
 1
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 الدكتور بندر بن ناصر العتيبي
 صةا المساعد بقسم التربية الخاألستاذ

  جامعة الملك سعود-كلية التربية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مةمقــد
 هرواحدة من الظوا  تعتبـر ظاهـرة االحتـراق النفسـي للمعلمين           

 تـؤخذ فـي عـين االعتـبار لـدى القائمـين على سياسات               أنالتـي يجـب     
 ازديـاد معـدالت االحتـراق النفسي عن    أن حـيث التعلـيم فـي المملكـة     

 السلبية على الصحة    اآلثار إلى باإلضافةالمعـدل المطلـوب قد ينتج عنه        
سيرة التعليم ومستوى م سلبية قد تؤثر على    أثاراالنفسـية لـدى المعلم،      

سلبا على بقاء المعلمين في سلك يؤثر   قد   ذلـك  أنكمـا   .  تالمـيذ  ال أداء
 .اإلداري العزل إلى أو القطاعات المختلفة إلىالتعليم وعدم تسربهم 
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ولعـل مـا يثيـر االهـتمام هـنا انـه مـع التوسـع الهائل في تقديم                    
خـدمات التربية الخاصة وقبول المعلمين المتخصصين في مجال التربية          

 ، المعلمينأداءبيرة فإن الحاجة تزداد لمعرفة طبيعة      الخاصـة بإعـداد ك    
 أداء وقدرتهم على ،وتقـبلهم للعمـل مـع الفئات المختلفة من المعاقين      

 طبيعة  أنذلك  .   وتقديم الخدمات المناسبة للمعاقين    ، المطلـوبة  األدوار
 ،ضـبط السـلوك فـي الفصل       ومشـاكل    ،العمـل مـع التالمـيذ المعاقـين       

 اإلنجاز وعدم القدرة على ،ة لـدى التالمـيذ   بـنقص الدافعـي    اإلحسـاس و
خلـق مشـاعر الغضب واالرتباك واليأس والذي قد يتطور          فـي   تسـاهم   
 . االحتراق النفسيإلى استنفاذ انفعالي يؤدي بدوره إلى

زيادة عدد  في  ولعـل طبـيعة عمل معلمي التربية الخاصة تسهم           
ــتدريس  ــركون مهــنة ال ــذين يت ــ فــي  والمعلمــين ال ى عــدم قــدرتهم عل

) Boe, Bobbit, &Cook, 1997(وكوك , وبوبيت,  ففي دراسة لبو.المواصلة
 التعـرف على معدالت االحتراق  إلـى  مدرسـة وهـدفت      )4812 (شـملت 

 النتائج  أظهرتالنفسي وتأثيره في تفسير طبيعة العمل لدى المعلمين،         
من % 20 إلىان معـدالت التسـرب لدى معلمي التربية الخاصة وصلت           

 حيث انتقل  .لدى معلمي التعليم العام   % 13ة مقارنـة بـ      العيـن  إجمالـي 
من معلمي الفصول   % 7مـن معلمـي التـربية الخاصـة مقارنة بـ           % 12

مـن معلمي التربية  % 8تـرك   فـي حـين     , أخـرى  مـدارس    إلـى العاديـة   
 .من معلمي الفصول العادية مهنة التدريس% 6الخاصة مقابل 

الخاصـة للــتدريس  عـود نســبة ارتفـاع تـرك معلمــي التـربية     قـد ت  
 . ارتفاع نسبة الضغوط النفسية    إلىمقارنـة بمعلمـي الفصـول العاديـة         

% 87 حوالي أن) Fimian & Santoro, 1983(ان وسانتورو يقـد وجـد فيم  ف
 مهنتهم سبب   أنمـن عيـنة الـبحث من معلمي التربية الخاصة يعتقدون            

ما ك.   بـين المتوسـط والعالي     تـت اوتف النفسـي والتوتـر وان       حتـراق لال
من عينة % 43 أن) Platt& Olsen, 1990(لسون أو دراسـة بالت و أظهـرت 
 معلما من معلمي التربية الخاصة تركوا مهنة التدريس بسبب          76شملت  

 .مشاكل االحتراق النفسي
كمـا ميـزت أدبـيات التـربية الخاصـة بـين فـئات اإلعاقـة من حيث               

ي لدى معـدالت االحتـراق النفسـ   ذلـك أن   . مسـتوى االحتـراق النفسـي     
 التي يقومون   اإلعاقـة باخـتالف فـئات      تخـتلف الخاصـة   معلمـي التـربية     

  فمعلمــي غــرفة المصــادر يعانــون مــن معــدالت اقــل مــن .بتدريســها
كما أن . االحتـراق النفسـي مقارنة بمعلمي التالميذ المضطربين سلوكيا      
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ين حـركيا لـديهم احتـراق نفسـي اقـل مقارنة            قـ معلمـي التالمـيذ المعا    
 ).Cecil, Christopher, William, 2002(ي العوق بمعلمي متعدد

باإلضافة إلى ذلك فهناك العديد من المتغيرات التي قد تسهم في  
فقد ذكر  . زيـادة مسـتوى االحتـراق النفسـي لمعلمـي التـربية الخاصـة             

أو أن هـناك متغيـرات عدة لها تأثير واضح في ارتفاع     ) هــ 1421(البـتال 
للمعلمين منها الخبرة والدعم الذي مستوى االحتراق النفسي  انخفـاض   

ه مـن إدارة المدرسـة والمعلمـين، وكـذلك توفر المواد التعليمية       ونـ يجد
 .   ووجود مساعد معلم

ومـع توسـع خـدمات التـربية الخاصة بالمملكة العربية السعودية              
وتعـدد الفـئات التي تتلقى الخدمات، يتبادر إلى الذهن تساؤل مهم عن             

ســي لــدى معلمــي التــربية الخاصــة وتأثيــر نــوع مسـتوى االحتــراق النف 
ــرات األخــرى  اإلعاقــة  ــادة أو نقصــان مســتوى  وبعــض المتغي فــي زي

يساهم قد  كما أن المقارنة بين معلمي هذه الفئات .االحتـراق النفسي  
وضـع البـرامج وتقـديم الخـدمات التـي تتناسـب مع هذه الفئة وال         فـي   

 استمراره أو في إنتاجيته ؤثر سلبا إضـافيا للمعلـم مما قد ي    ئًاتشـكل عبـ   
على  التعرف إلىسعى لذلك فإن هذه الدراسة ت  . فـي مجـال التدريس    

 لدى معلمي ثالث فئات هي هومقارنة معدالتاالحتراق النفسي مستوى  
 .فـي معاهـد التربية الفكرية  )  العقلـية  اإلعاقـة , الـتوحد , تعـدد العـوق   (

 ووجود مساعد   مدى تأثير متغيرات الخبرة   التعـرف على     إلـى باإلضـافة   
معلم والدعم وكذلك توفر المواد المالئمة في ارتفاع مستوى االحتراق          

 .النفسي لدى المعلمين المستهدفين
  

 أهمية الدراسة
ائل الدراسات العربية التي    أوتنـبع أهمـية الدراسـة في كونها من           

 وهي  اإلعاقة ثالث فئات من فئات      ركـزت علـى المقارنـة بـين معلمـي         
ــية لمعــرفة أيهــم أكثــر عرضــة  اإلعاقــةلــتوحد وتعــدد العــوق وا  العقل

وقـد يعود السبب الختيار هذه الفئات لحداثة فئتي         . لالحتـراق النفسـي   
تعـدد العـوق والـتوحد فـي المملكـة العـربية السـعودية وعـدم وجود                 

الفئات معلمي دى  لدراسة ظاهرة االحتراق النفسي ل    تطرقت  دراسـات   
  .الثالث
اختيار الفئات الثالث ي تم على أساسها     ومـن األسـباب األخرى الت      

لـتكون موضـع الدراسـة وهـو أنـه مـع تغيـر طبيعة دور معاهد التربية                   
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الخاصـة فـي المملكـة فقـد تـم التركيـز علـى أن تقـوم معاهـد التربية              
. الفكـرية، فـي الـوقت الحاضـر، على تقديم الخدمة لهذه الفئات الثالث         

لثالث في معاهد التربية    ولعـل العامـل المشـترك لوجـود هذه الفئات ا          
األمر الذي قصور في القدرات العقلية،    هـا جمـيعا لـديها       الفكـرية هـو أن    

فـي قـياس مسـتوى االحتـراق النفسـي لمعلمين لديهم تالميذ             سـاعد   ي
 وإن اختلفت باقي ي مشـتركة وهي القصور العقل    خاصـية يعانـون مـن     
  . الخصائص

لالحتراق كمـا أن معـرفة أي معلمـي هـذه الفـئات أكثـر عرضـة               
ودرجـة االحتـراق النفسـي سيسـاعد فـي توجـيه أنظـار العاملـين في                 

 العمــل علــى تخفــيف إلــىالمجـال التــربوي علــى مخــتلف المسـتويات   
ومعالجـة اآلثـار الـناجمة عـن االحتـراق النفسي لضمان عدم انعكاس       

 . المعلم داخل الصف الدراسيأداءهذا األمر سلبًا على 
 هدف الدراسة

 مقارنة مستوى االحتراق النفسي لدى إلىاسـة   تهـدف هـذه الدر     
 وهـي تعــدد العــوق والــتوحد  اإلعاقــةمعلمـي ثــالث فــئات مـن فــئات   

 الــثالثة لمقــياس ماســلك األبعــادعلــى   العقلــية بشــكل عــاماإلعاقــةو
كما . ، ومستوى االحتراق النفسي لكل فئة على حدة       حتـراق النفسي  الل

ووجود مساعد   التدريسية   معرفة ما إذا كان للخبرة    الى  تهـدف الدراسة    
دور فــي انخفــاض معلــم وتوفــر الــدعم والمســاندة والمــادة العلمــية 

 .مستوى االحتراق النفسي للفئات الثالث
 

 :أسئلة الدراسة
 مــن المعلمــين ماهــو مســتوى االحتــراق النفســي ألفــراد العيــنة .1

 ؟العاملين في معاهد التربية الفكرية 
لمي التالميذ متعددي   معمـا هـو مسـتوى االحتـراق النفسي لدى            .2

 ؟العوق والتوحديين والمعاقين عقليًا
فئات اإلعاقة معلمي هـل هـناك فـروق ذات داللـة إحصائية بين             .3

 ؟ لمقياس ماساك لالحتراق النفسي الثالثةبعاداألعلى الثالثة 
ن العاملين معلميال االحتراق النفسي لدى     تخـتلف مسـتويات   هـل    .4

وجــود مســاعد و، لخبــرةباخـتالف ا فـي معاهــد التــربية الفكــرية  
 ؟تلقي الدعم والمساندة، وتوفر المادة العلميةومعلم، 
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 تعريف االحتراق النفسي
 االنفعالــي اإلرهــاقمصـطلح يســتخدم فـي وصــف عــرض مـن     

يمكن و.  في الحياة المهنية   اإلجهادووتعابيـر تظهـر كاسـتجابة للضغوط        
 اإلجهاد :الأو: تحديـد ثالثـة عناصر رئيسية عند دراسة االحتراق النفسي         

 سواء لآلخرينحيث يشعر المعلم انه لم يعد لديه ما يقدمه   , االنفعالـي 
فالفرد يتعرض للعزلة ,  تبلد المشاعر :ثانيا.   نفسيا أوكـان ذلـك انفعاليا      

النفســية والتــباعد االجتماعــي التــي تؤثــر ســلبا فــي حــياته الشخصــية  
وقد يحمل   ، المعلـم مسـافة بيـنه وبـين تالمـيذه          ضـع فقـد ي  .  والمهنـية 

 نقص :ثالـثا .   والـزمالء األمـور لـياء  أواتجاهـات سـلبية تجـاه التالمـيذ و     
  المعلم بأنه لم يعد فاعالً     إحساس الشخصي وهو    اإلنجـاز ب اإلحسـاس 

  ,Wisniewski, Gargiulo (األمور لياءأو أو الزمالء أو مع التالميذ ًا مؤثـر أو
97.( 
 
 
 

 تعدد العوق
/ عوق العقلي ( ت المتالزمة مثل   تلك اإلعاقا  و هـ  العـوق المـتعدد    

التي تسبب مشاكل ) عوق سمعي/ عوق بصري البصرية أو عوق عقلي     
تعليمـية شـديدة للتالمـيذ بحـيث ال يسـتطيعون معهـا أن يتلقوا تعليمهم                

 هذا  .واحدةضـمن بـرامج التـربية الخاصـة التـي تـم إعـدادها إلعاقـة                 
  IDEA�97). البصـــرية / الســـمعية(المصـــطلح ال يشـــمل اإلعاقـــة 

Regulations)( 
 

 التوحد
إعاقة نمائية تظهر في الثالث سنوات األولى من العمر وتؤثر في            

التواصـل اللفظـي وغيـر اللفظـي وكـذلك التفاعل االجتماعي مما يؤثر              
 )(IDEA�97  Regulations .سلبًا على التحصيل الدراسي للطفل

 
 العوق العقلي

فــي القــدرات الجوهــري   العقلــي عجــز يتصــف بالقصــورعــوقال 
ــية      ــية واالجتماع ــي المفاهيم ــلوك التكيف ــارات الس ــذلك مه ــية، وك  العقل

 .)1425العتيبي، ( والعملية، ويظهر ذلك قبل سن الثامنة عشرة
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  اإلطار النظري
 أداء القيام باألحوالبأي حال من    , يمكن لمعلم التربية الخاصة    ال 

وفي هذا  . المناسبالمهـام المطلوبة منه ما لم يتوفر له الجو التعليمي           
 Council of Exceptional غيـر العاديـين    األطفـال  جلـس  يذكـر م السـياق 

Children (CEC)  التربية لحالية يشعر معلمو فـي الظـروف التعليمية ا  انـه 
ويعملون , غير جاهزينو،  اليجدون الدعم الكافي  بـأنهم   غالـبًا   الخاصـة   

دريس في وغالـبا مـا يطلـب مـنهم الـت      , فـوق طاقـتهم وغيـر مسـتقلين       
 . مواقف تجعلهم غير فاعلين

 التـربية الخاصة    ومـن الصـعوبات الرئيسـة التـي يـواجهها معلمـ           و 
 القواعد التنظيمية لمعاهد   أنومع  .  العـدد الـزائد للتالمـيذ داخل الصف       

 العامـة للتربية الخاصة     األمانـة  أصـدرتها وبـرامج التـربية الخاصـة التـي         
دد العــوق أو الــتوحد أو حــددت أعــداد التالمــيذ ســواء فــي فصــول تعــ

 عن  غالـبا مـا يـزيد عدد التالميذ في الصف الدراسي          فاإلعاقـة العقلـية     
األعداد المحددة األمر الذي يساهم في زيادة األعباء على المعلم ومن  

   .   ثم ينعكس سلبًا على أدائه داخل الصف
 المصادر العلمية إلىن وفـي كثيـر مـن الحـاالت، يفتقـر المعلمـ         و 

 عدادألافمع وجود هذه .  من التالميذعدادألا للتعامل مع هذه  المناسـبة 
.   يصعب تحقيقه  أمرالمعلـم خطـة تربوية فردية لكل تلميذ         إعـداد   فـإن   
 خرآلن تلميذ م وسائل قد تختلف إلى العمل مع كل تلميذ يحتاج   أنكمـا   

 المهارات  إكساب الذي يجعل    األمـر , وهـو مـا ال يتوفـر بشـكل مناسـب          
 . في غاية الصعوبةأمراالخطة التربوية  أهدافوتحقيق 

 المكتبـية التـي يقـوم بأدائها المعلم داخل          األعمـال كمـية   وتعتبـر   
 المـؤدية لزيادة الضغوط النفسية على       األسـباب  مـن    خـر آ أمـرا الصـف   
فمـع عـدم وجـود مسـاعد معلـم فـي معاهد وبرامج التربية               .  المعلـم 

 أو دارةاإل أمامذلك  كان   سواء ،لواأل المسئولالفكـرية يصـبح المعلـم       
 التقارير الالزمة عن وإعداد عـن وضـع الخطة التربوية الفردية      ،األسـرة 
 أن إلى) CEC(ويشير  .   التلمـيذ ومدى التقدم في اكتساب المهارات       أداء

 المكتبية داخل الصف، تمنع المعلم من األعمالهـذا الكـم الهائـل مـن         
 .ة المطلوبة الجرعات التعليميوإعطائهالتركيز على التلميذ 

مـن الصـعوبات المسـببة للضـغوط النفسية لدى معلمي التربية            و 
يجعـل مهمة  ممـا   دارةاإلعـدم وجـود الـدعم مـن قـبل      أيضـا    الخاصـة 

 التربية  ن الذين يتقبلو  اإلداريينفالـبعض مـن     .   صـعوبة  أكثـر المعلمـين   
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ــربية ال نيقللــو ، بصــعوبةالخاصــة ومــن خاصــة  مــن قــيمة معلمــي الت
لمعلمي  بمكان من الصعوبة يجعل   األمرهذا  .  جاتهم واحتـيا  أفكـارهم 

 طالما كان هناك تصور مسبق    وإمكانياتهم قدراتهم   إبراز الخاصةالتربية  
 .)Wisniewski, Gargiulo, 97( دارةبعدم تقبلهم من قبل اإل

ــد حــدد  ــراجعته  ) Billingsley, 1993(بيلنجســلي وق ــن خــالل م م
غبة معلمي التربية الخاصة  أسباب عدم رإلـى لدراسـات التـي تطـرقت     ل

 األثر الكبير في اتخاذ المعلمين      اة له ثالثة عوامل رئيس  مواصـلة عملهـم     
ــرار ــذا الق ــوامل خارجــية وتنقســم  : الأو: له ــىع ــية إل  عــوامل اجتماع

: ثانيا.   التعليمية دارة المعلم واإل  إرادةواقتصادية ومتغيرات مهنية خارج     
 الخبرة السابقة لدى المعلم إلىعوامل مهنية والكفاءة المهنية وتنقسم     

والمعلــومات الحالــية  ..) ، المهنــي، الخبــرة قــبل العمــلاإلعــدادمــثل ( 
ي التطبـيعة العمل    و.  اسـتعداده المهنـي    إلـى والمهـارات التـي تضـيف       

 أداء طبيعة إلى باالضافة ، والبيـئة المدرسية  ،يـة رداإلتتضـمن القوانـين ا    
 .المعلم للمهام التعليمية

 الـذي يعمل في بيئة تعليمية  الكـفء  المعلـم  أنقع  ذ مـن المـتو    إ 
( مناسـبة سيكون لديه الفرصة في الحصول على المحفزات التشجيعية   

 الحصول على هذه أن شك وال).  االشباع المهني، التقدير، زيادة الراتب 
المحفـزات سـوف يـزيد مسـتوى االنـتماء ومـن ثم البقاء في الوظيفة                

 طبيعة العمل على أون الكفـاءة المهنية     لكـن عـندما ال تكـو      . التعليمـية 
مستوى التوقعات، فإن هذا سينعكس سلبا على انتماء المعلم وبالتالي         

 سواء ,الشخصيةالعوامل  : ثالثا.  علـى قـراره فـي الـبقاء فـي العمـل           
 غير أو تؤثر بشكل مباشر   سوف حالية ف  أوكانـت هـذه العـوامل سابقة        

 أو  فقرار المعلم بالتقاعد      . وقرارات المعلم  أداءمباشـر فـي شخصية و     
 األسرية المسؤولية   أو ، لتحسين وضعه المادي   أخرىالبحث عن وظيفة    

 . المعلم ورغبته في العمل بإخالصأداءكلها قد تنعكس سلبا على 
ــتال  ــراق النفســي يخضــع  أن) هـــ1421(ويــرى الب  حــدوث االحت

ــين  ــرات) 1( :رئيســينلعامل ــالطالب، المتغي ــتعلقة ب ــر) 2( الم ات المتغي
لمتغيـرات المـتعلقة بالطالب المرحلة      مل ا توتشـ .  المـتعلقة بالمعلمـين   

فـي حـين تشمل المتغيرات      .   وحجـم الصـف    ،اإلعاقـة الدراسـية، فـئة     
, وسنوات الخبرة , والمستوى التعليمي , المـتعلقة بالمعلمين على العمر    

ــة    ــابق للخدم ــتدريب الس ــية ال ــ, وفعال ــزمالء ناووتع ــرفين وال ,  المش
 .الهواياتو,  الخدمةأثناءالتدريب و, وسائل التعليميةوال, والتخصص
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 ,Gresten(فانوف، هارنيس وي, كياتنج, ستيني كـل مـن جر  ويحـدد  
Keating, Yovanoff, & Harniss, 2001 (  ــي ــوامل الت ــن الع ــوعة م مجم

تعتمد هذه  و.  أو تركه لعمله  معلم التربية الخاصة    استمرار   تساهم في 
ــرتب   ــى المشــاكل الم ــوامل عل ــل الع ــيعة العم ــا ازدادت ،طة بطب   فكلم

المشـاكل ازداد احـتمال تـرك معلـم التـربية الخاصة للعمل مع التالميذ               
 لشــرح هــذه الفلســفة قــام لــةاومحوفــي .  ذوي االحتــياجات الخاصــة

ــر المشــاكل      ــي يوضــح تأثي ــوذج مفاهيم ــى نم ــتماد عل ــثون باالع الباح
 ويوضــح.  معلــم التــربية الخاصــةأداءالمــرتبطة بطبــيعة العمــل علــى 

 .على المعلمعة العمل يالمرتبطة بطبالنموذج التالي تأثير المشاكل 
  
  
 

 غياب
 

ا الـنموذج أن المشاكل التي يعاني منها  ولعـل مـا يهمـنا فـي هـذ      
 ضغوط نفسية   إلى داخـل الصـف ممـا يؤدي         أدائـه  علـى    تؤثـر المعلـم   

 في قرار المعلم ترك     يساهمتـنعكس علـى شـكل احتـراق نفسي قد           
 اإلحباط طبـيعة العمـل الفقيرة ينتج عنها    أنجـال، ويـؤكد الباحـثون       الم

 انخفاض الثقة بالنفس ويزيد     إلـى واالحتـراق النفسـي ممـا قـد يـؤدي           
 .باإلنهاكالشعور 

 ,Wisniewski & Gargiulo( وجارجيلو ييـؤكد كـل مـن وسينوسك   و 
 عديدة  أسبابمعلمي التربية الخاصة    دى   لالحتـراق النفسـي ل     أن) 1997
فالعديد من البحوث العلمية ذكرت  .   يمكـن حصرها في سبب واحد      وال

.  الكبيـر فـي ازديـاد االحتـراق النفسي    األثـر  الهـ متغيـرات بيئـية عديـدة       
  -:رئيسية ةأربع أبعاديمكن تلخيص هذه المتغيرات في و
  البناء التنظيمي كمصدر لالحتراق النفسي-:الأو

 العوامل المهمة في    يعتبـر البـناء التنظيمـي وطبـيعة العمـل من           
(ســلي وبودكينـز وهيــندرك  نج ويذكـر بيل  نجاحـه عــدمأو نجـاح المعلـم   

Billingsley, Bodkins, Hendrick, 1993  (عــدم رغــبة معلمــي التــربية أن 
 عوامل مرتبطة   أهمها أسباببع من عدة    نالخاصة في البقاء كمعلمين ت    

عوامل و, ظروف العمل و, دارةاإلعـدم المسـاعدة مـن قـبل         وبالـدور،   
هذه العوامل تؤكدها   .  وعـدم وجود حوافز تشجيعية    , تـتعلق بالتالمـيذ   
) Miller, Brounwell, & Smith, 1999(نويل وســميث وادراســة ميلــر وبــر

المشاآل المرتبطة بطبيعة العمل
 المصادر غير المناسبة 

 قلة المعلومات 
 عدم القدرة على اتخاذ القرار

 الدعم اإلداريغياب 

 تأثيرها على المعلم
 عدم انسجام األدوار

 لنفسيةالضغوط ا
انخفاض الرغبة في العمل
 الشعور بضعف الكفاءة

الرغبة في البقاء
 أو ترك المجال
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 & ,Russ, Chiang, Rylance(ودراسـة روس وشـيانج وريالنـس وبونجيرز    
Bongers, 2001 (   هـذه العـوامل مجتمعة تخلق   أن إلـى واللـتان تشـيران 

 ، لدى معلمي التربية الخاصة    باإلنهاك مـن عـدم االرتـياح والشعور         ًاجـو 
 ويفضي في   ، زيـادة معـدل االحتـراق النفسي       إلـى  الـذي يـؤدي      األمـر 

 األعمال إلى االنتقال أو ، قـرار المعلـم تـرك مهنة التدريس        إلـى الـنهاية   
 . العمل كمعلم مع التالميذ العاديينإلى أو ،ية في نفس المدرسةرداإلا

 تؤثــر فــي انــتماء المعلــم للمؤسســة التعليمــية ولمهــنة اأنهــكمـا  
 واألهداف األدواربفتنظيم العمل يساهم في معرفة المعلم  .  التدريس

 مع وضوح   ًافو ومعر ًاكمـا أن دور المعلم يصبح واضح      .  المـتوقعة مـنه   
 األدوارو ،في حال كان التنظيم غير واضح     و. الـدعم الفنـي المقـدم لـه       

 مهامه  أداء من قدرة المعلم على      مما يحد غيـر محـددة بشـكل دقـيق         
 هذه إلـى فقـد يؤثـر ذلـك سـلبا علـى المعلـم بحـيث ينظـر           , التدريسـية 

 حكم مسبق على    أو ، عدم ثقة في مهنته    أنها على   األدوارية في   الضـباب 
فونج , جيل, يماندلهان, هاريس(  المشاركة في اتخاذ القرار فيقدرته 

)Harris, Handleman, Gill, Fong, 1991. ( 
 األكبر األثرن بطبيعة العمل لهما     ا متعلق ناتنظيمـي  نالهـناك عـام     

:  يتمثالن في  فـي خلـق االحتـراق النفسـي لدى معلمي التربية الخاصة           
. (Role Impiguity) األدواروعـدم وضـوح    (Role Conflict) األدوارتعـارض  

 تقـوم المؤسسـة بتقديم معلومات معينة        حـين  األدواريظهـر تعـارض     و
ددة بشأن دور المعلم ومسؤولياته تتعارض مع الواقع في الحياة          ومحـ 

 يكـون لدى المعلم    حـين  األدوار عـدم وضـوح      ويظهـر . المهنـية اليومـية   
، وغالبا ما يتذمر  المهام المهنية بشكل مناسبداءألمعلـومات غير كافية    

 دورهم كمعلمين يتعارض مع توقعات    أن التـربية الخاصـة مـن        معلمـو 
 و معلم هما يظهر ذلك في وينعكس  . األمور لياءأو و داريينواإلالمشـرفين   

 وعدم وضوح ،معـدالت مرتفعة من تعارض الدور مـن  التـربية الخاصـة    
 Billingsley(بيلنجسلي وكروس ( الدور مقارنة بمعلمي الفصول العادية 

& Cross, 1992. ( 
 
 
  التفاعل المهني كمصدر لالحتراق النفسي-: ثانيا

 المعلم مع من   مارسهتفاعل المهنـي الـذي ي      الـ  أنيمكـن القـول      
من العوامل المهمة   يعتبر   األمور لياءأوو واإلداريينحـوله من المعلمين     
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 هذا التفاعل قد أنكمـا   ،   الـناجح  داءواألالتـي تسـاعد علـى االسـتقرار         
 الثناء أويظهر التفاعل االيجابي    و. يكـون سـببا مـؤديا لالحتراق النفسي       

 داخل الصف ومن خالل  أعماليقوم به من    علـى المعلـم من خالل ما        
لذلك فهناك انطباع لدى المعلمين بأن جهدهم وقدراتهم        .  نـتائج عملـه   

 التفاعل االيجابي سواء   إلى تميزهم ومن ثم     إلىهـي تلـك التـي تقود        
 .األمورلياء أو أو المدرسة إدارةمع 

فإنه , اآلخرينالمعلـم بـناء تفاعل ايجابي مع         عوحـين ال يسـتطي     
فقد يواجه معلم .  إرادته عوامل خارجة عن إلـى با مـا يـرجع ذلـك        غالـ 

 دمج  لتهاومح عند   اآلخرينالتربية الخاصة بعض المشاكل مع المعلمين       
وقـد يرجع   .  تالمـيذ فصـله داخـل النشـاطات المخـتلفة فـي المدرسـة             

 عــدم توفــر إلــىالمعلــم فشــل التلمــيذ فــي اكتســاب المهــارة الالزمــة 
 بعض  إلى أو,  زيـادة عـدد الطـالب فـي الصـف          وأ ،الوسـائل التعليمـية   

قد ومن العوامل التى     .القـيود التـي تؤثـر فـي قـدرتهم علـى التدريس            
 عدم قدرتهم على مالحقة التطورات      أدائهمسـلبا علـى     أثـرها   يـنعكس   

 . تعليم وتدريس التالميذأساليبالعلمية في 
 التـربية الخاصـة فـي تفـاعلهم مع باقي         وغالـبا مـا ينظـر معلمـ       و 

 في  األضعف الحلقـة    أنهـم  علـى    األمـور لـياء   أو و واإلداريـين لمعلمـين   ا
ويسينوسكي ( المهنية   أدوارهم تغييـرات جوهـرية وجذريـة في         إحـداث 

فالكثيـر من معلمي التربية   ). Wisniewsky & Gargiulo, 1997, جارجـيلو و
الخاصـة يعـتقد انـه ال يـوجد هـناك دعـم مسـتمر مـن المسـئولين في              

 التي  لألعمالوجد تقدير   ي الكذلك  و. لمناهج المبتكرة المدرسة لتطبيق ا  
 من خالل األمورلياء أوصعوبة التعامل مع    و ،يقومـون بهـا داخل الصف     

عـدم التزامهم بالحضور لالجتماعات المرتبطة باتخاذ القرارات التعليمية         
التغذية الراجعة غير المناسبة ألدائهم      إلى   باإلضافةالدهم،  والمناسبة أل 
  .فداخل الص

, عـدم القـدرة علـى اتخـاذ القرار        ب اإلحسـاس  أنجملـة القـول     و 
وعدم المرونة بسبب القيود المهنية، قد      ,  السـيطرة الـزائدة    أوالـتحكم   و

 اتخاذ إجراءات المشاركة في علىقدرته حول تـؤدي بـالمعلم للتساؤل    
 .اآلخرين أمام الدونية أو شعوره بالعجز إلى ومن ثم تؤدي ،القرار
 .لتدريب المهني كمصدر لالحتراق النفسي ا-: ثالثا

من الغموض لدى العديد من الدراسات بشأن      ال زال هـناك نـوع        
بالت ( قدرة التدريب على حماية المعلم من التعرض لالحتراق النفسي 
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 التدريب المالئم يساعد على أنومـع  ).  Plat , & Olsan, 1990, لسـن  أوو
 المتعددة ومصادر   األدوارفهـم    للمهـنة والـتعامل مـع الواقـع و         اإلعـداد 

 انـه من المهم استمرارية التدريب حتى ال يتعرض المعلم        إالالضـغوط،   
عـن عدم استمرارية التدريب     قـد ينـتج     ف.   واالحتـراق النفسـي    لإلنهـاك 

 إماالوفاء بالمستجدات التعليمية لتدريس التالميذ   ب المعلم   صـعوبة لـدى   
مجال تدريس التالميذ بسـبب العجـز عـن مواكـبة كل ما هو حديث في             

 فـي اسـتخدام االستراتيجيات      ةنقـص القـدر   بسـبب    أوالتـربية الخاصـة     
 .الحديثة
 التربية و الذي يشعر به معلماإلنهاك أن (Singer, 1993)يذكر سينجر 

 ، ورخصــة التــربية الخاصــة، بمســتوى الــتدريبًاالخاصــة يكــون مــرتبط
لعديد من معلمي  ا إنبالنسبة لمستوى التدريب ف   أما   .وموهـبة التدريس  

التربية الخاصة يعانون من عدم وجود فترات تدريب مالئمة تساعد على      
 مطالبون باستخدام كل ما   نهمإفومع ذلك،   .  اكتسـاب المهارة المطلوبة   

 كان ذلك استراتيجيات    سواء وأسـاليب حديـثة    وسـائل    مـن هـو حـديث     
ى  وسـائل مسـاعدة بالـرغم مـن عدم تعرضهم للتدريب عل        أو ،تعليمـية 

 أدائهمسلبا على   , بطبيعة الحال , ينعكس هذا و.  تطبـيقها  أواسـتخدامها   
 رتبط يالمسئولين من قبل  أدائهم ما كانوا على علم بأن تقييم        إذاخاصة  

 . الحديثة في التدريساألساليبمدى اعتمادهم على استخدام ب
لـذلك مـن المهم تزويد معلمي التربية الخاصة بالتدريب المناسب            

كل المهارات الالزمة ب و،حـديث س العمـل بكـل مـا هـو     وهـم علـى رأ    
ومع أن البعض قد يجادل في      .   من االحتراق النفسي   أنفسهملحمايـة   

 إال،  وإمكانياته هـناك من المعلمين من ال يساهم في تطوير قدراته            أن
توفير كل ما يساعد في عدم تعرض معلم         يـتطلب االهـتمام ب     األمـر  أن

 واالحتراق النفسي ويضمن استمراره في      اإلنهاك إلـى التـربية الخاصـة     
 .ميدان التدريس

 
  كمصادر لالحتراق النفسيرتيباتتوال المهام التعليمية -:رابعا

ــام   ــوالتعــد المه ــرابع  رتيباتت ــية المصــدر ال مصــادر مــن  التعليم
 بالمهام التعليمية   ويقصد. االحتـراق النفسـي لمعلمـي التـربية الخاصـة         

فغالبا ما يتم توظيف معلمي     , ا المعلم تصـنيف الفـئات التـي يعمل معه       
صعوبات تعلم، تخلف (التـربية الخاصـة للعمـل فـي بـرنامج لفئة معينة             

 المعلم مهام تعليمية    إلىمع ذلك قد يضاف     و).  نمائـية  إعاقـات عقلـي،   
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 كالعمل مع فريق متعدد التخصصات، ، دوره كمعلم إلى باإلضافة أخرى
ــةوا غــرفة المصــادر، أو ــى  أو,  الفصــول الملحق ــي عل ــتدريس المبن  ال

 .المجتمع
دى  من عدم التركيز ل  ًاتعـدد المهـام المطلـوبة قـد يخلـق نوع          إن   

 التدريسية والمكتبية بشكل    األعباءمعلـم التـربية الخاصـة وقد يزيد من          
 كما أن هذا قد يساهم في .واإلنهاك اإلحباطخلق نوع من في يساهم 

فجــوة بــين المعلــم إبعــاد المعلــم عــن أداء مهمــته الرئيســة ويخلــق  
 . موتالميذه مما قد يؤدي الى تبلد مشاعر المعلم تجاهه

 االحتـراق النفسـي يخـتلف باختالف نوع      أنكـذلك يمكـن القـول        
 والفئة التي   اإلعاقـة  نـوع    أن أكـدت فالعديـد مـن الدراسـات       .  اإلعاقـة 

يـتعامل معهـا معلـم التـربية الخاصـة لهـا دور كبير وتأثير بالغ قد يصيب           
سنتعرض له عندما نتعرض ما وهذا .  وإنهاكاحتـراق نفسـي     بالمعلـم   

علمــي التــربية ملحــديث عــن الدراســات الســابقة لالحتــراق النفســي لل
االحتراق النفسي  زيادة  على   اإلعاقة أثر نوع  التي تقارن    وتلكالخاصـة   
 .للمعلم

 
 
 
 
 

 الدراسات السابقة
ســي نظـرا الن هــذه الدراسـة تركــز علــى مقارنـة االحتــراق النف    
 التوحديينومعلمـي ثـالث فـئات مـن المعاقـين وهم متعددي العوق               ل

والمعاقـين عقلـيا، فـإن الـباحث سـيهتم بتلك الدراسات التي تقارن بين       
بالنسبة .  الثالث السابقةمستويات االحتراق النفسي لدى معلمي الفئات 

 لقياس  اإلعاقةللدراسـات العـربية التـي قارنـت بـين فـئات مختلفة من               
(ي واودراسة السرط) 1998(اق النفسـي فهـناك دراسـة للبـتال       االحتـر 
 الفئات أداءومـع أن الهـدف لكـال الدراسـتين لـم يكـن مقارنة          ).  1997

 أن المقارنـة وردت كمتغيـر مـن المتغيرات التي تؤثر في             إالالمخـتلفة،   
 .االحتراق النفسي لمعلمي التربية الخاصة

االحتراق لدى ثالث تم قياس معدل ) 1998(فـي دراسـة البـتال     ف 
 اإلعاقة البصرية و  اإلعاقة العقلية و  اإلعاقةوهـي   المعاقـين   فـئات مـن     

 معلـم ومعلمـة في     1288عيـنة الـبحث علـى       وقـد اشـتملت     . السـمعية 
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ــتلفة   ــة المخ ــناطق المملك ــربية الخاصــة بم ــباحث .  معاهــد الت ــام ال ق
صدقه وثباته  التحقق من   بعد  قائمـة ماسلك لالحتراق النفسي    باسـتخدام   

 المعلمين  من% 62 أننـتائج الدراسة    أظهـرت   . علـى البيـئة السـعودية     
 مــن% 89  وأن االنفعالــي،اإلجهــاديعانــون مــن انخفــاض علــى بعــد  

68 أنفي حين   . المعلمين يعانون من انخفاض على بعد تبلد المشاعر       
 اإلنجازب اإلحساس العيـنة لـديهم مستوى عال من نقص          أفـراد مـن   % 

أن  هذه النتائج تعد مؤشرا قويا على        أنل  من المهم القو  و.  الشخصي
مسـتوى االحتـراق النفسـي لـدى المعلمين كان منخفضا بسبب حصول      

لين ودرجات مرتفعة على والفـرد على درجات منخفضة في البعدين األ   
 النـتائج عـند مقارنـة معلمي الفئات الثالث          أظهـرت كمـا   .  الـبعد الـثالث   

ــبلد   معلمــي المعاقــين بصــريا بدرجــ أداءانخفــاض  ة دالــة فــي بعــد ت
المشـاعر مقارنـة بمعلمـي المعاقين بصريا، مع عدم وجود فروق ذات        

 .   عند مقارنتهم بمعلمي المعاقين عقلياإحصائيةداللة 
 التعرف على مستوى    إلى) 1997(ي  واهدفت دراسة للسرط  وقد   

تكونت .  االحتـراق النفسـي لدى معلمي التربية الخاصة بمدينة الرياض         
ــا طـــبق علـــيهم 180العيـــنة مـــن  قائمـــة ماســـلك لالحتـــراق  معلمـ

.  اما وثباتهمومقياس مصـادر الضـغوط بعـد الـتحقق مـن صدقه        النفسـي 
 نتائج الدراسة تعرض معلمي التربية الخاصة لظاهرة االحتراق   أظهـرت 

 االنفعالي ونقص الشعور    اإلجهادالنفسـي بدرجة متوسطة على بعدي       
 .بلد المشاعر، وبدرجة منخفضة على اختبار تاإلنجازب

 إحصائية نـتائج الدراسـة وجـود فـروق ذات داللـة             أظهـرت  أيضـا  
 على  اإلعاقةدراسـة وهي التخصص والعمر والخبرة وفئة        اللمتغيـرات   

 االنفعالي مع عدم وجود فروق ذات داللة    اإلجهادالـبعد الخاص بتكرار     
 لجميع المتغيرات سوى متغير الخبرة في التدريس على تكرار          إحصـائية 

عـند مقارنـة مسـتوى االحتراق النفسي لدى معلمي          و. لد المشـاعر  وتـب 
 أظهرت العقلـية والسـمعية والبصـرية وصعوبات التعلم،          اإلعاقـة فـئات   

 االنفعالي بدرجة   لإلجهاد معلمـي المعاقـين عقليا يتعرضون        أنالنـتائج   
 معلمي المعوقين   أن، كما   خرىاألدالـة مقارنـة بباقـي معلمـي الفئات          

 شعورا منخفضا وبدرجة دالة في واالـتعلم قـد اظهر  بصـريا وصـعوبات    
ويدل ذلك على .   مقارنة بمعلمي المعاقين عقليااإلنجازبنقص الشعور 

 عرضة لالحتراق النفسي مقارنة   أكثر معلمـي المعاقـين عقلـيا هـم          أن
 .بمعلمي الفئتين السابقتين
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 االحتراق النفسي أن ؤكديـ ) Lech, 1997(لـيش  يجـدر القـول أن   و 
 مما  خرىاأل اإلعاقاتب مقارنة   اإلعاقةد عـند معلمـي بعـض فئات         يـزدا 

 األعمال إلى االنتقال   أو تـركهم للعمـل في قطاع التدريس         إلـى يـؤدي   
 معدل االحتراق أن) Singer, 1993( دراسة سنجر أظهـرت  وقـد . اإلداريـة 

اإلعاقة و السمعية اإلعاقة: النفسـي يـزداد عـند معلمـي الفـئات التالـية          
 النمائــية، االضــطرابات االنفعالــية اإلعاقــات العقلــية، عاقــةاإلالبصــرية، 

 في حين كان معدل االحتراق      ، النطق والكالم  تواضطراباوالسـلوكية،   
صعوبات التعلم، تعدد   : معلمـي الفـئات التالـية     دى   لـ  ًاالنفسـي منخفضـ   

 معدل االحتراق أن) Boomer & King, 1982(يـرى بومير وكينج  و. العـوق 
ي التالمـيذ ذوي االضـطرابات االنفعالية والسلوكية       النفسـي لـدى معلمـ     

 خرىاأل اإلعاقاتمعلمي باقي   دى   سـت مرات عن معدله ل      إلـى رتفع  يـ 
  .األقصى الحد إلىصل ت تركهم للعمل إمكانيةجعل مما ي

 & Singh( دراســـة ســـينج وبيلينجســـى أكـــدتهاهــذه النـــتائج  
Billngsley,1996(      للتعرف  ةلاومح معلمـا فـي      658علـى    التـي اشـتملت 

 . بقاء معلمي التربية الخاصةأوعلـى المتغيـرات التـي تساهم في ترك       
معلمي دى  معدل االحتراق النفسي ل   أن  نـتائج الدراسـة     ولقـد أظهـرت     

 159عــددهم الـبالغ  التالمـيذ ذوي االضــطرابات االنفعالـية والســلوكية و  
 .اإلعاقات مقارنة بباقي األعلىمعلما كان 

نتائج أيضا ) Zabel & Zabel, 1982(يل دراسـة زابـيل وزابـ   وأظهـرت  
دلت النتائج الدراسة التي تم تطبيقها      .  مقاربـة لـتلك التـي سـبق ذكرها        

 معلمي التالميذ ذوي االضطرابات االنفعالية      أن، على   امعلم) 601(على  
ــروالســلوكية هــم  ــة بمعلمــي   األكث ــراق النفســي مقارن  عرضــة لالحت
 المعلم أن أيضاالنـتائج   ظهـرت أو.   غـرفة المصـادر  أوالمعاقـين عقلـيا    

 من معلمي غرفة    أعلىالمستشـار يعاني من االحتراق النفسي بدرجة        
 . الفصل الخاصأوالمصادر 

) Johnson, Gold, Vickers, 1984( قـارن جونسون وجولد وفيكرس   
 عرضة أكثر أيهمبـين ثـالث فـئات مـن معلمـي التـربية الخاصة لمعرفة          

عيــنة علـــى معلمــي التالمـــيذ ذوي   ملت التشـــا.  لالحتــراق النفســي  
أظهرت .  صـعوبات الـتعلم، والمعاقين عقليا     واالضـطرابات االنفعالـية،     

 أكثر معلمي التالميذ ذوي االضطرابات االنفعالية كانوا أنالدراسة نـتائج   
 يلـيهم معلمـي التالمـيذ المعاقين عقليا، ثم          ،عرضـة للضـغوط النفسـية     
 معلمي التالميذ ذوي    أن كشـفت الدراسـة   و.  معلمـي صـعوبات الـتعلم     
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ــن     ــة خــوف م ــية والســلوكية يعيشــون فــي حال االضــطرابات االنفعال
 الذي  األمر اآلخرين الجسـدي مقارنـة بالمعلمين       أواالضـطهاد اللفظـي     

 .اإلنجازيؤكد الشعور بالقلق والتوتر وعدم القدرة على 
 المختلفة بمعلمي  اإلعاقةتبايـنت النتائج عند مقارنة معلمي فئات         
 االحتراق النفسي لدى معلمي تففـي دراسـة قارن    .العاديـين المـيذ   الت

(ل بيسـلي وآخرون     اوالتـربية الخاصـة ومعلمـي التالمـيذ العاديـين، حـ           
Beasley et al , 1984 (     لدى المعلمين معـرفة مسـتوى االحتـراق النفسـي

ــباط     وإذا ــي ذات ارت ــان التعليم ــين والمك ــائص المعلم ــت خص ــا كان  م
ــتلف  ــتويات المخ ــراق النفســي بالمس ــة عــ و. ة لالحت ــاؤالت نلإلجاب  تس

 خاصة بالخصائص   أخرىالدراسـة، تـم تطبيق مقياس ماسلك واستبانة         
ــى    ــغوط عل ــروفيل للض ــرافية وب ــي   )606(الديموغ ــن معلم ــا م  معلم

 الدراسة عدم وجود فروق     أظهـرت .  المـرحلتين االبتدائـية والمتوسـطة     
ا فــي المــدى  بــين المجموعتــين حــيث وقعــتا معــإحصــائيةذات داللــة 
 عالقة  أن إلى أشاروا معلمي التربية الخاصة     أنيجدر القول   و. المعتدل

 . للضغوط النفسيةاألكبرالمعلم بالتلميذ تعد المصدر 
 إلىمعلم  197شملت والتي ) Berg, 1993(دراسـة بيـرج   هـدفت  و  

مقارنة مستوى االحتراق النفسي لدى كل من معلمي الفصول العادية،          
 إلىة، غـرفة المصـادر، والمحولـين مـن التربية الخاصة            التـربية الخاصـ   
 نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة        وقد أظهرت . التعلـيم العـام   
ــثالثة مــن مقــياس ماســلك بعــاد ألأ علــى إحصــائية مــع إن معــدل .  ال

 مقارنة  أعلـى االحتـراق النفسـي لـدى معلمـي الفصـول العاديـة كـان               
 أعلــىتويات االحتــراق النفســي كانــت مســو. بمعلمــي التــربية الخاصــة

 االنفعالي وتبلد المشاعر، في  اإلجهادالمتمثالن ب ل والثاني   وللـبعدين األ  
 اإلنجــازب اإلحســاسنقص المتمــثل بــحــين كــان مســتوى الــبعد الــثالث 

 . العينةأفرادالشخصي اقل بالمقارنة بباقي 
 كــل مــن بــيك إلــيهمــا توصــل نــتائج هــذه الدراســة  أكــدتوقــد  

عــند مقارنــتهم لمعــدل االحتــراق ) Pick & Gargiulo, 1983(وجارجــيلو 
ملت تشإذ ا.  النفسي لدى معلمي التربية الخاصة ومعلمي التعليم العام  

 )111(و ، البســيطة  العقلــيةاإلعاقــة لفــئة ًا معلمــ)133(علــى الدراسـة  
.  للتالميذ العاديين ًا معلم )218(و  ،   المتوسطة  العقلية اإلعاقة لفئة   ًامعلم
ــتائج أظهــرت، ًامــتوقعكــان  كــس مــاعلــى عو  معلمــي التالمــيذ أن الن

 بالنجاح واتجاهات سلبية تجاه   اإلحساسالعاديين كان لديهم نقص في      
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 أعلى معدل االحتراق النفسي كان      أنبأيضا  الدراسة   أكـدت و.  التالمـيذ 
 .لدى معلمي التالميذ العاديين مقارنة بمعلمي التربية الخاصة

 التالميذ ي معلمـ أنلـى   اابقتين تشـيران     الدراسـتين السـ    أنومـع    
 هناك  إن إال من االحتراق النفسي،     أعلىالعاديـين يعانون من معدالت      

 أن) Cecil, 2002(فقد ذكر سيسل .  مـا يـدل علـى خـالف هـذه النـتائج      
 من  أعلىمعـدل معلمـي التـربية الخاصـة الذين يتركون مهنة التدريس             

, تبب كل من بو، وبوأشاركذلك %).  6 -% 10(معلمي التالميذ العاديين  
 أنب معلما )4812(في دراسة شملت ) Boe, Bobbit, Cook, 1997(وكـوك  

لدى معلمي  أعلى   كان   أخرى التدريس في مدرسة     إلىمعـدل االنتقال    
 أنكما  %).  7 -% 12(التربية الخاصة مقارنة بمعلمي التالميذ العاديين       

 عند معلمي   أعلىهائيا كان   معـدل المعلمـين الذين تركوا مهنة التعليم ن        
هذه النتائج العديد   وتؤكد  %).  6 -% 8 (همئبقرناالتربية الخاصة مقارنة    

 الضـغوط النفسـية التي يعاني منها      إلـى مـن الدراسـات التـي تطـرقت         
 Billingslery, 1993, Brownell.  (اآلخرين التـربية الخاصة مقارنة ب ومعلمـ 

& Smith, 1993, Singer, 1993  .( 
 تلك الدراسات التي تحدثت عن      إلى المفيد القول انه بالنظر      منو 

 لمعلمــي التــربية الخاصــة فــي التعــرض لالحتــراق  األعلــىالمعــدالت 
النفسـي وحداثـتها وتطبيقها على مدى واسع من المعلمين مقارنة بتلك        

 طبيعة عمل   أنالدراسـتين ومحدوديـة عيـنة الـبحث، يجعلـنا نؤكد على             
 في تعرض   األكبـر  األثـر ، لهمـا    اإلعاقـة ونـوع   معلمـي التـربية الخاصـة       

معلمـي التـربية الخاصـة للمـزيد مـن الضغوط النفسية مقارنة بمعلمي       
 .التعليم العام

 اإلطار مـا جـاء ذكـره سـواء فـي            أهـم  لتلخـيص    لـة اومحفـي   و 
 : الدراسات السابقة، يمكن تحديد العناصر التاليةأوالنظري 

تـرك معلمـي التربية    أسـباب  أهـم االحتـراق النفسـي مـن       يعتبـر    .1
 الخاصة لمهنة التدريس

 فـي زيادة االحتراق  األكبـر  األثـر  رئيسـية لهـا    أبعـاد  أربعـة هـناك    .2
 .النفسي لدى معلمي التربية الخاصة

تأثيـر المتغيـرات المـتعلقة بالتالميذ وتلك المتعلقة بالمعلمين في            .3
 ومــنها فــئة اإلعاقــة وحجــم زيــادة االحتــراق النفســي للمعلمــين

ــذل  ــرة   الصــف وك ــنوات الخب ــم وس ــي للمعل ــتوى التعليم ك المس
 .والتخصص
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 بشكل ان والفئة التي يتعامل معها المعلم تساهم اإلعاقةنوع  إن   .4
 . المعلم باالحتراق النفسيإصابةكبير في 

 األكثر التالمـيذ ذوي االضطرابات االنفعالية والسلوكية هم        ومعلمـ  .5
 .عرضة لالحتراق النفسي

 . عرضة لالحتراق النفسيلاألق غرفة المصادر هم ومعلم .6
 الذين ،ر اإلحصائيات العلميةيش، كما تنسبة معلمي التربية الخاصة .7

 ينتقلون للعمل مع التالميذ العاديين هي       أويتركون مهنة التدريس    
 . مقارنة بمعلمي التالميذ العادييناألعلى

ندرة الدراسات التي تناولت دراسة االحتراق النفسي لدى معلمي  .8
توحديـين ومـتعددي العوق ومقارنتهم بمعلمي التالميذ        التالمـيذ ال  

 . المتخلفين عقليًا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الدراسةإجراءات
 مجتمع الدراسة
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ن العاملين في معاهد    معلميالتكـون مجـتمع الدراسة من جميع         
متعددي العوق التربية الفكرية بمدينة الرياض ممن يعملون مع التالميذ         

 عدد مساوي من معلمي العوق العقلي في        إلـى  ةباإلضـاف  نلتوحديـي ا
 معلما بحيث   72وقد بلغ عددهم    .   هـ 1424/1425نفس المعاهد لعام    

 ألداةوقد استجاب .   معلما24ملت كـل فئة من الفئات الثالث على         تشـ ا
.  مـن مجتمع الدراسة   %) 100(، أي مـا نسـبته       ينمعلمـ الالـبحث جمـيع     
ت فقط على المعلمين الذكور، ذلك       عينة البحث اقتصر   أنالجدير بالذكر   

بسـبب عـدم وجـود بـرامج لمـتعددي العوق والتوحد في برامج التربية               
 بوزارة التربية ألمانـة العامـة للتـربية الخاصة   الـتابعة ل  الفكـرية النسـائية     

 .والتعليم
 

 عينة البحث
جمـيع معلمـي التالمـيذ مـتعددي العـوق والتوحديين في معاهد              

 مــن معلمــي ةمماثلــيــنة نة الــرياض باإلضــافة لعالتــربية الفكــرية بمديــ
يوضـح توزيع أفراد العينة     ) 1( الجـدول رقـم      .التالمـيذ المعاقـين عقلـياً     
 .حسب متغيرات الدراسة

مدى توفر وسائل التدريس والدورات التدريبية ومساعد ) 1(جدول 
 معلم

 ؤالـالس نعم ال لم يحدد المجموع
72 

100% 
- 
- 

61 
84.7  

11 
15.3%  

 وجود مساعد معلم

72 
100% 

- 
- 

11 
15.3 

61 
84.7% 

 الدعم والمساندة

72 
100% 

1 
1.4% 

51 
69.4% 

21 
29.2% 

 توفر المادة العلمية

5أكثر من   المجموع   فأقل5
72 

100% 
 

_____  
_____  

54 
76.4% 

17 
23.6% 

 الخبرة التدريسية

علم  م61 العينة عن توفر مساعد معلم، أجاب       أفـراد  سـؤال    دعـن  
 العينة بعدم وجود مساعد معلم، في  أفرادمن  %) 84.7(وهو ما نسبته    

ويمكن القول أن   .  بوجود مساعد معلم  %) 15.3( ما نسبته    حـين أجاب  
هـذه النسـبة العالـية تعكـس نقصـا شـديدا فـي كيفية العمل مع ذوي               
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االحتياجات الخاصة ذلك أن عمل معلم التربية الخاصة وطرق التدريس          
 التي يتعامل معها تجعل من   اإلعاقةها وكذلك نوع ودرجة     التي يستخدم 

 بعض المهام التي    أداءالمهـم توفيـر مسـاعد معلـم مـؤهل قادر على             
 .يطلبها منه معلم التربية الخاصة

 العيــنة أفــرادمــن %) 84.7(مــا نســبته أن جــدول ايضــًا يوضــح ال 
م عدب%) 15.3(أشـاروا بأنهم يجدون الدعم والمساندة، في حين أشار          

ويمكن القول أن هذه .  ن حولهم ومن إدارة المدرسةممتلقيهم الدعم 
النسـبة العالـية تؤكد على أن هناك نوع من التعاون القائم بين معلمي              
وإدارة المعاهـد من اجل تطوير قدرات المعلمين ودعمهم في مواجهة   

 .المشاكل التي قد تعترضهم
ينة يعانون من  العأفراد من )%69.4(أن يتضح من الجدول كذلك 

 )%29.2( ما نسبته    في حين أن  .  نقـص فـي الوسائل التعليمية الالزمة      
 ولعل وجود هذا العدد     ، العينة لديهم وسائل تدريسية مناسبة     أفرادمـن   

الكبيـر مـن معلمـي التـربية الخاصـة في معاهد التربية الفكرية ممن ال        
يقية في تتوفـر لهم وسائل تدريسية مناسبة يؤكد على وجود مشكلة حق      

 .  توفير الوسائل التعليمية المناسبة
ــنة الــى     بالنســبة للخبــرة التدريســية فقــد تــم تقســيم أفــراد العي

 سنوات فأقل في حين تضم األخرى أكثر 5مجموعتـين أحـداهما تضـم      
 المجموعة  يتضـح من الجدول أن عدد أفراد العينة في        .  سـنوات  5مـن   

في حين ضمت المجموعة الثانية  )% 23.6( معلمًا بنسبة    17االولى كان   
ويعنـي هذا أن العدد األكبر ألفراد العينة هم    . )76.4( معلمـًا بنسـبة      54

 .ممن لديهم خبرة طويلة في العمل مع المعاقين
 

 :أدوات البحث
 Maslach(قائمــة ماســلك لالحتــراق النفســي:  الصــورة األصــلية-:اوال

Burnout Inventory. MBI)  
رئيسية ثالثة   أبعاد   ى عل قائمـة ماسـلك لالحتراق النفسي     يشـمل    

باإلنجاز الشعور   االنفعالـي وتـبلد المشاعر ونقص        اإلجهـاد تتمـثل فـي     
 تم تقسيمها على بندًان ي وعشراثنينيحتوي المقياس على   .  الشخصـي 

 :األبعاد الثالثة بالشكل التالي
، 6،  3،  2،  1( هيبنود  ويحتوي على تسع    : لي االنفعا اإلجهادعـد   بُ .1

8 ،13 ،14 ،16 ،20( 
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، 15، 11، 10، 5( هي ويحتوي على خمس بنود: لد المشاعرعد تببُ .2
22( 

 بنودويحتوي على ثمان    : عد نقص اإلحساس باإلنجاز الشخصي    بُ .3
 ) 21، 9!، 18، 17، 12، 9، 7، 4(هي 

 صورته األصلية   على المقياس في  يتم تحديد مستوى االحتراق النفسي      
حسب الدرجات ) وعاليةعتدلة منخفضة وم (مـن خـالل ثـالث مسـتويات         

 )1 انظر الشكل. (المتحصل عليها في األبعاد الثالث
 

 فئات االحتراق النفسي البعد االول البعد الثاني البعد الثالث
 منخفض 17< 5< 40>

 متوسط 29 – 18 11 - 6 39 – 34
 مرتفع 30>  12> 33<

 )(Maslach, 1986مستويات االحتراق النفسي  )1(قم الشكل ر
 

 على األبعاد الثالث    داءولتفسـير الـدرجات الفـرعية التـي تمثل األ         
يمكـن اعتبار مستوى االحتراق النفسي عاليا عندما يحصل المعلم على           
درجـات عالـية علـى الـبعد األول والـبعد الثاني ودرجات منخفضة على            

ما إذا  ر مستوى االحتراق النفسي متوسطا      في حين يعتب  .  الـبعد الـثالث   
أمـا مستوى االحتراق    .  كانـت الـدرجات علـى األبعـاد الـثالثة متوسـطة           

يكون عندما يحصل المعلم على درجات منخفضة       فالنفسـي المنخفض    
 .على البعدين األول والثاني ودرجات مرتفعة على البعد الثالث

.  دق وثبات عالية  ويتمـتع االختـبار فـي صـورته األصلية بدالالت ص           
فقد تم استخراج معامل االتساق الداخلي محسوبا بمعادلة كرونباخ ألفا 

أما .   على التوالي  0.81,  0.79 ،0.90 الثالثة بحيث بلغت     لتكـرار األبعـاد   
الصدق فقد تم استخراجه عن طريق تمييز االختبار بين فئات المعلمين           

( سي منخفض   ممـن يعانـون مـن احتـراق نفسـي مـرتفع واحتراق نف             
 ).1997 ,السرطاوي

 
  الصورة العربية:ثانيا

ــراق  تــم االعــتماد علــى الصــورة العــربية ل   قائمــة ماســلك لالحت
وقد مرت خطوات إعداد الصورة ).  1998( أعـدها البتال    ي التـ  النفسـي 

 : العربية بثالث مراحل هي
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بترجمة بنود  ) 1998البتال،  (حـيث قام الباحث     . المقـياس تـرجمة    .1
 إلى اللغة العربية ثم قام شخص       اإلنجليزيةمـن اللغـة     المقـياس   

 اإلنجليزيةأخـر ثنائـي اللغـة بإعـادة تـرجمة المقـياس إلـى اللغة           
بعد ذلك .  وذلـك مـن خـالل االعـتماد على الترجمة العربية فقط        

 عن  الناتجةة األصلية للمقياس والنسخة     تمت المقارنة بين النسخ   
 .األخطاءالترجمة وتعديل 

 اإلنجليزية بعـرض نسخة المقياس العربية والنسخة        قـام الـباحث    .2
األساسـية على لجنة البحوث بقسم التربية الخاصة بجامعة الملك        

 .سعود واألخذ بمقترحاتها
تم تطبيق المقياس في صورته العربية النهائية       : التجـربة الميدانية   .3

معلما ومعلمة وتم استخراج معامل الثبات عن طريق       ) 26(علـى   
 المقياس اخلـي محسـوبا بمعادلة كرونباخ ألفا ألبعاد   االتسـاق الد  

 0.60,  للـبعد الثاني   0.76،   للـبعد األول   0.77وقـد بلغـت     .  الـثالثة 
 كمـا تـم حساب صدق المقياس والذي تراوح بين         .  للـبعد الـثالث   

  . للبعد الثالث0.72  و للبعد الثاني،0.64،  للبعد األول0.80
 
 
 
 

  المعالجة اإلحصائية
من المعلمين باستخدام   تى تم الحصول عليها      البيانات ال  تم تحليل  

 Statistical Package for Social)برنامج خدمة اإلحصاء للعلوم االجتماعية 
Sciences, SPSS) معالجتها بالطرق اإلحصائية التالية تحيث تم: 

 التوزيع التكراري، والنسبي، والمتوسط الحسابي لوصف العينة .1
 س العالقة بين بنود المقياسمعامل االرتباط لقيا .2
ــباين األحــادي   .3 ــيل الت ــة (One � Way ANOVA)تحل ــبار دالل  الخت

الفـروق فـي درجـة االحتـراق النفسـي لـدى المعلمين باختالف              
 .اإلعاقة

 لحســاب الفــروق بــين المعلمــين باخــتالف  (T- Test)اختــبارات  .4
 .الخبرة في األبعاد الثالثة للمقياس

 
 
 



 22

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 ائج ومناقشتهاتحليل النت

  العينة؟فرادهو مستوى االحتراق النفسي أل ما: السؤال األول
 هـذا السـؤال تم إعداد جدول يضم تصنيف ماسلك           لإلجابـة عـن   

مقارنة بين الدرجات  ) 2(ويبين الجدول   .  المقـياس الـثالثة    أبعـاد لتكـرار   
درجات المعلمين على التـي حـددها مقـياس ماسـلك وبـين متوسطات        

 .التي توصلت لها هذه الدراسة األبعادهذه 
 

تصـنيف درجـات ماسـلك لتكـرار أبعاد المقياس الثالثة مقارنة        ) 2(جـدول رقـم     
 بمتوسطات هذه االبعاد

 العدد النسبة التـكرار
متوسطات 

درجات 
 لمعلمين

مقياس 
 ماسلك

 أبعاد المقياس المستوى

45.8 
36.1 
18.1 

33 
26 
13 

 
18.8  

0- 17 
18- 29  
  فأكثر-30

 منخفض
 معتدل
 عالي

88.9 
8.3 
2.8 

64 
6 
2 

3.25 
 

0- 5 
6- 12 

  فأكثر-12

 منخفض
 معتدل
 عالي

56.9 
19.5 
23.6 

41 
14 
17 

 
35.5 

  فأكثر-40
34- 39 
0- 33 

 منخفض
 معتدل
 عالي

 اإلجهاد
 االنفعالي

 
 

 تبلد المشاعر
 
 

نقص الشعور 
 باإلنجاز
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اق النفسي  يتضـح من الجدول أن هناك تباين في مستوى االحتر         
 االنفعالـي فقـد كـان متوسط تكرار     اإلجهـاد بالنسـبة   .  الـبحث مجـتمع   ل

، في حين كان متوسط     )18.8( االنفعالـي فـي الدراسة الحالية        اإلجهـاد 
35.5(ومتوسط تكرار نقص الشعور باإلنجاز ) 3.25(تكرار تبلد المشاعر 

ينة  العأفرادوعـند مقارنة هذه المتوسطات بمقياس ماسلك نجد أن         ).  
 االنفعالي ونقص اإلجهادعدي يقعـون في المستوى المعتدل بالنسبة لبُ      

 في المستوى المنخفض    المجتمع أفرادالشعور باإلنجاز، في حين وقع      
 الدراسة باختالف مستويات مجتمعكما تفاوتت نسب . عد تبلد المشاعرلُب

 أفراد  االنفعالي فقد كانت نسبة    اإلجهـاد عد  بالنسـبة لـبُ   .  األبعـاد الـثالثة   
في حين  %) 45.8( ممـن كـان إجهـادهم االنفعالي منخفض          مجـتمع ال

ونسبة من كان إجهادهم االنفعالي عالي ) 36.1(كانـت النسبة المعتدلة   
هذه النتائج لم تختلف بشكل كبير عند مقارنة مستويات ُبعد          %).  18.1(

تـبلد المشـاعر، ذلـك أن النسبة األكبر لعينة البحث وقعت عند المستوى              
أما من  %) 8.3(فـي حـين كانـت النسبة المعتدلة         %) 88.9(لمـنخفض   ا

عد أما الُب%) 2.8( فقد كانت نسبتهم امـرتفع كـان تـبلد المشـاعر لـديهم        
الـثالث مـن أبعاد المقياس وهو نقص الشعور باإلنجاز فقد وقع العدد             

في حين كان   %) 56.9( العينة عند المستوى المنخفض      أفراداألكبر من   
من %) 19.5( عند ومعتدال%) 23.6( عند   اباإلنجـاز عالـي   نقـص الشـعور     

 . العينةأفراد
 نتائج هذه الدراسة تتطابق مع نتائج السرطاوي أنويمكن القول 

 معلمي التربية الخاصة    ىحـيث ان درجـة االحتـراق النفسي لد        ) 1997(
 كانــت عــند باإلنجــاز االنفعالــي ونقــص الشــعور اإلجهــادعــدي علــى ُب

عــد تــبلد ي حــين كانــت الدرجــة منخفضــة فــي ُبالمســتوى المعــتدل فــ
 & Zabel(كمـا تـتفق هذه الدراسة مع دراسة زابل وزابل   .  المشـاعر 

Zabel,1980 (   معلمي غير العاديين لم يعانوا من  أن على   أكـدت والتـي 
 . االنفعالي وتبلد المشاعراإلجهادمستويات مرتفعة من 

دل على   وقـوع معلمـي التـربية الخاصة في مستوى المعت          لعـل و
 سلبي من أو ايجابي من جهة     بأنهدرجـة االحتـراق النفسـي قـد يـؤخذ           

 االنفعالي يعني من    اإلجهـاد عد    فالمسـتوى المعـتدل لـبُ       ؟أخـرى جهـة   
 إلى معلمـي التالمـيذ غيـر العاديـين لم يصلوا بعد            أنالناحـية االيجابـية     

الدرجــة العالــية مــن االحتــراق النفســي وان الخبــرات التــي يحملــونها  
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 األكبر األثر وكذلك الخبرة العملية كان لها       اإلعاقةخصص في مجال    والت
 . لديهمباإلنجاز االنفعالي ونقص الشعور اإلجهادفي تقليل مشاعر 

 هذه النتائج من الناحية السلبية فيمكن القول إلى ما نظرنا    إذاأما  
 اإلجهاد العيـنة على مستوى تكرار       أفـراد نسـبة مـرتفعة مـن        هـناك    أن

وتعد هذه النتيجة دليال واضحا على .  باإلنجاز ونقص الشعور االنفعالي
 مهامهم  بأداء تحول دون قيامهم      العيـنة يعانـون من معوقات      أفـراد  أن

قد ينعكس سلبًا على أدائهم ودافعيتهم       الذي   األمربالشـكل المطلـوب،     
 .للعمل داخل الصف الدراسي ويؤدي إلى زيادة الضغوط النفسية

%) 88.9(تبلد المشاعر، فقد أظهرت الدراسة أن       بالنسبة لُبعد   أما  
على اد العيـنة وقعـوا فـي المسـتوى المـنخفض مما انعكس              رمـن أفـ   

.  الصـورة النهائية لمعدل االحتراق النفسي على هذا البعد لكامل العينة          
 تبلد المشاعر هو في   أنيجابية، ذلك   بأنها إ هذه النتيجة   يمكـن وصـف     و

 العينة داخل أفراد أداءس سلبا على الحقـيقة مؤشـرا سـلبيا وقـد يـنعك      
 وان العينة كانوا في المستوى المنخفض أفراد غالبية أنحيث و.  الصف

 العينة كان منخفضا، فإن هذا يعني ان        فرادمعـدل االحتراق النفسي أل    
 العينة تجاه تالميذهم ايجابية وانه ال وجود لتبلد المشاعر أفـراد مشـاعر   

 نسبة من كانت تبلدهم عاليا من       أنرفنا   ما ع  إذاتجـاه تالميذهم خاصة     
 معلمي أن إلىهذه النتائج وتشير   0%)2.8(منخفضة  كانت   العينة   أفراد

مع الرغبة والدافعية للعمل     العينة لديهم    أفرادالتالميذ غير العاديين من     
 .التالميذ لتحقيق نتائج مشجعة وتذليل الصعوبات

 
فئات معلمي  فسي لدى   هو مستوى االحتراق الن    مـا : السـؤال الثانـي   

 ؟ الثالثةاإلعاقة
الثالث إعاقات معلمي لمعرفة مستوى االحتراق النفسي لكل من 

قام الباحث بمقارنة درجات ماسلك     ) إعاقة عقلية , التوحد, تعدد العوق (
لتكـرار أبعـاد المقـياس الـثالثة بمتوسـطات هـذه األبعـاد لكل فئة من                 

أن فئات  ) 3(الجدول   منيتضح  .  الفـئات الـثالث كل على حده      معلمـي   
ببعضها البعض على    مقارنتها   ثة تتفاوت بشكل واضح عند     الـثال  اإلعاقـة 

يتضح من خالل متوسطات الفئات الثالثة، على       .  أبعـاد المقياس الثالثة   
 اإلعاقة االنفعالـي أن كـل مـن معلمـي الـتوحد ومعلمي              اإلجهـاد عـد   ُب

ــبُ   ــتدل لل ــون فــي المســتوى المع ــية يقع ــى ) 18( و )21.8(عد العقل عل
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 االنفعالـي يعـد منخفضـا لدى    اإلجهـاد التوالـي، فـي حـين أن مسـتوى          
  ). 16.7(معلمي متعددي العوق 

 
 

تصنيف درجات ماسلك لتكرار أبعاد المقياس الثالثة مقارنة بمتوسطات ) 3(جدول 
  الثالثةاإلعاقةهذه األبعاد لفئات 

 نتائج الدراسة 
 المتوسطات

ــة  إعاقــــــ
 عقلية

 تعدد عوق توحد
ــياس  مقــــ

 لكماس

 أبعاد المقياس المستوى

 
18 

 
21.8 

 
16.7 

0- 17 
18- 29 
  فأكثر-30

 منخفض
 معتدل
 عالي

3 4.1 2.8 
 

0- 5 
6- 11 

  فأكثر-12

 منخفض
 معتدل
 عالي

 
34.2 

 
 

32.9 

 
39 

  فأكثر-40
34- 39 
0- 33 

 منخفض
 معتدل
 عالي

 االنفعالياإلجهاد
 
 

 تبلد المشاعر
 
 

نقــص الشــعور  
 باإلنجاز

 
 
 

عد الثانـي من أبعاد المقياس وهو تبلد المشاعر فقد          بالنسـبة للـبُ   
المستوى   الثالثة يقعون في   اإلعاقـة أظهـرت النـتائج إن معلمـي فـئات          

فقـد كانـت متوسـطات كـل مـن معلمـي متعددي العوق               .  المـنخفض 
أما ).  3، 4.1، 2.8(ومعلمي التوحديين ومعلمي المعاقين عقليا كالتالي       

 متعددي العوق والعوق العقلي و الشعور باإلنجاز فقد وقع معلم    نقص
) 39( متعددي العوق على وفـي المسـتوى المعـتدل، حيث حصل معلم        

 التالميذ  و، فـي حين وقع معلم     ) 34.2( المعاقـين عقلـيا علـى        وومعلمـ 
 ).32.9(التوحديين في المستوى العالي 

راق النفسي ويمكـن القـول من خالل هذه النتائج أن درجة االحت    
 االنفعالي لكل من معلمي اإلجهادعد األول وهو كانـت معـتدلة فـي البُ      

 ومنخفضـة لدى معلمي متعددي      التوحديـين ومعلمـي المعاقـين عقلـيا       
 أفرادة لدى جميع    يفي حين كانت درجة االحتراق النفسي متدن      .  العوق

تدلة عد تبلد المشاعر، في حين كانت مععد الثاني وهو بُ العيـنة علـى البُ    
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عالـية لدى  و العقلـية  اإلعاقـة لـدى معلمـي مـتعددي العـوق ومعلمـي         
 .عد نقص الشعور باإلنجازمعلمي التوحديين على ُب

وتظهـر هـذه النـتائج مـدى االخـتالف الواضح بين معلمي الفئات          
 نتائج معلمي التالميذ متعددي     أنبشـكل عام،    الـثالثة فمـن الواضـح، و      

) 3(حيث يظهر في الجدول     .  ثة بـين الفـئات الثال     األفضـل العـوق هـي     
 االنفعالـي وتبلد المشاعر وكذلك      لإلجهـاد  احتـراقا بالنسـبة      األقـل  أنهـم 

 األكثر التالميذ التوحديين    وفي حين كان معلم   .  باإلنجازنقـص الشـعور     
بل ان نقص   .   الثالثة األبعاداحتـراقا عـند مقارنـة مسـتوى التكـرار في            

ذ التوحديين كان عاليا في حين وقع   لدى معلمي التالمي   باإلنجازالشعور  
ولمعرفة .  في المستوى المعتدل لمعلمي تعدد العوق والعوق العقلي

لة احصائية وذات مؤشر حقيقي على      دال كانت هذه الفروق ذات      إذامـا   
الـتفاوت فـي درجـة االحتـراق بين معلمي الفئات الثالثة، فقد تم طرح               

 :السؤال التالي
 

فئات معلمي فروق ذات داللة إحصائية بين هل هناك : السؤال الثالث
 على أبعاد المقياس الثالثة؟الثالثة  اإلعاقة
لإلجابـة علـى هـذا السـؤال قـام الباحث باستخدام تحليل التباين               

لمعرفة ما إذا كان هناك ) One-way ANOVA(األحادي لداللة الفروق 
يوضح ) 4 (الجدول.   الثالثةاإلعاقةفـروق ذات داللة إحصائية بين فئات      

وبالنظر . ومستوى الداللة لكل بعد من أبعاد المقياس الثالثة) ف(درجة 
إلـى مسـتوى الداللـة فـي األبعـاد الـثالثة يتضـح أن بعد نقص الشعور                 

 فـي حـين لم تظهر داللة الفروق في          0.05باإلنجـاز دال عـند مسـتوى        
 مصدر  وحتـى يمكـن كشف    .المشـاعر   االنفعالـي وتـبلد    اإلجهـاد بعـدي   
حيث تبين أن ) Tukey � Test(ق فقـد تـم اسـتخدام اختـبار توكـي      الفـرو 

ــين معلمــي مــتعددي العــوق ومعلمــي التالمــيذ    ــة ب هــناك فــروق دال
ــين ــة  .  التوحدي ــراقا مقارن ــر احت ــين أكث أي أن معلمــي التالمــيذ التوحدي

داللة ذات فروقًا فـي حين لم تظهر النتائج   .  بمعلمـي مـتعددي العـوق     
 .مي المعاقين عقليابين معلمي التوحد ومعل

 
 
 
يبين تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في أبعاد المقياس باختالف ) 4(جدول 

 اإلعاقةنوع 
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مستوى 
 الداللة

درجــــة 
 ف

 متوسط
المربعات

  مجموع
المربعات

درجــــــــة 
 الحرية

 البعد مصدر التباين

0.07 2.72 170.5 
62.5 

341 
4316 

2 
69 
71 

ــين  بــــــــــــــ
 المجموعات

داخـــــــــــــل  
 المجموعات
 المجموع

 االنفعالياإلجهاد

0.43 0.83 11.4 
13.7 

22.7 
942 

2 
69 
71 

ــين  بــــــــــــــ
 المجموعات

داخـــــــــــــل  
 المجموعات
 المجموع

 تبلد المشاعر

0.01* 4.3 300 
70.4 

600 
4855 

2 
69 
71 

ــين  بــــــــــــــ
 المجموعات

داخـــــــــــــل  
 المجموعات
 المجموع

ــعور  نقـــص الشـ
ــاز  باإلنجــــــــــــ

 الشخصي

 0.05دالة عند  •
 

 والذي Lech,1977)(دراسة نتائج دراسة ليش  وتماثـل نتائج هذه ال     
ــة   أن أكــد ــزيد عــند معلمــي الــتوحد مقارن  درجــة االحتــراق النفســي ت

 )(Singer,1993  كــذلك تــتفق مــع دراســة ســينجر، 0بالمعلمــين االخــرين
 معدل االحتراق النفسي لمعلمي التالميذ التوحديين  أن إلىوالذي يشير   

 .معلمي متعددي العوق من معدل االحتراق النفسي لأعلىكان 
 & Zabel هـذه الدراسة ال تتفق مع دراسة زابيل وزابيل  إنومـع   

Zabel, 1982(   معلمي التالميذ المضطربين سلوكيا ومنهم أن التـي تظهـر 
 أن إال عرضة لالحتراق من معلمين المعاقين عقليا،        أكثرالتوحديين هم   

 الثالثة لفئات داألبعا عند مقارنة متوسطات أظهرتنـتائج هـذه الدراسة      
 أعلى مستوى التكرار لمعلمي التالميذ التوحديين كان    أن الثالثة   اإلعاقـة 

لة دالمـن مستواه لمعلمي المعاقين عقليا وان لم يكن هذا االرتفاع ذا    
 .إحصائية

 طبيعة العمل مع تالميذ الفئات الثالثة أن إلى هذه النتيجة  ىوقد تعز 
.  الحتـراق النفســي للمعلمــين  الـذي يؤثــر فـي مســتوى ا  األمــرتخـتلف،  
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فارتفـاع درجـة االحتـراق النفسي لمعلمي التالميذ التوحديين قد يعزى           
 اإلعاقاتء جدا مقارنة بتالميذ     يى التقدم بط  أن عـوامل عـدة مـنها        إلـى 

كذلك صعوبة التواصل .   المعلمأداءو مما يؤثر سلبيا في نفسية   األخرى
 التلمـيذ من عالمه     خـراج إل أضـافيا  جهـدا    إلـى مـع التوحديـين والحاجـة       

التالميذ باإلضـافة إلـى ذلـك يعانـي          ،)المتمركـز حـول الـذات     (الخـاص   
التوحديــين مــن االنتكاســة الســريعة فــي الناحــية الســلوكية والتعليمــية 

 مع التلميذ التوحدي األلفة وأخيـرا صـعوبة تكوين    ،)الـتوحد االنتكاسـي   (
كل هذه  .  خريناآل مقارنـة بالتالمـيذ      أطـول  مـدة زمنـية      إلـى والحاجـة   

 عرضة للضغوط  أكثرالعـوامل تجعـل مـن معلمـي التالمـيذ التوحديـين             
 الذي ينعكس على تقبلهم     األمر النفسي والجسدي،    ولإلرهاقالنفسـية   

 .ودافعيتهم للعمل
 درجــة االحتــراق أن إلــى أشــارتتــتفق نــتائج الدراســة والتــي و 

ض، مع  النفسـي للتالمـيذ مـتعددي العـوق كانـت عند المستوى المنخف            
غالبـية الدراسـات التـي تطرقت لمقارنة مستوى االحتراق النفسي لدى            

ــئات  ــةفـ ــتلفة اإلعاقـ  ;Lech,1997; Singh & Billngsler,1998( المخـ
Singer,1993)    خصائص هؤالء التالميذ تختلف مقارنة     أن   إلى ويعود ذلك

ا  العوق غالبا م   و  فالتالميذ متعدد   0 وخاصة التوحديين  اآلخرينبالتالمـيذ   
  0النقـياد ولـديهم الـرغبة في التعلم وتكوين الصداقات         لسـهل   أيكونـوا   

 الذي يزيد األمر بعضـهم قـد ال ترتبط بالقدرات العقلية        إعاقـات  أنكمـا   
 .أسرعمن فاعلية التواصل والى اكتسابهم للمهارات بطريقة 

 بين إحصائية ذات داللة  ًا نـتائج الدراسـة لـم تظهـر فروق         أنومـع    
 مستوى التكرار   أن إالالعوق ومعلمي المعاقين عقليا،     معلمي متعددي   

معلمـي متعددي العوق    دى   انخفـاض االحتـراق النفسـي لـ        إلـى يشـير   
ألسباب عده منها عدد    وقد يعود ذلك    .   بمعلمي المعاقين عقليا   مقارنـة 

 أو 4غالبا ما يتراوح فصل متعددي العوق ما بين         ف . التالميذ في الفصل  
.   في الفصل الواحد للمعاقين عقلياأكثر أوتالميذ  8 تالمـيذ مقارنـة بــ      5

 التالمـيذ قد يؤثر سلبيا في قدرة المعلم على    إعـداد هـذا الـتفاوت فـي       
 إلى كل تلميذ يحتاج أن أدركنا مـا    إذاالتركيـز وإيصـال المعلـومة خاصـة         

  .جهد مستقل يختلف عن ذلك الموجه لزميله
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 النفســي لــدى هــل تخــتلف مســتويات االحتــراق: الســؤال الــرابع
المعلمين العاملين في معاهد التربية الفكرية باختالف الخبرة، وجود        

 تلقي الدعم والمساندة، وتوفر المادة العلمية؟ومساعد معلم، 
مستويات االحتراق النفسي لدى لمعرفة ) ت(تـم استخدام اختبار     

المعلمـين العاملـين فـي معاهـد التربية الفكرية باختالف مجموعة من             
يـرات التـى تشـمل الخبـرة ووجـود مسـاعد معلـم وتلقـي الدعم                 المتغ

ولقد تم التركيز على محاولة معرفة      . والمسـاندة وتوفـر المادة العلمية     
 كانـت هـذه المتغيـرات تلعـب دورًا مهمًا في ارتفاع أو انخفاض               إذا مـا 

وفيما يلي عرض للنتائج الخاصة      .مسـتوى االحتـراق النفسي للمعلمين     
 :تغيرات االربعةبكل متغير من الم
ــرة ــين :الخب ــين المعلمــين  ) 5(جــدول رقــم  يب دالالت الفــروق ب

تم تقسيم أفراد العينة الى     . باختالف الخبرة على أبعاد المقياس الثالثة     
 سنوات 5مجموعتـين حـيث ضـمت المجموعة األولى من كانت خبرتهم       

 .  سنوات5فأقل وضمت المجموعة الثانية من زادت خبرتهم عن 
عند النظر إلى مستوى الداللة في األبعاد  ) 5( الجدول   يتضـح مـن    

 مقارنة بالبعدين   0.05 ُبعـد تـبلد المشـاعر دال عـند مسـتوى             أنالـثالثة   
 وهمـا اإلجهـاد االنفعالي ونقص الشعور باإلنجاز واللذان لم           األخـريين 

للكشف عن داللة الفروق    ) ت(وبتطبيق اختبار   . يظهر أي داللة إحصائية   
دالة إحصائيا بين المجموعتين على      تبين أن هناك فروق   بـين المعلمين    
أي أن المعلمين األقل خبرة لديهم تبلد       ).  تـبلد المشـاعر   (الـبعد الثانـي     

 . سنوات فأكثر)5(مشاعر اكبر مقارنة بمن خبرتهم 
 
 
 
 

دالالت الفـروق بين المعلمين باختالف الخبرة في المقاييس الثالث         ) 5(جـدول   
 )ت(باستخدام اختبار 

ــيمة  الداللة قـ
 ت

االنحراف 
المعياري

المتوسط  البعد الخبرة العدد

0.19 1.32 
 

9.6 
7.5 

21.1 
18.1 

17 
54 

ــن   ــل مـــ  5اقـــ
 سنوات

  سنوات فأكثر5

ــاد  اإلجهــــــ
 االنفعالي

0.05* 2.03 3.6 
3.6 

4.8 
2.7 

17 
54 

ــن   ــل مـــ  5اقـــ
 سنوات

تـــــــــــــبلد 
 المشاعر
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  سنوات فأكثر5
0.44 0.76 10.2 

8.2 
33.9 
35.8 

17 
54 

ــن   ــل مـــ  5اقـــ
 سنوات

  سنوات فأكثر5

نقــــــــــص 
 الشعور

باإلنجـــــــاز 
 الشخصي

 0.05دالة عند * 
 هذه الداللة اإلحصائية بالنسبة لُبعد تبلد المشاعر        ىيمكن أن تعز   

 لبعض الوقت لالرتباط    نفـي أن المعلمين األقل خبرة عادة ما يحتاجو        
تدريب إلى عاطفـيًا بالتالميذ والتفاعل مع مشاكلهم واالنتقال من فترة ال        

كما يمكن إرجاع هذا    . القـدرة علـى توظيف قدراتهم في مجال العمل        
التبلد في المشاعر إلى عدم ارتباطهم بالميدان كما هو الحال للمعلمين   
األكثـر خبـرة والـى عدم إحساسهم بقيمة العمل مع التالميذ وما يمكن              

 .   إنجازه
 توضح أن   وبغـض النظر عن الداللة اإلحصائية فإن نتائج الجدول        

) 5(الجدول .  هـناك فـروق بـين الفئتـين علـى أبعـاد المقـياس الـثالثة            
يوضـح أن المعلمين أصحاب الخبرة األكثر هم اقل احتراقا مقارنة بمن           

هذا يعني أن من كانت .  هـم اقـل خبـرة علـى أبعـاد المقـياس الثالثة            
خبـرتهم فـي العمـل مع المعاقين لخمس سنوات وأكثر يعانون بدرجة             

وقد .  ن اإلجهاد االنفعالي وتبلد المشاعر ونقص الشعور باإلنجاز   اقل م 
يعود ارتفاع الشعور باإلجهاد االنفعالي وانخفاض الشعور باإلنجاز إلى         

والتي تمثل " صدمة الواقع"سـنوات الخبـرة القلـيلة والى ما يطلق عليه          
كذلك عدم  .  هاالنـتقال مـن الدراسة النظرية إلى واقع الميدان ومصاعب         

.  إللمام بكيفية التعامل مع المشاكل المهنية وتحقيق الطموحات العالية    ا
فــي حــين أن أصــحاب الخبــرة األكبــر وصــلوا إلــى مــرحلة مــن الرضــا  
الوظيفـي والـتأقلم مـع المتغيرات الميدانية وأصبحت لديهم الخبرة في            

 .التعامل مع ظروف ومشاكل العمل المختلفة
 تلك التي أوردها السرطاوي     وقـد جاءت نتائج الدراسة متفقة مع       

بشــأن ارتفــاع درجــة اإلجهــاد    ) Mcintyre,1982(وماكنتــري ) 1997(
فزيادة العمر والخبرة التدريسية    . االنفعالـي وانخفاض الشعور باإلنجاز    

ارتـبطت بدرجـة عالـية لمشاعر اإلنجاز الشخصي، كما ارتبطت سلبا مع        
 .تكرار اإلجهاد االنفعالي
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ة مـا إذا كانـت هـناك فـروق ذات داللة     لمعـرف  :مسـاعد المعلـم    
 أوإحصـائية فـي مسـتوى االحتـراق النفسـي لدى المعلمين عند وجود               

 أن )6(يوضح الجدول رقم  عـدم وجـود مسـاعد معلـم داخـل الصـف،             
ــاز     ــد نقــص الشــعور باإلنج ــرت فقــط فــي بع ــة اإلحصــائية ظه الدالل

اآلخرين  مقارنة بالبعدين 0.05حيث كان هذا البعد دال عند .  الشخصي
وهمـا اإلجهـاد االنفعالـي وتـبلد المشـاعر واللـذان لـم يظهرا أي داللة                 

وهـذا يعنـي ان المعلمـين يشعرون بنقص الشعور باإلنجاز       .  إحصـائية 
 .الشخصي لعدم وجود مساعد

 
 في  وجـود مسـاعد معلم    دالالت الفـروق بـين المعلمـين باخـتالف          ) 6(جـدول   

 )ت(المقاييس الثالث باستخدام اختبار 
ــيمة  الداللة قـ

 ت
االنحراف 
المعياري

المتوسط  لبعدا مساعد معلم العدد

0.20 1.34 
 

11.3 
7.3 

22.8 
18.1 

11 
61 

 موجود
 غير موجود

ــاد  اإلجهــــــ
 االنفعالي

0.13 1.64 5.5 
3.1 

5.63 
2.82 

11 
61 

 موجود
 غير موجود

تـــــــــــــبلد 
 المشاعر

0.04* 2.02- 8.7 
8.6 

30.72 
36.4 

11 
61 

 موجود
 غير موجود

نقــــــــــص 
 الشعور

باإلنجـــــــاز 
 الشخصي

 0.05دالة عند * 
 هـذا الشـعور لـدى المعلمين إلى أن المهام المكتبية    ىوقـد يعـز    

المطلوب إكمالها داخل الصف من تقارير وخطط تربوية فردية وتسجيل    
مسـتوى األداء لـدى التلمـيذ، باإلضـافة إلـى صـعوبة التعامل مع جميع                

علم بتصور وعجز في تحقيق احتـياجات التالميذ، يؤدي إلى إحساس الم  
وتلفـت هذه النتيجة االنتباه إلى أهمية وجود       .  جمـيع متطلـبات المهمـة     

مساعد معلم يقوم بأداء مهام مساعدة تخفف من العبء الملقي على           
لعــل هــذه النتــيجة مــتوقعة نظــرا الن ثلثــي عيــنة المعلمــين .  المعلــم

يحتاجون، نظرا يعملـون مـع التالمـيذ متعددي العوق والتوحديين الذين       
لخصائصـهم، إلـى مساعدة اكبر ليس فقط في احتياجاتهم التربوية، بل         

 .أيضا في االحتياجات الشخصية والنفسية
من أن عدم وجود مساعد     ) CEC(وتنطـبق هذه النتائج مع تأكيد        

معلـم يؤدي إلى تراكم األعمال المكتبية داخل الصف، مما يمنع المعلم         
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إعطائه الجرعات التعليمية المناسبة األمر الذي      من التركيز على التلميذ و    
يـنعكس سلبا على أداء المعلم ويؤدي إلى إحساسه بالقصور والتقصير         

 .في أداء العمل
دالالت الفــروق بــين المعلمــين ) 7( يظهــر جــدول :الــدعم والمســاندة

).  ت(باخـتالف الـدعم والمسـاندة فـي األبعـاد الثالثة باستخدام اختبار              
 عـدم وجـود فروق ذات داللة إحصائية في حال وجود أو    تظهـر النـتائج   

أشاروا )  معلما61(ومع أن غالبية المعلمين .  عدم وجود دعم ومساندة
إلــى وجــود دعــم ومســاندة لهــم مــن قــبل إدارة المدرســة وزمالئهــم  
المعلمــين، إال إن هــذا لــم يبــين وجــود فــروق ذات داللــة فــي أبعــاد   

 .المقياس الثالثة
اءا علـى هـذه النتيجة إلى أن المعلمين يتلقون دعما   ويمكـن القـول بـن    

مسـتمرا والـى وجـود تقدير من قبل اآلخرين لألعمال التي يقومون بها         
داخـل الصـف، وكـذلك الـتغذية الراجعة المناسبة ألدائهم داخل وخارج              

 (Wisniewsky & Alper, 1994)وكمـا ذكر ويسنوسكي والبير  .  الصـف 
علم يساعده على الثقة بالنفس والقدرة فـإن وجود الدعم المناسب للم  

 .  على اتخاذ القرارات ويزيد من دافعيته للعمل
 

 في المقاييس  والمساندةلدعما دالالت الفروق بين المعلمين باختالف )7(جدول 
 )ت(الثالث باستخدام اختبار 

ــيمة  الداللة قـ
 ت

االنحراف 
المعياري

المتوسط ــدعم  العدد الـــــــــــــ
 والمساندة

 البعد

0.77 0.29- 8.7 
7.9 

18.3 
19.1 

11 
61 

 اليوجد
 يوجد

ــ  اداإلجهــــــ
 االنفعالي

0.58 0.56 3.2 
3.7 

3.9 
3.2 

11 
61 

 اليوجد
 يوجد

تـــــــــــــبلد 
 المشاعر

0.15 1.56- 13.8 
7.4 

29.6 
36.5 

11 
61 

 اليوجد
 يوجد

نقــــــــــص 
 الشعور

ــاز  باإلنجـــــ
 الشخصي

 0.05دالة عند * 
لمساندة من وتشـير هـذه النتـيجة أيضـا إلـى أن وجود الدعم وا              

قـبل إدارة المدرسـة والمعلمـين اآلخرين يؤكد في عدم وجود تعارض       
بشـأن المتطلـبات المهنية للمعلم،       فـي األدوار بـين المدرسـة والمعلـم        
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والـى وضـوح األدوار للمعلمـين وعـدم تعارضها مع توقعات المشرفين         
 .واإلداريين

 
اق لمعــرفة مــا إذا كــان مســتوى االحتــر :توفر المادة العلمية 

النفسـي لـدى المعلمين على أبعاد المقياس الثالثة يختلف بتوفر المادة    
لمعـرفة دالالت الفـروق علـى األبعاد      ) ت(العلمـية، تـم تطبـيق اختـبار         

الـثالثة بحيث تم قياس النتيجة على أساس توفر المادة العلمية أو عدم         
عـند النظـر إلـى مستوى الداللة في    ) 8(يتضـح مـن الجـدول       .  توفـرها 

بعـاد الـثالثة إلى أن بعدي اإلجهاد االنفعالي ونقص الشعور باإلنجاز            األ
 مقارنــة بالــبعد الــثالث وهــو تــبلد 0.05الشخصــي دالــين عــند مســتوى 

هذا يعني أن عدم وجود .  المشـاعر والـذي لم يظهر أي داللة إحصائية      
المـادة العلمـية المناسـبة يـؤدي إلى اإلجهاد االنفعالي ونقص الشعور             

 .باإلنجاز
ونظـرا لخصوصـية تعليم التالميذ المعاقين والى أهمية استخدام           

فإن عدم توفر المادة    , وسائل تعليمية تتناسب مع قدراتهم واحتياجاتهم     
العلمـية أو الوسـائل التعليمـية قد ينعكس سلبا على أداء المعلم نتيجة              
لعدم قدرته على مالحقة التطورات العلمية في أساليب تعليم وتدريس          

 .  ميذ المعاقينالتال
يمكـن إدراك واقعـية وجـود هـذه الفـروق عـند النظـر إلى عينة           

فغالبـية المعلمـين هـم مـن العاملـين مع التالميذ متعددي             .  المعلمـين 
  عند النظر. التوحديينوالعوق 

 
في توفر المادة التعليمية    دالالت الفـروق بـين المعلمـين باخـتالف          ) 8(جـدول   

 )ت( اختبار المقاييس الثالث باستخدام
ــيمة  الداللة قـ

 ت
االنحراف 
المعياري

المتوسط ــادة   العدد ــر المــ توفــ
 العلمية

 البعد

0.001* 3.46- 5.6 
8.5 

14.7 
20.6 

21 
51 

 متوفرة
 غير متوفرة

ــاد  اإلجهــــــ
 االنفعالي

0.38 0.89- 2.85 
4.01 

2.62 
3.48 

21 
51 

 متوفرة
 غير متوفرة

تـــــــــــــبلد 
 المشاعر

0.02* 2.48 6.18 
9.44 

38.9 
34.2 

21 
51 

 متوفرة
 غير متوفرة 

نقــــــــــص 
 الشعور

باإلنجـــــــاز 
 الشخصي
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 0.05دالة عند * 
إلـى واقع الحال بالنسبة للبرامج والخدمات المقدمة لهاتين الفئتين فإننا           
نالحظ عدم توفر مواد تعليمية وال وسائل تعليمية مناسبة داخل معاهد           

لفئتين لم يتم    هاتين ا  أن إلى هـذا القصور     ىقـد يعـز   . الفكـرية  التـربية 
خـالل السـنوات الماضية القليلة األمر الذي لم يساعد على          إالخدمـتهما   

  المناسبةالتعليميةتوفير المناهج التعليمية المناسبة والى توفير الوسائل    
 .التى تساعد المعلمين في تحقيق األهداف التعليمية المطلوبة

 
  
 
 

 الخاتمة والتوصيات
ي ثالثــة فــئات مــن المعاقــين  أن معلمــالدراســةهــذه أوضــحت  

يعانون من  ) مـتعددي العوق، التوحديين، المعاقين عقليا     (بشـكل عـام     
االحتـراق النفسي بدرجة معتدلة وفق معايير ماسلك لالحتراق النفسي     

 في حين كان .علـى بعـدي اإلجهـاد االنفعالـي ونقص الشعور باإلنجاز          
وعند مقارنة  .اعرمستوي االحتراق النفسي منخفضًا على بُعد تبلد المش    

، أظهرت نتائج احتراقامعلمي الفئات الثالثة فيما بينهم لمعرفة أيهم أكثر 
الدراســة تفاوتــا واضــحا عــند مقارنــتهم ببعضــهم الــبعض علــى أبعــاد  

حـيث دلـت النـتائج إلـى أن معلمـي التالميذ متعددي           . المقـياس الـثالثة   
يذ التوحديين   التالم والعـوق كانـوا أألقـل احتـراقا، فـي حـين كان معلم             

 .حتراقا مقارنة بباقي أفراد المجتمع ااألكثر
أيضـا أظهـرت النـتائج عـند استخدام تحليل التباين األحادي لداللة              

داللة إحصائية بين فـروقًا ذات  أن هـناك   (One- Way ANOVA)الفـروق  
أي أن معلمي . معلمـي مـتعددي العـوق ومعلمـي التالمـيذ التوحديـين           

. كثر احتراقا مقارنة بمعلمي التالميذ متعددي العوق      التالميذ التوحديين أ  
 إحصائية بين معلمي التالميذ     فـروقًا ذات داللـة    بيـنما لـم تظهـر النـتائج         

  .التوحديين ومعلمي المعاقين عقليا
 دالة إحصائيا بين المعلمين أألكثر الخبرة ًاكما أظهرت النتائج فروق 

األبعاد الثالثة وهو بُعد تبلد والمعلمين أألقل خبرة على البعد الثاني من 
أي أن المعلمـين أألقـل خبرة لديهم تبلد مشاعر أكبر مقارنة            . المشـاعر 

ــرتهم  ــر)5(بمــن خب ــة   .  ســنوات فأكث ــتائج عــند مقارن ــرت الن ــا أظه كم
.  بـين الفئتين على أبعاد المقياس الثالثة       ًاالمتوسـطات أن هـناك فـروق      
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اقا عند مقارنتهم بمن هم      احتر ذلك أن المعلمين أألكثر خبرة هم أألقل      
 .أقل خبرة على أبعاد المقياس الثالثة

أظهــرت الدراســة أيضــًا وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي   
مسـتوى االحتـراق النفسـي لـدى المعلمـين فـي كـل مـن متغير وجود            
مسـاعد معلـم داخـل الصف ومتغير توفر المواد التعليمية، في حين لم             

أما . ئية في متغير الدعم والمساندة    تكـن هـناك فروق ذات داللة إحصا       
 هناك داللة إحصائية في تبالنسـبة لمتغيـر وجود مساعد معلم فقد كان     

أما . اآلخرينمقارنـة بالبعدين  الشخصـي   باإلنجـاز بعـد نقـص الشـعور      
بعدي اإلجهاد  متغيـر توفـر المـواد التعليمـية فقـد ظهـرت الفـروق في                

  . الشخصيباإلنجازاالنفعالي ونقص الشعور 
 الدراسة، يرى الباحث    إلـيها  توصـلت    التـي وتأسيسـًا علـى النـتائج        

 :أهمية طرح التوصيات التالية
مساعدة معلمي التالميذ التوحديين على تخطي مصادر االحتراق         .1

 .النفسي وتأهيلهم نفسيا وتربويا على التعامل مع تالميذهم
" صدمة الواقع "  على تخطي    يثي التعيين دحمسـاعدة المعلمـين      .2

 دمجهـم داخل محيط العمل وتهيئتهم للعمل        إلـى اد السـبل    وإيجـ 
 .الميداني

 بعض المهام   أداءمساعد معلم مؤهل قادر على      ضـرورة توفيـر      .3
والتي قد تحول بين المعلم التـي يطلبها منه معلم التربية الخاصة        

 .وأداء دوره األساسي في إكساب التالميذ المهارات المطلوبة
ليمـية التـى تساعد في رفع مستوى       توفيـر المـواد والوسـائل التع       .4

 .أداء المعلم وقدرته على تحقيق األهداف التربوية المطلوبة
إجـراء دراسة مشابهة على المستوى الوطني للتعرف على درجة       .5

 . االحتراق النفسي لمعلمي فئات اإلعاقة المختلفة
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