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الملخص
حني يتعامل ادلعلم مع تالميذ صعوبات التعلم ،بشكل يومي ومستمر؛ فذلك يستنزف قواىم وقدراهتم ويؤدي إىل
الضغط ادلستمر ،فيشعر ادلعلم بضعف االصلاز نظري اجلهد ادلبذول ،فيسبب االحباط والتوتر والقلق ،وىذا يؤدي إىل
االحًتاق النفسي .هتدفت ىذه الدراسة الكمية ،إىل الكشف عن مدى االحًتاق النفسي لدى معلمي صعوبات
تكون رلتمع الدراسة من معلمي صعوبات التعلم
التعلم ،ومناقشة أسباب الظاىرة .اتبع الباحث ادلنهج الوصفيّ ،
أعدت وفق األدبيات الًتبوية وآراء
مبدارس زلافظيت السلطنة (مسقط ،وجنوب الباطنة) .استخدامت االستبانة اليت
ْ
اخلرباء جلمع البيانات من عينة عشوائية بلغت ( )92معلما .أظهرت نتائج الدراسة :أ ّن نسبة االستجابة الكلية
جلميع فقرات احملور كانت (ال بأس) وقد بلغت ( ) 3شلا يشري إىل االحًتاق النفسي لدى معلمي صعوبات التعلم.

وجاءت نسبة استجابة ادلعلمني ذوي خربة ( 11فما فوق) أعلى من ادلعلمني ذوي خربة ( ،)5-1شلا يدل على
تعرض ادلعلمني األكثر خربة لالحًتاق النفسي .وأن أىم مسببات االحًتاق النفسي يعود إىل ضعف االعداد
اجلامعي يف رلال االرشاد ادلدرسي ،كذلك تتسبب اإلدارة اليت غالبا ما تلقي اللوم على ادلعلمني يف كل مشكلة
حتصل بني ادلعلم والتلميذ ،إىل ازدياد الظاىرة .يوصي الباحث؛ بتدريب ادلعلمني على أساليب وسًتاتيجيات مواجهة
ادلشكالت ادلهنية ،اليت تساىم يف جتنب ادلواقف الضاغطة ،وتساعدىم يف التعامل مع ادلشكالت بطرق فعالة.
الكلمات ادلفتاحية :االحًتاق النفسي ،ادلعلمون ،صعوبات التعلم.
Abstract
when teachers communicate with the students of learning difficulty continuously, this consume
their strength and abilities and leads to continuous pressure. Therefore, the teacher will feel
weakness achievement and as a consequence will cause depression, worries and nervousness.
This study aimed to reveal the fact how much psychological combustion is happening among
teachers of learning difficulty and discuss the reasons of the phenomenon. The descriptive
method followed. The community of the study are teachers of learning difficulty at schools of:
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Muscat and Al Batinah. The questionnaires were given to a random sample of (29) teachers.
The findings were: the total response of all paragraphs was (fine) and it has reached (3) which
points to psychological combustion among teachers of learning difficulty. The response
percentage among teachers with experience (11 years and above) was more than those who
have experience from (1-5) which means that teachers with more experience are exposed to
psychological combustion. Indeed, the reasons behind the psychological combustion are
attributed to weakness in the acdmeic preparation in term of school guidance; also, the school
administration which always blame teachers in every problem occur between the teachers and
the students causes increasing the phenomenon.
Key words: psychological combustion, teachers, learning difficulty

المقدمة

يعاين االنسان يف عامل اليوم العديد من ادلشكالت والضغوط واألزمات النفسية؛ نظرا لكثرة مطالب احلياة وتعددىا،
حىت أصبح القلق والضغوط النفسية ،واالحًتاق النفسي ظاىرة نفسية تتطلب مزيدا من جهود الباحثني وتفكريىم،

للكشف عن طبيعتها وحتديد مسبباهتا ،وكيفية تفادي آثارىا السلبية .إذ يوصف عصرنا احلديث بأنو عصر التقدم
العلمي والتكنولوجي ،ذلك التقدم الذي رافقو تسمية أخرى ،وىو عصر الضغوط واألزمات النفسية بسبب ما يًتك
التقدم التكنولوجي من آثار على حياة الفرد ،وتشري العديد األوساط العلمية إىل أن الضغوط النفسية تسهم حبوايل
 %08من أمراض العصر مثل النوبات القلبية وضغط الدم وأمراض اجلهاز اذلضمي( .الفرح9881 ،م)
ومبا أن اجملتمع ادلدرسي صورة مصغرة من اجملتمع اإلنساين ،فأن ادلعلمني إضافة للمشكالت االجتماعية اليت يعاين
منها الفرد بصفة خاصة ،تتكون لديهم مشكالت خاصة بطبيعة عملهم .إذ وصفت مهنة التدريس ،بأهنا من أكرب
ادلهن اخلدمية معاناة للضغوط ،ويف حالة استمرارىا مبساعدة العوامل األخرى؛ فإهنا قد يؤدي إىل ما يسمى
با الحًتاق النفسي كاستجابة سلبية لضغوط ادلهنة ،وللظروف الصعبة احمليطة هبا ،فاالحًتاق النفسي قد يعاين منو
بعض ادلعلمني وخاصة معلمو صعوبات التعلم وقد ال يعاين منو البعض اآلخر( .الزىراين9880 ،م).
التعريف الذي قدمتو اجلمعية الوطنية لصعوبات التعلم على أنو ،مصطلح عام يشمل عددا من ادلظاىر غري
ادلتجانسة حلاالت صعوبات التعلم ،اليت تبدو يف صعوبات تعلم مهارات االستماع واحملادثة والقراءة والكتابة ،وترجع
ىذه الصعوبات إىل صعوبات يف استخدام السمع والنطق واالستدالل والقدرات الرياضية؛ يفًتض أهنا ترجع إىل
اضطراب وظيفي يف اجلها ز العصيب ادلركزي ،كما ديكن أن تكون مصحوبة حباالت اإلعاقة مثل :القصور احلسي
واالضطراب االنفعايل والسلوكي (اخلرابشة9885 ،م) .بذلك فهي ال تعود إىل عوامل بيئية أو ثقافية أو انفعالية.
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وختتلف التقديرات حول نسبة انتشار فئة ذوي صعوبات التعلم بشكل كبري من نسبة قليلة جدا ( )%1إىل نسبة
عالية جدا (  ،)% 98حيث تشكل صعوبات التعلم من أكرب فئات الًتبية اخلاصة حسب تقديرات قسم الًتبية
االمريكية لعام (9881م) ،كما تتزايد نسبة االنتشار بني الذكور أكثر من اإلناث (النجار9818،م).
ويشري احلرب ،زلمد ( )9818إىل أ ّن ادلقصود باالحًتاق ىو ما يتعرض لو الفرد من ضغوط تواجو عملو وحياتو،
وتعوقو عن أداء وظائفو بشكل طبيعي .وقد حدد "نيوىاوس" ثالث خصائص دلفهوم ىي :حيدث االحًتاق النفسي
بسبب ضغوط العمل النفسية وازدياد حجم العمل وتضارب األدوار .وإنو حيدث ذلوالء الذين يتبنون رؤية مثالية
ألداء األعمال وادلسؤوليات ادلهنية .وغالباً ما يرتبط بادلهام اليت يتعذر على الشخص حتقيقها .فهو إذن احملصلة
النهائية او ادلرحلة ادلأساوية للضغوط النفسية.
ويتفق معظم الباحثني ،على أن مفهوم االحًتاق النفسي ،حالة من اإلهناك أو االستنزاف البدين واالنفعايل؛ نتيجة
التعرض ادل ستمر لضغوط عالية ،ويتمثل االحًتاق النفسي يف رلموعة من الظواىر السلبية منها :التعب واإلرىاق
والشعور بالعجز وفقدان االىتمام باآلخرين وفقدان االىتمام بالعمل والكآبة والشك يف قيمة احلياة والعالقات
االجتماعية والسلبية يف مفهوم الذات (عسكر9888 ،م) .كما يعرف فرويدن برجر ( )1208االحًتاق النفسي
على أنو ،االجهاد االنفعايل والبدين الناتج عن ادلطالب ادلفرطة على طاقة وقوة وموارد األفراد ،وأنو األمل واالستجابة
الشخصية اذلدامة للضغوط الزائدة.
مشكلة البحث

تعترب ظاىرة االحًتاق النفسي مؤشرا على االحساس بالضغوط النفسية ،اليت تواجو ادلهنيني العاملني يف رلال اخلدمة
االجتماعية واإلنسانية ،ويقضون وقتا طويال معهم ،وقد يظهر ذلك لدى األطباء وادلمرضني وادلمرضات باإلضافة
إىل االختصاصني يف اجملاالت االنسانية واالجتماعية( .الظفري والقريويت9818 ،م).

أشار كونج ) (Kong, 2005إىل أن االختصاصيني االجتماعيني يتعرضون أيضا لالحًتاق النفسي بسبب تعاملهم
مع األطفال ،ويعزو كونج ذلك لعدم االعًتاف جبهودىم ،وطوال ساعات عملهم ،واطلفاض رواتبهم ،ومدى
صعوبة احلاالت اليت يتعاملون معها بشكل دائم.
ولعل ادلعلم أكثر الفئات تعرضا للضغوط واالحًتاق النفسي نتيجة لالجتاىات السلبية جتاه ادلسؤوليات ادلناطة لو،
والدور ادلهم الذي يسنده اجملتمع لو ،وتوقعاتو يف حتقيق األىداف الًتبوية ،وإيصال الرسالة بكل أمانة وإتقان.
فالشخص الذي يعمل يف ظروف كهذه ديكن أن يصاب بالتوتر ،الذي يؤدي إىل استنفاذ انفعايل ،وبدوره يؤدي إىل
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االحًتاق النفسي ،شلا يؤدي إىل مزيد من ضعف الفاعلية واالصلاز يف العمل على الوجو الصحيح ،وتزيد الضغوطات
وادلؤثرات لدى معلمي التالميذ ذوي صعوبات التعلم؛ لكوهنم يتعاملون مع فئة من التالميذ متباينة يف القدرات
وصعوباهتا ،وكل ىذه ادلشكالت حتتاج من ادلعلم إعداد تصميم خطط عالجية متعددة دلواجهة صعوبات كل
تلميذ ،وىذا األمر يتطلب منو بذل جهود مضاعفة مقارنة بغريه من معلمي التالميذ العاديني ،شلا يؤدي إىل زيادة
التحديات اليت تواجهو ،فيزداد مستوى توتره واحًتاقو النفسي( .الظفري والقريويت9818 ،م).
ورلال التعليم إحدى ادلهن اليت يتعرض أفرادىا لالحًتاق النفسي بدرجة كبرية ،حيث ترتفع نسبتو بينهم .فقد
أظهرت الدراسة اليت أجراىا احتاد ادلعلمني يف شيكاغو أن  %55من عينة ادلعلمني البالغ عددىا ( )5588معلما،
قد عانوا من أمراض جسمية أو عقلية؛ نتيجة مباشرة لعملهم (السرطاوي1225 ،م) .وليس أدل على ظاىرة
االحًتاق النفسي وخطورهتا يف مهنة التعليم ،ما قامت بو مجعية "تاكوما" للمعلمني يف واشنطن ،من كسب بوليصة
التأمني ضد الضغوط النفسية ،لتغطية العجز الناتج عن االضطرابات العقلية واجلسمية.
أشار سينت ) )Siant,1980أن نسبة الندم واالهناك واالحًتاق النفسي بني معلمي الًتبية اخلاصة ،يكون أعلى شلا
ىو عليو بني معلمي التالميذ العاديني؛ فمعلمو الًتبية اخلاصة يتواصلون مع تالميذىم الذين ىم حباجة إىل معاملة
خاصة بشكل يومي ومستمر ،لذا فإن الضغط ادلستمر وادلتواصل إزاء مسؤولياهتم ادلضاعفة جتاه عملهم مع ذوي
احلاجات اخلاصة ،يستنزف قواىم وقدراهتم االنفعالية؛ شلا يؤدي هبم إىل االحًتاق النفسي.
وحيث أن صعوبات التعلم تع ّد الفئة األكثر انتشارا مقارنة بادليادين األخرى؛ فأن ذلك يعين احلاجة إىل أعداد كبرية
من ادلعلمني ادلؤىلني القادرين على التعامل مع ىذه الفئة اخلاصة ،أل ّن العمل مع ىؤالء التالميذ حيتاج إىل صرب
وجهود كبرية لتحقيق حتسن سواء يف اجملال األكادديي أو النفسي (النجار9818 ،م).
لذلك تع ّد ظاىرة االحًتاق النفسي واحدة من الظواىر اليت ينبغي أن تؤخذ بعني االعتبار لدى ادلسؤولني عن
سياسات التعليم ،حيث أن ازدياد حاالت االحًتاق النفسي لدى ادلعلمني ،ينتج عنو آثار سلبية على الصحة
النفسية للمعلم .إ ّن أية تأثريات سلبية على ادلعلم من شأهنا أ ْن تؤثر على سري العملية التعليمية الًتبوية؛ وتؤثر على

مسرية التعليم ومستوى أداء التالميذ ،وكذلك بقاء ادلعلمني يف وظائفهم التدريسية .االحًتاق النفسي من الظواىر
ذات ادلردود السليب على ادلعلم ،ويظهر تأثريىا يف :الالمباالة يف العمل ،واطلفاض األداء ،واإلجهاد وكثرة الغياب،
والسلبية يف التعامل مع اآلخرين ،ورمبا االعتزال اإلداري .بذلك تسعى ىذه الدراسة إىل حبث االحًتاق النفسي لدى
معلمي صعوبات التعلم .الختاذ االجراءات ادلناسبة لعالجو ،وتوجيو أنظار العاملني يف اجملال الًتبوي والتعليمي
ألجل العمل على ختفيف األسباب ادلؤدية إىل ىذه الظاىرة.
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أهداف البحث

أ .الكشف عن مستويات االحًتاق النفسي لدى معلمي صعوبات التعلم.
ب .معرفة مصادر الضغوط واالحًتاق النفسي لدى معلمي صعوبات التعلم.
تفيد ىذه الدراسة يف احلد من االحًتاق النفسي دلعلمي صعوبات التعلم والًتبية اخلاصة.فدراسة ظاىرة االحًتاق

النفسي ضرورة مهمة لألفراد عامة ،وللمعلمني خاصة؛ ألمهية دور ادلعلم يف اجملتمع ادلدرسي ،فاالحًتاق النفسي
يتعدى تأثريه عن ادلعلمني إىل التالميذ واجملتمع ادلدرسي بأسره.
وإ ّن الكشف عن ىذه الظاىرة ودراسة تأثريىا ،يساعد على بقاء ادلعلم يف حالة نفسية مستقرة ،وحتسن يف األداء،
ادلتمثل يف اخلدمات الًتبوية والتعليمية لذوي احلاجات اخلاصة بصورة متقنة.

وتسهم الدراسة احلالية يف تقدمي فرص اإلرشاد النفسي لعينة من معلمي الًتبية اخلاصة عامة ،ومعلمي صعوبات
التعلم خاصة؛ انطالقاً من أ ّن مهنة الًتبية اخلاصة مهمة شاقة حتتاج إىل مهارات وقدرات خاصة وإعداد للمعلم؛
حىت يتمكن من رعاية ىذه الفئة .كما تسهم الدراسة يف إلقاء الضوء على ادلشكالت النفسية اليت يعاين منها
ادلعلمون يف اجملتمع ادلدرسي ،وادلشكالت ادلهنية ادلتعلقة بطبيعة كل مرحلة تعليمية.
إ ّن ىذه الظاىرة جذبت اىتمام الباحثني على مدى ثالثني عاما ادلاضية ،حيث ركزت حبوثهم على :أعرضها
وأسباهبا وتأثريىا على ادلعلم وما حييط بو من التالميذ ،وزمالء بصفة عامة ،لذا فان مثل ىذه الدراسات تعود بالنفع
على العملية التعليمية بأكملها.

اإلطار النظري
يعترب ىربرت فردنربجر) )Herbert Freudenberger,1974احمللل النفسي األمريكي ،أول من أدخل مصطلح
االحًتاق النفسي  burnoutإىل حيز االستخدام األكادديي ،وذلك عام 1251م ،عندما كتب دراسة أعدىا لدورية
متخصصة  Journal of Social Issuesوناقش فيها جتاربو النفسية اليت جاءت نتيجة تعامالتو وعالجاتو مع
ادلًتددين على عيادتو النفسية يف مدينة نيويورك .ولكن أعمال كرستني ماسالك
جبامعة بريكلي األمريكية ،مثلت الريادة يف دراسة ،وتطوير مفاىيم االحًتاق النفسي.

Maslach

أساتذة علم النفس

عرفت ماسالك ) (Maslach, 1982االحًتاق النفسي ،بأنو رلموعة أعراض من االجهاد الذىين واالستنفاد
االنفعايل والتبلد الشخصي ،واالحساس بعدم الرضا عن ادلنجز الشخصي واألداء ادلهين .وعادة ما يكون ىناك لبس
وغموض عن مفهوم االحًتاق النفسي وارتباطو بالضغوط النفسية نتيجة التداخل يف التعريف بني ادلصطلحني.
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وعرف كريستينا ماسالش ) (Christina Maslach,1997االحًتاق النفســي ،بأنو رلموعـة أعراض ديكن أن حتدث
لـدى األشخــاص الـذين يـؤد ون نوعـا مـن األعمال اليت تقتضي التعامـل ادلباشـر مع الناس ،وىي :اإلجهاد االنفعايل،
تبلد ادلشاعر ،نقص االصلاز الشخصي.
ويف  1208قدم ىربرت فرويدنربجر ) )Herbert J. Freudenberger,1980تعريفا دلصطلح االحًتاق النفسي اعتمد
فيو على مجلة أعراض االحًتاق النفسي ،وىي :ادلشاعر السالبة ضلو العميل ،اإلهناك ،االجتاىات السالبة ضلو الوظيفة
والزمالء.
أسباب االحتراق النفسي
 تضارب األدوار :أعباء ثقيلة ،أ عمال ال تتناسب مع قدرات ومهنة الشخص؛ شلا يؤدي إىل تراجع ادلستوىواألداء ،وينتج عنو اإلصابة باالحًتاق النفسي .مثال( :مهنة التدريس) حجم ،ونوع العمل ادلوكل إىل األستاذ،
قياسا إىل الوقت ادلخصص لو ،ازدحام الفصول بالطالب من ذوي ادلستويات والقدرات ادلختلفة ،عدم حل
ادلشكالت ادلتعلقة بسلوك الطالب وانضباطهم ،مع قلة أو غياب ادلساندة من اإلدارة وأولياء األمور(.بوحارة،
9819م)
 ضعف التكيف ادلهين :والذي يؤدي إىل ضعف التحكم والتمكن من إدارة وإصلاز متطلبات العمل ،مدىاستجابة ادلؤسسة دلتطلبات ادلَِهين ،غياب االنسجام واالحًتام والتقدير ،صراع القيم الشخصية لدى ادلَِهين والقيم
السائدة يف ادلؤسسة اليت يعمل هبا( .الضمور9880 ،م)
 ضعف االستقالل الذايت و فقدان السيطرة :فقدان القدرة على االعتماد على النفس وحتمل ادلسؤولية ،الناتج منضعف اختاذ القرار ادلالئم ،والذي يؤدي إىل اإلصابة بالضغوط النفسية ،ومن مث االحًتاق النفسي ،وقد ينتج
عنها اخلوف واالخًتاق الوظيفي( .عامر9881 ،م)
 الشعور بالعزلة و ضعف ادلساندة والدعم :النظرة ادلتشككة يف أداء األستاذ ،هتميش دور األستاذ واالستهتاربآرائو وخرباتو عند إدخال تغيريات يف العملية التعليمية ،غياب الدعم والتشجيع ادلتواصل وضعف يف العالقات
مع زمالء العمل(Maher, 1983) .
 قلة التعزيز االجيايب :يبذل ادلوظف جهدا كبريا يف العمل دون مقابل مادي أو معنوي والنقص يف التغذية العكسيةاالجيابية ،فهذه ادلعاناة تسبب لو االحًتاق النفسي(Beck & Gargiulo, 1983) .
 فقدان احلماس :تراكم ادلشكالت والصعوبات اليت يتعرض ذلا األستاذ عند أداء وظيفتو ،حتجيم دوره داخلادلؤسسة وهتميشو ،غياب إشراكو يف التخطيط التعليمي واإلداري ويف صنع القرار( .النوري9889 ،م)
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أعراض االحتراق النفسي:

تؤكد دراسة ماسالك ) (Maslak,etal, 2001واليت تناوذلا العتييب (9883م) بإمكان االستدالل على االحًتاق
النفسي بواسطة ثالثة مؤشرات أو أعراض بارزة ،ىي:

 شعور الفرد باإلهناك اجلسمي والنفسي؛ والشعور بفقدان الطاقة النفسية أو ادلعنوية ،وضعف احليوية والنشاط؛وبالتايل إىل فقدان الشعور بتقدير الذات.
 االجتاه السليب ضلو العمل ،والفئة اليت يقدم ذلا اخلدمة ،وفقدان الدافعية ضلو العمل. النظرة السلبية للذات ،واإلحساس باليأس والعجز والفشل.وىناك أعراض أخرى ،منها:
 أعراض عضوية :اإلعياء،األرق ،ارتفاع ضغط الدم ،كثرة التعرض للصداع ،اللجوء للتدخني ،اإلحساس باإلهناك.(الشربيين9881 ،م).
 أعراض نفسية انفعالية :ادللل ،عدم الثقة بالنفس ،التوتر ،فقدان احلماس ،الغضب ،االستياء ،عدم الرغبة يفالعمل(Bevely, Apotter, 2005) .
 أعراض اجتماعية :االجتاىات السلبية ضلو العمالء والزمالء ،االنعزال أو االنسحاب من اجلماعة.(Bevely, .)Apotter, 2005
بعض مقاييس االحتراق النفسي:

 -1مقياس فرودينبيـرجر ) :)Herbert J. Freudenberger,1980يتكون مـن  10عبـارة يتـم اإلجابة عنها مـن
خالل مـقيـاس يتـراوح بني االنطباق إلـى عـدم االنطباق التام ،و ذلك علـى متصل يت ـراوح من ( 8إىل  ،)5و
تشيـر الدرجة اليت حيصل عليهـا الفرد إىل مستوى االحًتاق النفسي.
 -9مقياس سيدمان وزاجر 1201م :يهدف ادلقياس إىل حتديد مستوى االحًتاق النفسي للمدرسني ،ويتكون
مــن  91عبارة ،موزعة علـى أربعة أبعاد كالتايل :عدم الرضا الوظيفي ،اطلفاض الضغوط ادلهنية ،مستوى ادلساندة
اإلدارية ،االجتاه السليب ضلو التالميذ .وتعتمــد طريقة ليكرت اخلماسية مــن( 1إلــى  ،)5وترتيبها كالتايل :ال
تنطبق إطالقا ،ال تنطبق بدرجة كبرية ،تنطبق إىل حد ما ،تنطبق بدرجة كبرية  ،تنطبـق دتاما.
 -3مقياس ماسالش ) :(Christina Maslach,1997طبعات ادلقياس :طبعة سلصصة للقطاع الصحي -طبعة
سلصصة ذليئة التدريس ( -)MBI-ESطبعة ثالثة عامة يف قطاعات أخرى.
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أبعاد ادلقياس:
طبقا دلا ذكرتو ماسالك ) (Maslach, 1982فان نتائج ادلقياس ديكن تصنيفها يف ثالث درجات من االحًتاق
النفسي ،حيث قد يكون االحًتاق بدرجة كبرية ،أو متوسطة ،أو بدرجة منخفضة .تبعا الستجابة ادلقياس ادلكون
من سبعة درجات ،ىي:
صفر= أبداً،
 =1بضع مرات يف السنة،
 =9مرة يف الشهر أو أقل،
 =3بضع مرات يف الشهر،
 =1مرة كل اسبوع،
 =5بضع مرات يف األسبوع،
 =1كل يوم تقريبا.
يكون مستوى االحًتاق عالياً إذا كانت درجات البعدين األول (االجهاد االنفعايل) ،والثاين (التبلد اإلحساسي)
مرتفعة ،ودرجة البعد الثالث (اإلصلاز الشخصي) منخفضة .ويبني اجلدول ( )1توزيع مستويات االحًتاق النفسي
الذي وصلت اليو ماسالك للمهن ادلختلفة بعد تطبيق مقياسها على أكثر من ( )11888مستجيب.
جدول ( (1درجات مقياس ماسالك حسب مستويات االحتراق
البعد
اإلجهاد االنفعايل
التبلد اإلحساسي
اإلصلاز الشخصي

عالي

متوسط

منخفض

 95فأكثر
 13فأكثر
 31فأقل

91-15
19-5
30-39

 11فأقل
 1فأقل
 32فأكثر

آليات تجنب االحتراق النفسي:
وقد ذكر أورد سيدولن ) (Cedoline, 1982عدة طرق للوقاية من االحًتاق النفسي ،منها:
• عدم االنشغال الدائم مبهام العمل على حساب التفريط يف احلياة اخلاصة ،بل التوفيق بيـنهما.
• االىتمام بأوقات الراحة و الًتويح عن النفس.
•
•

جتنب إرضاء رؤساء العمل علــى حساب تعريض الذات لإليذاء و اإلحساس بعدم الرضا.
وضع أولويات للعمل واالعتماد على خطط مسبقة وفـق برنامج زمين زلدد.
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اقًتح سنني ) (Soinen, 1996كما يف (البدوي9888 ،م) أن ىناك عدة أمور دلعاجلة االخًتاق النفسي منها:
 التوقف عن إنكار ادلشكلة ،وعلى ادلرء االعًتاف بوجود ضغوط جسدية وعقلية وانفعالية. التخلص من التوتر اليومي ،من خالل الوقوف على األمور اليت تزيد التوتر والضغط النفسي والعمل على القضاءعليها.
 تعلم قول ال ،وذلك برفض األعمال اإلضافية اليت تكون على حساب وقت الشخص وانفعاالتو. احملافظة على روح الدعابة ،ألن األشخاص ادلرحني أقل تعرضا لالحًتاق النفسي.دراسات عن االحتراق النفسي

من خالل مراجعة ادلصادر ادلتوفرة واألدبيات اليت تناولت موضوع االحًتاق النفسي ،يؤكد العديد من الباحثني أن
تزايد األزمات الضغوط النفسية على ادلعلم وتراكمها وصعوبة مواجهتها أو التغلب عليها يكون أكثر عرضة دلا

يسمى باالحًتاق النفسي .ويؤكد داير كوين ) (Dyer & Quine, 1998أن العوامل ادلسببة لالحًتاق النفسي عند
ادلعلمني ،عوامل متعلقة بقلة فرص الًتقية ،قلة دورات التطوير ادلهين أثناء اخلدمة ،وادلشاكل السلوكية اليت يظهرىا
التالميذ ،وكثافة التالميذ يف الصف الواحد.
أما أساف ) ، (Assaf, 1989فقد أجرى دراسة على أعضاء ىيئة التدريس يف جامعتني فلسطينيتني؛ لبحث العالقة
بني بعض ادلتغريات الدديوغرافية (ا لعمر ،اجلنس ،احلالة االجتماعية ،الرتبة األكادديية ،اخلربة ،الكلية) ،وبني االحًتاق
النفسي ،وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة دالة بني بعد االجهاد االنفعايل والكلية األكادديية.
يف حني أجرى تومان ) ،(Thoman, 1993دراسة على أعضاء ىيئة التدريس يف كليات التمريض؛ للتعرف على
مستوى االحًتاق النفسي لديهم ،وأشارت النتائج االحصائية إىل أن درجة االحًتاق النفسي لدى أفراد العينة كانت
عالية؛ وذلك على تكرار وشدة ابعاد االحًتاق النفسي الثالثة (االجهاد االنفعايل ،تبلد الشعور ،نقص الشعور).
ذكر ديفيد وستيفن ) ،(David & Stephen, 1999بأن احدى التخمينات أظهرت أن  98بليون دوالر تقريبا
تفقدىا الصناعة االمريكية سنويا بسبب االحًتاق ،ويرى أتكنز ) ،(Atkins, 2001أن من األفضل ادلقارنة بني الذين
يتمتعون بالتثبيت الوظيفي ،وأولئك الذين مل يتم تثبيتهم دلعرفة الفرق يف درجة األمان الوظيفي ،والتوتر لكل منهم.
ودرس سنغ وبليجنجزيل ) (Singh & Billingsley, 1996االحًتاق النفسي لدى ( )112معلما ومعلمة من والية
فرجينيا ،وأظهرت النتائج أن مستوى االحًتاق النفسي لدى معلمي التالميذ ذوي االضطرابات االنفعالية كان أعلى
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شلا ىو عليو لدى معلمي الفئات األخرى .أما بالنسبة دلتغري سنوات اخلربة فقد أشارت النتائج إىل أن معلمي ذوي
سنوات اخلربة الطويلة أقل تعرضا للضغوط النفسية.
منهج البحث

اتبع الباحث ادلنهج الوصفي باعتباره أنسب أنواع ادلناىج ذلذا البحث ،ألنو يعتمد على دراسة الواقع أو ظاىرة كما
توجد ،ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ،ويعرب عنها كيفيا أو كميا من وجهة نظر معلمي صعوبات التعلم.

مشلت متغريات البحث متغريين .ادلتغري ادلستقل :اجتاىات معلمي صعوبات التعلم يف االحًتاق النفسي .أما ادلتغري
التابع فهو االحًتاق النفسي.
رلتمع البحث :تكون من معلمي صعوبات التعلم يف بعض مدارس زلافظيت السلطنة (مسقط ،جنوب الباطنة)،

للعام الدراسي (9815-9811م).

عينة البحث :بلغت العينة ( )92معلما من معلمي صعوبات التعلم ،مت اختيارىم بطريقة عشوائية ،روعي فيها تباين
سنوات اخلربة.
استخدم الباحث االستبانة جلمع ادلعلومات ،ومت إعدادىا وفق اخلطوات اآلتية :حتديد ىدف األداة ،وىو التعرف إىل
واقع االحًتاق النفسي يف التدريس من قبل معلمي صعوبات التعلم واجتاىاهتم ضلو أمهيتها ،وادلعوقات اليت تواجههم
من وجهة نظرىم.
مصادر األداة ،اعتمد الباحث على الدراسات السابقة يف بناء وصياغة األداة ،وحتديد العبارة ادلناسبة ،واعتماد على
اخلرباء وادلختصني يف احلذف أو إضافة بعض الفقرات.
بعد اطالع على الدراسات السابقة ،قام الباحث بإعداد ادلقياس .وقد احتوت االستبانة على زلور واحد عن واقع
االحًتاق النفسي ،اشتمل ( )91فقرة موزعة على ثالثة أبواب :خارج ادلدرسة ،خارج الصف ،داخل الصف .وقد
أعطيت فقرات االستبانة مقياس الرتب ادلتدرج من مخس بدائل (موافق ،موافق بشدة ،ال بأس ،زلايد ،غري موافق)
وأعطيت الدرجات (.)1،9،3،1،5
صدق ادلقياس :مت عرض ادلقياس على ستة زلكمني للتأكد من مناسبتو لعينة معلمي صعوبات التعلم ومدى سالمة
اللغة وانتماء العبارات لألبعاد ،وقد تركزت التعديالت على بعض ادلصطلحات اللغوية البسيطة .كما قام الباحث
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حبساب االتساق الداخلي للمقياس عن طريق إجياد معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات ادلقياس وبُعدىا على
عينة الدراسة.
ثبات ادلقياس :أشارت دالئل معادلة االتساق الداخلي بداللة الفقرة ،معامل كرونباخ الفا على مجيع أفراد الدراسة
إىل معامل ثبات ) ،(0.85شلا يدل على أن ادلقياس ذو درجة عالية من الثبات.
النتائج
أوال :النتائج ادلتعلقة باالستبانة :ينص على شعور ادلعلمني ضلو ادلدرسة من وجهة نظر معلمي صعوبات التعلم يف
بعض مناطق السلطنة .واجلدول ( ) 1يوضح التوزيع التكراري والنسبة ادلئوية وادلتوسطات الستجابات عينة الدراسة
لتحديد واقع االحًتاق النفسي من قبل معلمي صعوبات التعلم يف بعض مدارس زلافظات السلطنة.
الجدول ( )1التوزيع التكراري والنسبة المئوية والمتوسطات الستجابات عينة الدراسة
موافق

موافق

العبارة

ال بأس

بشدة

محايد

غير موافق المتوسط
الحسا
بي

ت

 %ت  %ت

%

ت  %ت %

1

12

46.2

5

19.2

3

11.5

5

19.2

1

3.8

2.73

2

23

88.5

2

7.7

1

3.8

0

0

0

0

3

3

4

15.4

6

23.1

7

26.9

2

7.2

7

26.9

3

4

10

38.5

2

7.7

7

26.9

4

15.4

3

11.5

3.6

5

0

0

7

26.9

3

11.5

8

30.8

8

30.8

2.8

6

4

15.4

6

23.1

8

30.8

5

19.2

3

11.5

3.4

7

0

0

2

7.7

13

50

6

32.1

5

19.2

3.7

8

0

0

2

7.7

1

3.8

8

57.7 15 30.8

2.79

9

21

46.2

6

23.1

4

15.4

3

11.5

1

3.8

3

10

7

26.9

6

23.1

3

11.5

5

19.5

5

19.5

3.1

11

8

30.8

6

23.1

4

15.4

5

19.5

2

7.7

3.3

109

رللة العبقري

Vol. 14 (Special Edition), 2018

Journal al-‘Abqari

12

6

23.1

6

23.1

7

26.9

3

11.5

4

15.4

3.5

13

6

23.1

7

26.9

7

26.9

3

11.5

3

11.5

3.26

14

1

3.8

7

26.9

7

26.9

6

32.1

5

19.5

3.24

15

0

0

5

19.5

4

15.4

4

13 15.4

50

2.79

16

9

34.6

8

30.8

4

15.4

2

7.7

3

11.5

3.29

17

3

11.5

5
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احملور العام لشعور ادلعلمني يف ادلدرسة

9

8

3

يتضح من اجلدول السابق أن استجابة العينة للمحور شعور ادلعلمني ضلو ادلدرسة حيث اضلصرت بني درجة البأس،
وكانت االستجابة لدرجة ال بأس للعبارات (،98 ،15 ،11 ،11 ،13 ،19 ،11 ،18 ،2 ،5 ،1 ،1 ،3 ،9
 )99 ،91وتراوح متوسط االستجابة عليها من قبل العينة ما بني ( ) 3،19 -3أما متوسط االستجابة الكبرية
فكان للفقرة ( )98والذي جاءت أعلى ترتيب يف احملور مبتوسط ( ،)3،19ويعود السبب إىل ضعف االعداد
اجلامعي يف رلال االرشاد ادلدرسي سبب يف االحباط العملي ،بينما جاءت العبارة ( )91كأقل ترتيب وبلغ
متوسطها ( ،)1،15قد يكون السبب اإلدارة ،غالبا ما تلقي اللوم على ادلعلمني يف كل مشكلة حتصل بني ادلعلم
والتلميذ ،وكانت نسبة االستجابة الكلية جلميع فقرات احملور ال بأس وقد بلغت ( ،)3وىذا يشري إىل االحًتاق
النفسي لدى معلمي صعوبات التعلم.
ويوضح اجلدول ( )9استجابت ادلعلمني حسب سنوات اخلربة من ( 11فما فوق) أعلى من ذوي اخلربة من (-1
 ،)5وىذا يدل على وصول ادلعلمني األكثر خربة لالحًتاق النفسي.
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الجدول ( )2استجابات المعلمين حسب سنوات الخبرة
سنوات الخبرة

النسبة المئوية

1-1

%7.7

18-5

%57.7

 -11فما فوق

%34.6

يتضح من اجلداول أعاله اليت جاءت استجابت ادلعلمني حسب سنوات اخلربة من ( 11فما فوق) أعلى من ذوي
اخلربة من ( ،)5-1إذ بلغ قيمة ادلتوسط احلسايب ) )3.0675وباضلراف معياري بلغ ) ).52056عند مستوى
الداللة ( .).532إذن فإن قيمة " "Sig.احملسوبة ( < ).532من ( )0.05فهي غري معنوية إحصائيا ،نستنتج
قبول الفرضية الصفرية بأن متوسط احملور العام لشعور ادلعلمني يف ادلدرسة يساوي (.)3
التوصيات
بناء على نتائج األداة اليت مت استخدامو ،فإن الباحث يوصي باآليت:
 االىتمام بتوعية ادلعلمني ،بادلعوقات اليت تواجههم يف ادليدان الًتبوي؛ من خالل ادلقررات اليت يتم تدريسها يف كليةالًتبية .ومن خالل ندوات مع ادلعلمني حديثي التعيني .حيث إن توقع الفرد مبا سوف يقابلو من مشكالت ،ديكن
أن خيفف من تأثريىا.
 تدريب ادلعلمني على أساليب وسًتاتيجيات مواجهة ادلشكالت ادلهنية ،اليت تساعد يف جتنب ادلواقف الضاغطة،ويف التعامل مع ادلشكالت بطرق فعالة.
 تصميم برامج إرشادية تساعد ادلعلمني على ختفيف حدة االحًتاق النفسي. توفري برامج ترفيهية تساعد يف احلد من االحًتاق النفسي.111
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الخاتمة

إن ظاىرة االحًتاق النفسي ينبغي أن تؤخذ بعني االعتبار لدى ادلسؤولني عن سياسات التعليم ،إذ أن ازدياد حاالت

االحًتاق النفسي لدى معلمي صعوبات التعلم ،ينتج عنو آثار سلبية على الصحة النفسية للمعلم ،ومن شأهنا أ ْن
تؤثر على سري العملية التعليمية الًتبوية ،ومنها سينعكس تأثريىا على التالميذ واجملتمع ادلدرسي بأسره.
فالكشف عن مستويات االحًتاق النفسي لدى معلمي صعوبات التعلم ودراسة تأثريه ،ومعرفة مصادر الضغوط
واالحًتاق النفسي لدى معلمي صعوبات التعلم؛ يُسهم يف تقدمي فرص اإلرشاد النفسي دلعلمي الًتبية اخلاصة عامة،
ومعلمي صعوبات التعلم خاصة ،وإعداد للمعلم؛ حىت يتمكن من رعاية تالميذه .كما يساعد على بقاء ادلعلم يف
حالة نفسية مستقرة ،وحتسن يف األداء ،ادلتمثل يف اخلدمات الًتبوية والتعليمية لذوي احلاجات اخلاصة بصورة متقنة.
وديكن القول أ ن نتائج الدراسة أظهرت مستوى االحًتاق النفسي لدى معلمي التالميذ ذوي االضطرابات االنفعالية
فقد كان أعلى شلا ىو عليو لدى معلمي الفئات األخرى .أما بالنسبة دلتغري سنوات اخلربة فقد بينت النتائج إىل أن
معلمي ذوي سنوات اخلربة الطويلة أقل تعرضا للضغوط النفسية.
وما ينبغي تسليط الضوء عليو يف ىذه الدراسة ،أنو جيب االىتمام بتوعية ادلعلمني ،وبادلعوقات اليت تواجههم يف
ادليدان الًتبوي ،وتدريبهم على أساليب واسًتاتيجيات مواجهة ادلشكالت ادلهنية؛ حىت يتجنب أو يقل احتمالية
إصابتو باالحًتاق النفسي.
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