت) 0.92-

  إجراءات الدراسة

  :تم إجراء هذه الدراسة وفق الخطوات اآلتية 

  .ائية وتحكيمهماإعداد أداتي الدراسة بصورتيهما النه -1

 .التحقق من معاملي الصدق والثبات ألداتي الدراسة -2

 .توجيه كتاب رسمي من المشرف إلى عميد كلية الدراسات العليا -3

إلى وزارة التربيـة والتعلـيم العـالي     من عميد كلية الدراسات العليا توجيه كتاب رسمي -4

 .الفلسطينية

ارة التربية والتعلـيم العـالي إلـى    من السيد الوكيل المساعد في وز توجيه كتاب رسمي -5

محافظات شمال الضفة الغربيـة،   مديريات التربية والتعليم في التربية والتعليم في مديري

 ).وجنوب نابلس ،وطوباس ،وسلفيت ،وقلقيلية ،وطولكرم ،وقباطية ،وجنين ،نابلس(وهي 
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 .تحديد أفراد عينة الدراسة -6

مـن   نوية الحكومية وذلك خالل شهر أكتوبرعلى مديري المدارس الثا اإلستباناتتوزيع  -7

 م2010/2011العام الدراسي 

من أفراد مجتمع الدراسة وترميزها وإدخالها في الحاسوب ومعالجتهـا   اإلستباناتتم جمع  -8

 ).SPSS(إحصائياً  باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

  متغيرات الدراسة

  : ةالمتغيرات المستقل: أوالً

والخبرة اإلدارية كمـدير   ،والمؤهل العلمي ،جتماعيالنوع اإل :تشمل المتغيرات اآلتيةو

وعدد الطلبـة فـي    ،والتخصص في البكالوريوس ،وموقع المدرسة ،والراتب الشهري ،مدرسة

  .المدرسة

   :المتغير التابع :ثانياً

 ،فـي العمـل   الجديـة  :ستبانة بشقيهاأفراد عينة الدراسة على اإل ستجاباتإويتمثل في 

  .حتراق النفسيواإل

  المعالجات اإلحصائية

جتماعيـة  رنامج الرزم اإلحصائية للعلوم اإلالباحثة ب من أجل معالجة البيانات استخدمت

)SPSS (وذلك باستخدام المعالجات اإلحصائية اآلتية:  

  .والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية -1

 .بيرسون معامل االرتباط بارتخإ -2

 ).Independent T – test(لمجموعتين مستقلتين ) ت(ختبار إ -3
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 .)One Way ANOVA(تحليل التباين األحادي  -4

  .Scheffe-Post Hoc Test) (بين المتوسطات الحسابية  ختبار شيفيه للمقارنة البعديةإ -5
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

  

  سةالنتائج المتعلقة بأسئلة الدرا :أوالً

  النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة :ثانياً
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

  يتناول هذا الفصل عرضاً لنتائج الدراسة وفقاً لترتيب أسئلتها وفرضياتها

  :لدراسةالنتائج المتعلقة بأسئلة ا :والًأ

  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول. أ

لـدى مـديري المـدارس الحكوميـة     حتراق النفسي ما درجة اإل :على ونص السؤال

  الثانوية في محافظات شمال الضفة الغربية؟ 

مقيـاس ماسـالش لتقـدير درجـة     معايير  لىفقد اعتمدت الباحثة ع ،هذا السؤالولإلجابة على 

  والموضـحة فـي    ،)1998(والواردة في دراسـة حـرب    حتراق النفسي في أبعاده المختلفةاإل

ونتـائج   ،المتوسطات للفقرة على عـدد المسـتجيبين عليهـا   وذلك بتقسيم مجموع  ،)3(الجدول 

   .توضح ذلك) 4(الجدول 

  مقياس ماسالش لإلحتراق النفسي :)3(الجدول 

  مرتفع  معتدل متدن األبعاد

  فما فوق 30  29 - 18  17 -صفر  نفعالياإلجهاد اإل

  فما فوق 12  11 - 6  5 -صفر  تبلد الشعور نحو اآلخرين

  فما فوق 40  39 -  34  33 - صفر   ألداءنجاز وانقص الشعور باإل

حتراق النفسي لدى مديري المـدارس الحكوميـة الثانويـة فـي     تقدير درجة اإل: )4(جدول ال

  محافظات شمال الضفة الغربية

  التقدير  درجة االحتراق النفسي  األبعاد

  معتدل  20.32  نفعالياإلجهاد اإل

  معتدل  7.83  تبلد الشعور نحو اآلخرين

  متدن   10.64  نجاز واألداءباإلنقص الشعور 
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ُبعـدي اإلجهـاد    علىمعتدلة كانت نفسي الحتراق اإلدرجة أن  ) 4(الجدول  يتضح من

اإلجهـاد   حيث بلغت درجة اإلحتراق النفسي على بعـد  ،وتبلد الشعور نحو اآلخرين ،نفعالياإل

ـ  إة فيما ُوجدت درج. )7.83( تبلد الشعور نحو اآلخرينأما  ،)20.32( نفعالياإل ي حتـراق نفس

  .)10.64(والتي بلغت درجتها  نجاز واألداءُبعد نقص الشعور باإل علىمتدنية 

   :النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة :ثانياً

  :النتائج المتعلقة بالفرضية األولى -1

  :ونصت الفرضية األولى على 

رجة الجديـة  في د) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  

في العمل لدى مديري المدارس الحكومية الثانوية في محافظات شمال الضفة الغربيـة، وفـق   

 ).4.5( عالٍالمستوى 

 ،سـتخراج المتوسـطات الحسـابية   با قامـت الباحثـة   الدراسـة،  فرضيةلإلجابة عن 

هذه الدراسـة  واعتمدت الباحثة في  ،نحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات أداة الدراسةواإل

  :المقياس اآلتي لتقدير درجة الجدية في العمل

   عالٍ جداً = )فأكثر 4.21( 

  عالٍ=  )3.41-4.20( 

  متوسط = )2.61-3.40( 

  منخفض = )1.81-2.60(  

  )2010لهلبت، . (منخفض جداً = )1.81أقـل من (  
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 لفرضـية اولفحـص   .هذه النتـائج  تبين) 2ملحق رقم (الجداول المرفقة في المالحق و

مديري المدارس  عينة الدراسة من المتعلقة بالسؤال األول قامت الباحثة بتوزيع اإلستبانات على

موزعين على محافظات شمال الضفة  ،معلمة) 53(معلماً ، و ) 68(الحكومية الثانوية واستجاب 

 المعياريـة  المتوسطات الحسابية واإلنحرافات و ،الترتيبوكانت نتيجة استجاباتهم حسب  .الغربية

  )5(الجدول  في التي يبينها

نحرافات المعيارية لمجاالت درجة الجدية فـي  المتوسطات الحسابية واإل ،الترتيب ):5(جدول ال

  مديري المدارس الحكومية الثانوية في محافظات شمال الضفة الغربيةدى العمل ل

 المجالالرقم
المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  درجة

 الجدية

 جداً عالية  0.40  4.36 السيطرة والتحكم 1

  جداً عالية  0.35  4.22 التحدي والتغيير 2

 عالية  0.32  4.18 اإللتزام والمشاركة 3

 جداً عالية 0.35 4.25 الجدية في العملالدرجة الكلية لمجاالت

   :ما يلي )5(يتضح من الجدول 

المدارس الحكومية الثانوية في مديري دى عينة الدراسة من أن درجة الجدية في العمل ل -

 ،)0.35(نحراف معيـاري  إ و) 4.25(قد أتى بمتوسط  ،محافظات شمال الضفة الغربية

  .جداً وهذا يدل على درجة عالية

مديري المدارس الحكوميـة  دى عينة الدراسة من ترتيب مجاالت الجدية في العمل ل أن  -

  :التالي النحو جاء الثانوية في محافظات شمال الضفة الغربية

  .)4.36( مجال السيطرة والتحكم :المرتبة األولى

  ).4.22( مجال التحدي والتغيير :المرتبة الثانية

   .)4.18( لتزام والمشاركةمجال اإل ::المرتبة الثالثة
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ولمعرفة إذا ما كانت المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية دالة إحصـائياً ويمكـن   

ال     :وهـي  ،ة أجابت الباحثة على الفرضية المتعلقة بالسؤال األولتعميمها على مجتمع الدراس

درجة الجدية في العمـل  في  )α  =0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة 

 عالٍلدى مديري المدارس الحكومية الثانوية في محافظات شمال الضفة الغربية، وفق المستوى 

)4.5.( 

 Oneلعينـة واحـدة   " ت " اختبار ة بالسؤال األول استخدمت الباحثة المتعلقولفحص الفرضية 

Sample t test لعينة واحدة) ت(يبين نتائج اختبار ) 6(، والجدول.  

لفحص درجة الجدية في العمـل لـدى مـديري     ،لعينة واحدة" ت " نتائج اختبار : )6(جدول 

  )4.2( عالٍوفق المستوى  المدارس الحكومية الثانوية في محافظات شمال الضفة الغربية

  مستوى الداللة  )ت(قيمة   االنحراف المعياري المتوسط العدد

مديري المدارس 

  الحكومية
4.25 0.35  20.606  0.00001*  

  ).116(، ودرجات الحرية )α = 0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 
  

مـديري المـدارس   درجة الجدية في العمل لـدى  إلى وجود فروق في ) 6(يشير الجدول 

أي أن هنالـك  ، )4.2( عالٍالحكومية الثانوية في محافظات شمال الضفة الغربية، وفق المستوى 

وبالتالي ال نقبل الفرضية الصفرية التي  ،الثانوية ةجدية عالية جداً لدى مديري المدارس الحكومي

درجـة  في  )α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  تنص على أنه

الجدية في العمل لدى مديري المدارس الحكومية الثانوية في محافظات شمال الضـفة الغربيـة،   

  ).4.2( عالٍق المستوى وف

  :النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية -2

  :على الثانيةونصت الفرضية 

بـين   )α  =0.05(ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة     

و ) طرة والتحكموالسي ،لتزام والمشاركةالتحدي والتغيير، واإل(في العمل  مستويات مفهوم الجدية
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، وتبلـد الشـعور، ونقـص    نفعالياإلجهاد اإل(فسي بأبعاده الثالثة حتراق النمستويات مفهوم اإل

ة لدى مديري المدارس الحكومية الثانوية في محافظات الشـمال فـي الضـف   ) نجازالشعور باإل

  .الغربية

ويشـير   ،رتباط بيرسـون إختبار معامل إفقد استخدمت الباحثة  ،هذه الفرضية ولفحص  

  .إلى نتائج فحص الفرضية األولى) 7(الجدول 

يات الجدية في العمل ومسـتويات  رتباط بيرسون بين مستوإختبار معامل إنتائج : )7(جدول ال

  حتراق النفسياإل

 االحتراق النفسي

  الجدية في العمل
  اإلجهاد االنفعالي

 تبلد الشعور

  نحو اآلخرين 

  نقص الشعور 

  باالنجاز واألداء

الدرجة الكلية 

  لالحتراق

  0.108  0.149-  0.092-  0.127- التحدي والتغيير

  0.041  0.004-  0.128-  0.164- االلتزام والمشاركة

  0.120  0.176-  0.129-  0.079- السيطرة والتحكم

  0.098- *  0.106 0.133- 0.180-  الدرجة الكلية للجدية

  )α = 0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة* 

وجود عالقة سلبية دالة إحصائياً بين مستويات مفهوم الجدية فـي  إلى ) 7(يشير الجدول 

حتراق مستويات مفهوم اإلو  )والسيطرة والتحكم ،لتزام والمشاركةالتحدي والتغيير، واإل(العمل 

لدى مـديري  ) نجازوتبلد الشعور، ونقص الشعور باإل ،نفعالياإلجهاد اإل(ثة فسي بأبعاده الثالالن

 = sig(وبمـا أن قيمـة    .المدارس الحكومية الثانوية في محافظات الشمال في الضفة الغربيـة 

إذاً نرفض الفرضية الصفرية التي تنص على أنه ال توجد عالقة ) 0.05(أقل من قيمة ) 0.297

ذلك أن االرتباط بين مستويات . لجدية في العمل وأبعاد اإلحتراق النفسيإرتباطية بين مستويات ا

  .اإلحصائيةبلغ مستوى الداللة  الجدية في العمل وأبعاد اإلحتراق النفسي
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   :الثالثةالنتائج المتعلقة بالفرضية . 3

  :على ونصت الفرضية الثالثة

فـي متوسـط    )α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة     

ستجابات مديري المدارس للجدية في العمل في المدارس الحكومية الثانوية في محافظات شمال إ

 . جتماعيفة الغربية تعزى لمتغير النوع اإلالض

 Independentلمجموعتين مستقلتين " ت"ختبار إستخدمت الباحثة إ ،ولفحص الفرضية

T-test  تبين ذلك) 8(ونتائج الجدول.  

لمجموعتين مستقلتين لفحص داللـة الفـروق فـي متوسـط     " ت"ختبار إنتائج : )8(ل جدوال

ستجابات مديري المدارس للجدية في العمل في المدارس الحكومية الثانوية فـي محافظـات   إ

  جتماعيفة الغربية تعزى لمتغير النوع اإلشمال الض

  المجال
 )53=ن(إناث )64=ن(ذكور

قيمة ت
مستوى 

االنحراف المتوسطاالنحراف طالمتوس الداللة

 *6.4030.0001 0.27 3.74 0.26 4.06 التحدي والتغيير

 1.0520.295 0.30 3.83 0.32 3.89 لتزام والمشاركةاإل

 1.1950.234 0.25 3.84 0.29 3.78 السيطرة والتحكم

الدرجة الكلية

 للجدية في العمل
3.90  0.23  3.81  0.23  2.30  0.023*  

  ).115(، ودرجات حرية )α = 0.05( ائياً عند مستوى الداللةدالة إحص* 

في الدرجة الكلية للجدية فـي   أن قيمة مستوى الداللة المحسوبة ) 8(يتضح من الجدول 

إذن نقبل الفرضـية الصـفرية    ،)α = 0.05(وهي أكبر من مستوى الداللة  )0.023(بلغت  العمل

متوسط استجابات مديري المدارس للجدية في  فيفروق ذات داللة إحصائية د وجال ي التي تقول

فة الغربية تعزى لمتغيـر النـوع   العمل في المدارس الحكومية الثانوية في محافظات شمال الض

  .جتماعياإل
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  :لنتائج المتعلقة بالفرضية الرابعةا. 4

   :ونصت الفرضية الرابعة

فـي متوسـط    )α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة   

للجدية في العمل في المدارس الحكومية الثانوية في محافظات شمال الضـفة   نمديريستجابات الإ

تحليـل التبـاين    ستخدمت الباحثةإفقد  ،ولفحص الفرضية .الغربية تعزى لمتغير المؤهل العلمي

  .تبين ذلك) 10(و )9( تائج الجدولينون ،)One-Way ANOVA(األحادي 

نحرافات المعيارية لمجاالت للجديـة فـي العمـل فـي     وسطات الحسابية واإلالمت: )9(جدول ال

  المدارس الحكومية الثانوية في محافظات شمال الضفة الغربية وفق متغير المؤهل العلمي

  العدد  المؤهل العلمي  المجال
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  التحدي والتغيير

  0.31  3.90  86 بكالوريوس

  0.32  3.96  14  ودبلوم عال بكالوريوس

   0.29  3.95  17 ماجستير فأعلى

لتزام اإل

  والمشاركة

  0.31  3.86  86 بكالوريوس

  0.33  3.82  14  بكالوريوس ودبلوم عال

   0.30  3.91  17 ماجستير فأعلى

السيطرة 

  والتحكم

  0.28  3.79  86 بكالوريوس

  0.25  3.81  14  بكالوريوس ودبلوم عال

   0.25  3.88  17 ماجستير فأعلى

الدرجة الكلية 

للجدية في 

  العمل

  0.23  3.85  86 بكالوريوس

  0.25  3.86  14  بكالوريوس ودبلوم عال

   0.23  3.91  17 ماجستير فأعلى

 واإلنحرافـات المعياريـة   نجد تقارباً في المتوسطات الحسـابية  )9(الجدول  إلىبالنظر 

وفق متغير المؤهل العلمي  الكلية للجدية في العمل بالنسبة للدرجة أما ،لمجاالت الجدية في العمل

فـي  و ،)0.23(وإنحـراف معيـاري    ،)3.85(فقد بلغ متوسطها الحسابي  لدرجة البكالوريوس
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نحـراف  اإلو ،)3.86(بلـغ المتوسـط الحسـابي     ة لمؤهل بكالوريوس ودبلوم عالٍالدرجة الكلي

صل على أعلى متوسط حسابي وقـد  فيما نالحظ أن مؤهل ماجستير فأعلى ح ،)0.25(معياري ال

  ).0.23(وإنحراف معياري  ،)3.91(بلغ 

سـتجابات  إلفحص داللة الفـروق فـي متوسـط     ،نتائج تحليل التباين األحادي :)10(جدول ال

  وفق متغير المؤهل العلمي ،المديرين

  مصدر التباين  المجاالت
مجموع

  المربعات

درجات

  الحرية

متوسط 

  المربعات
 Fقيمة 

مستوى 

  اللةالد

التحدي 

  والتغيير

  0.031  2  0.063  بين المجموعات

  0.096  114  10.952  المجموعات داخل  0.721  0.328

    116  11.015  المجموع

لتزام اإل

  والمشاركة

  0.033  2  0.067  بين المجموعات

  0.098  114  11.192  المجموعات داخل  0.713  0.340

    116  11.259  المجموع

السيطرة 

  كموالتح

  0.062  2  0.124  بين المجموعات

  0.076  114  8.669  خل المجموعاتدا  0.445  0.816

    116  8.793  المجموع

الدرجة الكلية 

للجدية في 

  العمل

  0.031  2  0.063  بين المجموعات

 0.055  114  6.268  ل المجموعاتداخ  0.566  0.572

    116 6.331  المجموع

  )α = 0.05(الداللة دالة إحصائياً عند مستوى* 

وفـق متغيـر المؤهـل     إستجابات المديرينمتوسط إلى الفروق في  )11(الجدول  يشير

نجـده   ،)0.566( والذي بلغت قيمتهللجدية في العمل مستوى الداللة الكلي وبالنظر إلى  ،العلمي

نـه ال  أوبالتالي نقبل الفرضية الصفرية التي تنص علـى    )α = 0.05(أعلى من مستوى الداللة 

ستجابات مديري إفي متوسط  )α  =0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  .المدارس  الحكومية الثانوية في محافظات شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير المؤهل العلمي
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  :خامسةالنتائج المتعلقة بالفرضية ال. 5

   :خامسةونصت الفرضية ال

فـي متوسـط    )α  =0.05(حصائية عند مسـتوى الداللـة   ال توجد فروق ذات داللة إ

المدارس لدرجة الجدية في العمل في المدارس الحكومية الثانوية في محافظات  إستجابات مديري

  .شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير الخبرة اإلدارية

 ،)One-Way ANOVA(تحليل التبـاين األحـادي   فقد استخدمت الباحثة  ،ولفحص الفرضية

  .تبين ذلك) 12(و )11( ئج الجدولينتاون

نحرافات المعيارية لمجاالت للجدية فـي العمـل فـي    المتوسطات الحسابية واإل: )11(جدول ال

  المدارس الحكومية الثانوية في محافظات شمال الضفة الغربية وفق متغير الخبرة اإلدارية

  العدد  الخبرة  المجال
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  ي والتغييرالتحد

  0.31  3.96  40 سنوات 5أقل من 

  0.31  3.86  33 سنوات 10-5من 

  0.32  3.94  24  سنة 15 - 10أكثر من 

   0.30  3.91  20 سنة 15أكثر من 

لتزام اإل

  والمشاركة

  0.34  3.86  40 سنوات 5أقل من 

  0.26  3.78  33 سنوات 10-5من 

  0.29  3.89  24  سنة 15 - 10أكثر من 

   0.34  3.97  20 سنة 15أكثر من 

  السيطرة والتحكم

  0.28  3.81  40 سنوات 5أقل من 

  0.24  3.75  33 سنوات 10-5من 

  0.26  3.78  24  سنة 15 - 10أكثر من 

   0.34  3.90  20 سنة 15أكثر من 

الدرجة الكلية 

 للجدية في العمل

  0.25  3.87  40 سنوات 5أقل من 

  0.20  3.79  33 سنوات 10-5من 

  0.23  3.87  24  سنة 15 - 10من أكثر 

   0.24  3.93  20 سنة 15أكثر من 
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المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعياريـة لمجـاالت    نجد) 11(لنظر إلى الجدول با

وكان أعلى متوسط حسابي  ،سنة متقاربة 15رية ألكثر من الجدية في العمل لمتغير الخبرة اإلدا

أمـا بالنسـبة    ،)0.34(وإنحراف معيـاري   ،)3.97(ته لصالح مجال اإللتزام والمشاركة ودرج

وبلغ  ،سنة 15ألكثر من  الخبرة اإلدارية فكانت كذلك للدرجة الكلية للجدية في العمل وفق متغير

 أما الدرجة الكلية للجدية فـي العمـل   ،)0.24(معياري ال هاوإنحراف ،)3.93(متوسطها الحسابي 

بلـغ المتوسـط    حيث ،ات فقد حصلت على اقل النتائجسنو  10 -5الخبرة اإلدارية من لمتغير 

  .)0.20(واإلنحراف المعياري  ،)3.79( لها الحسابي

سـتجابات  إنتائج تحليل التباين األحادي، لفحص داللة الفـروق فـي متوسـط    : )12(جدول ال

  وفق متغير الخبرة اإلدارية ،المديرين

  مصدر التباين  المجاالت
مجموع

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط

  المربعات
Fقيمة 

مستوى 

  الداللة

التحدي 

  والتغيير

  0.064  3  0.191  بين المجموعات

  0.096  113  10.824  المجموعات داخل  0.576  0.664

    116  11.015  المجموع

لتزام اإل

  والمشاركة

  0.154  3  0.462  بين المجموعات

  0.096  113  10.797  خل المجموعاتدا  0.191  1.610

    116  11.259  وعالمجم

السيطرة 

  والتحكم

  0.095  3  0.285  بين المجموعات

  0.075  113  8.509  ل المجموعاتداخ  0.292  1.260

    116  8.793  المجموع

الدرجة الكلية 

للجدية في 

  العمل

  0.080  3  0.241  بين المجموعات

 0.054  113  6.090  ل المجموعاتداخ  0.221  1.489

    116 6.331  المجموع

  )α = 0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة* 

الخبـرة  إستجابات المديرين وفـق متغيـر   متوسط إلى الفروق في  )12(الجدول  يشير

نجده  ،)0.221(والذي بلغت قيمته للجدية في العمل وبالنظر إلى مستوى الداللة الكلي  ،اإلدارية
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أنـه ال  بل الفرضية الصفرية التي تنص علـى  وبالتالي نق  )α = 0.05(أعلى من مستوى الداللة 

ستجابات مديري إفي متوسط  )α  =0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  الخبرةالمدارس  الحكومية الثانوية في محافظات شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير 

  :لنتائج المتعلقة بالفرضية السادسةا. 6

  : ونصت الفرضية السادسة

فـي متوسـط    )α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة   

استجابات مديري المدارس للجدية في العمل في المدارس الحكومية الثانوية في محافظات شمال 

  .الضفة الغربية تعزى لمتغير الراتب الشهري

 One-Way(تحليـل التبـاين األحـادي     ولفحص الفرضية، فقد اسـتخدمت الباحثـة  

ANOVA(، تائج الجدولينون )تبين ذلك) 14(و )13.  

نحرافات المعيارية لمجاالت للجدية فـي العمـل فـي    المتوسطات الحسابية واإل: )13(جدول ال

  المدارس الحكومية الثانوية في محافظات شمال الضفة الغربية وفق متغير الراتب الشهري

  العدد  الراتب الشهري  المجال
المتوسط 

  الحسابي

نحراف اال

  المعياري

التحدي 

  والتغيير

  0.33  3.91  77 شيقل 3000أقل من 

  0.26  3.95  19 شيقل 3500 – 3000من 

   0.27  3.91  21  شيقل 3500أكثر من 

لتزام اإل

  والمشاركة

  0.32  3.83  77 شيقل 3000أقل من 

  0.26  3.78  19 شيقل 3500 – 3000من 

   0.25  4.04  21  شيقل 3500أكثر من 

طرة السي

  والتحكم

  0.28  3.76  77 شيقل 3000أقل من 

  0.16  3.82  19 شيقل 3500 – 3000من 

   0.29  3.96  21  شيقل 3500أكثر من 

الدرجة الكلية 

للجدية في 

  العمل

  0.25  3.83  77 شيقل 3000أقل من 

  0.18  3.85  19 شيقل 3500 – 3000من 

   0.19  3.98  21  شيقل 3500أكثر من 
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إلى المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لمجاالت الجدية في ) 13(يشير الجدول 

وكان أعلى متوسط حسابي لصالح مجال اإللتزام والمشاركة  ،العمل وفق متغير الراتب الشهري

أمـا   ،شيقل 3500ثر من كوذلك للراتب الشهري أ) 0.25(وإنحراف معياري  ،)4.04(ودرجته 

لصالح الراتـب   فكانت كذلك الراتب الشهري في العمل وفق متغير بالنسبة للدرجة الكلية للجدية

أما الدرجة  ،)0.19(المعياري  هوإنحراف ،)3.98(الحسابي  وبلغ متوسطه ،شيقل 3500أكثر من 

قـل  أفقد حصـلت علـى    شيقل 3000أقل من  الراتب الشهريالكلية للجدية في العمل لمتغير 

  .)0.25(واإلنحراف المعياري  ،)3.83( بلغ المتوسط الحسابي لها حيث ،النتائج

سـتجابات  إنتائج تحليل التباين األحادي، لفحص داللة الفـروق فـي متوسـط    : )14(جدول ال

  وفق متغير الراتب الشهري ،المديرين

  مصدر التباين  المجاالت
مجموع

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات
Fقيمة 

مستوى 

  الداللة

التحدي 

  والتغيير

  0.014  2  0.028  لمجموعاتبين ا

  0.096  114  10.987  ل المجموعاتداخ  0.866  0.144

    116  11.015  المجموع

لتزام اإل

  والمشاركة

  0.455  2  0.909  بين المجموعات
5.008  
  0.091  114  10.349  ل المجموعاتداخ  *0.008  

    116  11.259  المجموع

السيطرة 

  والتحكم

  0.346  2  0.691  بين المجموعات

  0.071  114  8.102  المجموعات داخل  *0.009  4.864

    116  8.793  المجموع

الدرجة الكلية 

للجدية في 

  العمل

  0.179  2  0.359  بين المجموعات

 0.052  114  5.972  المجموعات داخل  *0.036  3.426

    116 6.331  المجموع

  )α = 0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة* 

لتزام والمشاركة، ق ذات داللة إحصائية في مجالي اإلإلى وجود فرو) 14(يشير الجدول         

مصـدر الفـروق فقـد    علـى  لتعرف لو ،والدرجة الكلية للجدية في العمل ،والسيطرة والتحكم
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نتـائج   )19 -18 - 17(وتوضـح الجـداول    ،ختبار شيفيه للمقارنة البعديةإستخدمت الباحثة إ

 ،لتـزام والمشـاركة  متغير الراتب الشهري في مجـالي اإل ة بين متوسطات فئات المقارنة البعدي

  .والدرجة الكلية للجدية في العمل ،والسيطرة والتحكم

متغيـر الراتـب   ختبار شيفيه للمقارنة البعدية بـين متوسـطات فئـات    إنتائج : )15(جدول ال

  لتزام والمشاركةالشهري، في مجال اإل

  الراتب الشهري
3000أقل من

  شيقل

 – 3000من 

  شيقل 3500

 3500أكثر من 

  شيقل

  *0.2127-   0.0557   شيقل 3000أقل من 

  *0.2683-      شيقل 3500 – 3000من 

        شيقل 3500أكثر من 

  )α = 0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة* 

=  α(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة    :إلى) 15(يشير الجدول 

ستجابات مديري المدارس للجدية في العمل في المدارس الحكومية الثانويـة  إفي متوسط  )0.05

 ،لتزام والمشاركةفي مجال اإل ،الراتب الشهريفي محافظات شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير 

ولصـالح أصـحاب    ،)شـيقل  3000أقل من (و) شيقل 3500أكثر من (بين أصحاب الرواتب 

  ).شيقل 3500أكثر من (الرواتب 

ختبار شيفيه للمقارنة البعدية بـين متوسـطات فئـات متغيـر الراتـب      إنتائج : )16(جدول ال

  الشهري، في مجال السيطرة والتحكم

3000أقل من الراتب الشهري

  شيقل

 – 3000من 

  شيقل 3500

 3500أكثر من 

  شيقل

  *0.2039-   0.0626-    شيقل 3000أقل من 

  0.1412-      شيقل 3500 – 3000من 

        شيقل 3500أكثر من 
  )α = 0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة* 
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=  α(إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة   ) 16(يشير الجدول 

ستجابات مديري المدارس للجدية في العمل في المدارس الحكومية الثانويـة  إفي متوسط  )0.05

 ،في مجال السيطرة والـتحكم  ،لمتغير الراتب الشهري في محافظات شمال الضفة الغربية تعزى

ولصـالح أصـحاب    ،)شـيقل  3000أقل من (و) شيقل 3500أكثر من (بين أصحاب الرواتب 

  ).شيقل 3500أكثر من (الرواتب 

ختبار شيفيه للمقارنة البعدية بـين متوسـطات فئـات متغيـر الراتـب      إنتائج : )17(جدول ال

  .دية في العملالشهري، في الدرجة الكلية للج

  الراتب الشهري
3000أقل من

  شيقل

 – 3000من 

  شيقل 3500

 3500أكثر من 

  شيقل

  *0.1468-   0.0169-    شيقل 3000أقل من 

  0.1299-      شيقل 3500 – 3000من 

        شيقل 3500أكثر من 
  )α = 0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة* 

=  α(ة إحصائية عند مسـتوى الداللـة   إلى وجود فروق ذات دالل) 17(يشير الجدول 

في متوسط استجابات مديري المدارس للجدية في العمل في المدارس الحكومية الثانويـة   )0.05

في الدرجة الكلية للجدية فـي   ،الراتب الشهريفي محافظات شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير 

، ولصـالح  )شـيقل  3000أقـل مـن   (و) شيقل 3500أكثر من (بين أصحاب الرواتب  ،العمل

  ).شيقل 3500أكثر من (أصحاب الرواتب 

   :سابعةالنتائج المتعلقة بالفرضية ال. 7

  :ة علىبعونصت الفرضية السا

فـي متوسـط    )α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة   

محافظات شمال  ستجابات مديري المدارس للجدية في العمل في المدارس الحكومية الثانوية فيإ

  . الضفة الغربية تعزى لمتغير موقع المدرسة
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لمجمـوعتين مسـتقلتين   " ت"ولفحص الفرضـية، فقـد اسـتخدمت الباحثـة اختبـار      

Independent t-test  تبين ذلك) 18(ونتائج الجدول.  

لمجموعتين مستقلتين لفحص داللة الفـروق فـي متوسـط    " ت"ختبار إنتائج : )18(جدول ال

ري المدارس للجدية في العمل في المدارس الحكومية الثانوية فـي محافظـات   ستجابات مديإ

  شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير موقع المدرسة

  المجال
قيمة  )97=ن(قرية  )20=ن(مدينة

 ت

مستوى 

االنحراف المتوسطاالنحراف المتوسط الداللة

 0.3110.757 0.31 3.92 0.31 3.90 التحدي والتغيير

 0.2670.790 0.32 3.86 0.28 3.88 تزام والمشاركةلاإل

 0.2490.804 0.27 3.82 0.28 3.80 السيطرة والتحكم

الدرجة الكلية للجديـة

 في العمل
3.86  0.25  3.86  0.23  0.128 0.899  

  ).115(، ودرجات حرية )α = 0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة* 

وى الداللة المحسوبة في الدرجة الكلية للجدية في أن قيمة مست  )18(يتضح من الجدول 

إذن نقبل الفرضـية الصـفرية    ،)α = 0.05(وهي أكبر من مستوى الداللة  )0.899(العمل بلغت 

متوسط استجابات مديري المدارس للجدية في  فروق ذات داللة إحصائية فيد وجال ي التي تقول

فة الغربية تعزى لمتغيـر موقـع   ت شمال الضالعمل في المدارس الحكومية الثانوية في محافظا

  .المدرسة

  :ةثامنالنتائج المتعلقة بالفرضية ال. 8

   :الثامنةونصت الفرضية 

فـي متوسـط    )α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة   

شمال ستجابات مديري المدارس للجدية في العمل في المدارس الحكومية الثانوية في محافظات إ

  .الضفة الغربية تعزى لمتغير عدد طالب المدرسة
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 One-Way(تحليـل التبـاين األحـادي     فقد اسـتخدمت الباحثـة   ،ولفحص الفرضية

ANOVA(، تائج الجدولينون )تبين ذلك) 20(و )19.  

نحرافات المعيارية لمجاالت للجدية فـي العمـل فـي    المتوسطات الحسابية واإل: )19(جدول ال

  ة الثانوية في محافظات شمال الضفة الغربية وفق متغير عدد طالب المدرسةالمدارس الحكومي

  العدد  عدد طالب المدرسة  المجال
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  التحدي والتغيير

  0.32  3.96  73 طالب 300أقل من 

300-600 34  3.88  0.24  

   0.36  3.73  10  600أكثر من 

لتزام اإل

  والمشاركة

  0.31  3.88  73 طالب 300أقل من 

300-600 34  3.81  0.32  

   0.27  3.88  10  600أكثر من 

  السيطرة والتحكم

  0.28  3.83  73 طالب 300أقل من 

300-600 34  3.75  0.28  

   0.22  3.81  10  600أكثر من 

الدرجة الكلية 

  للجدية في العمل

  0.24  3.89  73 طالب 300أقل من 

300-600 34  3.81  0.20  

   0.25  3.80  10  600كثر من أ

إلى المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لمجاالت الجدية في ) 19(يشير الجدول 

وكان أعلى متوسط حسـابي لصـالح مجـال اإللتـزام      ،العمل وفق متغير عدد طالب المدرسة

أما  ،600وذلك لعدد الطالب أكثر من ) 0.27(وإنحراف معياري  ،)3.88(والمشاركة ودرجته 

عـدد  فكانـت لصـالح   عدد طالب المدرسة  بالنسبة للدرجة الكلية للجدية في العمل وفق متغير

 ،)0.24(وإنحرافه المعيـاري   ،)3.89(وبلغ متوسطه الحسابي  ،طالب 300قل من أ   الطالب 

حيث بلغ  ،شيقل فقد حصلت على أقل النتائج 600من  كثرأل أما الدرجة الكلية للجدية في العمل

  .)0.25(واإلنحراف المعياري  ،)3.80(لمتوسط الحسابي لها ا
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سـتجابات  إنتائج تحليل التباين األحادي، لفحص داللة الفـروق فـي متوسـط    : )20(جدول ال

  وفق متغير عدد طالب المدرسة ،المديرين

  مصدر التباين  المجاالت
مجموع

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط

  المربعات
Fقيمة 

مستوى 

  الداللة

التحدي 

  والتغيير

  0.268  2  0.536  بين المجموعات

  0.092  114  10.479  ل المجموعاتداخ  0.058  2.915

    116  11.015  المجموع

لتزام اإل

  والمشاركة

  0.061  2  0.123  بين المجموعات

  0.098  114  11.136  ل المجموعاتداخ  0.536  0.627

    116  11.259  المجموع

السيطرة 

  والتحكم

  0.081  2  0.162  ن المجموعاتبي

  0.076  114  8.631  ل المجموعاتخاد  0.346  1.072

    116  8.793  المجموع

الدرجة الكلية 

للجدية في 

  العمل

  0.088  2  0.176  بين المجموعات
1.631  
  

0.200  

  
 0.054  114  6.155  المجموعات داخل

    116 6.331  المجموع

  )α = 0.05(داللةدالة إحصائياً عند مستوى ال* 

عـدد  فروق في متوسط إستجابات المديرين وفق متغير وجود  )20(يتضح من الجدول 

والـذي بلغـت قيمتـه    للجدية فـي العمـل   وبالنظر إلى مستوى الداللة الكلي  ،طالب المدرسة

وبالتالي نقبل الفرضية الصـفرية التـي     )α = 0.05(نجده أعلى من مستوى الداللة  ،)0.200(

في متوسـط   )α  =0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة أنه ال  تنص على

الحكومية الثانوية في محافظات شمال الضفة الغربية تعزى لمتغيـر  ستجابات مديري المدارس إ

  .عدد طالب المدرسة
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   :ةتاسعالنتائج المتعلقة بالفرضية ال. 9

  :ة علىتاسعونصت الفرضية ال

فـي متوسـط    )α  =0.05(ت داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة   ال توجد فروق ذا

ستجابات مديري المدارس للجدية في العمل في المدارس الحكومية الثانوية في محافظات شمال إ

  . الضفة الغربية تعزى لمتغير التخصص في البكالوريوس

لمجمـوعتين مسـتقلتين   " ت"ختبـار  إولفحص الفرضـية، فقـد اسـتخدمت الباحثـة     

Independent t-test  تبين ذلك) 21(ونتائج الجدول.  

لمجموعتين مستقلتين لفحص داللة الفـروق فـي متوسـط    " ت"ختبار إنتائج : )21(جدول ال

ستجابات مديري المدارس للجدية في العمل في المدارس الحكومية الثانوية فـي محافظـات   إ

  شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير التخصص في البكالوريوس

  جالالم
 )30=ن(علوم طبيعية  )87=ن(علوم إنسانية

قيمة ت
مستوى 

 االنحراف المتوسطاالنحراف المتوسط الداللة

0.5620.575 0.30 3.89 0.31 3.93 التحدي والتغيير

1.7280.087 0.31 3.87 0.31 3.89 لتزام والمشاركةاإل

1.1480.253 0.31 3.75 0.26 3.82 السيطرة والتحكم

ــةالد ــة الكلي رج

 للجدية في العمل
3.88  0.23  3.80  0.24  1.489 0.139 

  ).115(حرية ال ، ودرجة)α = 0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة* 

أن قيمة مستوى الداللة المحسوبة في الدرجة الكلية للجدية في  ) 21(يتضح من الجدول 

إذن نقبل الفرضية الصـفرية   ،)α = 0.05(وهي أكبر من مستوى الداللة  )0.139(العمل بلغت 

ستجابات مديري المدارس للجدية في إمتوسط  فروق ذات داللة إحصائية فيد وجال ي التي تقول

فة الغربية تعزى لمتغيـر موقـع   العمل في المدارس الحكومية الثانوية في محافظات شمال الض

  .المدرسة
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ستجابة عليهمـا  انة فكانت نتائج اإلستبلين الذين تم طرحهما في نهاية اإللسؤالأما بالنسبة 

  :كالتالي

  .ي ثالثة أسباب تجعل المدير غير جدي في عمله/أذكر – 1س

ولإلجابة عن السؤال، فقد تم حصر إجابات المديرين في ثمانية أنواع رئيسـة، ويشـير   

  .إلى عدد االستجابات وفق كل نوع ونسبته المئوية، مرتبة تنازلياً) 22(الجدول 

عدم الجديـة فـي   ستجابات المديرين وفق أسباب التكرارات والنسب المئوية إل: )22(جدول ال

  مرتبة تنازلياً  العمل،

  تكرارال  االستجابات  الرقم
النسبة 

  المئوية

1  
وعدم  اإلهمالو ،قلة الحوافزو ،نقص الدعم المادي والمعنوي

  .التمييز بين الموظفينوالتقدير، 
53  26% 

2  

عدم واقعيـة   ،للتعليمات والقوانينعدم معرفة المدير وفهمه 

عـدم   ،قلـة الخبـرة   ،اإلداريـة القوانين، كثر المسؤوليات 

ضـعف العالقـات    ،التخطيط، انعـدام شخصـية المـدير   

  ، عدم وجود تعليمات واضحة.عدم االنتماء للعمل،االجتماعية

48  23% 

3  

عدم تلبية مطالب المدير من قبل المسؤولين فـي الـوزارة   

ـ  المزاجيـة لـدى   ،بيروقراطيـة العمل  ،يوالمجتمع المحل

  الواسطةالتنقالت بسب  أو، المحسوبيات نالمسؤولي

40  19% 

 %9  18  عدم التعاون بين المدير والمعلمين  4

 %8  17  التربوي اإلطارالتدخالت من غير العاملين في   5

 %7  15  )تالمسؤولياتعدد (ضغط العمل،ضيق الوقت  6

 %5  11  الحد من صالحيات المدير  7

 %2  5  انعدام الرقابة  8

 %100 207 المجموع  

أن هنالك مشكلة يواجهها اإلداري فيما يخص القوانين التـي  ) 22(ويتضح من الجدول 

فنجده إما ليس لديه  غير جدي في عمله هتجعل العالي الفلسطينية تصدرها وزارة التربية والتعليم
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المسـؤوليات   ةكثـر و  ،واقعيـة القـوانين  عدم أو يشكو من  ،معرفة وفهم للتعليمات والقوانين

قـد يشـكو    ،وفي نفـس الوقـت   ،في المقابل... عدم وجود تعليمات واضحةأو حتى  ،اإلدارية

 انعكاسـه سـلبياً علـى    وبالتـالي  التخطـيط  القدرة على عدم وقلة الخبرة،  اإلداري الجديد من

  .يرينإستجابات المدمن نسبة %) 23(وهذه تشكل ما نسبته  ،)ضعف( تهشخصي

قلة و ،نقص الدعم المادي والمعنويفتتمثل في  %)26(وهي  األعلىأما ما تشكله النسبة 

أما في مجال الرقابة فقد شكلت أدنـى   .التمييز بين الموظفينووعدم التقدير،  اإلهمالو ،الحوافز

  .فقط %)2(وهي نسبة 

  .حتراقا نفسيا لديكإفي عملك تسبب  أسبابي ثالثة /أذكر -2س

ـ ولإلجاب ة، ويشـير  ة عن السؤال، فقد تم حصر إجابات المديرين في عشرة أنواع رئيس

  .المئوية، مرتبة تنازلياً استجابات وفق كل نوع ونسبتهإلى عدد اإل) 23(الجدول 
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 حتراق النفسـي اإلستجابات المديرين وفق أسباب التكرارات والنسب المئوية إل )23(جدول ال

  في العمل، مرتبة تنازلياً 

  النسبة المئوية  تكرارال االستجابات الرقم

1  
 أوليـاء ضعف التحصيل، عدم تواصـل  (مشاكل طالبية

  .)االعتداء على الممتلكات المدرسية األمور
36  19% 

2  

 ،الالمبـاالة و، واألنظمـة عدم التزام المعلمين بالقوانين 

كثـرة  و ،الراتـب  العمل بقدرو ،م التأهيلدعو ،الغيابو

   .صيةضعف الشخو ،عدد الحصص

28  15% 

 %14  26   .اإلداريةوالمسؤوليات  األعباءكثرة   3

 %10  20  .نتماء للمهنةاإل  4

 %9  17  .نالمسؤوليالتمييز بين الموظفين من قبل   5

 %9  17  .المادية اإلمكاناتقلة   6

7  
كثـرة الطلبـات   / الضغط النفسي من قبل الجهات العليا

  .توالمسؤوليا
16  8% 

 %6  12  .حتاجه من مجهود وطاقة كبيرينزخم المنهاج وما ي  8

9  
 ،مثل سيارات كباقي الوزارات(مادية  عدم وجود حوافز

  .)...،غالء معيشةو ،رواتب مناسبةو
11  5% 

10  
ضـعف جهـاز المتابعـة    / من قبل الـوزارة   اإلهمال

  .والرقابة
10 5% 

 %100 193 المجموع  

المدارس الثانوية الحكوميـة   يريى مدنفسي لدلا قحترااإل أسبابعن ) 25(الجدول  من

عتداء علـى  اإل األمور أولياءعدم تواصل  ،ضعف التحصيل(المشاكل الطالبية  شكلت يتضح أنه

مثـل سـيارات كبـاقي    (مادية  عدم وجود حوافز أما ،%)19(أعلى نسبة  )الممتلكات المدرسية

ضـعف جهـاز   / من قبل الـوزارة   الو اإلهم )...،غالء معيشةو ،رواتب مناسبةو ،الوزارات

   .فقط %)5(عليه  ة، فقد كانت نسبة االستجابالمتابعة والرقابة



 96

  

  

  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات

  

  أسئلة الدراسة مناقشة النتائج المتعلقة ب: أوالً

 ات الدراسةمناقشة النتائج المتعلقة بالفرضي: ثانياً

  التوصيات
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  الفصل الخامس

  النتائج والتوصيات مناقشة

حيـث   ،ها وأهدافهايتضمن هذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة في ضوء أسئلتها وفرضيات

حتراق النفسي لـدى مـديري   جة الجدية في العمل وعالقتها باإلدر هدفت الدراسة التعرف إلى

عرفة م كذلك هدفت الدراسة إلى ،المدارس الحكومية الثانوية في محافظات شمال الضفة الغربية

وموقـع   ،اتب الشـهري والر ،الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة اإلداريةأثر كل من متغيرات 

  .باإلضافة إلى التخصص في البكالوريوس عليها ،وعدد الطلبة ،المدرسة

كما ويتضمن هذا الفصل أيضا التوصيات المقترحة التي توصلت لها الباحثة في ضـوء  

  .النتائج التي تم التوصل إليها

  الدراسة سؤالمناقشة النتائج المتعلقة ب: الًأو

  :والذي نصه الدراسةمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال 

حتراق النفسي لدى مديري المدارس الحكومية الثانوية في محافظات شمال الضفة ما درجة اإل

  الغربية؟ 

إلجهـاد  نفسي معتدلة في ُبعدي احتراق إلى وجود درجة إ) 8(ئج الجدول لقد أظهرت نتا

وبلغت درجة  ، وتبلد الشعور نحو اآلخرين)20.32(ستجابة عليه والتي بلغت درجة اإل نفعالياإل

نجاز ي متدنية في ُبعد نقص الشعور باإلحتراق نفسإفيما ُوجدت درجة  ،)7.83(ستجابة عليه اإل

  ).10.64(ستجابة عليه ة اإلواألداء حيث بلغت درج

 إلـى  اآلخـرين نفعالي وتبلد الشعور نحـو  اإل اإلجهاد وتبرر الباحثة هذه النتيجة لبعدي

نفسية مـن   اٍتيواجهه من ضغوط االمدير وموالمسؤوليات الزائدة المطلوبة من  اإلدارية األعباء

الجهـات العليـا وكثـرة الطلبـات      إلى إضافة ،واألنظمةلتزامهم بالقوانين إعدم لقبل المعلمين 

تفقت إوقد  .الذين يعمل معهم لألشخاصعور والالمباالة وما تسببه من تبلد في الش توالمسؤوليا
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نفعالي لدى معلمي غرف التي أشارت إلى أن اإلستنفاذ اإل) 2004(هذه النتيجة مع دراسة النجار 

أشـارت  فقـد  ) 1994( أما دراسة العقرباوي ،المصادر كان متوسطاً على بعد اإلجهاد االنفعالي

ن التعامـل مـع   أو ،حتراق النفسي عند المعلمينتخفيف اإل في أثراً إلى أن للمشرفين الممتازين

تجاهـات  إلذا يميل المعلمين إلى تكـوين   ،حتراق النفسيالمشرفين الضعفاء هو من مصادر اإل

  .سلبية نحوهم والتعامل معهم بسخرية والمباالٍة

لعمـل  رغم متطلبات ا هفترى الباحثة أن ،نجاز واألداءاإلأما بالنسبة لُبعد نقص الشعور ب

ال  أنهـم  أو ،إال أنهم ال يشعرون بالتقصير نحـو عملهـم   ،كثيرة التي يراها المديرون اإلداري

وهذا ما عهـدناه   ،لما يبذلونه من جهد في سبيل رفع مستوى المدرسة يقيمون أدائهم بسلبية نظراً

لمنطقـة  ظروف الصعبة التي تسود افي التربوي الفلسطيني المكافح الذي يقف أمام العراقيل وال

قتصـادية  إمن مظاهر الفئوية والحزبية وصعوبات  وبعضاً ،تفشي ظواهر العنف والفوضى مثل

  .ومعيشية

   :النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة مناقشة:ثانياً

   :النتائج المتعلقة بالفرضية األولىمناقشة . 1

  :ونصت الفرضية األولى على

درجة الجديـة فـي   في   )α = 0.05(الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

وفـق   ،الضـفة الغربيـة  مديري المدارس الحكومية الثانوية في محافظات شمال دى العمل ل

   ).4.2( عالٍالمستوى 

، أن درجة الجدية فـي العمـل لـدى مـديري     )5(، )4(، )3(أظهرت نتائج الجداول  

فـي مجاالتهـا    جداً عاليةغربية كانت المدارس الحكومية الثانوية في محافظات شمال الضفة ال

) 6(وأظهرت نتائج الجدول ،)السيطرة والتحكمو ،لتزام والمشاركة، واإلالتحدي والتغيير(الثالث 

   .عالية جداًأن الدرجة الكلية للجدية في العمل كانت أيضا 
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  :وقد جاء ترتيب مجاالت الجدية في العمل حسب النتائج على النحو التالي

وهو يـدل  ) 4.36(حيث وصل متوسطه الحسابي إلى ..السيطرة والتحكممجال : ولىالمرتبة األ

  .عالية جداًدرجة جدية  على

 يـدل وهو ) 4.22(إلى الحسابي  حيث وصل متوسطه.. مجال التحدي والتغيير :المرتبة الثانية

  .عاليةدرجة جدية  لىع

وهو يدل ) 4.18(إلى الحسابي  طهمتوس حيث وصل. .اإللتزام والمشاركةمجال  :المرتبة الثالثة

  .عاليةدرجة جدية على 

وكانت الدرجة الكلية للجدية في العمل لدى مديري المدارس الحكوميـة الثانويـة فـي    

سـتجابة للدرجـة الكليـة    بيرة حيث كان متوسطها الحسابي لإلمحافظات شمال الضفة الغربية ك

 ،)2001،القـدومي (ودراسـة  ) 2006القاروط، (وجاءت هذه النتيجة متفقة مع دراسة  ).4.25(

سـتجابة  حيث وصلت النسبة المئويـة لإل  ،عالًٍ من الجدية في العمل مستوى إلى اأشارت واللتين

مجـال   إال أن .في دراسة القدومي%) 74(و  ،في دراسة القاروط )%76.2(للدرجة الكلية إلى 

ستجابة لت النسبة المئوية لإلحيث وص ،لتزام والمشاركة جاء في المرتبة األولى في الدراستيناإل

في دراسة القدومي، كما تتفق مـع دراسـة أنجـل    %) 76.8(و ،في دراسة القاروط%) 77.2(

(Angle,1997)   والتي أظهرت نتائجها أن معلمي المدارس الثانوية في المدن الذين كانوا فـي

أثبتت النتـائج  و ،حتراق النفسيواإل من الجدية هم في مستوى منخفض من اإلجهاد مستوى عالٍ

  .المسبب لإلجهاد لدى المعلم فعيتهم للتعليم هي المصدر الرئيسنضباط الطالب وقلة داإأن قلة 

العديد من التحـديات التـي تواجـه     يعود إلى وترى الباحثة أن السبب في هذه النتيجة

يـزين  متم يرينتوافر مـد  ،والتي من أهمهافي فلسطين اآلن  الثانوية الحكومية المدارس يريمد

ويلتزم بالدورات  ،متحاناتأن يكون مؤهال علمياً ، يدخل اإل فالمدير الجيد يجب ،يعيشون مهنتهم

 والوصـول إلـيهم معرفيـاً    ،وطلبتـه  ،تمكن من مهارات التواصل مـع معلميـه  وي ،التدريبية

يـدعم  مما  ،وينمي بينهم اإلحساس بضرورة بذل أقصى ما لديهم من جهد وعطاء ،وسيكولوجياً

   .ات معلميه ويمنحهم اإلحساس باألمن والثقةطموح
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مجـاالت الجديـة فـي     من فقد حصل على المرتبة األولى مجال السيطرة والتحكمأما 

قد و .جداً وهي نسبة عالية) 4.36(ستجابة متوسط الحسابي لإلالت النتائج أن أظهر حيث ،العمل

يجب إعطاء دعم  "المتضمنة ) 4( في الفقرة رقم ية في العمل التربويأعلى مستويات الجد تجلت

 تبين لناوعند تأملنا لهذه الفقرة  ،)4.55" (.مادي كامل من المجتمع لألشخاص ذوي الجدية في العمل

مدى حاجة المدير الفلسطيني إلى الدعم الكامل من قبل محيطه خاصة إذا تحـدثنا عـن الـدعم    

وقد يكون المسـاهمة فـي أقسـاط    أ ،واألثاث المكتبي ،والذي قد يشمل األثاث المدرسي ،المادي

إلى أن المجتمع بإمكانه مد يد العون للمدرسة المحيطة بالتبرع ببنـاء   باإلضافة ،الطلبة المدرسية

المختبرات والمكتبات والغرف الصفية التي تحتاجها المدرسة من أجل النهوض بالعملية التعليمية 

افة إلى كل هذا بإمكـان المجتمـع تقـديم    إض ،عوالمجتمالتعلمية كعملية تشاركية بين المدرسة 

لمـديري المـدارس    بمنح شهادات التقـدير أو الشـكر   الحوافز المعنوية كالتكريم بشكلٍ دوري

لجهـودهم  المتميزين إدارياً وكذلك معلمين المدرسة المتميزة وطالبها المتميزين علمياً وسـلوكياً  

تمع لمديري المـدارس  لدعم الذي يقدمه المجويعتبر ا ،المبذولة لفعالية وتحقيق األهداف المرجوة

وهو كذلك دعم ومـؤازرة للدولـة    ،بمثابة شكر وامتنان لما تقدمه المدرسة ألوالدهم الفلسطينية

على األقل بتـوفير األدوات والوسـائل    ومساندة لها في تحمل مسؤولية رعاية القطاع التعليمي

تنعكس سلباً علـى  ظروف اقتصادية صعبة ذلك لما تمر به دولة فلسطين من  ،واألثاث المدرسي

 " .أحاسب نفسي إذا قصرت في عملي اإلداري في المدرسة) " 13(الفقرة رقم أما  .الجانب التعليمي

تتضح لنا مصداقية المدير الفلسطيني الجاد والمخلص  ةهذه الفقر إلىمن خالل النظر ف ،)4.47(

رغم مـا يبذلـه مـن     تجاه معلميه وطالبه اإلداريلما يشعر به من تقصير في عمله  ،في عمله

داخل الحقل التربوي لينـاهز   مديري المدارسن الدور التربوي الذي يقوم به ثم أ ،جهود ألجلهم

ـ  . لته في اإلصالح والتغييرفي مكانته مكانة النبوة برسا  ديروال شك أن المستوى المعيشـي للم

االستقرار التي تؤهلـه   فإنه يعيش حالة من كافياً يفي فإذا كان الدعم الماديعلى أدائه الوظ يؤثر

ألداء وظائف أخرى  مديرالمادي هنا يضطر ال وحينما يقل الدعم ،ألداء وظيفته بالشكل المطلوب

، مما يجعله يشعر بتأنيب ضميره ومحاسبة نفسه إذا ما قصر في تساهم في رفع مستواه المعيشي

  .عمله اإلداري في المدرسة
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يحتاج إلى مديرين  هذا المجالأن الباحثة  رىالسيطرة والتحكم توبنظرة شمولية لمجال 

وتنسيق جهـود   ،وتوفير بيئة تعليمية مناسبة في المدرسة ،لديهم القدرة على توجيه العمل بفاعلية

لة توفير المناخ المدرسي المفتوح من خـالل  وذلك بمحاو ،والمجتمع المحلي كذلكالعاملين فيها 

لتي تواجه اإلدارة المدرسية داخل المدرسة والمجتمع المحلي المحـيط  اإلتصال لحل المشكالت ا

   .بها

فقـد   مجاالت الجدية في العملل على المركز الثاني فقد حصل مجال التحدي والتغيير أما

كانـت أعلـى   و .جداً وهي نسبة عالية) 4.22(ستجابة متوسط الحسابي لإلالت النتائج أن أظهر

فقرات حصلت علـى نفـس المتوسـطات     ثالثفي  متمثلةتربوي مستويات الجدية في العمل ال

الذي  ة بتلهف لالستمرار بالعمل/ة مستعد /استيقظ كمدير "المتضمنة ) 1( الفقرة رقموهي  ،الحسابية

ق في يساعدني التخطيط اإلداري المسب ) "4(والفقرة رقم  ،)4.45." (.توقفت عنده في المدرسة أمس

أتفاعل " والتي تتضمن  ،)8(وباإلضافة إلى الفقرة رقم    ،)4.45( " .ةمواجهة المشكالت المستقبلي

فني يحتـاج إلـى   هذا المجال هو إداري ترى الباحثة أن و .)4.45("  مع عملي اإلداري بسهولة

المـدارس   ووبتحليل اإلستجابات التي قـدمها مـدير   ،مهارات فنية عالية لدى مديري المدارس

وفهـم   ،قدرة على تحمل المسؤوليةال ملديه المجال تبين أن ية في هذاالحكومية الثانوية الفلسطين

واتخاذ القرارات  ،رغبة في أداء الواجباتو ،وقدرة على اإلنجاز ،شامل لألمور اإلداريةعميق و

  .والقدرة على التنفيذ ،ط الجيدوالتخطي ،إضافة إلى السعي وراء األفكار الجديدة ،المناسبة

والطاقـة   ،والسـليمة  ،والشخصية القويمة ،والمعرفة ،والعلم ،اءوتضيف الباحثة أن الذك

والثقة بالقدرات الذاتية وكـذلك الثقـة بقـدرات     ،كلها عوامل تؤدي إلى الثقة بالنفس ،والمثابرة

لمؤسسـة  ذلـك أن العمـل فـي ا    ،صفات ال بد أن تجتمع في مديري المدارسوهي  ،اآلخرين

بسـبب   ،مديري المدارس ازدادت في اآلونة األخيـرة  واجبات التعليمية له طبيعة خاصة  كون

ضـرورة   وتجـد الباحثـة   ،النمو والتضخم اللذين حدثا في المؤسسة التعليمية الفلسطينية مؤخراً

فـي العمليـة   درين على التغيير وصناعة القرار قا ستوافر مديرين على قدرٍ عالٍ من الثقة بالنف

التعليمات من الجهاز المسؤول ويقعون تحـت رقابـة    مديري المدارس يتلقون بما أنو ،اإلدارية
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تصبح صناعة القرار من أجل التغيير  ،مباشرة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية

عملية صعبة تحتاج إلى تزويدهم بالمعلومات وتحليلها ودراسـة المؤشـرات وتحديـد البـدائل     

التعامل مع التغيير ليس باألمر السهل وذلك لصـلة  ف ،والحلول المناسبة من أجل المصادقة عليها

ن وأل ،التغيير بالتحدي للواقع الموجود ومساسه بأبعاد اإلنسان القيمية في لحظة مـن اللحظـات  

أو لنقول قـوانين وأنظمـة    ،رض ذات معالم مألوفة لهماد يميلون بطبعهم إلى السير على أاألفر

النتيجة ترتبط مباشرة ببيئة العمل التـي تسـعى إلـي    كون هذه  ،تحدد سير العملية اإلدارية لهم

، تطوير وتغيير نفسها باحثة عن التميز وما تحتاجه من قدرات عالية وإبداعية في سلوك المـدير 

 ،تصال اإلداري لمواجهة أي مشكالت مستقبلية طارئـة والتقويم واإل حيث القدرة على التخطيط

والمهارة التي أصبح المدير الفلسطيني يتمتع بهـا   من الخبرة والمعرفة وهذا يتطلب مستوى عالٍ

 ،جل تطـوير العمليـة التعليميـة التعلميـة    ألما يتلقاه من تدريبات وتوجيهات بشكل مستمر من 

والمدروس حيث المدير ذو العقلية والفكر  طوتطوير المدير ذاته في سبيل إحداث التغيير المخط

جل التغيير نحو بيئة أوهذا بحد ذاته التحدي من  ،ليعتمد عليه إلعطاء حكم معقو المستنير الذي

  .تربوية صحية مدرسية

تبة الثالثة حيث بلغت متوسطات لتزام والمشاركة على المرأما بالنسبة لحصول مجال اإل

نه أترى الباحثة و .قل من مجال التحدي والتغييرأ إال أنها عالية، وهي درجة )4.18(ستجابة اإل

لتزام طابع يغلب على النظام حس المسؤولية واإل سي بحب التغيير إال أنرغم تمتع المدير المدر

يجـابي علـى   إبعملهم وخططهم المدرسية لما لها من تأثير  يرينلتزام المدإالتعليمي فال بد من 

نتماء والدافعية والروح المعنوية والصـحة  وهذا ما نسميه اإل ،نشاطات المدرسة ومستوى تقدمها

األعمال والوظائف فيشارك بفاعلية في األنشطة والفعاليات  تجاه أداءإ المعلمينالنفسية للمديرين و

ويحرص على تفعيل المشاركة الفعالة في المؤتمرات والندوات والمشاغل  ،التي تنظمها مديريته

التربوية ذات العالقة بطبيعة مهنته اإلدارية من أجل استمرار نموه المهني وتحقيـق األهـداف   

كما يتيح الفرصة ألعضاء المجتمع المدرسـي إلسـتغالل طاقـاتهم     ،تعلمية المنشودةالتعليمية ال

يشرك المعلمين في صنع القرارات المالية ومواهبهم الشخصية ويتفاعل معهم بوضوح وسهولة ف

على مناخ المدرسـة والمعلمـين والطـالب     يجابياًإواإلدارية داخل المدرسة األمر الذي ينعكس 
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له القدرة على حث أعضاء المجتمع المدرسـي علـى إجـراء الدراسـات      كما أن يكون .كذلك

والبحوث الالزمة لمعرفة المشاكل والمعوقات التي تواجه المدرسة والعمل على إيجـاد الحلـول   

   .المناسبة لها

وتجد الباحثة من خالل تحليل استجابات مديري المدارس الحكومية الثانوية الفلسـطينية  

ولكـن   ،إدارياً واضحاً سعياً إلى تحقيق األهداف التعليمية التعلمية المنشودة أنهم يبذلون مجهوداً

 ،ويزيد من اإلنتـاج  ،أال يجب أن تقابل هذه الجهود بقليل من التقدير والتحفيز الذي يشجع األداء

وإرشـادهم وإثـارة    ،مديري المدارس في توجيه العاملين معهم من معلمـين وإداريـين  ويحفز 

تحت ضغوط نفسـية لكثـرة    إن العمل. ؟والبدائل الجديدة  رهامهم وإثراءهم باألفكاوإل ،دافعيتهم

الطلبات والمسؤوليات التي تلقيها وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية على مديري المدارس 

المدارس بمجموعة إدارية مساندة له  ييجب أن يعاد النظر إليها بمحاولة تخفيفها أو تزويد مدير

والذي قد يخفف مـن األعبـاء    ،المدرسي واإلنتاج األداءوتعمل على تطوير  اإلداريعمله في 

مما  .وأحياناً اإلحباط ،الملقاة على عاتق مديري المدارس الفلسطينية مسببة لهم اإلرهاق والتعب

كالميل إلى التعامل مع المجتمـع   ،تضره إلى تغيير اتجاهاته وسلوكاته عما يجب أن تكون عليه

الحاجات الشخصية وما يترتب عليه من عدم اإللتـزام   بإشباعواإلنشغال  ،مدرسي بطريقة آليةال

مباشر للضـغوط المتزايـدة   كرد فعل النفسي وهنا تبدأ ما تسمى ظاهرة اإلحتراق  .بالمسؤولية

جتمع الفلسطيني نظـراً لتـراكم   والتي باتت تظهر بالتدريج في الم ،الناتجة عن األعباء اإلدارية

لدى  والشد العصبي حيث يرتفع مستوى اإلجهاد النفسي ،من العوامل المحيطة بمناخ العمل ٍدعد

    .وصوالً بهم إلى ما بينته الدراسة اإلحتراق النفسي مديري المدارس

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية -2

  :ونصت الفرضية الثانية على    

بـين   )α  =0.05(عند مسـتوى الداللـة    إحصائيٍة ذات داللٍة إرتباطيةال توجد عالقة 

) طرة والـتحكم والسـي  ،لتـزام والمشـاركة  التحدي والتغيير، واإل(في العمل  مستويات الجدية
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وتبلد الشعور، ونقـص الشـعور    ،نفعالياإلجهاد اإل(فسي بأبعاده الثالثة حتراق النومستويات اإل

  .الضفة الغربية في محافظات شمال الحكومية الثانوية لدى مديري المدارس) نجازباإل

وجود عالقة سلبية دالة إحصائياً بين مسـتويات مفهـوم    )9(الجدول لقد أظهرت نتائج 

لـدى مـديري المـدارس     حتراق النفسي بأبعاده الثالثةدية في العمل و مستويات مفهوم اإلالج

ارتبـاط بـين متغيـر    أي أن هنالك  محافظات الشمال في الضفة الغربية،الحكومية الثانوية في 

وترى الباحثة أن هذا اإلرتباط طبيعي في حال توفر  ،ومتغير اإلحتراق النفسي ،الجدية في العمل

لدينا مديرين على مستوى عالٍ من الجدية لكن دونما مقابل مادي أو معنوي سواًء كانت حـوافز  

،ممـا يشـعرهم   تميزينمالية أو شهادات تقديرية تُعطى للمديرين الجديين والم تآكافعلى شكل م

 ،وتدني في مستوى دقة أداء العمل الذي يقوم بـه  ،وفقدان الحماس للعمل ،بخيبة األمل واإلحباط

حيث تقل الدافعية لديهم والرغبة في البحث عن طرق  ،وفقدان اإلهتمام بالطالب والمدرسة ككل

الـذي   ،حتراق النفسيوتتجمع هذه األعراض لتشكل بالتالي ظاهرة اإل ،جديدة في العمل اإلداري

وضعف القـدرة   ،وتدني حتى العالقات االجتماعية ،يؤدي إلى الشعور بالتعب الجسمي والنفسي

   .وتحقيق األهداف الخاصة بالعملية التعليمية التعلمية ،على اإلنجاز والعطاء

وإذا ما تحدثنا عن مديري المدارس الحكومية الثانوية في محافظات الشمال في الضـفة  

فيتفـاعلون   ،ويتطلعون دائماً نحو األفضل ،نجدهم يتمتعون بدرجة عالية جداً من الجدية ،يةالغرب

فيشركهم في صنع القرارات المالية اإلدارية  ،مع عملهم اإلداري بالتشارك مع زمالئهم المعلمين

ظمها التي تن والفعالياتكما يشارك مدير المدرسة الفلسطيني بفاعلية في األنشطة  ،داخل المدرسة

إال أن  ،ويضع الخطط المدرسية وينظم البرامج ويلتزم بالتشريعات واللوائح واألنظمـة  ،المديرية

فالظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها الشـعب الفلسـطيني قـد     ،الحوافز تدفعه للعمل الجاد

المـنح   تعتبرها الباحثة مبررا ًً إلستمرار مطالبة مديرين المدارس برفع أجورهم أو تقديم بعض

  .التي تساعدهم على الوقوف في ظل الظروف االقتصادية الصعبة
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   :لثةالنتائج المتعلقة بالفرضية الثامناقشة . 3

  :على لثةونصت الفرضية الثا

فـي متوسـط    )α  =0.05(عند مسـتوى الداللـة    إحصائيٍة ال توجد فروق ذات داللٍة

الحكومية الثانوية في محافظات شمال  ستجابات مديري المدارس للجدية في العمل في المدارسإ

  . جتماعيفة الغربية تعزى لمتغير النوع اإلالض

 α(فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللـة  عدم وجود ) 10(يتضح من الجدول 

ستجابات مديري المدارس للجدية في العمل فـي المـدارس الحكوميـة    إفي متوسط ) 0.05= 

لتـزام  في مجالي اإل ،جتماعيفة الغربية تعزى لمتغير النوع اإلالثانوية في محافظات شمال الض

=  α(بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  ،والسيطرة والتحكم ،والمشاركة

 ،ستجاباتهم في مجال التحدي والتغيير، والدرجة الكلية للجدية فـي العمـل  إفي متوسط ) 0.05

  .ح الذكورولصال ،جتماعيلمتغير النوع اإل

على إثبات وجودهـا،   موضحةً قدرتها ،بأن النتيجة جاءت منصفة للمرأةوترى الباحثة 

وهذا يدفعها لبذل كثيـر   والمجاالت اليوم تمتلك خبرة كبيرة في كثير من األعمال أن المرأة حيث

قيـود  كبيًرا من التميز رغـم الكثيـر مـن ال    ما يعطيها قدًرا ،من الجهد لتأكيد كفاءتها وقدرتها

كن يجـب أال  ل ،وتحمِّلها مسؤوليات إضافية ومهمة ،وزوجة والعوائق التي تعترض طريقها كأم

هناك مواصـفات   إال أنقليالت  ورغم أنهن ،نغفل أن هناك سيدات لهن تأثير في شؤون اإلدارة

حاجة إلى شخصية قوية في التفكير ب التحديمسألة  علًما بأن ،تؤهل بعضهن كإداريات متميزات

  .وهذه الصفات يمتلك الرجل اإلداري الناجح الكثير منها ،العاطفة نسياق وراءدم اإلعو

توجـد   أنـه ال  حيث وجـد  )2006(مع نتائج دراسة القاروط الدراسة نتائج هذه وتتفق 

كـولينز   وتختلـف مـع دراسـة     .جتمـاعي تعزى لمتغير النوع اإل إحصائيةفروق ذات داللة 

)Collins, 1992( مهما للتنبؤ بتعـديل   الجنس يعتبر عامالً أننتائج المن خالل  أشارتي والت

  .أن هنالك عالقة سلبية بين الجدية وتعديل السلوك أيضاًوقد وجد  ،السلوك
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  :رابعةالنتائج المتعلقة بالفرضية المناقشة . 4

   :رابعة علىونصت الفرضية ال

فـي متوسـط    )α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة   

ستجابات مديري المدارس للجدية في العمل في المدارس الحكومية الثانوية في محافظات شمال إ

  .الضفة الغربية تعزى لمتغير المؤهل العلمي

 One-Way(تحليـل التبـاين األحـادي     سـتخدمت الباحثـة  إولفحص الفرضية، فقد 

ANOVA(، تائج الجدولينون )تبين ذلك) 12(و )11.   

   توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة  أنه ال ) 12(ن الجدول يتضح مو

)α  =0.05(  ستجابات مديري المدارس للجدية في العمل في المـدارس الحكوميـة   إفي متوسط

وهذه النتيجة تتفق مـع   .الثانوية في محافظات شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير المؤهل العلمي

بين درجـة   إحصائيةأظهرت أنه ال توجد فروق ذات داللة  التي) 2001(نتائج دراسة القدومي 

  .)Angel , 1997(آنجل بينما تختلف نتائجها مع دراسة  .الجدية في العمل والمؤهل العلمي

أن مديري المـدارس   إلىأن السبب وراء هذه النتائج المتطابقة يعود  إلى وتشير الباحثة

لمتغيـر   اًواحدة ال تختلف في مسؤولياتها وصعوباتها تبع ريةإداالحكومية الثانوية يعيشون بيئة 

 المدارس يريختيار مدإعتبار عند ب تلك المعايير التي تؤخذ بعين اإلذلك بسبو ،المؤهل العلمي

عتمد علـى الخبـرة   والذي ي ،وذلك للسن الحرج الذي سيتعاملون معه الثانويةخاصة  الحكومية

 تالمؤهال تأثير  إلى إضافة ،وحسن السيرة والسلوك ،األداءفاءة وك ،الطويلة في التربية والتعليم

طالع ، واإلاألبحاث من خالل إجراءيتسابقون لرفع درجتهم العلمية  يرينالمد أصبحالعلمية التي 

 اإلقبـال  إلـى  إضافة ،وحضور المؤتمرات التربوية ،على تطورات التكنولوجيا التربوية الحديثة

والكفـاءة   األداءترفع من درجـة   أنمن شأنها  األموركل هذه و ،لُعلياا الدراساتالمتزايد على 

  . اإلدارية
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  :خامسةالنتائج المتعلقة بالفرضية المناقشة . 5

   :خامسةونصت الفرضية ال

فـي متوسـط    )α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة   

ل في المدارس الحكومية الثانوية في محافظات المدارس لدرجة الجدية في العم إستجابات مديري

  .شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير الخبرة اإلدارية

 ،)One-Way ANOVA(تحليل التباين األحادي ستخدمت الباحثة إ ،ولفحص الفرضية

توجد فروق ذات داللـة إحصـائية   أنه ال ) 14(الجدول وأظهرت نتائج  ،اإلداريةلمتغير الخبرة 

ستجابات مديري المدارس للجدية في العمـل فـي   إفي متوسط  )α  =0.05(داللة عند مستوى ال

  .المدارس الحكومية الثانوية في محافظات شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير الخبرة اإلدارية

 ،)2006(القاروط دراسة ونتائج  )2001( واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة القدومي

  .)2010( دراسة الحلوواختلفت نتائجها مع نتائج 

لمـديري  " ختيـار بحسـن اإل " ما يسـمى  إلىقرب أوترى الباحثة أن هذه النتيجة تكون 

بها  ونالمدارس الحكومية الثانوية بناء على الكفاءات التي تتشكل بفعل الخبرة التربوية التي يمر

والتي يكون لها  ،يبإضافة إلى المعارف التي تتشكل لديهم بعد عملية التدر ،قبل العملية اإلدارية

الجدية  إلىوتراكم هذه الخبرات والمعارف تؤدي بالتالي  ،في تطوير أداء المدرسة تأثير واضح

والمخرجات التعليميـة كنتـائج    ،ويمكن لها أن تظهر من خالل مؤشرات مثل الجودة ،في العمل

  .ونجاح التغيير ،امتحانات الثانوية العامة

  :سادسةالفرضية الالنتائج المتعلقة بمناقشة . 6

  : سادسةونصت الفرضية ال

فـي متوسـط    )α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة   

ستجابات مديري المدارس للجدية في العمل في المدارس الحكومية الثانوية في محافظات شمال إ

  .الضفة الغربية تعزى لمتغير الراتب الشهري
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 ،لفحص الفرضـية ) One-Way ANOVA(التباين األحادي تحليل  ستخدمت الباحثةإ

في  )α  =0.05(إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 19(يشير الجدول و

ستجابات مديري المدارس للجدية في العمل فـي المـدارس الحكوميـة الثانويـة فـي      إمتوسط 

في الدرجة الكليـة للجديـة فـي     ،يالراتب الشهرمحافظات شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير 

ولصـالح   ،)شـيقل  3000أقل مـن  ( و) شيقل 3500أكثر من (بين أصحاب الرواتب  ،العمل

الظـروف المعيشـية    إلىالباحثة هذه النتائج  وتعزو ).شيقل 3500أكثر من (أصحاب الرواتب 

 بآخر أوكل قتصادي يؤثر بشإالصعبة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني من غالء معيشي ووضع 

ألن يختلف  تعتبر هذه النتيجة مبرراً الباحثة ال أن إال ،الوظيفي بجميع مجاالت العمل األداءعلى 

وتختلف نتائج هذه الدراسـة   .لحساسية المهنة نظراً ،خاصة في المجال التربوي ،اإلداري األداء

  .)2001(وقدومي ) 2006(القاروط مع نتائج دراسة 

   :ابعةتعلقة بالفرضية السالنتائج الممناقشة . 7

  :على بعةونصت الفرضية السا

فـي متوسـط    )α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة   

ستجابات مديري المدارس للجدية في العمل في المدارس الحكومية الثانوية في محافظات شمال إ

  . الضفة الغربية تعزى لمتغير موقع المدرسة

ـ  لمجمـوعتين مسـتقلتين   " ت"سـتخدمت الباحثـة اختبـار    إفقـد   ،يةولفحص الفرض

Independent T-test .  

 α(فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة عدم وجود ) 20(الجدول وتشير نتائج 

ستجابات مديري المدارس للجدية في العمل فـي المـدارس الحكوميـة    إفي متوسط ) 0.05= 

وتعتقد الباحثة هنـا أن   .فة الغربية تعزى لمتغير موقع المدرسةالثانوية في محافظات شمال الض

صغيرة مرتبطة بالمدينة األم فهـي   التطور العمراني الذي دخل القرى الفلسطينية جعل منها مدناً
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فالمـدارس مـزودة    ،للسكان وهناك رعاية واضحة بمجال التعليممزودة بكافة الخدمات الالزمة 

   .ية والتكنولوجية التي تجعل منها صورة مطابقة للمدارس في المدينةوالوسائل العلم باإلمكانيات

  :لنتائج المتعلقة بالفرضية الثامنةامناقشة . 8

   :ةونصت الفرضية الثامن

فـي متوسـط    )α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة   

مية الثانوية في محافظات شمال ستجابات مديري المدارس للجدية في العمل في المدارس الحكوإ

  .الضفة الغربية تعزى لمتغير عدد طالب المدرسة

 α(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة أنه ال ) 22(يتضح من الجدول 

ستجابات مديري المدارس للجدية في العمل فـي المـدارس الحكوميـة    إفي متوسط  )0.05= 

وترى الباحثة أن  .الغربية تعزى لمتغير عدد طالب المدرسةالثانوية في محافظات شمال الضفة 

ختلف يعود إلى أن الجهد اإلداري المبذول في مدرسة عدد طالبها كبير ال يقد فروق  عدم وجود

فالمسؤوليات واألعمال اإلدارية موحـدة   ،في مدرسة عددها قليل عن الجهد الذي يبذله المديرين

باختالف عدد الطـالب فـي    أداءه اد في عمله والمنتج ال يختلفلكال الطرفين بالتالي المدير الج

المدير عن واجبه في حال كان عدد الطـالب   يؤدي إلى عزوففليس هنالك أي مبرر  ،المدرسة

  .المهم في النهاية هو مخرجات المدرسة وأداءهاف .أو قليل ليحبطه ،كبير فيرهقه

   :تاسعةالنتائج المتعلقة بالفرضية المناقشة . 9

  :على تاسعةونصت الفرضية ال

فـي متوسـط    )α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة   

ستجابات مديري المدارس للجدية في العمل في المدارس الحكومية الثانوية في محافظات شمال إ

  . الضفة الغربية تعزى لمتغير التخصص في البكالوريوس
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فروق ذات داللة إحصـائية علـى مسـتوى    عدم وجود  إلى) 23(الجدول  شير نتائجت 

ستجابات مديري المدارس للجدية في العمـل فـي المـدارس    إفي متوسط ) α  =0.05(الداللة 

 .الحكومية الثانوية في محافظات شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير التخصص في البكالوريوس

والكفاءة فـي   ،لخبرة في مجال التدريسومعايير تعتمد على ا أسسٍمن  إلختيار المديرينذلك لما 

 اإلداريومن ثم خضوعهم لدورات تدريبية في مجال تطوير العمـل   ،ومصداقية العمل ،األداء

ويبقى الفرق هو في درجة جديتهم في العمل ومـدى   ،مما يلغي أي فارق في التخصصات لديهم

  . عليه إقبالهم

  :مناقشة األسئلة الموضوعية

  : ى ما يليونص السؤال األول عل

  .ي ثالثة أسباب تجعل المدير غير جدي في عمله/أذكر – 1س

أن هنالك مشكلة يواجهها اإلداري فيما يخص القوانين التـي  ) 24(الجدول  وتشير نتائج

فنجده إما ليس لديه  غير جدي في عمله هتجعل العالي الفلسطينية تصدرها وزارة التربية والتعليم

 ،اإلداريةكثر المسؤوليات و  ،عدم واقعية القوانينأو يشكو من  ،وانينمعرفة وفهم للتعليمات والق

 في المقابل وفي نفس الوقت قد يشكو اإلداري الجديد من... عدم وجود تعليمات واضحةأو حتى 

وهذه تشكل ما نسـبته   ،ضعف ،تهانعدام شخصيوبالتالي التخطيط القدرة على عدم و ،قلة الخبرة

  .المديرين إستجاباتمن نسبة %) 23(

 ،قلة الحـوافز  ،نقص الدعم المادي والمعنوي %)26(أما ما تشكله النسبة األعلى وهي 

   .وعدم التقدير، التمييز بين الموظفين اإلهمال

ستجابات كون العمـل  هذه اإل إلىالمدارس  يريمد إشارةالسبب وراء  أنوترى الباحثة 

ويتطلـب قـدرات    ،السيطرة والتحكم والتغييرفي  اإلبداعيةيشكل تحدياً لقدرات المدير  اإلداري

 ،وليس فقط بالجوهر والمظهـر  ،التغيير المطلوب إحداثكما يتطلب  ،أفضلعالية وتفوق وأداء 

القـدرة علـى    إلـى  إضـافة  ،من المعرفة والخبرة والمهارة مستوى عالٍ إلىهذا كله يحتاج و
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وكـون   ،الخلل لعالجها أماكنكما يتطلب مهارات تشخيصية للتعرف على  ،تصالالتواصل واإل

ن منحـه  فـإ  ،ً معينة حدودايتخطى  أنالمدرسة مؤسسة تخضع لقوانين محددة ال يمكن للمدير 

ي التغيير والتطوير تبقـى  الفلسطينية ف العالي بعض الصالحيات من قبل وزارة التربية والتعليم

خـالل   مـن  ،المدارس لىذلك لوجود الرقابة الدائمة ع ،أصالًلم تكن غير موجودة  إن محدودة

أنـه  النفسية التي يمر بها المدير المدرسـي يـرى    اتكل هذه الضغوطف ،عمل المشرفين الدائم

حتياجاتـه  إراتب يوازي عملـه ويلبـي    إلىفهو يحتاج  ،لى الكثير من الحوافزيحتاج بالمقابل إ

 وأسرته زق تعينهللر أخرىعن التفكير بمصادر  وليبقى بعيداً ،للعيش بكرامة أسرتهحتياجات إو

  .على قضاء ما تبقى من الشهر محتفظاً  بماء وجهه

  مناقشة السؤال الثاني ونصه

  :لديك نفسياً حتراقاًإفي عملك تسبب  أسبابي ثالثة /أذكر -2س

المـدارس الثانويـة    ى مديرينفسي لدلا حتراقاإل أسباب) 25(الجدول  نتائج ترأشاو

عتداء اإلو ،األمور أولياءعدم تواصل و ،ضعف التحصيل(المشاكل الطالبية  الحكومية فقد شكلت

 .)على الممتلكات المدرسية

إلـى   أو أن إشارة العديد من المديرين ،رتفاع هذه النسبةإأن السبب وراء وترى الباحثة 

أصـعب   والتي تُعد مـن تدني مستوى التحصيل الدراسي ك ،ت الطالبيةشكالملل يعودهذه النقطة 

 قتصادية وإ ألن أسبابه متعددة ومتشابكة وله أبعاد تربوية و ،وعالجاً صاًخيالمشكالت فهماً  وتش

ضع الصحي الجسدي الذي يتأثر بسبب مرض أصاب فأحياناً  يكون للو ،وثقافية ونفسية جتماعيإ

قد  األحيانوفي بعض  .وألحق به أثارا سلبيه وأدى إلى تأخره أو تدني تحصيله الدراسي البالط

لرفـع  جهـده   بن لبذلبب المباشر في ضعف التحصيل بسبب ضغطها على اإلتكون األسرة الس

مما يؤدي إلى نتيجة  ،الشخصيةه عتبار قدراته العقلية وميولباإل دون األخذ لديه مستوى اإلنجاز

دوراً أو تعاني منهـا   ،ر بها األسرةجتماعية والمادية التي تماإل الظروف تلعبكما . عكسية لديه

لتحسين  الطالب بحيث يبدأ بالتسرب أو التغيب عن المدرسة لكي يساعد أهله على تحصيل اًرؤثم
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وقد يكون المنهاج المتبع والنظام التعليمي  .أو يوفر المصروف الذي يأخذه ،قتصاديوضعهم اإل

وإعداده وقدراته واألسلوب التدريسي الذي يسـتعمله وطريقـة    واألساليب أو المعلم وشخصيته

الظـروف السياسـية   أن ننسى  وال. ب في تدني تحصيل الطالب الدراسيسب تعامله مع الطالب

 ،فبسـبب الخـو   وعدم االستقرار النفسـي  ،الفلسطيني عالتي يعيشها المجتم واألسباب األمنية

وسـائل اإلعـالم    إضافة إلـى  .التي تمر بها المنطقة السياسية نتيجة لألوضاع ،والتوتر ،والقلق

وهذه  الهامة في حياته وإهمال الجوانب تستهان به في إضاعة الوقُيال  تلعب دوراً التيالمختلفة 

غير مرغوب  تبلور سلوكو ،األسباب مجتمعه تؤدي إلى ضعف التحصيل الدراسي لدى الطالب

نتشار ظاهرة العنف والعقاب البدني واللفظي داخل المدرسة إؤدي إلى مما ي ،المدرسة فيه داخل

  .الطالبواألسرة والمحيط الذي يعيش فيه 

 عـن  هنصـراف إنشغاله وإاآلخرين التي تؤدي إلى  ةبعالقة الطالب مع الطلولن ننسى 

خاصة في مثل هذا  اإلنجاز المدرسي لكونها عالقة سلبية في جوهرها فتؤدي إلى ترك المدرسة

 بالنسبة لعالقته مع المعلمين القائمة على العنف والقسوة والعقـاب والـذي   كذلك ،السن الحرج

فيما بيـنهم إذا   وأيضا عالقة المعلمين ،يؤدي إلى ترك المدرسة بصورة دائمة أو متقطعةبدورة 

عتداء على ممتلكـات  فقد يلجأون أحياناً إلى اإل ،كانت سلبية فإن الطالب هم الذين يدفعون الثمن

  .التخريب والتدميرالمدرسة ب

 ،لـدى أبنـائهم  مدرسة في تحديد نقاط الضـعف  للضرورة مشاركة الوالدين  وهنا تأتي

داخل وخارج المنـزل   م من خالل متابعة األبناءمساندة األب لأل و ،المشكالت الدراسية ومعرفة

وهنا تكمن المشكلة وهي عدم وجود متابعة من قبـل   .والعمل على تحفيزهم بما سينالونه بتفوقهم

 ،ن على حال أبنـائهم طمئناون بالزيارات الدورية للمدرسة لإلأولياء األمور ألبنائهم فهم ال يقوم

مديرها ومعلميها وحتى المدرسة بمما يعرض  ،سواء كان بدافعٍ شخصي أو بدعوى من المدرسة

حباط فتجد المدير يتخبط لعدم حضور سوى ولي أمرٍ واحد أو ثالثـة مـن خمسـين    األبناء لإل

  .مدعواً
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 مكـن الربط بين المدرسة والبيت أمر ضروري حيث أن ذلـك ي  وتشير الباحثة إلى أن

فـذلك   ،المدرسة من تقويم المستوى التحصيلي لألهداف التعليمية ويحقق أفضل النتائج العلميـة 

 السويةغير  يساعد المدرسة على تقويم السلوكيات الطالبية ويعينها على تالفي بعض التصرفات

المدرسة يسـاعد   وكذلك فإن تواصل أولياء األمور مع ،بعض الطلبة سلوك التي ربما تظهر في

ويسهم أيضـاً   ،على توفر الفرص للحوار الموضوعي حول المسائل التي تخص مستقبل األبناء

المدرسة وإيجاد الحلـول   في حل المشاكل التي يعاني منها التالميذ سواًء على مستوى البيت أو

المثلـى التـي    ةوالمدرسة لن ترى الثمـر  وإذا فقدت العالقة أو الشراكة بين البيت .المناسبة لها

تزداد صالت أولياء األمور بها ويزداد تعـاونهم   حيث أن المدرسة الناجحة هي التي ،مح لهانط

  .وإيجاد الحلول المشتركة لمشكالت أبنائهم ،في المشاركة في التغلب على الصعوبات وتآزرهم

يجب أن يكون هنالك آلية لجذب أولياء األمور إلى المدارس تحددها وزارة التربيـة   إذن

من خالل الرجوع إلى األبحاث والدراسات التي يقـوم بهـا طـالب     لعالي الفلسطينيةا والتعليم

جـل  أالجامعات خاصة الدراسات العليا لما فيها من عرض مستفيض لألسباب والحلـول مـن   

  .النهوض بالمستوى العام للتعليم ورفعه

مـدير   كل هذه الجهـود التـي يبـذلها    أن وبناًء على استجابة المديرين الباحثة رى تو

للمجدين  ماديةكانت معنوية أو  سواءًً حوافزالمشكالت الطالبية تحتاج إلى بعض ال لحلالمدرسة 

ألنهـا   ،سهم في تطوير بنية اإلنتاجمما ُي ،حترام والتقدير والتشجيع من اآلخرينواإل ،في عملهم

لعـاملين نحـو   والتصميم في أذهان وسلوك األفراد ا اتؤدي بالتأكيد إلى حالة من الشعور بالرض

  .العمل واإلنتاج
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  التوصيات

  :في ضوء ما تقدم من نتائج خرج البحث بعدة توصيات هي

توصي الدراسة متخذي القرار بوزارة التربية والتعليم الفلسطينية بتخفيف العبء الوظيفي  .1

وذلك بتوفير جهـاز إداري كامـل    ،المدارس الثانوية الحكومية يريالملقى على عاتق مد

 .دير في أعماله وتسهيل مهمتهيساعد الم

مادية ومعنوية لرفـع   مكافآت إيجادلألجور والرواتب تتسم بالموضوعية و  وضع هيكلية .2

 .الوضع االقتصادي للعاملين في المجال التربوي

 .األمور لمزيد من التعاون مع المدرسة أولياءطرق مناسبة الستقطاب  إيجادالعمل على  .3

 والجامعات الفلسـطينية  العالي الفلسطينية ة التربية والتعليمبين وزار التنسيق والتعاون ما .4

 .العملية التعليمية التعلمية البحوث التربوية في تطوير رجل استثماأمن 

كما توصي الدراسة وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية بضـرورة المسـاعدة فـي     .5

عد مديري المدارس على تحقيـق  تطوير البرامج اإلرشادية المناسبة التي يمكن لها أن تسا

 .تكيف مهني أفضل

  :توصيات عامة 

 ،بهة لهذه الدراسة في قطاع غزة ومحافظات جنوب الضـفة الغربيـة  دراسة مشاإجراء  .1

 .جراء مقارنة بين نتائج الدراستينوإ

 .والجدية في العمل ،إجراء دراسة تربط ما بين الدافعية والقدرة على اإلنجاز .2

  .محافظة عليها وتنميتهال لدى مديري المدارس للي العمتعزيز درجة الجدية ف .3
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  المالحق

 

  أسماء أعضاء لجنة التحكيم  ) 1(ملحق 

  لفقرات االستبانة نحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية واإل)    2(ملحق 

  انةالصورة األولية لإلستب  )3(ملحق 

  الصورة النهائية لإلستبانة  )4(ملحق 

  كتاب عميد كلية الدراسات العليا إلى وزارة التربية والتعليم  )5(ملحق 

  كتاب وزارة التربية والتعليم إلى عميد كلية الدراسات العليا  )6(ملحق 

كتب مديريات التربية والتعليم إلى مديري المدارس الحكومية   )7(ملحق 

  الثانوية
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  )1(ق ملح

  أسماء أعضاء لجنة التحكيم

  الدكتور أحمد عوده جامعة النجاح الوطنية

  الدكتور حسن تيم جامعة النجاح الوطنية 

 الدكتور سعيد شواهنه جامعة النجاح الوطنية 

  الدكتور صالح ياسين جامعة النجاح الوطنية

  أيوب جامعة النجاح الوطنية مالدكتور عبد الكري

  عة النجاح الوطنيةالدكتور علي حبايب جام

  الدكتور علي زهدي جامعة النجاح الوطنية

  الدكتور غسان الحلو جامعة النجاح الوطنية

  الدكتور فواز عقل جامعة النجاح الوطنية

  الدكتور محمود الشخشير جامعة النجاح الوطنية

  الدكتور معروف الشايب جامعة النجاح الوطنية

  بيت لحم –لمفتوحة الدكتور نائل عبد الرحمن جامعة القدس ا

  نابلس -الدكتور يوسف ذياب جامعة القدس المفتوحة 
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  )2(ملحق 

  نحرافات المعيارية لفقرات مجال التحدي والتغييرالمتوسطات الحسابية واإل :)1(جدول ال

 الفقرةالرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الجدية

1 
ار بالعمـل  ة بتلهف لالسـتمر /ة مستعد /استيقظ كمدير

  .الذي توقفت عنده في المدرسة أمس
 عالية جداً  0.65  4.45

 عالية جداً  0.56  4.41  .أراعي التنوع في أنشطة عملي كمدير في المدرسة 2

 عالية  0.87  3.86  .يسمعني رؤسائي معظم الوقت 3

4 
يساعدني التخطيط اإلداري المسـبق فـي مواجهـة     

  .المشكالت المستقبلية
 ية جداًعال  0.56  4.45

 عالية  0.63  4.07  .أستطيع كمدير تغيير ما سيحدث غدا بما أفعله اليوم 5

 عالية  1.12  3.11  .التغيير في برنامجي اليومي يسبب لي عدم االرتياح  6

7 
أتقدم لوظائف أخرى حتى لو كنت جادا فـي عملـي   

  .اإلداري
 عالية  1.16  3.63

 عالية جداً  0.48  4.45  .أتفاعل مع عملي اإلداري بسهولة  8

9  
تعد الخبرات العملية التي من اجتهاداتي الشخصية هي 

  .األفضل
 عالية  1.21  3.48

 عالية  0.67  3.93  .أشعر بالضيق الستغالل معظم المديرين من مسئوليهم  10

11  
أفضل وضع قوانين جديدة تتيح الفرصة لترقية مـدير  

  .ما
 عالية  0.96  4.06

 عالية  0.73  3.85  .وبةأستطيع تحقيق طموحاتي بصع  12

 عالية  1.12  3.42  اعتقد أن كل ما في الحياة مقدر له أن يحدث  13

14  
أرى أن المدير ذو العقلية والفكر المستنيرُ يعتمد عليـه  

  .إلعطاء حكم معقول
 عالية جداً  0.62  4.34

15  
أعمل بجدية في إدارة المدرسة لكن االعتراف والتقدير 

  .كله لإلدارة العليا
 عالية   1.09  3.42

  جداً عالية 0.35  4.22 الدرجة الكلية لمجال التحدي والتغيير
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  لتزام والمشاركةحرافات المعيارية لفقرات مجال اإلنالمتوسطات الحسابية واإل): 2(جدول ال

 الفقرةالرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الجدية

1 
اآلخـرون   أمتنع عن الدخول في النقاش عندما يكـون 

  .مرتبكين بما يقصدون قوله
 عالية  1.02  3.55

2 
من المهم أن تكون جديا في العمل ألن األمور قـد ال  

  .تصبح صحيحة في أي حال من األحوال
 جداً عالية  0.66  4.26

 عالية  1.05  3.31  . الشيء المثير الهتمامي كمدير هو أحالمي 3

 جداً عالية  0.62  4.47  .أجيب عن أي سؤال بعد التأكد من فهمي له 4

 جداً عالية  0.74  4.22  . أضع خططا عندما أكون متأكدا من إمكانية تنفيذها 5

 جداً عالية  0.76  4.22  .أنا حقا أتوق لإلدارة 6

7 
أتضايق إذا كنت مهتما بانجاز عمل معين وطلب منـي  

  .عمل شيء آخر
 عالية  0.82  3.95

8 
ف متـى  عندما أقوم بمهمة صعبة في المدرسـة أعـر  

  .أحتاج للمساعدة
 عالية  0.82  4.18

9  
أجد من الصعب تغيير رأي معلم أو موظف عن شيء 

  .معين
 عالية  0.90  3.56

 عالية  0.85  4.13  .تفكيري بنفسي كشخص حر يشعرني بالحيرة  10

 عالية  0.82  3.72  .أنزعج عندما يحدث تغيير في روتين حياتي اليومي  11

 عالية  0.71  3.97  .ل أشياء كثيرة لتصويب ذلكعندما أرتكب خطأ ما، أفع  12

 جداً عالية  0.56  4.30  .أمارس الجدية في العمل ألن ذلك يغير في األمور  13

14  
أشارك بفاعلية في األنشطة والفعاليات التـي تنظمهـا   

  .مديريتي
 جداً عالية  0.65  4.28

15  
أشارك في مناقشة السياسات واإلجـراءات الخاصـة   

  .ة والتعليمبمديرية التربي
 جداً عالية  2.01  4.35

16  
أشرك المعلمين في صنع القرارات المالية واإلداريـة  

  .داخل المدرسة
 جداً عالية   0.95  4.47

 عالية 0.32  4.18 االلتزام والمشاركةالدرجة الكلية لمجال
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  تحكم نحرافات المعيارية لفقرات مجال السيطرة والالمتوسطات الحسابية واإل): 3(جدول ال

 الفقرةالرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الجدية

1 
ة بالقوانين حتى لو تعارضت مع أفكـاري  /ألتزم كمدير

  .وقناعاتي
 جداً عالية  0.90  4.35

 عالية  0.79  4.04  .ألجأ إلى إهمال المشكلة كحل لها 2

 جداً عالية  0.68  4.32  .أفّضل األشياء التي تتطلب الجدية 3

4 
يجب إعطاء دعم مادي كامل من المجتمع لألشـخاص  

  .ذوي الجدية في العمل
 جداً عالية  0.92  4.55

 جداً عالية  0.56  4.35  .أعرف حقيقة أفكاري معظم الوقت 5

 جداً عالية  0.91  4.26  .النظريات غير الواقعية ال تثير اهتمامي 6

 عالية  0.88  3.95  .اعتقد أن العمل اإلداري ممل جدا 7

 عالية  0.84  3.96  . يغضب الناس مني ألسباب بسيطة 8

9  
يصعب تصديق األشخاص الذين يقولون إن العمل الذي 

  .يقومون به مفيد للمجتمع
 عالية  0.91  3.62

 عالية  0.81  3.88  .يمكنني ردع من يحاول إيذائي  10

 عالية  0.95  3.68  .اشعر أن معظم أيام الحياة ممتعة لي  11

 عالية  0.78  3.60  .اس يؤمنون باالنعزال لجذب نظر اآلخرينأعتقد أن الن  12

13  
أحاسب نفسي إذا قصرت فـي عملـي اإلداري فـي    

  .المدرسة
 عالية جداً  0.90  4.47

 جداً عالية  0.89  4.23  .تدفعني الحوافز للعمل الجاد  14

 عالية  0.98  3.44  .يلومني اآلخرون عند إخفاقي في إنجاز عمل ما  15

 عالية  0.42  4.15  .سؤولي إذا قصرت في العمليحاسبني م  16

 عالية   0.55  4.07  .الحث المتكرر يسهم في سرعة إنجاز العمل  17

 جداً عالية 0.40  4.36 السيطرة والتحكمالدرجة الكلية لمجال
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  )3(ملحق 

  الصورة األولية لإلستبانة

  

  نابلس/ جامعة النجاح الوطنية 

  كلية الدراسات العليا

  التربويةاإلدارة 

  

  ،،،أختي المديرة/أخي المدير 

   ،السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته وبعد

تقوم الباحثة بدراسة حول الجدية في العمل وعالقتها باإلحتراق النفسي لـدى مـديري   

وذلك استكماالً  لمتطلبات نيـل   ،المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية

ولتحقيق  ،كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية/ اإلدارة التربوية  درجة الماجستير في

  :أجزاء أربعة هدف هذه الدراسة تعرض عليكم الباحثة استبانة مكونة من

  .يتضمن المعلومات الشخصية الخاصة بك: الجزء األول

  .لقياس الجدية في العمل: الجزء الثاني

   .فسيلقياس اإلحتراق الن :الجزء الثالث

  .يتضمن سؤالين إنشائيين: الجزء الرابع

أرجو من حضراتكم التكرم باإلجابة عن األسئلة وأن تكون اإلجابات دقيقة وموضـوعية  

علماً  بان المعلومات الواردة فـي االسـتبيان ستسـتغل     ،لما لها من أهمية على نتائج الدراسة

   .ألغراض البحث العلمي فقط

  اونكمتعمع جزيل الشكر والتقدير ل

  الباحثة

  سنابل جرار
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  :معلومات عامة :الجزء األول

  :في المكان الذي ينطبق عليك )x(الرجاء وضع إشارة 

  :متغيرات الدراسة

       :االجتماعيالنوع  -1

  أنثى)   (         ذكر)   (

  :المؤهل العلمي -2

  بكالوريوس)   (    كلية مجتمع  دبلوم )   (

  فأعلىماجستير )   (   دبلوم عالي+ بكالوريوس )   (

 :الخبرة اإلدارية في العمل كمدير مدرسة -3

  سنوات 10 أقل من)   (     سنوات 5أقل من )   (

  سنة 15أكثر من )   (     سنة 15أقل من )   (

 :الراتب الشهري -4

  شيقل 3000 – 2500)   (     شيقل 2500أقل من )   (

 شيقل 3500أكثر من )   (   شيقل 3500 – 3001)   (

 :موقع المدرسة -5

 قرية)   (         ينةمد)   (

 :.....................عدد طالب المدرسة -6

 ..................:عدد موظفي المدرسة -7

  .................:التخصص في البكالوريوس -8

  :.............المحافظة -9
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  الفقرات الخاصة بقياس الجدية في العمل :الجزء الثاني

  تي تنطبق عليك في االستجابة ال )x(الرجاء وضع إشارة 
 Challengeالمجال األول التحدي والتغيير

  الفقرات  الرقم

بدرجة 

كبيرة 

  جدا

درجة 

  كبيرة

  بدرجة

  توسطةم

بدرجة 

  قليلة

بدرجة 

قليلة 

  جدا

1  
بتلهـف   ة/جـاهز ة /كمـدير استيقظ وأنـا  

  .الذي توقفت عنده بالعمل الستمرارل

          

2  
فـي   كمدير أراعي التنوع في أنشطة عملي

  .سةالمدر

          

            .معظم الوقت يسمعني مدير التربية والتعليم  3

4  
فـي   يسـاعدني  المسبق اإلداري التخطيط 

  .مواجهة المشكالت المستقبلية

          

5  
تغيير ما سوف يحدث غدا بما  كمدير أستطيع

  .أفعله اليوم

          

6  
عمل تغيير في برنامجي اليومي يسبب لـي  

  .عدم االرتياح

          

7  
كنت جادا  في التقدم للوظائف حتى لوأتردد 

  .اإلداريفي عملي 

          

            .أجد صعوبة في التفاعل مع عملي اإلداري  8

9  
تعد الخبرات العمليـة هـي األفضـل مـن     

  .اجتهاداتي الشخصية

          

  .ميتم استغالل معظم المدراء من مسؤوليه  10
  

          

11  
ة من شـأنها  وضع قوانين جديد تجنب يجب

  .ما فرصة ترقية مديرأن تمس 

          

12  
فـأنني لـم    اإلداري رغم جديتي في العمل

  .أستطع تحقيق طموحاتي

          

  اعتقد أن كل ما في الحياة مقدرا له أن يحدث  13
  

          

14  
ذو العقلية والفكر المسـتنير يمكـن    المدير

  .االعتماد عليه إلعطاء حكم معقول

          

15  
ال أن أعمل بجديـة فـي إدارة المدرسـة إ   

  االعتراف والتقدير كله لإلدارة العليا
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  الفقرات  الرقم

بدرجة

كبيرة 

  جدا

درجة 

  كبيرة

  بدرجة

  متوسطة

بدرجة 

  قليلة

بدرجة 

قليلة 

  جدا

 Commitmentااللتزام والمشاركة: المجال الثاني
أمتنع عن الدخول في النقاش عندما يكـون    16

  اآلخرون مرتبكين بما يقصدون قوله

          

ليس مهما أن تكون جديا فـي العمـل ألن     17

األمور ال تصبح صحيحة في أي حال مـن  

  األحوال

          

            الشيء المثير الهتمامي كمدير هو أحالمي   18
            أجيب عن أي سؤال بعد التأكد من فهمي له   19
أضع خططا عندما أكون متأكدا من إمكانية    20

  تنفيذها 

          

            لإلدارة أنا حقا أتوق  21
أتضايق إذا كنت مهتما بانجاز عمل معـين    22

  وطلب مني عمل شيء آخر

          

عندما أقوم بمهمة صعبة في المدرسة اعرف   23

  متى احتاج لمساعدة

          

أجد من الصعب تغيير تفكير ورأي مدير أو   24

  معلم عن شيء معين

          

تفكيري بنفسـي كشـخص حـر يشـعرني       25

  بالتعاسة

          

انزعج عندما يحدث تغيير في روتين حياتي   26

  اليومي

          

عندما أرتكب خطأ هناك شيء قليـل أفعلـه     27

  لتصحيح ذلك الخطأ

          

ال حاجة للجدية في العمل ألن ذلك لن يغير   28

  في األمور

          

 Controlالسيطرة والتحكم: المجال الثالث
 ة بالقوانين حتى لو تعارضـت /ألتزم كمدير  29

  مع أفكاري

          

  أحد طرق عالج المشكالت إهمالها  30
  

          

  أفضل األشياء التي تكون جادة  31
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  الفقرات  الرقم

بدرجة

كبيرة 

  جدا

درجة 

  كبيرة

  بدرجة

  متوسطة

بدرجة 

  قليلة

بدرجة 

قليلة 

  جدا
يجب إعطاء دعم مادي كامل من المجتمـع    32

  لألشخاص ذوي الجدية في العمل

          

            م الوقت ال أعرف حقيقة أفكاريمعظ  33
            النظريات غير الواقعية ال تثير اهتمامي  34
            العمل العادي ممل جدا  35
            يغضب الناس مني ألساب بسيطة   36
يصعب تصديق األشخاص الذين يقولون أن   37

  العمل الذي يقومون به مفيد للمجتمع

          

يمكننـي عمـل   إذا حاول أحد أن يؤذيني ال   38

  شيء يمنعه من ذلك

          

            معظم أيام الحياة غير ممتعة لي  39
أعتقد أن الناس يؤمنون بـاالنعزال لجـذب     40

  نظر اآلخرين

          

أحاسب نفسي إذا قصرت في عملي اإلداري   41

  في المدرسة
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  النفسي قالحترامقياس ماسالش ل/ الفقرات الخاصة بقياس اإلحتراق النفسي :الجزء الثالث

  في االستجابة التي تنطبق عليك  )x(الرجاء وضع إشارة 

  العبارات  الرقم
كل 

  يوم

مرات 

قليلة في 

  األسبوع

مرة 

كل 

 أسبوع

مرات 

قليلة 

في 

  الشهر

مرة 

أو أقل 

في 

  الشهر

مرات 

قليلة 

 بالسنة

ال 

أعاني 

  مطلقا

1  
أشعر باسـتنزاف انفعـالي   

  بسبب عملي بمهنة اإلدارة 

              

2  

أشعر مـع نهايـة اليـوم    

الدراسي باستنزاف طـاقتي  

  في العمل

              

3  

أتضايق كل صباح عنـدما  

أرى أنه من الواجب الذهاب 

  إلى المدرسة 

              

4  
أتفهم مشاعر الموظفين نحو 

  كثير من األمور بسهولة

              

5  

أشعر بأنني أتعامـل مـع   

الموظفين على أنهم أشـياء  

  وليسوا موظفين

              

6  

أؤمن بـأن اليـوم اإلداري   

ــي  ــاد ف ــعرني باإلجه يش

  تعاملي مع اآلخرين

              

7  
أعمل بفاعلية فيمـا يتعلـق   

  بمشكالت الموظفين

              

8  

أشعر أنني أحتـرق نفسـيا   

بســبب ممارســتي لمهنــة 

  اإلدارة

              

9  

أرى أن لي حضورا وتأثيرا 

في اآلخرين بسبب عملـي  

  في مهنة اإلدارة

              

10  

اد إحساسي بالقسوة تجاه ازد

النــاس بعــد أن أصــبحت 

  مديرا
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  العبارات  الرقم
كل 

  يوم

مرات 

قليلة في 

  األسبوع

مرة 

كل 

 أسبوع

مرات 

قليلة 

في 

  الشهر

مرة 

أو أقل 

في 

  الشهر

مرات 

قليلة 

 بالسنة

ال 

أعاني 

  مطلقا

11  
أشعر أن لعملي في اإلدارة 

  أثرا بالغا في قسوة عواطفي

              

12  

بدرجة عاليـة مـن    أشعر

النشاط والحيويـة خـالل   

  عملية اإلدارة

              

13  
يالزمني شعورا باإلحبـاط  

  بسبب عملي مديرا

              

14  

أدرك مستوى اإلجهاد الذي 

أعانيه بسبب عملي في مهنة 

  اإلدارة

              

15  
يندر أن أكترث لما يتعرض 

  له موظفي من مشكالت

              

16  

أتعرض لضـغوط شـديدة   

العمل المباشـر مـع    بسبب

  اآلخرين

              

17  

أملك القدرة علـى تهيئـة   

األجواء النفسـية المريحـة   

  والسهلة مع الموظفين

              

18  
تتجلى سعادتي في عملـي  

  عن قرب مع الموظفين

              

19  

أعتقد أنني استطعت تحقيق 

أشياء مهمة في عملي بمهنة 

  اإلدارة

              

20  

هناك إحسـاس يراودنـي   

ي على شـفا الهاويـة   بأنن

  بسبب عملي بمهنة اإلدارة

              

21  
ــكالتي   ــدوء مش ــه به أواج

  االنفعالية والعاطفية أثناء العمل
              

22  
يوجه لي الموظفون اللـوم  

  فيما يخص مشكالتهم
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  :عن السؤالين التاليين/ أجب: الجزء الرابع

  

  هلي ثالثة أسباب تجعل المدير غير جدي في عم/أذكر -1س

1- ..........................................................................................  

2- .......................................................................................... 

3- ..........................................................................................   

  

  ي ثالثة أسباب في عملك تسبب احتراقا نفسيا لديك/أذكر -2س

1- ..........................................................................................  

2- .......................................................................................... 

3- ..........................................................................................   
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  )4(ملحق 

  الصورة النهائية لإلستبانة

  جامعة النجاح الوطنية 

  كلية الدراسات العليا

  قسم اإلدارة التربوية

  ة /الفاضل ة المدرسة/حضرة مدير

  وبعد ؛  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

الجدية في العمل وعالقتها باالحتراق النفسي لدى :" بإجراء دراسة بعنوان فتقوم الباحثة

وذلـك اسـتكماالً     ،"مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربيـة 

ـ  اح لمتطلبات نيل درجة الماجستير في اإلدارة التربوية من كلية الدراسات العليا في جامعة النج

ولتحقيق هدف هذه الدراسة تعرض عليكم الباحثة استبانه مكونة مـن أربعـة    ،نابلس –الوطنية 

  :أجزاء

  .يتضمن المعلومات الشخصية: الجزء األول

  .لقياس الجدية في العمل: الجزء الثاني

   .لقياس االحتراق النفسي :الجزء الثالث

  .يتضمن سؤالين إنشائيين: الجزء الرابع

  :إلى وتهدف الدراسة

التعرف إلى درجة الجدية في العمل لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظـات   .1

 .شمال الضفة الغربية

التعرف إلى األسباب المؤدية إلى عدم الجدية لدى مديري ومديرات المـدارس الحكوميـة    .2

 .الثانوية في عملهم اإلداري

ات المدارس الثانوية في محافظـات  التعرف إلى درجة االحتراق النفسي لدى مديري ومدير .3

 .شمال الضفة الغربية

 .التعرف إلى األسباب المؤدية إلى االحتراق النفسي لدى مديري المدارس الثانوية .4
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التعرف إلى العالقة بين درجة الجدية في العمل لمديري ومديرات المدارس الثانويـة فـي    .5

 . محافظات شمال الضفة الغربية وبين االحتراق النفسي

التكرم باإلجابة علـى جميـع    -وأنتم أهل الثقة واألمانة العلمية  -أرجو من حضرتكم   

فقرات االستبانة بدقة وموضوعية تساعد على تحقيق أهداف الدراسة، علمـاً بـأن المعلومـات    

  .الواردة مخصصة ألغراض البحث العلمي فقط

  شاكرة لكم حسن التعاون

  الباحثة

  سنابل جرار

  :لومات الشخصيةالمع :الجزء األول

  :في المربع المناسب) √(الرجاء وضع إشارة 

  :متغيرات الدراسة

      : النوع االجتماعي -1

  أنثى)   (         ذكر)   (

  :المؤهل العلمي -2

     دبلوم عالي+ بكالوريوس )   (      بكالوريوس)   (

  ماجستير فأعلى)   (

 :الخبرة اإلدارية في العمل كمدير مدرسة -3

  سنوات 10 - 5 من)   (     سنوات 5أقل من )   (

  سنة 15أكثر من )   (   سنة 15 - 10من أكثر )   (

 :الراتب الشهري -4

  شيقل 3500 – 3000)   (     شيقل 3000أقل من )   (

  شيقل 3500 أكثر من)   (
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 :موقع المدرسة -5

 قرية)   (         مدينة)   (

  :عدد طالب المدرسة -6

   600 -300من )   (       300أقل من )   (

 600من  أكثر)   (

  :عدد موظفي المدرسة -7

   20 -10من )   (       10أقل من )   (

 20أكثر من )   (

 

  :التخصص في البكالوريوس -8

  طبيعيةعلوم )   (       علوم إنسانية)   (

  :المحافظة -9

   طولكرم)   (       جنين)   (     نابلس)   (

  سلفيت)   (     طوباس)   (     قلقيلية)   (
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  بقياس الجدية في العملالفقرات الخاصة  :الجزء الثاني

  مقابل كل فقرة تمثل وجهة نظركم ) √(الرجاء وضع إشارة 

  الفقرات  الرقم
موافق

  بشدة
  موافق

ال رأي 

  لي
  معارض

معارض 

  بشدة

 التحدي والتغيير:المجال األول  

1  

ــدير ــتيقظ كم ــتعد /اس ــف  ة/ة مس بتله

لالستمرار بالعمل الذي توقفت عنده فـي  

  .المدرسة أمس

         

2  
راعي التنوع في أنشطة عملي كمدير في أ

  .المدرسة

         

            .يسمعني رؤسائي معظم الوقت  3

4  
يساعدني التخطيط اإلداري المسبق فـي   

  .مواجهة المشكالت المستقبلية

         

5  
أستطيع كمدير تغيير ما سيحدث غدا بمـا  

  .أفعله اليوم

         

6  
التغيير في برنامجي اليومي يسبب لـي   

  .رتياحعدم اال

         

7  
أتقدم لوظائف أخرى حتى لو كنت جـادا  

  .في عملي اإلداري

         

           .أتفاعل مع عملي اإلداري بسهولة   8

9  
تعد الخبرات العملية التي من اجتهـاداتي  

  .الشخصية هي األفضل

         

10  
الستغالل معظم المـديرين   أشعر بالضيق

  .من مسئوليهم

         

11  
دة تتيح الفرصـة  أفضل وضع قوانين جدي

  .لترقية مدير ما

         

  .أستطيع تحقيق طموحاتي بصعوبة  12
  

         

13  
اعتقد أن كل ما في الحياة مقـدر لـه أن   

  يحدث

         

14  
أرى أن المدير ذو العقلية والفكر المستنير 

  .ُيعتمد عليه إلعطاء حكم معقول
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  الفقرات  الرقم
موافق

  بشدة
  موافق

ال رأي 

  لي
  معارض

رض معا

  بشدة

15  
أعمل بجدية فـي إدارة المدرسـة لكـن    

  .االعتراف والتقدير كله لإلدارة العليا

         

  االلتزام والمشاركة : المجال الثاني  

16  
أمتنع عن الدخول في النقاش عندما يكون 

  .اآلخرون مرتبكين بما يقصدون قوله

         

17  

من المهم أن تكون جديا فـي العمـل ألن   

صبح صحيحة في أي حال األمور قد ال ت

  .من األحوال

         

18  
الشيء المثيـر الهتمـامي كمـدير هـو     

  . أحالمي

          

19  
أجيب عن أي سؤال بعد التأكد من فهمي  

  .له

          

20  
أضع خططا عندما أكـون متأكـدا مـن     

  . إمكانية تنفيذها

          

            .أنا حقا أتوق لإلدارة  21

22  
عمل معين أتضايق إذا كنت مهتما بانجاز 

  .وطلب مني عمل شيء آخر

          

23  
عندما أقوم بمهمة صعبة فـي المدرسـة   

  .أعرف متى أحتاج للمساعدة

          

24  
أجد من الصـعب تغييـر رأي معلـم أو    

  .موظف عن شيء معين

          

25  
تفكيري بنفسي كشخص حـر يشـعرني   

  .بالحيرة

          

26  
أنزعج عندما يحدث تغيير فـي روتـين   

  .حياتي اليومي

          

27  
عندما أرتكب خطأ ما، أفعل أشياء كثيـرة  

  .لتصويب ذلك

          

28  
أمارس الجدية في العمل ألن ذلك يغير في 

  .األمور

          

29  
أشارك بفاعلية في األنشـطة والفعاليـات   

  .التي تنظمها مديريتي
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  الفقرات  الرقم
موافق

  بشدة
  موافق

ال رأي 

  لي
  معارض

معارض 

  بشدة

30  
مناقشة السياسات واإلجراءات  أشارك في

  .الخاصة بمديرية التربية والتعليم

          

31  

أشرك المعلمين في صنع القرارات المالية 

  .واإلدارية داخل المدرسة

          

  السيطرة والتحكم:المجال الثالث  

32  
ة بالقوانين حتى لو تعارضت /ألتزم كمدير

  .مع أفكاري وقناعاتي

          

            .المشكلة كحل لها ألجأ إلى إهمال  33

            .أفّضل األشياء التي تتطلب الجدية  34

35  
يجب إعطاء دعم مادي كامل من المجتمع 

  .لألشخاص ذوي الجدية في العمل

          

           .أعرف حقيقة أفكاري معظم الوقت  36

            .النظريات غير الواقعية ال تثير اهتمامي  37

            .جدااعتقد أن العمل اإلداري ممل   38

            . يغضب الناس مني ألسباب بسيطة  39

40  
يصعب تصديق األشخاص الذين يقولـون  

  .إن العمل الذي يقومون به مفيد للمجتمع

          

            .يمكنني ردع من يحاول إيذائي  41

            .اشعر أن معظم أيام الحياة ممتعة لي  42

43  
أعتقد أن الناس يؤمنون باالنعزال لجـذب  

  .خريننظر اآل

          

44  
أحاسب نفسي إذا قصـرت فـي عملـي    

  .اإلداري في المدرسة

          

            .تدفعني الحوافز للعمل الجاد  45

46  
يلومني اآلخرون عند إخفاقي في إنجـاز  

  .عمل ما

          

            .يحاسبني مسؤولي إذا قصرت في العمل  47

48  
الحث المتكرر يسهم في سـرعة إنجـاز   

  .العمل
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  النفسي قمقياس ماسالش لالحترا/ الفقرات الخاصة بقياس االحتراق النفسي :الثالث الجزء

  مقابل كل فقرة تمثل وجهة نظركم ) √(الرجاء وضع إشارة 

  العبارات  الرقم
كل 

  يوم

مرات 

قليلة في 

  األسبوع

مرة 

كل 

 أسبوع

مرات 

قليلة في 

  الشهر

مرة 

أو أقل 

في 

  الشهر

مرات 

قليلة 

 بالسنة

ال 

أعاني 

  امطلق

أشعر باستنزاف انفعالي بسبب   1

  . عملي بمهنة اإلدارة

              

أشعر مع نهاية اليوم الدراسي   2

  .باستنزاف طاقتي في العمل

              

أتضايق كل صباح عندما أرى   3

أنه من الواجب الذهاب إلـى  

  . المدرسة

              

أتفهم مشاعر الموظفين نحـو    4

  .كثير من األمور بسهولة

              

ـ   5 عر بــأنني أتعامــل مــع أش

الموظفين على أنهـم أشـياء   

  .وليسوا موظفين

              

أؤمــن بــأن اليــوم اإلداري   6

يشعرني باإلجهاد في تعـاملي  

  .مع اآلخرين

              

أعمل بفاعليـة فيمـا يتعلـق      7

  .بمشكالت الموظفين

              

أشعر أنني أحترق نفسيا بسبب   8

  .ممارستي لمهنة اإلدارة

              

ي حضورا وتأثيرا فـي  أرى ل  9

اآلخرين بسبب عملي في مهنة 

  .اإلدارة

              

ازداد إحساسي بالقسوة تجـاه    10

  .الناس بعد أن أصبحت مديرا

              

أشعر أن لعملي فـي اإلدارة    11

  .أثرا بالغا في قسوة عواطفي
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  العبارات  الرقم
كل 

  يوم

مرات 

قليلة في 

  األسبوع

مرة 

كل 

 أسبوع

مرات 

في قليلة 

  الشهر

مرة 

أو أقل 

في 

  الشهر

مرات 

قليلة 

 بالسنة

ال 

أعاني 

  مطلقا

أشعر بدرجة عالية من النشاط   12

  .والحيوية خالل عملية اإلدارة

              

يالزمني شـعور باإلحبـاط     13

  .بسبب عملي مديرا

              

أدرك مستوى اإلجهاد الـذي    14

أعانيه بسبب عملي في مهنـة  

  .اإلدارة

              

أن أكترث لما يتعـرض   يندر  15

  .له الموظفون من مشكالت

              

أتعرض لضغوط شديدة بسبب   16

  .العمل المباشر مع اآلخرين

              

أملـك القـدرة علـى تهيئــة      17

األجــواء النفســية المريحــة 

  .والسهلة مع الموظفين

              

تتجلى سعادتي في عملي عن   18

  قرب مع الموظفين

              

تطعت تحقيـق  أعتقد أنني اس  19

أشياء مهمة في عملي بمهنـة  

  .اإلدارة

              

هناك إحساس يراودني بأنني   20

لهاوية بسبب عملي على شفا ا

  .بمهنة اإلدارة

              

أواجه مشـكالتي االنفعاليـة     21

  .والعاطفية أثناء العمل بهدوء

              

يوجه لي الموظفون اللوم فيما   22

  .يخص مشكالتهم
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  :عن السؤالين التاليين/ أجب: الرابعالجزء 

  ي ثالثة أسباب تجعل المدير غير جدي في عمله/أذكر -1س

1- ..........................................................................................  

2- .......................................................................................... 

3- ..........................................................................................   

  

  ي ثالثة أسباب في عملك تسبب احتراقا نفسيا لديك/أذكر -2س

1- .......................................................................................... 

2- .......................................................................................... 

3- ..........................................................................................   
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  )5(ملحق 

  كتاب عميد كلية الدراسات العليا إلى وزارة التربية والتعليم
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  )6(ملحق 

  كتاب وزارة التربية والتعليم إلى عميد كلية الدراسات العليا
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  )7(ملحق 

  كتب مديريات التربية والتعليم إلى مديري المدارس الحكومية الثانوية
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By 
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Dr. Abed Muhammad Assaf 

Abstract 

This study aimed at identifying the level of hardiness and its 

relationship with the psychological burnout among headmasters of the 

public secondary schools in the northern West Bank cities. The study was 

conducted from the perspective of the headmasters themselves and aimed 

also to identify the reasons that lead to diminished interest and 

psychological burnout among the headmasters and headmistresses of the 

public secondary schools in their administrative work. 

The study also aimed at determining the impact of several variables 

including (Gender, academic qualification, administrative experience, 

monthly salary, school location , number of students, as well as Bachelor 

major) on the level of psychological burnout among the headmasters and 

headmistresses of the public secondary schools in northern West Bank 

Governorates. 

The study's population consisted of all the headmaster and 

headmistresses of the public secondary schools in the northern West Bank 

Governorates during the academic year 2010-2011 whose number was  

338; around 121 headmasters and headmistresses (nearly 35.79 %) of the 



 c

total percentage of the study's population were take as a sample for this 

study.  

The researcher has modified two scales. The first one was Maddi and 

Kobasa Hardiness Scale; the second was Maslach Burnout Scale. In order 

to test the validity of the tool, the researcher presented it to 13 experts from 

An-Najah National University and Al-Quds Open University in Nablus and 

Bethlehem. Also, to examine the two scales' reliability the researcher 

applied the Chronbach's Alpha. Through this, the researcher found out that 

the total reliability coefficient for the hardiness in work questionnaire 

reached (0,82) and (0.90) on Maslach psychological burnout scale. Thus, 

these reliability coefficients are considered suitable to achieve the study's 

objectives. 

The study was able to reach the following results and conclusions: 

1- The degree of hardiness in work among the headmasters of the public 

secondary schools in the northern West Bank cities had a mean of 

(3.86) and a standard deviation of (0.23) which indicates a high level 

of hardiness in work among those headmasters. 

2-  The level of psychological burnout among the headmasters of the 

public secondary schools in the northern West Bank cities was 

moderate in relation to emotional effort, low in relation to the lack in 

the feeling of accomplishment, and moderate in relation to the feeling 

of apathy towards others. 



 d

3- There is no statistically significant correlation between the different 

levels of work hardiness (Challenge, change, commitment, 

participation and control) and the three dimensions of psychological 

burnout (Emotional effort, apathy and lack in the feeling of 

accomplishment) among the headmasters of the public secondary 

schools in the northern West Bank Governorates. 

4- There are no differences in the level of hardiness in work among the 

study's population due to the variables of: Gender, academic 

qualification, administrative experience, number of employees in the 

school, number of student, school location, school level, as well as the 

differences in the Bachelor major. However, there are differences 

between the headmasters and headmistresses of the public secondary 

schools in the northern West Bank cities with respect to monthly 

salary. 

In light of the study's results, the researcher suggested a number 

of recommendations as follows: The study recommends decision makers 

in the Ministry of Education and Higher Education in Palestine to reduce 

the work load that the headmasters of the public secondary schools carry 

through providing a full administrative system that aids the headmaster in 

carrying out his/ her duties facilitate his /her work. and Device a special 

structure for salaries that is characterized by objectivity and offer spiritual 

as well as financial rewards to those headmasters in order to improve their 

economical situation. 




