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 شكر وتقدير

 

الحمد هلل الذي بحمده تتم النعم، القائل في محكم تنزيله "ولئن شكرتم ألزيدنكم"، والصالة والسالم 

 على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

   

الدكتور  األستاذأتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى المشرف على هذه الرسالة أستاذي الفاضل 

 إذ بارات الثناء عن الوفاء بحقه،ريفي، هذا الرجل المعطاء الذي تقصر كل كلمات الشكر وععباس الش

دت في عطائه كل معاني الكرم والمروءة. له الشكر على ما منحني إياه من الوقت والجهد واالهتمام تجس  

معلم. ال وكل ما من شأنه تعزيزي إلخراج هذا العمل في أفضل صورة ممكنة، فكان نعم المشرف ونعم

نني أرجو اهلل تعالى أن أكون قد ُوفِّقُت في تقديم ما يرضيه وما يليق باسمه الكبير الذي كان لي عظيم  وا 

 .الشرف أن أضعه على رسالتي العلمية

 

ى تهيئتهم وعل حسن تعاملهمو م كما أتقدم بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة األفاضل، لتشجيعه

 .أسال اهلل أن يحقق آمالهم ويوفقهم لما يحبه ويرضاه ى تحقيق ذلك،اعدتني علالظروف التي سلجميع 
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 اإلهداء

 

 اهلل. الى والد ي رحمهم... إ طر قلبي لفراقهمفانت وجودهم بقربي و من تمني  إلى 

 من وقف بجانبي والزمني في سهري وعنائي وكان له أكبر األثر في تشجيعي زوجي الحبيب بسام.إلى 

 وعمرو.دي معاذ، جنى، أوالفلذات قلبي إلى 

 خواتي الذين لم يبخلوا علي  بخالص الدعاء.أإخوتي و إلى 

 طه.  الغالية سندس بمشواري وساعدتني في كل خطواتي صديقتي التي الزمتني إلى

 كل الشكر والمحبة. الذين لم يبخلوا بمساعدتهم لي لهم جميع زمالئي وزميالتي إلى 

 كر والتقدير.ساتذتي المحترمين لهم كل الشأ إلى

 المولى عز وجل أن يوفقني للخير. يعا ُأهدي هذا الجهد العلمي سائلةجم إليهم
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مي المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان ألنماط االدارة مستوى ممارسة معل
 الصفية وعالقته باالحتراق النفسي لديهم من وجهة نظرهم.

 إعداد

 حليمة عطية حسن جلنبو

 إشراف

 األستاذ الدكتور عباس عبد مهدي الشريفي

 الملخص

ية الخاصة في محافظة هدفت هذه الدراسة إلى تعر ف مستوى ممارسة معلمي المدارس االساس

العاصمة عم ان ألنماط االدارة الصفية وعالقته باالحتراق النفسي لديهم من وجهة نظرهم، وقد تكونت 

( معلما ومعلمة. واُستخدمت أداتان لجمع البيانات: االولى لقياس مستوى ممارسة 318عينة الدراسة من )

 ، والتسلطي، والتساهلي(، والثانية لقياس مستوىالمعلمين ألنماط االدارة الصفية الثالثة )الديمقراطي

 االحتراق النفسي لدى المعلمين. وتوصلت الدراسة الى النتائج اآلتية:

في محافظة العاصمة ع مان ألنماط الخاصة كان مستوى ممارسة معلمي المدارس االساسية  -

 تساهلي.االدارة الصفية مرتفعًا للنمط الديمقراطي، ومتوسطا للنمطين التسلطي وال

كان مستوى االحتراق النفسي لدى معلمي المدارس االساسية الخاصة في محافظة العاصمة  -

عم ان منخفضا في الدرجة الكلية وفي ُبعدي "اإلجهاد االنفعالي" و "تبلد المشاعر". وكان مرتفعا 

 في ُبعد "نقص الشعور باالنجاز".
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بين مستوى ممارسة معلمي ( α≤0.05) التوجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى -

المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عم ان النماط االدارة الصفية والدرجة الكلية 

لمستوى االحتراق النفسي لدى المعلمين في مجال التكرار. ووجدت عالقة ارتباطية إيجابية ذات 

الدرجة الكلية في مجال الشدة. بين النمط التسلطي و ( α≤0.05)داللة إحصائية عند مستوى 

بين النمط التسلطي واألبعاد  (α≤0.05)كما وجدت عالقات إرتباطية دالة إحصائيا عند مستوى 

الثالثة لإلحتراق النفسي في مجالي الشدة والتكرار. فضال عن وجود عالقة دالة إحصائيا عند 

و "اإلجهاد اإلنفعالي"، وبين بين النمط الديمقراطي وُبعدي "تبلد المشاعر"  (α≤0.05)مستوى 

النمط التساهلي وُبعد "نقص الشعور باإلنجاز" في مجال الش دة. وُبعدي "تبلد المشاعر" و "اإلجهاد 

 اإلنفعالي " في مجال التكرار.

في مستوى ممارسة معلمي المدارس  (α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

صمة عم ان للنمطين الديمقراطي والتسلطي تعزى لمتغير االساسية الخاصة في محافظة العا

 الجنس، ولصالح الذكور.

( في ممارسة معلمي المدارس االساسية α≤0.05)التوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

 الخاصة في محافظة العاصمة عم ان ألنماط اإلدارة الصفية ُتعزى لمتغير الخبرة.

في مستوى ممارسة معلمي المدارس  (α≤0.05)عند مستوى توجد فروق ذات داللة احصائية  -

األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان للنمط الديمقراطي ُتعزى لمتغير المؤهل العلمي 

 ولصالح فئة "دراسات عليا، ولم تكن هناك فروق دالة إحصائيا للنمطين اآلخرين.
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مستوى االحتراق النفسي لدى  في (α≤0.05)التوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

معلمي المدارس االساسية الخاصة في محافظة العاصمة عم ان ُتعزى لمتغير الجنس في مجال 

الش دة. ووجدت فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية وُبعدي "االجهاد االنفعالي" و "نقص 

 الشعور باالنجاز" ولصالح اإلناث في مجال التكرار. 

في مستوى االحتراق النفسي لدى  (α≤0.05)ذات داللة احصائية عند مستوى  التوجد فروق -

لمتغير الخبرة في مجال الش دة للدرجة الكلية ووجدت فروق دالة إحصائيا في  المعلمين ُتعزى

ُبعدي "االجهاد االنفعالي" و "تبلد المشاعر".  ووجدت فروق دالة إحصائيا في الدرجة الكلية 

نفعالي" و "نقص الشعور باإلنجاز" في مجال التكرار، ولصالح فئتي الخبرة وُبعدي "االجهاد اإل

 من "خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات "و "عشر سنوات فأكثر" في كال المجالين.

 أنماط اإلدارة الصفية، االحتراق النفسي، المدارس األساسية الخاصة.الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

 This study aimed at finding out the level of practicing classroom 

management styles by private basic school teachers in the capital of Amman 

Governorate, and its relation to their burnout from their point of view. The 

sample of the study consisted of (368) male and female teachers. Two 

instruments were used to collect data. The first was to measure the level of 

practicing classroom management styles (Democratic, Autocratic and Laissez-

Faire). The second was to measure the level of teachers’ burnout. The findings 

of the study were as the following:  

- The level of practicing classroom management style, by private basic 

school teachers in the capital of Amman Governorate was high for the 

democratic style, while it was medium for the other two styles. 

- The burnout level of private basic school teachers in the capital of 

Amman Governorate was low in the total score, “Emotional Exhaustion” 

and “Depersonalization” dimensions, but it was high in “Reduced feeling 

of accomplishment” dimension. 

- There was no significant correlational relation at (α ≤ 0.05) between the 

level of practicing classroom management styles by private basic school 

teachers in the capital of Amman Governorate and the total score of their 

burnout level in the frequency domain. There was a positive significant 

correlational relationship at    (α ≤ 0.05) between the autocratic style and 

the total score in the intensity domain. The Pearson correlation value was 

(0.34). As well as, there were positive correlational relations at (α ≤ 0.05) 

among autocratic style and the three dimensions of teachers’ burnout in 

intensity and frequency domains. In addition, there was a positive 

significant correlational relationship between the democratic style and 

depersonalization dimension, and a negative significant correlational 

relationship between this style and emotional exhaustion dimension. 

Finally, there was a positive significant correlational relationship 
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between the laissez-faire style and reduced feeling of accomplishment 

dimension, in intensity domain and depersonalization and emotional 

exhaustion in frequency domain. 

- There were significant differences at (α ≤ 0.05) in the level of practicing 

democratic and autocratic styles by private basic school teachers in the 

capital of Amman Governorate, attributed to sex variable, in favour of 

the male teachers.  

- There were no significant differences at (α ≤ 0.05) in the level of 

practicing classroom management styles by private basic school teachers 

in the capital of Amman Governorate attributed to experience variable.  

- There were significant differences at (α ≤ 0.05)  in the level of practicing 

democratic style by private basic school teachers in the capital of Amman 

Governorate attributed to academic qualification variable, in favour of 

“graduate studies” category. However, there were no significant 

differences according to the other two styles. 

- There were no significant differences at (α ≤ 0.05) in the level of teachers’ 

burnout in "intensity" domain attributed to sex variable. But, there were 

significant differences at (α ≤ 0.05)  in the total score, “emotional 

exhaustion” and “Reduced feeling of accomplishment” dimensions, in 

frequency” domain, in favour of the female teachers. 

- There were no significant differences at (α ≤ 0.05) in the level of teachers’ 

burnout attributed to experience variable in the “intensity” domain for the 

total score. However, there were significant differences at (α ≤ 0.05) in 

“emotional exhaustion”.and“depersonalization” dimensions. There were 

significant differences at (α ≤ 0.05)  in the total score and “emotional 

exhaustion” and “reduced feeling of accomplishment” in “frequency” 

domain, in favour of “from five years to less than ten years” and “ten 

years and more” categories, in both domains.  

- There were no significant differences at (α ≤ 0.05) in the level of teachers’ 

burnout attributed to academic qualification.  

- Keywords: classroom management styles, burnout, private basic 

schools. 
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة واهميتها

 مقدمة:

 لسكانية إلىاعات عت التجم  بيلة ثم توس  عائلة ثم القبدأ اإلنسان بتكوين ال أنرفت اإلدارة منذ عُ 

 ؤونهااإلدارة في حياتها لتنظيم ش واستخدمت اأُلسر، الحاليةإلى المجتمعات  تعات أكبر حتى وصلتجم  

 أصبحعدها مور أوسع، وبية معينة، ثم توسعت إلى إدارة شؤون القبيلة وما تتطلبه من أولتحقيق أهداف آن

العصر في  زدادت اإلدارة أهميةولقد ا وتنظيم.جارته وما تتطلب من ترتيب ر تعلى اإلنسان أن يدي

مة ظأساسيا لنجاح أي مؤسسة او من تى باتت متطلباً لتشابك المصالح وتنوع المجاالت ح وذلك الحاضر

 وذلك لتحقيق أهدافها المنشودة.

 لعشرين،ا القرن في مطلع من ميادين الدراسات الحديثة التي ظهرت ةميدان اإلدارة التربويويع د 

دارة األعمال، ستقل عن اإلدارات األخرى، كاإلأخذت اإلدارة التربوية دورها كعلم مُ  إذ دارة الصناعية، وا 

بدأت منذ تلك الفترة تفرض نفسها على  ، عندما0911العامة، وأصبح لها كيان خاص منذ عام واإلدارة 

 (.2112، حجر ابو) ،علوم التربية والعلوم اإلنسانية األخرى

ر الجو ياإلدارة الصفية هي حلقة من حلقات اإلدارة التربوية في النظام التعليمي وتعمل على توفو 

نضباط ويساعد على سرعة التعلم وذلك من خالل التفاعل اإليجابي بين المعلم ئ الذي يتسم باالالهاد

مهمة  خاصة تتولى اإلدارة الصفية ة وفق شروطومحدد  ة منظم  ة وطلبته، وهذا التفاعل يتم بممارسة أنشط

 (.2112 محمود,. )توفيرها
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 سلوبهوأ هذه اإلدارة على شخصية المعلم وعلما، فمن الناحية الفنية تعتمد اإلدارة الصفية فناً  عدتُ و 

جراءاتهو  بذاته وقوانينه قائماً  داخل الغرفة الصفية وخارجها، كما تعد علماً  في التعامل مع الطلبة  دوتع   .ا 

فية مرتبة, صبيئة نها توفر مية التعلمية إذ أدارة الصفية الجيدة أحد أهم عوامل نجاح العملية التعلياإل

واستعداداته  ، والتي تتصل بالمتعلم وخبراتهالظروف المناسبة لعملية التعلم والتعليم جميع وتهيئ ,ومنظ مة

إلى  لمعلما حتى يصل من خاللهاو ، متعلم في اثناء حدوث عملية التعلالبيئة المحيطة بالمبودافعيته، و 

عطاء الم  لقرعان)ابكل هدوء ونظام، علومات التي يرغب بإيصالها للطلبةأهدافه في ضبط الصف وا 

 (.2111 الحراحشة،و 

 الحاسم الذي يقف وراءت العامل ا مهما في نجاح المعلم، وعليه ُعد  دورً الصفية اإلدارة  تؤديو 

و الذي بعه المعلم داخل غرفة الصف، هتاإلداري الذي ي   دافه، فالنمطُ ق أهفي تحقيأو فشله المعلم  نجاح

لصفية بمهماتها اإلدارة ااالهداف، فالذين يدرسهم، ويرسم معالمها، ويأخذ بيدهم لبلوغ  د عالقته بالطلبةيحدً 

تربية لفإن نجاح عملية ا التربوي وعليها من سلوكه رئيس اً ا من واجبات المعلم اليومية وجزءواجب ُتعد

كما يتوقف  عمليتي التعليم والتعلم، بمقدار نجاح المعلم في إدارة شرةالصفية بشكل عام يرتبط بدرجة مبا

ها بمهارة لتزامه بتطبيقبعناصر اإلدارة الصفية وا هتمام المعلمانجاح المعلم في إدارة الصف على مقدار 

بداع  (.2119 محمد،و  عامر) ،وا 

 دور كبير في تحسين العالقة بين المعلمين أسس علمية له ية علىإن وجود إدارة صفية مبن

ف الضغوط خ  صحيح، وبذلك تعمل على توجيه العملية التربوية بالشكل الداخل الغرفة الصفية ويوالطلبة 

 وبعض هذه الضغوط ربما يكون ضروريا لتحفيز أصبحت سمة رئيسة من سمات الحياة, التيالنفسية 

الصف من  د عملية ضبطتع  و  إلى مشكالت على المستويين العقلي والنفسي. األداء، ولكن زيادتها تؤدي
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دريسه، يتمكن المعلم من مباشرة تحتى  يةغرفة الصفالأهم الشروط األساسية التي يجب أن تتوفر داخل 

إلى عملية  تطيع أن ينتقلعلى النظام فإن المعلم ال يسفيه وغير محافظ  ،ضطرباعندما يكون الصف مُ ف

ملية كاملة حتى تعطي القوة للعال يكفي، بل يجب ضبط المدرسة  أن ضبط الصف وحده س، كماالتدري

 (.1997)عبد الغفور،  ،أيضا الصفوف ية داخلالتعلم  التعليمية 

ها من مكونات الفاعلية الذاتية للمعلم، التي ينظر إليها بأن أساسياً  وناً اإلدارة الصفية مكً  دُتع   كما

درته على تنظيم المخططات العملية وتنفيذها إلنجاز المهمات التعليمية لتحفيز أحكام المعلم حول مق

 ((Tschannen and Moran, 2001ووفلوك -موران -اننشت(. وأشار 2100م )الخاليلة، عملية التعل

الصفية،  رةأن الفاعلية الذاتية للمعلم تتحقق من خالل مكونات ثالثة هي: فاعلية المعلم في اإلدا إلى

 .يةعلم  التعليم، وفاعليته في مشاركة الطلبة في العملية التعليمية الت استراتيجياتعليته في استخدام وفا

أن أنماط اإلدارة الصفية  (، إلىMartin & Bender, 2002) لت دراسة مارتن وبندروقد توص  

تساهلي والتي ُ ال نمطالديمقراطي، والعها المعلم داخل الغرفة الصفية، كالنمط التسلطي، والنمط التي يتب  

 شمزو  ب مستويات متفاوتة من االحتراق النفسي. وقد بينت دراسات شوارزرسب  ناخات متنوعة، تُ تنتج مُ ُُ 

أثناء مسيرة حياتهم  في عرضون(، أن المعلمين يتSchwarzer Schmis & Tang, 2002وتانج )

 حالة من اإلحباط واالنهاكم بإلى مستويات عالية من الضغط النفسي قد تؤدي إلى إصابتهالعملية 

لى ستنزافواال لى أداء وظيفي متدن، وا  ، مياته، وتغيرات تحويلية في حواالتجاهاتنعكاس على الميول ا وا 

بدورها تؤدي إلى ظهور أعراض ألمراض نفسية وصحية، كالرغبة في التقاعد المبكر وترك العمل، والتي 

  أو اآلخرين.والبحث عن عمل آخر تقل فيه المواجهة مع الطلبة 
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 ، تمث للضغوط النفسية واالحتراق النفسيضطرابات النفسية والقلق والقد أصبحت المشكالت واال

وتحديد  بهدف الكشف عن طبيعة كل منها، ،هممن جهد الباحثين وتفكير  ظواهر نفسية تتطلب مزيداً 

ر بها ة التي يم  حياة الصعبونتيجة لظروف ال ،آثارها السلبية  ومعرفة كيفية تفادي اسبابها ومسبباتها،

 مواقف ضاغطة تكاد تكون يومية،بات تعمل على إعاقة مجرى حياتهم و األفراد وما يرتبط بها من عق

ستقرار النفسي نتيجة لتراكم مثل هذه المشكالت وتعقيدها مما يزيد من لى حالة من عدم االمما يؤدي ا

وخاصة لهؤالء األفراد الذين لديهم سمات  اقف،مع مثل هذه المو وصعوبة التعامل الفاعل خطورة الوضع 

 لنفسية،االضغوط  ُتعدو  .من غيرهم مما يجعلهم اكثر تأثراً  رضة للضغوط،شخصية تجعلهم أكثر عُ 

 لفة، وهومختومواقف اإلنسان في أوقات  اإلنسانية، يعايشهابارزة في الحياة  الصعبة، ظاهرةواألحداث 

بر ع أنه يسعى إلى تحقيق أهدافه في الحياة، الضاغطة، طالمااث عن األحد أن ينأى بنفسه ال يستطيع

 عوبات،والصيجابه العديد من العقبات  المجتمع، إذفي التفاعالت مع اآلخرين و  االتصاالتشبكة من 

 (.2100أبو دف، )

في المجال  حتراق النفسي من الموضوعات المهمةموضوع اال أن (،2118 ،القريوتي)وأشار 

ه نتيجة م االهتمام بالموضوع في السبعينيات من القرن العشرين. وت  هذا كانت بدايات  التربوي، وقد

ل وفي الندوات وفي وسائ طرحهم له في المؤتمرات العلمية،ات علماء النفس وعلماء االجتماع و لكتاب

 المختلفة.إلعالم ا

البحوث في  العديد من هن المفاهيم الحديثة نسبيا، والذي تناولتحتراق النفسي ماال د مفهومُيع  و 

لعمل، نها مشكالت مهمة تتعلق بات بمجملها أي والتي أكدً مجال علم النفس االجتماعي وعلم النفس المهن  

 العمل. د وبيئة ن فهمها يتطلب فهم كل من شخصية الفر وأ
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اإلنسان قد يواجه مشكالت معينة إلى أن  (.(Gold & Roth, 2004 ،غولد وروث أشار فقد

ل هذه الفترة نه ال يتلقى خاليلة من الزمن لشعوره بالضغط، إذ إعرض لهذه المشكالت فترة طو نتيجة للت

مبسون س كما أشار حل أمامه للتخلص من هذا الوضع. الدعم الالزم من المقربين، فيشعر بأنه متورط وال

ا ال كنتيجة أخيرة عندميحدث االحتراق النفسي  أن إلى (Simpson & Granner, 2004) وجرانر

داء سلبي مع األ وهو يرتبط بشكل، هددةيستطيع الفرد أن يتكيف مع الضغوط النفسية التي يدركها بأنها مُ 

والرضا الوظيفي ونوعية الحياة، والصحة النفسية، كما يرتبط بشكل إيجابي مع الشعور باإلرهاق، إذ تؤثر 

ف بالالمباالة ويتص يكون أكثر عصبية، النفسية، فالمعلم عندما لة النفسية للمعلم في حالة الطلبةالحا

 ، وأقل دافعية للتعلم.قل تفاعالً أ يكون الطلبة

علم عن المدرسة غياب الم كاملة، فتكرارعلى العملية التربوية  حتراق النفسي سلباً وتنعكس آثار اال

التعليم، نة لمهقيمة االجتماعية قلة التزامه بالعمل، وتركه للمهنة والتقاعد المبكر، وعدم اإلحساس بالو 

ونتائج الطلبة، وبالتالي فإن هذا ، ما يؤدي إلى تدهور في األداء، وهذا ينعكس على أداء المدرسة غالبا

داء في أ ي تؤثرة التكون على حساب النوعي  ت دالء، والتيالتغيير والتقلب، يقود إلى الحاجة إلى معلمين بُ 

 .(Davis, 2004) ،ككلذي ينعكس تأثيره على المجتمع األمر ال الطلبة

زال هوالجهاد ومشكالت في النوم، ظهر االحتراق النفسي عددًا من األعراض كاإلعياء واإليُ و 

الميل هتمام بالذات و ة، والمهنة على حد سواء، وعدم االوالنظرة السلبية نحو الطلب واإلحباط،الجسماني، 

 مورهم. مما يستدعي أن يصبح مثل هذا المعلنحو األعمال الكتابية بداًل من التفاعل مع الطلبة وأولياء أم

 (. 2111)البتال،  حتمالقدرته على االممتشائما وضعيفا في 
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إلى أن المعلمين الذين يعانون من  ( (Dedrick and Raschke, 1990ديدرك وراشاك وأشار

 االحتراق النفسي يكون أداؤهم دون المستوى المطلوب، وأقل كفاءة من اآلخرين.

فية، مارسات التي يقوم بها المعلم داخل الغرفة الصمتعددت أنماط اإلدارة الصفية تبعا للفقد وعليه 

وهناك تصنيفات متعددة لهذه األنماط تبعًا للسلوك اإلداري الممارس من قبل المعلم، فمن الممكن أن 

فوت، ، )الجلي  يكون المعلم أتوقراطيًا، أو ديمقراطيًا، ويمكن الهذا وال ذاك، وهو الذي ُيعرف بالترس

2111.) 

رف مستوى ممارسة معلمي المدارس األساسية الخاصة في تع  إقتصرت هذه الدراسة على لذا 

ستوى والديمقراطي والتساهلي وعالقتها بم الثالثة: التسلطيمحافظة العاصمة عمان ألنماط االدارة الصفية 

 االحتراق النفسي لديهم.

 مشكلة الدراسة:

منها المعلمون نجحوا في أداء مهماتهم التدريسية  إذا تمكن   ،ساليبوأ إن إلدارة الصف مهارات

من  يدولديه االستعداد الكتساب مز هو القائد والمشرف على أداء طلبته علم الناجح بمهارة وفاعلية. والمُ 

يجاد التفاعل الجيد بين طلبته ،المهارات المهنية التي تؤهله للنجاح في إدارته للغرفة الصفية ق حقيلت وا 

تتطلب إال أنها عمليه حقيقية  المعلمين، لبعض وقد تبدو عملية إدارة الصف سهلة .وة  المرج األهداف

صف لجزءًا من وقت التدريس في ضبط ا المعلمين يقضون كثيرا منألن  ذلك ،كبيريناية وجهدًا عن

دارته، وهذا يؤثر سلباً في لذي لناجح هو اوالمعلم ا ،يةعملية ديناميك التدريس ألن عملية التدريس عملية وا 
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قدراتهم، ويعمل مهم و اتستعدادبالخبرات والمعلومات المناسبة ال ، وتزويدهمتطوير مهارات طلبته يسعى إلى

 .(2119وأبو طالب،  الكحلوتالعلمي. )لنجاحهم وزيادة تحصيلهم  مناسبة على تهيئة بيئة

 لمرتبطةاو قد يعاني من بعض المشكالت لذا فه اتالمهم  لكون المعلم يقوم بعدد كبير من  نظراً و 

التي إن و  عليه،زيادة العبء التدريسي  ، أوالطلبةعلى ضبط سلوك  المقدرة عدم :مثل التعليمبمهنة 

 وكذلك وخارجها، المدرسة على المعلم من خالل عالقاته داخل اآلثار السلبيةستؤدي الى ظهور  استمرت

ره هد والتعب واإلجهاد النفسي الذي بدو الجُ ستنفاد ابحتما سيشعر  داء، ألنهفي األ على العمل واالستمرار

 النفسي لديه. حتراقااليؤدي إلى 

لظواهر ظاهرة االحتراق النفسي التي تعد من الاثناء إدارتهم الصفية  في بعض المعلمينيتعرض و 

لتي للمعلم وا يةلنفس  لهذه الظاهرة آثارا سلبية على الصحة ا أن   عتبار، إذاالؤخذ بعين التي يجب ان تُ 

يؤدي الى بقاء المعلمين في مهنة التعليم و  ن ذلك يؤثر فييرة التعليم ومستوى الطلبة، كما أمسفي تؤثر 

 األخرى.للقطاعات  التسرب  

أن هناك الحظت  عمان، فقدوبما أن الباحثة تعمل في إحدى المدارس الخاصة في محافظة 

علمين مما قد سلبيا على الم ينعكس تأثيرهالذي الصفية  الغرفة إلدارةالمناسب  عرفة النمطفي م فا ً ضع

الحالية تتحدد في اإلجابة عن  وفي ضوء ذلك فإن مشكلة الدراسة النفسي.شعورهم باالحتراق  يؤدي إلى

 ماطألنعم ان  ممارسة معلمي المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة ما مستوىاآلتي: السؤال 

 لديهم من وجهة نظرهم.بمستوى االحتراق النفسي  وما عالقته االدارة الصفية
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 سئلتها:راسة وأهدف الد  

ة في محافظ األساسية الخاصةرف مستوى ممارسة معلمي المدارس إلى تع   الدراسةهذه  تهدف

 حتراقاال توىبمس وعالقته الثالثة ) التسلطي، والديمقراطي، والتساهلي( اإلدارة الصفية نماطأل العاصمة

 :اآلتية األسئلةلك من خالل اإلجابة عن ذو  ،النفسي لديهم من وجهة نظرهم

 اإلدارة نماطفي محافظة العاصمة عمان ألالخاصة ما مستوى ممارسة معلمي المدارس األساسية  -

 ( من وجهة نظرهم؟التساهليالصفية )التسلطي، والديموقراطي، و 

في محافظة العاصمة عمان الخاصة ساسية النفسي لدى معلمي المدارس األ حتراقاالما مستوى  -

 من وجهة نظرهم؟

مستوى ممارسة معلمي  ( بين(α≤0.05هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

اإلدارة الصفية )التسلطي،  نماطفي محافظة العاصمة عمان ألالخاصة المدارس األساسية 

 م؟النفسي لديه االحتراق( ومستوى التساهليوالديموقراطي، و 

مستوى ممارسة معلمي  ( في(α≤0.05هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

اإلدارة الصفية )التسلطي،  نماطفي محافظة العاصمة عمان أل الخاصة المدارس األساسية

 ى لمتغيرات: الجنس والخبرة والمؤهل العلمي.تعز ( التساهليوالديموقراطي، و 

النفسي لدى  حتراقاالمستوى  ( فيα≤0.05مستوى )ند إحصائية ع هل هناك فروق ذات داللة -

رة الجنس والخبفي محافظة العاصمة عمان تعزى لمتغيرات: الخاصة معلمي المدارس األساسية 

 والمؤهل العلمي.
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 :ةهمية الدراسأ

 أهمية الدراسة بالنقاط اآلتية:تتمثل 

ية بشكل عام، وللمكتبة األردن ه للمكتبة العربية بشكلهذه الدراسة إضافة علمي   يمكن أن تش كل -

 خاص.

ستوى مكذلك و  اإلدارة الصفية نماطأل ة المعلمينمستوى ممارسمن المؤمل أن تكشف هذه الدراسة  -

 .كحقائق تطبيقية في المدارس الخاصة األردنية النفسي لديهم حتراقاال

 )التعليم الخاص( مالتعليالمسؤولين عن التدريب في وزارة التربية و  الدراسةفيد نتائج هذه أن تؤمل يُ  -

 بية للمعلمين والسيما الجدد منهم.إلعداد البرامج التدري

لى تعديل المعلمين ع اعدةلمس ونالتربوي ونالمشرفالدراسة هذه من نتائج  من الممكن أن يستفيد -

والتخفيف من حجم ضغوط العمل الملقى على عاتقهم بمحاربة االحتراق  لديهم،ية األنماط الصف

 لديهم.النفسي 

 ادة التربوية من ممارسين أو متأثرين بها منيمن الممكن ان يستفيد منها العاملون في ميدان الق -

 معلمين ومعلمات.

 المصطلحات:تعريف 

جرائيًا  مفاهيماالتي تم تعريفها  المصطلحاتعلى عدد من  الدراسةهذه  شتملتا ى النحو علوا 

 اآلتي:
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 :اإلدارة الصفية

 لحفاظ علىل الالزمةجراءات جميع الخطوات واإل : بأنهااإلدارة الصفية (.2119 ،هارون) فعر  

 والتعلم.لعمليتي التعليم  صفية مالئمة بيئة

 النمط التسلطي:

لبي، سالمعلم في النظرة إلى أن الطالب مخلوق  ب من االدارة الصفية الذي يتبناهذلك االسلو  هو

سب لطبيعته، منا ما هويُعد له  دقيقًا، وأنيه تحديدا أن يتم تحديد المجال الذي يجب ان يتحرك ف ينبغي

 (.0992 ،الشيخو ذلك. )قطامي د له ان الطالب دائما هو بحاجة لمن ُيعالمحدودة، و  قدراتهمو 

ويعر ف النمط التسلطي إجرائيًا: بأنه العالمة التي حصل عليها أفراد عينة الدراسة من المعلمين 

ة أنماط االدارة الصفي استبانةلفقرات المتعلقة بهذا النمط ضمن والمعلمات من خالل إجاباتهم عن ا

 في هذه الدراسة.المستخدمة 

 النمط الديمقراطي:

ة، والحرية للطلبة في ممارسة األنشطة الصفيهي االدارة التي تمنح قدرًا كبيرا من االستقاللية 

 (.2111 )العجمي،تعلمهم. واالنماط السلوكية التي تزيد من فرص 

ف النمط الديمقراطي إجرائياً بأنه: العالمة التي حصل عليها أفراد عينة الدراسة من المعلمين ويعر 

دمة في أنماط االدارة الصفية المستخ استبانةوالمعلمات نتيجة إلجاباتهم عن فقرات هذا النمط الواردة في 

 هذه الدراسة.

 



12 

 
 

 :النمط التساهلي

وكأنه غير  المعلم الحرية المطلقة لطلبته، فيبدومعلم بترك هي ذلك االسلوب الذي يستخدمه ال

رشادهم، ويقوم الطلبة بممارسة األنشطة دون قيد أو   (.2112 العمايرة،شرط. )موجود لتوجيه طلبته وا 

ويع رف النمط التساهلي إجرائيًا بأنه: العالمة التي حصل عليها المعلمون والمعلمات من أفراد 

عن فقرات هذا النمط المتضمنة في استبانة أنماط االدارة الصفية عينة الدراسة من خالل إجاباتهم 

 المستخدمة في الدراسة الحالية.

 :((Burnoutالنفسي:  حتراقاال

(، "حالة من اإلنهاك الجسدي واإلنفعالي والعقلي، تظهر Maslach,1982)، ته ماسالكعرف  

تجاهات سلبية نحو على شكل إعياء شديد وشعور بعدم الجدوى وفقدان األمل وتطور مف هوم سلبي وا 

 العمل والحياة والناس".

أفراد عينة  منحصل عليها المستجيبون التي  العالمة النفسي هو لالحتراقوالتعريف اإلجرائي 

 ترجمتها تمً تالنفسي التي  حتراقاال ستبانةاعن فقرات  من خالل إجاباتهم من المعلمين والمعلمات الدراسة

 اسة.في هذه الدر  استخدامهاو 

 (:Emotional Exhaustion) االنفعالياإلجهاد 

هو شعور عام يأتي من عبء العمل الثقيل الذي يعاني منه العاملون عند ممارستهم لمسؤولياتهم 

نهم، مإحساسهم بالتعب الشديد يصبحون غير قادرين على تقديم المساعدة والعون المعهود  المهنية. فعند
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 & Maslach(. )عال، متوسط، متدن" )Maslachاسالك"بدرجات ثالث حسب مقياس م ويقاس

Jackson 1981.) 

 (:Depersonalizationالمشاعر:)تبلد  

 اآلخرين ويقاس الالمباالة تجاهف سلبي ومواق اتجاه أو علم الذي يتولد لديه شعورمال هو حالة

 (.2111متدن(، )البدوي،  معتدل، عال،" )Maslachبدرجات ثالث حسب مقياس "

 (:Reduced Feeling of Accomplishmentلشعور باإلنجاز:)نقص ا

م بشكل يبدأ األفراد بتقييم ذواته الباهرة المنبثقة عن المهنة، إذ هو فقدان مشاعر المآثر واألعمال

 مهنتهم،و سلبي خاصة فيما يتعلق بمراجعيهم، وتسيطر عليهم مشاعر البؤس والتعاسة بالنسبة لذواتهم 

 & Maslach، 0980"، )عال، معتدل، متدن(، ) Maslachسب مقياس "ويقاس بدرجات ثالث ح

Jackson.) 

 (:Level of burnoutاالحتراق النفسي:) ىمستو 

من أفراد وعينة الدراسة من المعلمين والمعلمات  المستجيبونالعالمة التي حصل عليها االفراد 

المستخدم في هذه لالحتراق النفسي  (Maslach) ماسالك مقياسل وشدتها الثالثة األبعادفي ضوء تكرار 

 الدراسة.
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 :حدود الدراسة

مة محافظة العاص فيومعلماتها األساسية الخاصة المدارس  هذه الدراسة على معلمي اقتصرت

 .2100/2101للعام الدراسي  في الفصل الثاني عمان

 :الدراسة تمحددا

 بما يأتي:هذه الدراسة نتائج  تحددت

 خدمتين لجمع البيانات وثباتهما.درجة صدق األداتين المست -

 دقة إجابة أفراد العينة عن فقرات األداتين وموضوعيتهم. -

 منه.مدى تمثيل العينة للمجتمع الذي سحبت  -

حبت منه العينة، والمجتمعات سُ  تعميمها إال على المجتمع الذي ال يمكننتائج هذه الدراسة  -

 المماثلة. 
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 الفصل الثاني

 والدراسات السابقة نظرياألدب ال
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة

ي من واالحتراق النفس من هذا الفصل عرضا لألدب النظري المتعلق بأنماط اإلدارة الصفيةتض  

 لة بموضوع هذه الدراسة، وفيما يأتيلصحيث مفهومهما ومجاالتهما، وكذلك الدراسات السابقة ذات ا

 عرض لذلك.

 دب النظري:اوال: األ

ق لمعلمي المرحلة االساسية واالحترا ية النظرية ألنماط اإلدارة الصفيةعلى الخلف االدب النظري اشتمل

 النفسي لديهم.

 مفهوم اإلدارة الصفية:

مدرسية، وهما في بعدهما التربوي من اإلدارة ال جزءاداري اإلمن المنظور اإلدارة الصفية  تعد  

ياق المفهومين ريفها في سمن حيث التعريف فإن اإلدارة الصفية يمكن تع وية، أماالتربنتميان إلى اإلدارة ي

 (.2112 المحسن، عبدو السلطاني، و أحمد، الخطايبة، : )اآلتيين

المفهوم التقليدي لإلدارة الصفية: ويقصد بها جميع اإلجراءات التي يتبعها المعلم بقصد الضبط 

فساح المجال امام المعلم لكي يلقي المفي  ظ النظام وبما يكفل هدوء الطلبةوحف  ات.علومالصف وا 

وفق  ةقصد بها مجموعة من اإلجراءات التنظيمية المصمم  دارة الصفية: ويُ المفهوم الحديث لإل

من خالل األنشطة التي يقوم بها المعلم في الصف  عد تضمن تحقيق بيئة تعليمية فاعلةوقوا مبادئ

 واهمها:
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 .قات اإلنسانية بين المعلم والطلبةالعالب االهتمامحفظ النظام مع  -

 تهيئة جو ديمقراطي يشجع على التفاعل والتعلم. -

 يؤدي إلى تسهيل عملية التعلم. صفية منظمة بيئةتوفير  -

 توفير الخبرات التعليمية المناسبة. -

لبة، لطاالتي تجعل المعلم وسيطا فاعال في رفع كفاية تعلم  المحاور المهمة أحد هي واإلدارة الصفية

 ،طيشاتنمرة، قابو والتطور. )مو للتعلم والنً  ميستخدم فيها الطلبة اقصى طاقاته أوساط مناخية وتهيئة

2119.) 

ة التي تسهم لتنظيميسلسلة من العالقات اإلنسانية والمهارات اإلدارية وا الصفية بأنها: اإلدارة وُعرفت  

كسابهم السلوك المرغوب فيه.  في بناء شخصيات  (.2111)العجمي، الطلبة وا 

مجموعة عمليات متداخلة بعضها ببعض تتكامل فيما بينها، ويقوم  ( بأنها1995 ،عدس)وعرفها 

 بها شخص معين أو أشخاص بشكل يساعد على بلوغ أهداف معينة ومخطط لها، ومحددة بشكل مسبق.

فيها المعلم الصف بأنها العملية المنظمة المخططة التي يوجه  ( إدارة2004 ،بو سماحةأ)وعرف 

جهوده لقيادة األنشطة الصفية وما يبذله الطلبة من انماط سلوك تتصل بإشاعة المنا  المالئم لتحقيق 

 أهداف تعليمية مخططة يضعها المعلم ويدركها الطلبة.

ة والمواقف التعليميالمشتركة مجموعة من العمليات  اإلدارة الصفية هي بأن ،(2111 ،عطوي) وذكر

اآلخر، الطالب  لهوزمي والمنهاج، والطالب والمعلم، والطالبالطالب  ما بينيتم فيها التفاعل  والتعلمية التي

 لتحقيق األهداف الموضوعة للمناهج. وتوجيهها
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لك ذ عليم في المجتمع وفقا أليديولوجيةدار بها التالطريقة التي يُ  بأنها (0991 ،مرسي)فها كما عر  

عليم ق االهداف المرجوة من هذا التيتحقيتم  لمجتمع وظروفه حتىا مع يتناسببما و المجتمع، وأوضاعه 

 .نتيجة لتنفيذ السياسة المرسومة له

نفيذي من فروعها، وهي المستوى الت اإلدارة الصفية: بأنها جزء من اإلدارة المدرسية أو فرع كما ُعرفت  

كباقي  ميدان التربية المختلفة، وهي عمل اإلدارة التربوية التي تطبق مبادئ اإلدارة العامة في واألدائي من

 (.2117،)القرشي سسات تؤثر في المجتمع وتتأثر بهالمؤ 

 ممارسات منهجية مجموعة إلى(Classroom management) ة اإلدارة الصفيمصطلح  يشيرو 

ر يعلى اسس وقواعد ويسعى المعلم من خاللها توف مبنية الصفية الغرفةيؤديها المعلم داخل  منهجيةوال

 (.2113، ، )هارونوالطلبةبين المعلم    صفي يسوده عالقات ايجابيةمنا

 أهمية اإلدارة الصفية:

ى ذلك ، بل يتعدداخل غرفة الصف واالنضباطالصفية على حفظ النظام  دور اإلدارة ال يتوقف

 لبيئةا النظام، وتنظيم، وحفظ االنضباطاآلتي: أخرى يمكن إجمالها على النحو  ليشمل مجموعة مهمات

عدادواالنفعالياالجتماعي ئة المنا  تهيو  المادية،الصفية  ثارة  ،لتخطيط(اوتوفير الخبرات التعليمية ) ، وا  وا 

فرالدافعية. فضال عن العمل على عمليتي التعلم  على حد  الجو المناسب للمعلم وللطلبة والتعليم، بتو 

 (.0999عدس، المرجوة )سواء وذلك لتحقيق األهداف 

(، بأنه يمكن تحديد اهمية اإلدارة الصفية من خالل عملية التفاعل اإليجابي 2111، فرج)وذكر 

لى تعمل اإلدارة الصفية عوالتي بين المعلم والطلبة من خالل أنشطة منظمة ومحددة وفق ظروف مناسبة 
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نوعية  ة، وفيشخصيات الطلبة من جه لها تأثير سلبي فيسيكون بيئة الصفية التسلطية تهيئتها، فال

 أخرى. اعلهم مع الموقف التعليمي من جهةفت

تطورات للتغيرات وال ونتيجة وتنوعها.تنبع أهمية االدارة الصفية من خالل تشعب مدخالتها، و 

ق ئاذلك إلى ظهور تقنيات وطر السريعة في مختلف نواحي الحياة، ظهرت أدوار جديدة للمعلم، أدى 

عملية أصبح منظمًا ل ليات عديدة على المعلم، إذمات ومسؤو مه غييرتال وقد فرض هذا للتدريس،جديدة 

 لها وموجهًا لطلبته. ومن هنا تحددت أهمية اإلدارة الصفية من خالل اآلتي: )السعيد، التعل م، وميسراً 

0990.) 

من  االنتقالو ، ة وكيفية استعمالهامي  ات التعليتوفر اإلدارة الصفية قدرًا من تنظيم المواد واألدو  -

 ع توفير الوقت والمكان واإلجراءات المناسبة لتنفيذ المنهاج.نشاط إلى آخر، م

 .وحفظ النظام فيه، ووضع األنظمة والقوانين وتطبيقها الصف،ضبط تساعد اإلدارة الصفية على  -

 الستخداملالمناسبة اإلجراءات  باتخاذالطلبة على المعلم  اعتمادتقليل  تسهم اإلدارة الصفية من -

 للوقت والمكان المتاحين.األمثل  واالستغالل، األمثل للمواد التعليمية

هولة فهم سعلى  الصفية، تساعداضحة داخل الغرفة تؤدي اإلدارة الصفية الى وجود ترتيبات و  -

 التوجيهات واإلرشادات من المعلم إلى طلبته.

من قبل  الشرود انخفاضمن التفاعل الصفي، مع  معدل كبيرعن اإلدارة الصفية الفاعلة ينتج  -

 بة الطل

 تزويد المعلم بمهارات نقل المعرفة، وغرس القيم والمهارات لدى الطلبة.تعمل اإلدارة الصفية على  -
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وبين  ،هةمن ج بين المعلم وطلبته ز اإلدارة الصفية من أنماط التفاعل والتواصل اإليجابيز  تع -

 ة.ظم  المنفي إطار من النشاطات  وذلك ،من جهة اخرى الطلبة أنفسهم

 الصفية للمعلم سيطرة بشكل أفضل على البيئة التي يعمل فيها. تتيح اإلدارة -

ظيفها إلمكانات المتاحة، وتو من ااالستفادة الوقت فضال عن  استثمارصفية على تساعد اإلدارة ال -

 بشكل أفضل.

اإلدارة الصفية دورا كبيرًا وأساسيًا في عمليتي التعليم، والتعلم، وفي صحة الطلبة النفسية،  تؤدي -

 بب المنا  الديمقراطي الذي يسود في الغرفة الصفية.، بساالجتماعيةتهم وعالقا

 في تحقيق أهداف المنهاج. ساعد اإلدارة الصفية ت -

العقلية، و الطلبة من النواحي المعرفية،  تساعد اإلدارة الصفية على النماء المتكامل لشخصيات -

 .واالجتماعية، والنفسية، والجسدية

 أهداف اإلدارة الصفية:

م فهي تعنى تحقيق أهداف تربوية، ومن ث ، إلى(0990)كريم، ية كما اشار تسعى اإلدارة الصف

جميع  استثمارب التنفيذ، وذلكوالطريقة التي توضع بها االهداف التربوية حتى تكون موضع  بالممارسة

شرية الموارد الباإلمكانات المادية وتشمل الصف الدراسي، والتجهيزات، واألدوات، والمواد التعليمية، و 

 ممثلة بالمعلم والطالب من اجل تحقيق أهداف عامة اهمها:

 تحقيق أهداف التعليم والتعلم من قبل المعلم والطلبة. -

علم تعناصر اإلدارة الصفية )البشرية والمادية( المتاحة استخداما علميا وذلك إلحداث ال استخدام -

 المرغوب.
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 .ةمع االهداف المرجو   يتالءم وتنسيقها بماالطلبة الجهود المبذولة من قبل المعلم و  نظيمت -

 الفردية والجماعية في الصف الدراسي.يجاد روح التعاون والتفاهم وممارسة االعمال إ -

 في:تمثلت من األهداف آخرًا  عدداً ( 2111)العجمي ،  كما أضاف

زات مادية تجهيلمرافق وأية في ذلك ا بما -الطبيعية  –البيئة تنظيم حفظ النظام واالنضباط و  -

 .واجتماعيتوفير منا  عاطفي الزمة، و 

 عناصر اإلدارة الصفية:

يجب توفر مجموعة من العناصر والمقومات إلدارة الغرفة الصفية لتحويل االهداف التربوية 

 اآلتي: وتشمل هذه العناصروهذه العناصر ترتبط ببعضها بعضًا  المخطط لها إلى واقع عملي ملموس،

 .(2111)المغيدي،

لغرفة الصفية، فالمعلم هو العنصر المنف ذ والمشرف، المعلم والطلبة: وهم العاملون في إدارة ا -

 هم المادة الخام ومبرر وجودها. والطلبة

احة تجهيزات، مثل ساله من األثاث و الغرفة الصفية: وهي عبارة عن الحيز المكاني بما يشمل -

 الضرورية. مدرسة، الكافتيريا، المختبرات، وجميع المرافقال

طار الزمني الذي تتم من خالله ترجمة إجراءات اإلدارة الصفية إلى تطبيقات وهو اإل الوقت: -

 عملية لتحقيق االهداف المرسومة.

األجهزة التعليمية، مواد، وسائل، سبورة، مقاعد، مكاتب، والتي  وتشمل:المواد واألجهزة التعليمية:  -

 م.والتعليجميعها تستخدم في عملية التعلم 
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 خصائص اإلدارة الصفية:

دور المعلم على التيسير والتسهيل، بل يجب أن يتعدى ذلك ليدخل مرحلة التشريع  ال يقتصر

 .في العمل المدرسي وصنع القرار

 (.2118)العشي، : تتمثل أهم خصائص اإلدارة الناجحة في النقاط اآلتيةو 

 :الشمول -0

ومن  باراالعتمنها عملية التدريس بعين تتضيجب على المعلم أن يأخذ جميع العناصر التي  

 أهمها:

بته مناس منها، ومدىعلى أفضل االساليب لتوزيع الطلبة داخل الصف، مع مراعاة كل  االطالع -

 لطبيعة الطلبة.

وع جوأال يحكم على أي منهم إال بعد الر  أمورهم،وعلى اولياء ، وظروفهم طلبته التعرف الى أحوال -

 .كيان الطالب وعدم التشهير به احترامهم، مع نيدرسو  جميعهم ممنآلراء المعلمين 

طالع المدير على إجراءات  - العمل التعاوني مع مدير المدرسة من خالل إشراكه في التخطيط وا 

لى لمحافظة ع، مع اعالجية كانت وقائية أم تشخيصية أمأية سواء العملية التعليمية التعلم

 بأولياء االمور. باالتصالبة المعلم المدير عند رغ تجاوز التسلسل الوظيفي وعدم

الطلبة  في هتنفيذه، ودراسة أثر ان يتعامل المعلم مع المنهج المدرسي فهو المسؤول المباشر عن  -

 عملية التقويم. ويجري
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دور ن مللمعلم دور في إعداد الوسائل التعليمية المناسبة إلنجاح عملية التعليم والتعلم، لما لها  -

 .وتعزيزه لطلبةتعلم ا في تسهيلفاعل 

 :حةضرورتها المل -2

 ذين دفع بهم المجتمع إلى المدرسةال أال وهي التعامل مع الطلبةللمعلم مسؤولية حتمية ملحة 

لتحقيق للقيام بواجباته لتحقيق آمال ذويهم، و  ومسؤوالالتعامل معهم،  فالمعلم يجد نفسه مسؤوال عن

 تجاه المجتمع في تحقيق أهداف التربية. مسؤوليته

 هداف:ألمع أكثر من جهة لبلوغ التعامل ا -3

 إلى قاالً وانتمن األسرة ابتداء متعددة  بين جهات عملية تكامليةوذلك الن عملية التربية 

في تربية األفراد، كالنوادي،  رًا غير مباشردو  ة األخرى، والتي تؤديالمؤسسات االجتماعي

، والصحافة(، وهذا التكامل بدوره لفازوالتلفزيون، والتوالمؤسسات اإلعالمية االخرى )اإلذاعة 

 المؤسسات األخرى.في  في المدرسة وما يقدم ما يقدمراع بين سيقلل الص

 تعقد عملياتها: -1

واالجهزة، وألن بيئة الصف  أكثر تعقيدا من التعامل مع االدوات د  عيُ إن التعامل مع اإلنسان 

لطلبة ا لين ماهرين للتعامل مع جميعهمؤ  اً فإن ذلك يتطلب افراد بشرية،متنوعة من عقول وأفكار 

 وشخصياتهم.وميولهم  قدراتهم، واستعداداتهمم باختالف
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 :ةر العالقات اإلنسانية وأهميتها لهذا النوع من اإلدا -0

إلنجاح العملية التعليمية  ى دفء العالقات بين المعلم وطلبتهألهمية بمكان الحفاظ علا من

جهده حتى يحافظ على فاعلية العالقة بينه وبين ى ار قص ة، لذا يجب على المعلم بذلالتعلمي  

  التدريس.أال وهو  المنوط بهمراعيا أال تطغى هذه العالقة على دوره الرئيس  طلبته،

 التأهيل العلمي والمسلكي للمعلم: تركيزها على -1

له تحقيق األهداف يجب على المعلم أن يكون مؤهال علميا، ومسلكيا، حتى يتسنى 

ملية إلى المستوى المتوقع أن يحققوه كنتاج للع جهد وتكلفة، وأن يصل بطلبته بأقلالتربوية 

 التعليمية التعلمية.

 :وتقويمه ر في سلوك الطلبةيتغيال صعوبة قياس -7

، ةالمعرفيالنواحي )ر مرغوب ومخطط في سلوك الطلبة من يالبد من إحداث تغي

يتعامل  نهألوتحديده من قبل المعلمين  ياسه(، وهذا كله من الصعب قةمي، القي  ة، المهارياالنفعالية

لمعلم لفرد، لذا فإن اتكون من خاللها الشخصية المتكاملة لتمع نفس بشرية تتكون من اجزاء 

 على يانقدرة في بعض األحمبالغه تكمن في كيفية قياس تلك الجوانب، مع عدم ال يواجه صعوبة

 ير الذي طرأ على سلوكهم، حتى يحكم علىصادقة وثابتة ومقننة لقياس التغ   بناء أدوات قياس

 انها بالمسار الصحيح أم ال. نتائج عمله
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 :عدم تمكنها من التحكم فيمن يتأثرون بها -8

 وميولهداداته قدراته واستعموذلك لتنوع البيئات التي يتوافد الطلبة من خاللها، فلكل فرد 

 دأ من حيثردية، فاإلدارة الناجحة تبطلق عليه الفروق الفتميزه عن غيره، وبما يُ  والتي واتجاهاته

الطالب  متلكهما يد الفجوة بين س  ، لتُ ة لكل طالبالمهاري، و واالنفعاليةالمعرفية،  توفير المهارات

 خبرات عملية تعليمية.من معرفة وما سيحصل عليه من 

 :واإلثابة مبدأ التعزيزعلى  ارة الصفية الفاعلة هي التي تركزاإلد -9

زيد من ظريات التعلم مما يلن اطالعهمعرفة الكافية للمعلم وسعة على الوهذا بدوره يعتمد 

لم القائم على ، وأن التعف متى يستخدم الثواب لتعزيز طلبتهفي إدارة الصف، فهو يعر  فاعليته

 الثواب أجدى من العقاب. استخدامالتعزيز أكثر فاعلية من التعلم الذي يليه عقاب، وأن 

 الصفي: االتصال

إلى العملية التي يحدث عن طريقها التفاعل بين االفراد، وهي عملية تبادل  االتصالى يشير معن

 .(0981،موسىآخر. )حقائق وافكار وشعور وأفعال، وجهود يبذل من خاللها الفرد لينقل شيئا الى فرد 

ي ة فاألكثر فاعلي عد  يشيوعا وانتشارا واستخداما، وُ  االتصالللفظي أكثر انواع تصال ااال يعد  وُ 

المعلم من مهارات لغوية مثل مهارة  ما يمتلكه على درجة االتصالالغرفة الصفية، وتعتمد نوعية هذا 

ما  عوحتى تتحقق اهداف هذه العملية فالبد أن يسود غرفة الصف جو من المودة والفهم لجمي .التحدث

الطلبة وتشجيعهم  اهتمام ارةاستثتم ت وأن العملية التعليمية التعلمية،من تفاعالت في أثناء هذه  يجري

بداء آرائهمعلى ط المعاني بصورة و  بحرية، وفي هذه العملية يتم نقل االفكار واآلراء رح األفكار واالسئلة وا 
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هو عمليات  اللفظي: ويقصد باالتصال (.2119 ،قطيشاتو  ، )أبو نمره،متبادلة، بين المرسل و المستقبل

ت المرجًوة منه، ويعتمد االتصال اللفظي على اللغة، والتعبيرات الحديث المنظًمة في أنماط بحسب الغايا

 (.2113 ،)هارونالرمزية، 

 في إدارة الغرفة الصفية: اللفظي لتفاعلا

ولها المعلم اكالم واالقوال المتتابعة التي يتداللفظي في غرفة الصف إلى مجمل اليشير التفاعل 

لى  يماءات وتلميحات واستجاب فقما يراوالطلبة فيما بينهم في غرفة الصف، وا  ات هذا الكالم من أفعال وا 

 ي  عمليتطار إ ويقوم التفاعل اللفظي على التبادل الفًعال للكالم في ترتبط بالعملية التعليمية التعلمًية،

 األهدافبداث تغييرات مرغوبة ودائمة في سلوك المتعلمين والتي تتصل والتي تهدف إلى إح لتعليم والتعلم  ا

مالحظة األقوال قابلة للة والتعليمية المخططة لموضوعات المنهاج، على أن تكون هذه االفعال و التربوي

 (.2119 ،قطيشاتو  )أبو نمرة، والتقويم

المعلم للمهارات اللغوية وعلى  امتالك عتمادًا كبيرا على درجةال اللفظي اوتعتمد نوعية االتص

يق األهداف اللفظي لتحق االتصالة أمور خالل التحدث، ويجب على المعلم مراعاة عدرأسها مهارة 

 (:2111سعد، كاآلتي )المتوخاة وهي 

 أثناء التدريس.في من التفاعالت  ما يحدثإشاعة جو تسوده المودة والفهم لجميع  -

إليها من خالل األدوار العملية التي يقوم بها وتكون مؤًثرة  وانتمائهإبراز مدى حب المعلم لمهنته  -

 .في نفوس الطلبة

 التي يطرحها المعلم مع مستويات الطلبة. ناسق األفكار وانسجامها بالموضوعاتمراعاة ت -



27 

 
 

الطلبة وعدم  اهانتباستخدام التنغيم والتنويع بالصوت وذلك لتجنب الملل الذي يعمل على تشتت  -

 ص.مقدرتهم على متابعة الحص

 أهمية التفاعل اللفظي:

عليمي ى توفير المنا  التاستخدامًا ذكيا، يؤدي إلالتفاعل اللفظي في غرفة الصف  استخدامإن 

 الناشف،و  )شفشق، تي:المرغوب فيه وذلك من خالل اآل االتجاهفي  الذي يدفع بخبرات المتعلمالمناسب 

 (.0987 ،ومحمود

المعلم كونهما )مستجيب، من متلق الى  معرفة، والطالبالى صاحب  تغيير دور المعلم من ملقن -

لديهما من خبرات  ما يتشاركاليتفاعال و  ة، لكيالتعلمي  العملية التعليمية  طبي  قُ  والطالب(، يمثالن

ية على رفع مستوى هذه العمل المعلم يخطط لها المعلم ويتفاعل معه الطالب، ويساعد ومعارف،

 بها. واالرتقاء

اف من المعلم بإشر و  تبادل اآلراء بين المعلم والمتعلم ونقل األفكار بينهم، وبين المتعلمين أنفسهم، -

إلن العملية التفاعلية تلك هي عملية تربوية يعمل فيها الطلبة على تطوير  وسيطرته وضبطه،

 أفكارهم وآرائهم بعناية المعلم الذي يحرص على رفع مستواها وارتقائها.

في المواقف التعليمية عن طريق مشاركتهم في المناقشة وتبادل  الطلبة وحيويتهمزيادة فاعلية  -

 النظر.وجهات 

 الطلبة نحو اآلخرين، ومواقفهم وآرائهم، فيحترمون اآلخرين ويستمعون لهم. اتجاهاتتحسين  -

 قدراتهم.مذواتهم وتقبل إمكاناتهم و  الطلبة نحو اتجاهاتتطوير  -
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كة تفكيره نحو ذاته، والسير نحو المشار  نا والتخلص تدريجيًا من فكرة تمركزعن األ االبتعاد -

 الجماعية.

 يةفصحول أي موضوع أو قضية  معينة بة بطرح أفكارهم وآرائهم وعرض افكارالسماح للطل -

 وذلك لتقوية أبنيتهم المعرفية.

 وترتيبها.تنظيم أفكار الطلبة  -

 تهيئة الجو الذي تسوده الممارسات الديمقراطية داخل غرفة الصف. -

م ، وعداعلآلخرين، واإلقنخاطب، والحديث، وُحسن اإلصغاء تعويد الطلبة على كيفية الت -

 المقاطعة، وتقدير مواقف اآلخرين وخبراتهم ومشاعرهم المختلفة في وجهات النظر.

 دور المعلم في إدارة التفاعل الصفي وتنظيمه:

الطلبة  بينوطلبته، و ومتبادل ومثمر بين المعلم  تمثل عملية التعليم عملية تواصل وتفاعل دائم

لبحث اتل هذا الموضوع مركزًا مهمًا في مجاالت الدراسة و ، ونظرًا ألهمية التفاعل الصفي فقد احأنفسهم

الصفي، اعل والتف رورة إتقان المعلم مهارات االتصالت نتائج كثير من الدراسات على ضالتربوي، كما أكد

للمنا   منظمالفهو القدوة، و  (. فالمعلم معني بالتفاعالت المختلفة داخل غرفة الصف،2110 الزبيدي،)

مًا همُ أمرًا  تفاعل المعلم مع طلبته د  عقيق نتاجات تعليمية هادفة، إذ يُ تح سبيلسي في والنف االجتماعي

، لذا فإن نوعية هذا التفاعل ونمطه مرتبطان بفاعلية الموقف التعليمي، كما أن م  لعملية التعليم والتعل

من  ط، بل ما يتضمنهفقتعليمية الصفية تنظيم التعلم الصفي ال يتضمن القواعد واألنظمة وتنظيم البيئة ال

وخاصة  خبرات.وال، تلك التي تعتمد على تفاعل األفكار والمعلومات بين المعلم وطلبته لة  تفاعالت فعا
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 ، والقضاه،يفًعالة، )الترتور التخطيط إلحداث تفاعالت إيجابية يكون فيها كل من المعلم والطالب في حالة 

2111 .) 

ؤدي وظائف ي يدور في غرفة الصف بين المعلم والطلبةالتفاعل اللفظي الذي أن  وهكذا يتبين

 المرغوبة،التعليمية  ارمختلفة تتصل بالعملية التربوية، وعلية فإن توجيه ُخطى هذا التفاعل نحو إحداث اآلث

 قدرات والمواهب الخاصة.ممن المهارات وال اً كثير يتطلب 

 الصفي: االنضباط

 التعليم،و بين المعلمين والمهتمين بعالم التربية  الصفي من أكثر المصطلحات تداوالً  االنضباط

المشكالت التي يواجهها المربون في المدارس عبر مختلف المستويات  أكثرالصفي من  االنضباط عد  يو 

 المختلفة بشكل في المؤسساتالتكنولوجية والتي أثرت وبسبب التغيرات والتطورات المعرفية و  التعليمية.

ليمية المؤسسات التع سلوكية داخلوصاحب هذه التغيرات ظهور مشكالت  ،خاصوالتربوية بشكل عام 

 .(2117 سالمة،و عبد العزيز . )وسوء السلوكوالتغيب والعصيان مثل: التمرد 

 وبالتالي في حدود الثوابالفردية مع المنظومة السائدة،  هو توافق انماط السلوك واالنضباط

ة في فإنه يمثل غاي المدارس،من أهم المشكالت السلوكية في  الطلبة واحداً  انضباطكان  والعقاب، ولما

الوقت  منمزيد الذي يحتاج الالسلوك المقبول و ركز المعلم على التدريس حول حدود فقد يالصعوبة، 

 (.2119 خليل،. )واالنضباطالنظام  النطاق المحدود اليوم دون فاعلية والطاقة، وربما يكون
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 المناخ الصفي:

بين الطلبة و  بين المعلم وطلبتهالصفي القائم على عالقات تفاعلية وودية وبناءة  المنا  عد  يُ 

لتي تخلو من لصفية االغرفة اف التعلمية،األساسية إلنجاز األهداف التعليمية من أهم المتطلبات  أنفسهم،

للمعلمين  عاجتمثل مصدرًا لإلز  اإلنسانية، االجتماعيةوغابت عنها مفاهيم العالقات  والنظام، االنضباط

لعالقات ا مقدرة المعلم على توفير هذهومن هنا كانت نظرة المربين إلى أن  سواء.وللمتعلمين على حد 

لحاج، التعلم )اونجاحه لتحقيق أهداف  قدرة المعلم وفاعليتهم ن اهم محكاتم منا  الصفي المالئموال

 (.2119 ،طالب أبوو الكحلوت و 

ان األداء  الى ،(2113 ،هارون)دراسة  لبة، فقد اشارتالمنا  الصفي في تحصيل الط يؤثرو 

الذي  يواالجتماعومن البديهي أن المنا  النفسي  .واالطمئنان عندما يشعر الطلبة باألمان أفضليكون 

 لوجدانية،ا التفاعل وعلى نتاجات التعلم سواء المعرفية، أم في طبيعةيسود غرفة الصف له أكبر االثر 

آلخرين، اكون البيئة اإلنسانية بالنسبة للطالب في الغرفة الصفية من المعلم والطلبة . وتتالنفس حركية أم

 ،لوكهالمعلم وستأثر الطالب بطريقة ، كما ين العنصرين في أداء الطالب وسلوكهكل من هذي ويؤثر

 بينهم.في عملية التفاعل فيما  الصف، وسلوكهم الطلبة داخلوتصرف 

 التعليمية التعلمية: دور المعلم في إدارة العملية

أهداف  رأسها تحقيقة وعلى قيامها بأمور عد  ية )المدرسة( أهمية كبيرة نظرًا لللمؤسسة التعليم

شمل أو  أعم   ا هومعلى مجرد تحصيل المعرفة، بل تتعداها إلى  ال تقتصررسالتها التربوية العظيمة والتي 

لنفسه،  الطالب من فهمه ظروف التي تمكن  والنفسي فيه جميع الشروط وال االجتماعيبتوفير المنا  
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تغير دور المدرسة بسبب التغيرات التي حصلت  والناس. ولقد ية عن الحياةوجهات نظر صح واكتساب

 بالنمو المتكامل للمتعلم من جميع النواحي العقلية هتمامباإل يتمثل دورها إذ أصبحفي ميدان التربية 

قتصر فلم تعد مهمة المعلم ت علم،المً لى أدوار ع ية، مما انعكسوالشخص واالجتماعيةوالجسمية والنفسية 

من  تنمية الطالب بشكل متكامل بل أصبح وسيطا يساعد على ونقلها،على تلقين المعلومات للطلبة 

 بما ويمكن إجمال أهم أدوار المعلم في إدارة الصف وظروف ووسائط تعليمية. بيئةتهيئة خالل 

 (.2112 حسين،ال والسلطاني، وعبد ،الطويسيالخطايبة، و :)يأتي

 .اعيةواالنفعالية واالجتمبالنمو المتكامل للطلبة من جميع الجوانب الجسمية والعقلية  االهتمام -

 .واالجتماعيةبمشكالت الطلبة التحصيلية والنفسية  االهتمام -

 األنشطة المختلفة. ئة بيئة ديمقراطية تسمح بممارسةتهي -

 .والتعلم يمالتعلالتخطيط الجيد لخبرات  -

 تشجيع التعاون اإليجابي بين الطلبة. -

 للتعلم.إثارة دافعية الطلبة  -

 الذاتي للطلبة. االنضباطتنمية  -

 .طيبة بينه وبين طلبتهقامة عالقات إ -

 في األنشطة الصفية. القيام بدور المرشد خالل مشاركته لطلبته -

 .بحكمة أثناء الدرس في السلوك غير السوي ةعالجم -

 .بتغذية راجعة عن أدائهم الطلبةد يزو ت -

 :الصفية كاآلتي الحديثة للمعلم في اإلدارة (، األدوار2110 وقطامي،قطامي )خص ول
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 ومنظم للتفاعالت داخل الصف. مهيئلمعلم ا -

 خاصة والمجتمع عامة. المعلم قدوة حسنة لطلبته -

 داخل الصف. واالجتماعيلمعلم منظم للجو النفسي ا -

 .لها يشمل بها جميع طلبته لة وموجهلألسئ عد  لمعلم مُ ا -

 .م لسلوك طلبته في ضوء توقعاتهومقو  ز ومعدل ومعز  ه ج  لمعلم مو ا -

 ال.ر ومرشد للتعليم الفع  المعلم ميس   -

 .بأنفسهمعلى تنمية ثقتهم م مساعد لطلبته المعل -

 :الصفية نماط اإلدارةأ

ذه األنماط بتهم، وتعتمد هتتباين أنماط اإلدارة الصفية التي يمارسها المعلمون في تعاملهم مع طل

 ةً مختلف اساليب تتضمن واالدارة الصفية(. 2118 العشي،ومؤهالتهم، ) ومقدراتهم، على شخصية المعلمين

 ستواهمالمعلمين مع طلبتهم حيث تتأثر هذه األساليب بعدة عوامل أهمها: شخصية المعلم، و تبعا لتعامل 

 الختالفاتابأخالقيات المهنة، وأن كل هذه  هك  سية، ومدى تم، والثقافاالجتماعية خلفيته، و خبراتهالعلمي، و 

والتي جاءت متفقة مع موضوع هذه الدراسة األنماط ومن أهم هذه المعلمين، تولد انماطًا مختلفة لدى 

 :( ما يأتي2119أشار الهنداوي، ) كما

 الديمقراطيالنمط  -

 التسلطي النمط -

 التساهلي. النمط -
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 :النمط الديمقراطي

 :النحو اآلتيمعلم وطلبة هذا النمط على  صفات (،2113 والقطامي، القطامي): د  دح

 صفات معلم هذا النمط:

عل المختلفة ايضع لهم فرص التف ،المعلم واع للتغيرات التي تطرأ على طلبته في المراحل النمائية

 هم،قدراتمب بته ويثقطلة دافعي مبادراتهم ويستثيرلم طلبته الرأي ويحترم يبادل المعو  ،ز لمواقف النقاشف  مح

 على أنفسهم. عتمادباالعلم طلبته يساعد المو  ،اة وال يتعالى عليهم بسبب وظيفتهبالمساو ُيشعر طلبته و 

 :صفات طلبة هذا النمط

ها في ويعيش الطلبة في بيئة صفية مرغوب لالستقاللومبدعين ويميلون  يكون الطلبة متعاونين

قادرون و ه ويقبلون علي ويحبون العمليحترمون معلمهم و ائهم بحرية على التعبير عن آر  قادرونوجذابة و 

ر الجيد قدرة على اإلنتاج الكثيميتميزون بالو والطمأنينة  باألمنويشعرون على تصور أهداف واضحة لهم 

 المسؤولية.إيجابية كالضبط الذاتي وتحمل  اتجاهاتولديهم 

 ( فهي:2112 الديمقراطي: )العمايرة، النمط التي يستخدمها المعلم فيأهم الممارسات أما 

 طلبته معاملة حسنة.يعامل  -

 األنشطة الصفية. اختيارمعيارًا أساسيًا عند  طلبته آراء ورغبات يتخذ من -

 في معالجة مشكالت طلبته. يراعي الموضوعية -

 ووزنًا للجوانب االنسانية. يعطي قيمة -

 متزنًا في مواجهة المشكالت والصعوبات.يكون  -
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 اثناء تعامله مع طلبته. سامح فييت -

 فرص المشاركة والتشاور والتعاون. يتيح لطلبته -

 .يثق بطلبته -

 ، وتبادل الرأي.المناقشةطلبته في العمل من خالل  على إشراك يحرص -

 تنظيم التعلم عند طلبته. يعمل على -

بها ويعود عاص إال أنهويع د االسلوب الديمقراطي من أفضل االنماط المستخدمة داخل الغرفة الصفية، 

، واالسلوب لتسلطيطريقة تطبيقه من حيث صعوبة الموازنة بين االسلوب ا السبب في صعوبته الى

 لمفهوم الديمقراطية وأهميتها في المجتمع، نظرًا لما يتضمنه االجتماعيقلة االدراك فضال عن  التساهلي،

 إنسانية.هذا النمط من عالقات ومشاعر 

الغرفة د آخر من الممارسات السلوكية التي يمارسها المعلم داخل الى عد ،(2117 واشار)العاجز،

 للنمط الديمقراطي، وهي على النحو اآلتي:وفقًا  الصفية

 التعليم.و  عملية التعلمعلى الهم أقصى جهد مستطاع في سبيل إقبعلى بذل يشجع طلبته  -

 بالثناء والتقدير. االبتكاريةقدراتهم ممواهب طلبته و  عنيكشف  -

 لبته ويقدر مشاعرهم.طيحترم  -

عطائهم المجال  الحرية يتيح لطلبته -  للتفكير.الفكرية وا 

 طلبته ويرغب بالعمل معهم. يثق بمقدرات -

 معلمًا. بوصفه لرأيه ال يتعصب -

 طلبته على أنفسهم. اعتمادعلى تنمية  يعمل -
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 طلبته.حاجات  استثارةعلى  يعمل -

 ة.يعمل المعلم على تحقيق النتاجات التعليمية المرغوب -

 (. 2119وقطيشات،  ابو نمرة) :بما يأتيالنمط الديمقراطي على الطلبة اآلثار التي يتركها 

عمل في فاعلية عمليتي التع لم والتعليم، ذلك ألن المعلم الديمقراطي ي كبير تأثيرلنمط الديمقراطي ل -

 واالنسانية. على تلبية حاجات الطلبة النفسية، واالجتماعية،

ن فاعلية عملية م يزيد أنفسهم، ممااالتصال بينه وبين طلبته، وبين الطلبة  المعلم قنواتيفتح  -

 التعلم والتعليم.

إيجابي في حالة غياب المعلم، مما يجعل إنتاج الطلبة أكثر على المدى  العمل بشكليسير  -

 البعيد.

 في تنمية شخصية الطلبة من جميع جوانبها. كبير أثرلهذا النمط  -

 يز الصحة العقلية وتقويتها.في تعز لهذا النمط دور  -

 :التسلطي ثانيا: النمط

 :النحو اآلتيطلبة في هذا النمط على صفات المعلم وال( الى 2110 ،وشناوي الكسواني)أشار 

 :صفات معلم هذا النمط

د يستخدم أساليب اإلرغام والتهديو يسمح لطلبته بالتعبير عن آرائهم  الو  د برايهتبومس  ف متعس  

نظرة  لبتهوينظر لطفرض على طلبته االسلوب الذي يراه مناسبا حول مسار الحصة يرفض النقاش ويو 
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طلبته  اعتماديفضل و يرى أن الثواب يفسد طلبته  ألنهيؤمن بالثواب والعقاب  الو يهتم بمشكالتهم  الو دونية 

 قدراتهم.مب ال يثق نهاعتمادا كليا ألعليه 

 :صفات طلبة هذا النمط

 يمتثل الالشرود و  ويظهر عليهمويخفون ثورة الغضب تجاهه  هوخاضعون ليكرهون معلمهم 

 .واالتكالية والنميمة والوشايةللغيبة  ونيلجألتعاون و با وال يرغبون الطلبة للمعلم

 (2119نمرة، وقطيشات، كما أشار )أبو  النمط التسلطي التي يستخدمها المعلم في ممارساتالأهم أما 

 ي عملية لضبط سلوك الطلبة.تكون مهمة المعلم في هذا النمط ه -

 .شيءيكون المعلم مسيطرًا على كل  -

 الطالب طرف سلبي ليس له دور ُيذكر. -

 للطلبة إبداء رأيهم في أي موضوع. ال يجوز -

 يكون المعلم في هذا النمط قليل الثناء لطلبته. -

 ه ويعرضهم لإلحراج.تلطلب يستخدم المعلم النقد الُمفرط -

 :ما يأتي( 2110 ،زيتون)كما حددها  تسلطيالمعلم الذي يتبع النمط ال الممارسات التي يستخدمها ومن

 من خالل فرض نمطه التسلطي على طلبته. يستغل وظيفته -

 واإلرهاب.اسلوب القهر  يستخدم -

 تعديًا على سلطته. يقاوم أي محاولة للتغيير، بل ويعد ها -

 د برأيه.تبيس   -
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 سماح لطلبته بالتعبير عن آرائهم.عدم ال -

 الفرض واإلرغام والتخويف.يستخدم  -

 عدم السماح لطلبته بالنقاش أو االعتراض. -

 طلبته. الى التعر ف ال يحاول -

 جهدًا لمعرفة مشكالت طلبته. ال يبذل -

 بالعالقات اإلنسانية بينه وبين طلبته. ال يؤمن -

 التعليم. ستراتيجياتوايضع أهداف التعلم  -

 قدرات طلبته.مب ال يثق -

  :التسلطي على الطلبة بما يأتيالنمط  اآلثار التي يتركها( 2111ي المقيد )المشار إليه فمنسي  وذكر

 والطمأنينة.الطلبة لألمن فقدان  -

 خوف.القلق و من ال في جو الطلبة يعيش -

 بأنفسهم.إضعاف ثقة الطلبة  -

 والوشاية.للنميمة  ممسؤولية مما يدفعهعلى تحمل ال   قدرة الطلبةمعدم  -

 علم.قلة عطاء الطلبة وحماسهم للت   -

 يزداد تخريب الطلبة في غياب المعلم. -

 :التساهلي النمط

 ته على النحو اآلتي:معلم وطلبال ( صفات2110 ،البدري)حدد 
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 :صفات معلم هذا النمط

يقدم  واللبته ط يتدخل لتوجيهونادرا ما ضبط النشاط الصفي  يحاول والأي توجيه  ال يقدمالمعلم 

 ملهم.عالتغذية الراجعة حول نتائج  لطلبته

 صفات طلبة هذا النمط:

د المعلم حالة وجو  انتاجهم فيوقلة بالحماية  عورهمش وعدم المسؤوليةضعف مقدرتهم على تحمل 

قدرة على التخطيط الم وال يمتلكونالتوتر النفسي بسبب عدم توجيه المعلم لهم  من ويعيشون جواً أو غيابه 

 .ألعمالهم لعدم وضوح حاجاتهم على صورة أهداف واضحة

 (.2111الشامي، ): فهي التساهلي في النمطالممارسات التي يستخدمها المعلم  أما أهم

 دون التشدد في معاملته لهم. ما يريدونبعمل  يسمح لطلبته -

 عالمات الضجر والملل في أغلب األحيان. عليه يبدو -

 .بأخطائهميهرب من مواجهة الطلبة  -

 والعمل. االختيارالحرية في  يترك لطلبته -

 العقاب والثواب. استخدامد عن يبتع -

 الخاصة لطلبته. يتجنب المشكالت -

 .مشكلة ال تحدثإعطائهم العالمات كي عن التصادم مع طلبته بل ويحاول  يبتعد -

 والتعليمات. باألنظمةعن عدم االلتزام  يبتعد -

 السلبية التي تصدر عن طلبته الفوضويين. أنماط السلوك التغاضي عنيحاول  -
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 النمط التساهلي على الطلبة بما يأتي: آثار( 2111ر إليه في المقيد )المشامنسي  وذكر

 قلة اإلنتاج التعليمي للطلبة بحضور المعلم. -

 هدر الوقت في األسئلة والمعلومات. -

 صة الصفية.عدم استثمار المعلم للوقت إلدارة الح -

 يهمل الطلبة الواجبات البيتية لعدم محاسبة المعلم لهم. -

 فظ المادة الدراسية دون فهم ووعي.على ح يركز الطلبة -

 :(Burnout)النفسي: االحتراق

منذ السبعينيات من القرن  االستخدامشائع  مصطلحا (burnout) النفسي االحتراق أصبح

 عيادته الصحية في (.Freudenberg, 1974) نبرغفرويدومن خالل عمل عالم النفس الماضي، 

جرائه بمدينة نيويورك، لذي ها بهذا المصطلح اوخرج منل السلوك الخاص بالمهن، حو  ت علميةدراسا وا 

ائعا في هذا المفهوم ش وأصبحين الناتجة عن ضغوط العمل، للمهني واالنفعاليةالحالة النفسية  يصف

ل لذين يقضون وقتا طويال متواصال في العموا واإلنسانية االجتماعيةراسات المهنية وفي مجال الخدمة الد

 عمالئهم.المجهد مع 

لى تغيرات سلبية في العالقات ذا المفهوم يشير إهأن . ,Troman) 2111)ترومان وأوضح  

 .من ضغوط في عملهالفرد نحو اآلخرين نتيجة لما يتعرض له  المهنية واالتجاهات
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 مفهوم االحتراق النفسي:

 تتمثل عراضمن األ النفسي بأنه مجموعة االحتراق Maslach, 1986)ماسالك ) عر فت

نجز مُ ن البعدم الرضا عحساس واإل والتبلد الشخصي،، االنفعالي واالستنفادالذهني  ور باإلجهادبالشع

 .المهنيداء الشخصي واأل

حالة نفسية تؤرق األفراد الذين يعملون في مهن تتطلب ، االحتراق النفسي بأنه (0990، حرتاوي) وع رف

نسانية اجتماعيةتقديم خدمات  لملقاة على اجة لضغوط العمل واألعباء الزائدة وذلك نتي كثيرين،ألناس  وا 

 .عاتق هؤالء االفراد

مظاهر سلبية  النفسي بأنه (، االحتراق,Seidman & Zager 0987ف سيدمان وزاجر )عر  و 

 .ونقص دعم اإلدارة المصاحب للتدريس وعملياته والطلبةللضغط  االستجاباتمن 

ما يصيب اولئك  ( غالباً burn outالنفسي ) االحتراق(. إلى أن 1991حرتاوي، )في حين أشار 

العاملين في مجال الخدمات اإلنسانية مثل المعلمين إلن وظيفتهم تركز على تقديم الخدمات والمساعدة، 

نهاك بدني وعقلي.  ويتطلب مشاركة وجدانية وتعاطفا انسانيا وجهدا متواصال قد يؤدي الى توتر شديد وا 

(، بأنه حالة من اإلجهاد البدني والذهني  ,0983Pines & Aronson) ،وآرنسونباينز  هفعر  و 

وهي حالة تحدث نتيجة للعمل مع الناس والتفاعل معهم لفترة طويلة وفي مواقف  ،واالنفعاليوالعصبي 

 مضاعف. انفعاليتحتاج إلى بذل مجهود 

فسية ن النفسي هو: حالة االحتراقإن  التعريفات السابقة يمكن القول على االطالعومن خالل 

لملقى ا لألعباء الزائدة، وضغط العملمع اآلخرين نتيجة  ا المعلم في أثناء تعاملهخاصة داخلية يشعر به
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وان  طلبته،لالتعليمي  ء قيامه بواجبهأثنافي نجازها، وذلك إمنه لمطلوب اوتعدد المهمات  على عاتقه،

على و ى إنتاجه مما ينعكس عليه في مستو  وانخفاضلمعلم لدى االحيوية  انخفاضإلى االحتراق يؤدي 

 المكان الذي يعمل فيه وعلى كل األفراد المستفيدين من خدمات هذا المكان.

 النفسي: أعراض االحتراق

دد وصل إليها عالنفسي والتي ت االحتراقفي الكشف عن حالة  من أهم األعراض التي تساعد

 :ما يأتي من الباحثين

 أهمها:و  ياته اليوميةح ط السلوكية التي يقوم بها الفرد خاللمجموعة من االنما : وهيسلوكيةأعراض 

 (.2110 )الفرح،

 تغيبه المستمر عن العمل. -

 ي مستوى أدائه.تدن -

 وأولياء األمور. من المواجهة أكثر من ميله للطلبة واالنسحابالرغبة في العمل الكتابي  -

 القلق والنظر الى الساعة بين اللحظة واألخرى. -

 لمظهر العام.با االهتمامعدم  -

 (2111 )عسكر، لة المعلم المزاجية ومنها:: وهي أعراض تغلب على حاانفعاليةأعراض 

 ومشكالتهم. القلق غير المفسر حول طلبته -

 نفسه. تحكمه فيسرعة الغضب وعدم  -

 مع اآلخرين. قلة المرونة في تعامله -
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 شعوره باإلحباط وبشكل متكرر. -

 .باالكتئابالشعور  -

 ه.نظرته السلبية لذات -

 والفشل.عجز لاإلحساس با -

 (.2110 الجمالي،، )ما يأتيمنها : وهي أعراض تظهر على شكل مرضي أعراض فسيولوجية

 في المعدة. اضطرابات -

 ارتفاع في ضغط الدم. -

 تسارع في ضربات القلب. -

 النسيان المتكرر. -

 النوم.في  اضطرابات -

ة ة: )الخرابشاألعراض اآلتيي من خالل مالحظة النفس االحتراقعلى حدوث ويمكن االستدالل  -

 (.2110 وعربيات،

 .س للعمللشعور بالهزل الجسدي والنفسي المؤدي لفقدان الدافعية والحماا -

 .عدم الشعور بتقدير الذات -

 .ة مع ضعف الرغبة في الذهاب للعملورتيب أداء العمل بطريقة مملة -

 الضمير.وتأنيب  اإلحساس الدائم بلوم الذات -
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 ي:االحتراق النفس أسباب

و بالبيئة أ بالطلبة،همها التي تتعلق أ بات االحتراق النفسي في عدد من الظروف،سب  تتعلق مُ 

 مدرسة، أو بالضغوط المختلفة.بإدارة ال وأسباب تتعلق الصفية،

 .طلبةظروف تتعلق بال

 ف، وعدم التصنيف الجيد للطلبة داخل الصالي الطلبةالتفاوت في المستوى التعليمي ألهمثل 

 (.2110 ة    لنسب الذكاء والعمر)الجمالي،بالنسب

جود و بيرة من الطلبة داخل الصف الواحد، و األعداد الكوجود والمتمثلة في  ظروف تتعلق بالبيئة الصفية

السليمة داخل الصفوف ية غياب الشروط الصحالواحدة، و  من الصفوف في المدرسةاألعداد الكثيرة 

 (.0999)البتال، 

 :( على النحو اآلتي2111 ،عسكر)وهي كما ذكرها  المدرسية:ظروف تتعلق باإلدارة 

 بين المعلم والهيئة اإلدارية. االتصالضعف  -

 غياب الدعم والمساعدة والتحفيز مثل المكافآت وكتب الشكر. -

 قدرته.مزيادة نصاب المعلم عن  -

 .اخل المؤسسةكثرة االعمال الكتابية والروتينية د -

 يحدث لدى المعلمين والمعلمات نتيجة النفسي ن االحتراقأ(،  ,0998McGuire) مكجاير ذكرو 

الرواتب و المشاغبين وعنفهم، ، ومن أهمها: وجود بعض الطلبة عديدة ترتبط بمهنة التدريس لمشكالت
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الطلبة، الصفوف ب وازدحامعن حدها،  تدخالت اولياء االمور الزائدةو  التنقالت التعسفية،و  غير المجزية،

 العمل الكتابي المرهق.و مين من الحصص، أنصبة المعل وازدياد

من العوامل  اً كبير  اً في دراسته التي أجريت في بيئات مختلفة إلى أن عدد (0998، عودة)وأشار 

 اآلتي:صها على النحو لخً حدوث ظاهرة االحتراق النفسي الى  التي تؤدي

 العوامل الخاصة بالبعد الفردي: 

خالصبعم والتزام انتماءأن اإلنسان األكثر  ره له هو األكثر تعرضا لالحتراق النفسي من غي اً له وا 

 .اإلنسان يقع تحت تأثير ضغوط عمله من العاملين، وهذا

 :االجتماعيالعوامل المتعلقة بالبعد 

 ملتزمة بتحمل عبء العمل من قبل أفراد المجتمع العوامل بالمؤسسات التي تجد ذاتهاتختص هذه 

هذا من شأنه أن يؤدي إلى رفع درجة العبء الوظيفي المنوط بالعاملين الذين يلقون بأعبائهم عليها، و 

دعما  جدوني لمهنهم وال التزاماواألكثر  سسات، والعكس في األفراد العاملينالذين يعملون في هذه المؤ 

ة من عدم التوازن ويجعلهم عرضوتراجعا، وهذا يؤدي إلى حالة  إحباطا،واجهون يسفهؤالء  مؤسستهم،من 

 راق النفسي.لالحت

 بالبعد المهني: الخاصة المتعلقةالعوامل 

 عملهل انتماءهي يحدد للعامل فيها المهنة ومتطلباتها هي الجانب البارز والبعد األهم الذ إن

اقع على لو ة ضغط العمل احد   انخفاض. فظروف العمل والبيئة تسهمان في زيادة او به وبأهدافه والتزامه
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حساسه العمل،في تحقيق أهداف  العامل، ألن إحساسه بفشله ة من بفشله في إشباع حاجاته األساسي وا 

 .صابته باالحتراق النفسيمع عدم الرضا وا   المعنوي االنخفاضسوف يقوده إلى حالة من خالل عمله 

(، عن بعض من مصادر االحتراق النفسي والتي خرجت 2110وفي دراسة أجراها)متولي، 

 ببعض النتائج:

عرض تل احتماالً  و األنثىالهوية الجنسية بين الذكر أ ن أن يكون إلختالفالجنس: من الممك -

 االحتراق النفسي. الفرد لحالة

رانهم عرضة لالحتراق النفسي من أق أكثرالذكور غير المتزوجين  د  ُيع الحالة االجتماعية: لربما أن -

 المتزوجين، وغير المتزوجين أكثر من المنفصلين.

لنفسي لالحتراق ااالشخاص ذوي الشهادات العليا أكثر عرضة ن يكون مستوى التعليم: يحتمل ا -

 من غيرهم من ذوي المستوى التعليمي األقل.

امل بسبب نقص ع النفسياالفراد ذوي االعمار المنخفضة أكثر عرضة لالحتراق  العمر:غالباً  -

ى تعرف الفرد عل يساعد الوظيفية، وهذايؤدي غالبا التقدم بالعمر إلى زيادة الخبرة  إذ ،الخبرة

 الضغوط.العديد من المصادر المختلفة لكيفية التعامل مع  الفرد الى

 نظريات االحتراق النفسي:

لم يدرس مفهوم االحتراق النفسي بشكل محدد وواضح في النظريات النفسية، ولكنه ظهر بصورة 

ي لنفسا االحتراقربطه بضغوط العمل، وهناك نظريات نفسية ثالث تناولت ظاهرة  ، وتماستكشافية

 ( وهي:2119)الفريحات والربضي، 
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 أو التحليل النفسي. الفرويديةالنظرية  -

 النظرية السلوكية. -

 النظرية المعرفية أو الوجودية. -

 وفيما يأتي عرض موجز لهذه النظريات فيما يتعلق بتفسيرها لظاهرة االحتراق النفسي.

 .نظرية التحليل النفسي

النفسي بأنه ناتج عن عملية ضغط الفرد على األنا لمدة طويلة،  النظرية االحتراقفسرت هذه 

هة تلك قدرته على مجابمقدرات الفرد، مع عدم مبالعمل، وهذا بدوره يمثل جهدا متواصال ل االهتماممقابل 

ته، شخصيمقبولة ومتعارضة في مكونات أو أنه ناتج عن الكبت لرغبات غير  سوية،غوط بطريقة الض

 نتهي باالحتراق النفسي.المكونات يراع بين تلك يؤدي الى ص وهذا

 :النظرية السلوكية

علمه تالنظرية االحتراق النفسي في ضوء عملية التعلم على أنه سلوك غير سوي قد  هذهتفسر 

ة ميفيها وسائل تعلي ال تتوافرمثال: المعلم الذي يعمل في مدرسة  نتيجة ظروف البيئة غير المناسبة، الفرد

، فضاًل عن م دافعية حقيقية للتعلملديه ال تتوافر غير متعاونين، وطلبةد بها مدير ومعلمون كافية، ويوج

 مناسبة،ر بالمعلم وهي غي البيئة المحيطة تكاليف الحياة، هذا كله ضمن وارتفاعضغوط الزوجة واألوالد، 

 وهذا يسمى االحتراق ،تكيفية مقبولة فإنه سيتعلم سلوكا غير سوي انماطًا سلوكية ذا لم يتعلم الفردوا  

 (.Burnout) النفسي
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 الوجودية:المعرفية  النظرية

فرد المعنى يفقد ال حياتهم، وعندمار هذه النظرية االحتراق النفسي بعدم وجود المعنى في فس  تُ 

ومغزى حياته، فسيعاني من فراغ وجودي يجعله يشعر بعدم األهمية لحياته، وهذا يجعله يشعر بحرمان 

النفسي، ق ضه لالحترامما يعر الذي يساعده على مواصلة حياته، وسيعمل على عرقلة أهدافه من التقدير 

بين االحتراق النفسي وعدم اإلحساس بالمعنى عالقة تبادلية، ألن االحتراق النفسي يؤدي فالعالقة  لذا

 النفسي. لالحتراقفقدان المعنى يمكن أن يؤدي  الفرد، وأنلفقدان المعنى من حياة 

 االحتراق النفسي: أبعاد

(، ,Maslash & Jackson 0980وجاكسون ) أجرتها ماسالكئج دراسة مشتركة أشارت نتا

 والتي تختص بهذه الظاهرة وهي: النفسي إلى وجود األبعاد اآلتية حول ظاهرة االحتراق

 .Emotional Exhaustion االنفعاليعلق باإلجهاد عد المتالبُ  -

 .Depersonalizationالشعور  المتعلق بتبلدعد البُ  -

 Lack of Personal Accomplishmentباإلنجاز عد المتعلق بنقص الشعور البُ  -

 الثالثة:لهذه األبعاد  شرح وفيما يأتي

شعور معظم طاقته، وهذا ال استنفاد المعلمعد في لبُ يتمثل هذا ا: عد األول االجهاد االنفعاليالبُ 

طاء أو تأدية في الع االستمراردي إلى عدم مقدرته على باإلنهاك العاطفي والشد النفسي والعصبي، سيؤ 

ومن هذه األعراض الشائعة: شعور المعلم بالرهبة أو  ،ذاته المستوى السابقب ؤولياته نحو المستفيدينمس
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طلبات توهذا يحدث بسبب الم الخوف عند مجرد تفكيره بأنه سيذهب إلى عمله في الصباح وكل يوم،

 (.Maslach & Jackson، 0980من قبل الذين يتلقون خدمته ) قهعلى عات ةالنفسية والعاطفية الملقا

وهو الشعور بتدني اإلنجاز الشخصي، الذي يتسم بالميل  (:بعد الشعور باإلنجازالثاني )عد البُ 

بالعمل واإلنجاز  ءةبالكفانحو تقويم الذات تقويما سلبيا، وشعور األفراد من خالله بالفشل، وتدني إحساسهم 

لشخصي ا االلتزامجح ألعمالهم أو تفاعلهم مع اآلخرين، وهذا كله يحدث عندما يشعر المعلم بفقدان النا

بية يتأد لعقوبات وباستمرارفي مشاعر المعلم الذي يتعرض وتتمثل أعراض هذا البعد  في عالقات العمل.

 باالفتقار لقةالمتعاسات ولكن الدر  بين الباحثين، االهتماممن  من رئيسه ولم يحظ هذا العنصر إال بقليل

ي تقديم نتائج ف وباستمرارإلى الدوافع في أداء العمل تبين أن الحاالت التي تخفق فيها محاوالت األفراد 

تيجة أنه لن تكون لجهودهم ن ، ولكن عندما يعتقد األفرادواالكتئابإيجابية، تؤدي إلى أعراض للتوتر 

 ، فإنهم سيتخلون عن تلك المحاوالت.فاعلة

 من يتعامل عمالشخصية  زعة الفرد نحو تجريد الصفةويتمثل في ن :(تبلد المشاعر) عد الثالثبُ ال

وا أشياء وجمادات وليس عن اإلحساس البشري وكأن من حولهمعهم بعيدا  وهذا يعني أنه يتعامل معهم،

ور والشع لالمباالة،او ، حوله، وبالبرود وكثرة االنتقاد له ممن ، والتشاؤم،ًا، وهذا يجعله يتصف بالقسوةبشر 

لذا فإن تجريد الصفة الشخصية عن المستفيدين منه قد يقلل من فيدون من خدمته، تالسلبي ممن يس

 في أثناء حاالت أداء العمل في التأجج العاطفي المفرط الذي يشعر به المعلم والذي يؤثر احتمال

يلة دفاعية ويستخدم كوس طفي للمعلم،العا االستنزاف، وبالتالي فإنه يمثل وسيلة للتعامل مع الطوارئ

 (.Maslach& Pine, 1977ذنب واإلحباط )للتقليل من الشعور بال
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 مراحل حدوث االحتراق النفسي:

تصنف هذه المراحل على يمر المعلم بعدد من المراحل حتى يصل لدرجة االحتراق النفسي، و 

يسون،  : النحو اآلتي  (.Brown & Easson 2006)براون، وا 

 :Alarm stageاإلنذار ة مرحل

دأ أول مواجهة للضغوط، وتب خصائصه فيفي هذه المرحلة تغيرات في  يظهر على الشخص

ين لمرحلة التوافق الحقيقي، ويحدث فيها بأن يستجيب الجسم للضغوط من خالل إفرازه لهرمون األدرينا

 لجسم.اشد بعضالت و ، سرعة التنفسو ب، : سرعة دقات القلن أعراضهطاقة الجسم، وم الذي يؤثر في

 :Resistance stageمرحلة المقاومة 

ذه في هفمواجهة الجسم للموقف الضاغط،  استمرت اللمرحلة السابقة إذ امتدادهذه المرحلة 

لحالته  حلة اإلنذار، ويرجع الشخصالمرحلة تختفي التغيرات التي حدثت في الخصائص الجسمية في مر 

الموقف الضاغط فإنه يحدث فيها بداية  استمرار ولكن في حالالطبيعية، ولكن بشرط توقف الضغط. 

 ألي ضغوط أخرى.إحساس بالتعب واإلنهاك والتوتر، مع عدم تحمل 

 :Exhaustion stageاإلنهاك مرحلة 

عندئذ و مدة طويلة، فستبدأ هذه المرحلة، إذا استمرت المواجهة بين الجسم والموقف الضاغط ل

مما يؤدي إلى ظهور التغيرات الجسمية التي حدثت في المرحلة األولى متدهورة،  طاقة التوافق تصبح

قد تؤدي إلى أمراض نفسية أو أحيانا إلى الوفاة، ويكون فيها الفرد  وأًشد،مرة أخرى، ولكن بشكل أقوى 

 القرارات أو التفاعل مع اآلخرين. اتخاذقدرة على معرضة لألمراض مع عدم ال
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 الصلة:ذات  ثانيا: الدراسات السابقة

لى األحدث من األقدم اها الزمني لوفقا لتسلس صلة،لالسابقة ذات االدراسات  عرض ألهم فيما يأتي

 وحسب متغيري الدراسة )أنماط االدارة الصفية واالحتراق النفسي( وعلى النحو اآلتي:

 :الصفيةة دار اإل نماطأالتي تناولت ة لدراسات السابقالمحور األول: ا

مشكالت ضبط الصف التي تواجه  هدفت إلى التعرف إلى ( دراسة2112 ،أبو حجر)أجرت 

ي ف االختالفاتولية في محافظة غزة والكشف عن في مدارس وكالة الغوث الد معلمي المرحلة اإلعدادية

 هذه المشكالت التي تواجه هؤالء المعلمين تبعا للجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخدمة، درجة وجود

قد تكون و  سباب تلك المشكالت ومحاولة التوصل إلى بعض المقترحات لعالجها،أ إلىوكذلك التعرف 

( 303وبلغ عدد المعلمين )، مجتمع الدراسة من جميع معلمي المرحلة اإلعدادية في مدارس وكالة الغوث

مشكالت ضبط الصف التي يعاني منها معلمو  الدراسةنتائج وأظهرت  (.2110معلًما ومعلمة للعام )

تحصيل ام التقويم المدرسي لنظام الترفيع اآللي ونظهي وكانت أكثر المشكالت شيوعا  اإلعداديةالمرحلة 

 حجم المنهاج الذي يحتاج إلى وقت أكبر لتطبيقه. الطلبة، وكبر

بإدارة الصف، والعوامل  إلى تحديد الممارسات المرتبطة .(2113 ،ابو صوي)دراسة وهدفت 

( 331)ن متألفت عينة الدراسة و . لمين والمديرين في محافظة القدسمن وجهة نظر المع المساعدة عليها

 الستبانةا واستخدمتة العشوائية من مجتمع الدراسة، بطريقة العينة الطبقي اختيروا( مديرا، 70و ) معلماً 

ة في إدارة الصف. وأظهرت نتائج الدراس لقياس الممارسات المرتبطة بإدارة الصف، والعوامل المؤثرةأداة 

ي فوجهة نظر المديرين والمعلمين هي: تنظيم التفاعل الص ن أكثر الممارسات المرتبطة بإدارة الصف منأ
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ة ومتابعتهم للتدريس والتخطيط قبل بدء الحصة، وتنظيم البيئة الصفي وتوجيه األسئلة ومالحظة الطلبة

عوامل هم. أما أكثر الوضبط سلوك ، ومواجهة حاجات الطلبةاالجتماعي النفسي للتعلم، وتوفير المنا 

جل س واستخدامالمعلم إلى الصف قبل بدء الحصة إدارة الصف فتمثلت في: وصول  المساعدة على

 السلوك الصفي.

دور اإلدارة المدرسية في المدارس  (، هدفت التع رف الى2110 ،لمناعمةا)وفي دراسة  أجراها 

( 111ون مجتمع الدراسة من )ت غزة، وتكملية التعليمية في محافظاعالحكومية والخاصة في تحسين ال

أداة ك االستبانةيونس، واُستخدمت  من معلمي المدارس الحكومية والخاصة في محافظة غزة، وخانمعلم 

موزعة على خمسة مجاالت هي: مجال الشؤون اإلدارية والمالية، والمنهاج  ( فقرة11للبحث، تكونت من )

معظم  وكانت اهم النتائج: أنن الطلبة، وتقويم العمل المدرسي، و المدرسي، والنمو المهني للمعلمين، وشؤ 

ي ، وهناك اتفاق فالديمقراطي في االدارة المدرسية مديري المدارس الحكومية والخاصة يتبعون النمط

لمدارس الحكومية ا المدرسية ودورها في تحسين العملية التعليمية في باإلدارةبعض المجاالت التي تتعلق 

 والخاصة.

ة الصف في م األسلوب التعاوني إلدار إلى معرفة أثر استخدا .(2111حريري، ) هدفت دراسةو 

كأداة  االستبانةوُاستخدمت  ومعلمة، (، معلما022وتكونت عينة الدراسة من )تحصيل الطلبة الدراسي. 

التجريبية و  جاءت أبرز النتائج لتؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين الضابطةو  للدراسة،

لتعليم ا التجريبية من خالل استخدام المعلمين ألسلوب المجموعةلصالح  في المستوى الدراسي للطلبة

 .التعاوني في إدارة الصف
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إلى بناء برنامج مفتوح لتقويم األداء الصفي لمعلمي فقد هدفت (. 2117، أبو دلو)أما دراسة 

ة هات المعاصرة وقياس فاعليته. وقد تكون مجتمع الدراسمدارس الثقافة العسكرية في ضوء الواقع واالتجا

. مشرفا( 21)ومديرا ( 21)من المديرين والمشرفيين التربويين في مدارس الثقافة العسكرية والبالغ عددهم 

إليها ت ومن أهم النتائج التي توصل ،مجاالت لتقويم األداء الصفي وتم استخدام استبانة تكونت من عشرة

التقويم و مجموعة من االتجاهات المعاصرة لتقويم األداء الصفي وهي )المنحنى التكاملي، وجود  الدراسة

الصحائف الوثائقية، و التقويم اإلكلينيكي، و تقويم الطلبة، و تقويم األقران، و التقويم التطويري، و التشاركي، 

حظة والمال غل التربوية،تبادل الزيارات، الورشات التربوية والمشاو البحث اإلجرائي، و الزيارة الصفية، و 

 المنظمة في تقويم عمل المعلم(.

 الصفية اإلدارية المهارات ممارسة درجة تعرف إلى فقد هدفت (2100، الطعاني)أما دراسة 

الخبرة  الجنس وسنوات متغيرات أثر رفتع  و  ،لكركا محافظة فيالثانوي  التعليم لدى معلمي األساسية

 لذينا المعلمينمن جميع  لدراسةامجتمع  المهارات. وقد تكون لهذه المعلمين ممارسة هؤالء درجة على

معلما ومعلمة. وكان من   (850)عددهم وكانثانوي في محافظة الكرك،  والثاني األول الصفين يدرسون

 لإلدارة النسبةب رتبة األولىال على حصلت الصفي والتفاعللصفية األنشطة ا مهارة الدراسة: أنرز نتائج أب

 داللة ذات فروق جدتو ه بأن النتائج بينت األخيرة، كما رتبةعلى ال التربوي إلرشادمهارة ا وحصلت الصفية،

 متغير لىإ تعزى إحصائية داللة ذات فروق ال توجد بينما مع الجنس، الخبرة تفاعل إلى تعزى إحصائية

  .الخبرة سنوات

ها أساتذة الجامعات الرسمية هدفت إلى تعرف األنماط التي يمارسدراسة (، 2100، كاظم)وأجرى 

في العراق وعالقتها ببعض المتغيرات مثل )مدة الخدمة، التخصص، اللقب العلمي، نوع الجامعة(، من 



53 

 
 

 واستخدمت بالطريقة القصدية، اختيارهم جامعة، تم( استاذ 011) نة الدراسة منوجهة نظرهم وتكونت عي

ت أفراد عينة البحث من األساتذة كان استجاباتج: أن وكانت أهم النتائ كأداة لجمع البيانات، االستبانة

 .الرسمية صالح النمط الديمقراطي في الجامعاتل

لدى معلمي مدارس اإلدارة الصفية  التع رف إلى أنماط فقد هدفت(. 2102، مخامرة)أما دراسة 

. وتكون مجتمع اناتالبي أداة لجمع . واستخدمت االستبانةمديرية تربية وكالة الغوث في الخليل وبيت لحم 

 لبالغ عددهمليم بمحافظة الخليل االدراسة من جميع معلمي المدارس الثانوية التابعة لمديريات التربية والتع

ومن ومعلمة بنسبة  ( معلما93)تتألف من نسبية معلما ومعلمة، وتم اختيار عينة عشوائية  (0811)

ة إحصائية بين تقديرات أفراد عينة الدراسداللة وجود فروق ذات  هايلاالتوصل  النتائج التي تم   أبرز

 ألسباب مشكالت اإلدارة الصفية تعزى لمتغير الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، والمديرية.

داريو إالتي يمارسها  دارة الصفية اإل أنماطإلى رف التع  هدفت  دراسة( 2102الكريطي، )جرت أو 

( عضو هيئة 382وقد تكونت عينة الدراسة من ). تغيراتالجامعة المستنصرية وعالقتها ببعض الم

ج وسيلة لجمع البيانات. وأظهرت الدراسة النتائ االستبانة واستخدمتتدريس في الجامعة المستنصرية 

لم تكن هناك فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغير الجنس بالنسبة للنمطين الديمقراطي  اآلتية:

ج التي تم النتائ اإلناث. أمالصالح  إحصائيةذات دالله فروق فقد وجدت والتسلطي أما النمط التساهلي 

قد كانت استاذ مساعد( ف –استاذ ) ةالعلمي إلدارة الصف بالنسبة لمتغير الرتبةالثالثة  لألنماطعرضها 

هناك فروق ذات داللة إحصائية لصالح رتبة استاذ في النمطين الديمقراطي والتساهلي. في حين كانت 

 ق دالة إحصائيا في النمط الدكتاتوري لصالح استاذ مساعد.الفرو 
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الستكشاف تصورات معلمي المدارس حول  دراسة هدفت. (Pickens, 2013)وأجرى بكنس  

مدى ممارسة مديريهم للسلوك القيادي  واثره في تحسين المدارس األساسية في الضواحي، وأجريت الدراسة 

( معلما من 21تحصيلهم الدراسي، فقد جمعت البيانات من ) في منطقة يعاني الطلبة فيها من تدني

مختلف التخصصات ومدير المدرسة، وجرى تحليل البيانات النوعية التي جمعت من خالل المقابلة  

ومراجعة الوثائق، والبيانات التي جمعت من المالحظات الميدانية، واظهرت نتائج تحليل هذه البيانات أن 

المدرسة يؤثر مباشرة في المعلمين ويؤثر تلقائيا في تحصيل الطلبة وفي تحسين السلوك اإلداري لمدير 

 .مستوى المدرسة االكاديمي بشكل خاص

( هدفت التعرف إلى درجة التزام مديري المدارس الثانوية 2101، أبو شرشوح)وفي دراسة أجرتها 

 ا بسلوكهم القيادي، وقد تكونتالعامة في محافظة العاصمة عمان بأخالقيات اإلدارة المدرسية وعالقته

( معلمًا ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية من مجتمع الدراسة، 381عينة الدراسة من )

واستخدمت استبانتان لجمع البيانات، األولى لقياس درجة التزام  مديري المدارس الثانوية العامة بأخالقيات 

جة ممارسة المديرين للسلوك القيادي، من خالل ممارستهم لألنماط اإلدارة المدرسية والثانية لقياس در 

القيادية: التسلطي، والديمقراطي، والترسلي، وقد تم التأكد من صدق األداتين وثباتهما ، وأظهرت الدراسة 

النتائج االتية: أن درجة التزام مديري المدارس الثانوية العامة في محافظة العاصمة عمان بأخالقيات 

(، وأن النمط 1.01( بانحراف معياري)3.11ارة المدرسية كان متوسطًا، إذ بلغ المتوسط الحسابي )اإلد

القيادي السائد في المدارس الثانوية العامة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين هو 

ات داللة بية ذالنمط الديمقراطي، تاله النمط التسلطي، فالنمط الترسلي، ووجود عالقة ارتباطية إيجا
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التزام مديري المدارس الثانوية العامة في محافظة العاصمة  درجة بين( α=1.10إحصائية عند مستوى )

 عمان بأخالقيات اإلدارة المدرسية ودرجة ممارستهم لألنماط القيادية الثالثة .

 التي تناولت االحتراق النفسي: الدراسات السابقة ذات الصلة ثانيا:

النفسي لدى  االحتراقظاهرة تواجد  درجة لكشف عنهدفت ا بدراسة (2111، الحايك)قامت 

ة شدالتكرار و العلى  المملكةت في جميع محافظا األردنية الحكوميةالمدارس  الحاسوب فيمعلمي 

محاولة  (Maslach Inventory Burnout) لالحتراق النفسي  (Maslach) مقياس  ماسالكمجاالت ل

ثر كل من متغيرات الخبرة أودراسة متدن( ، متوسط، )عالالنفسي  حتراقاالللكشف عن مستوى ذلك 

كانت  ذاإ امومعرفة ، النفسي االحتراقستويات  على م، وعدد المدارس والمرحلة التعليمية، التدريسية،

عينة، لوك الدال عليه عند أفراد الالنفسي وتكرار حدوث الس االحتراقحصائيا بين شدة دالة إ هناك عالقة

 تعليملوامن مديريات التربية  عشرة مديرية خمس من معلمي الحاسوب من ةرت عينهذا الغرض اختيول

. ق مقياس ماسالكوطب  والجنوب( على أقاليم )الشمال، والوسط ، موزعة  ا( معلم201تكونت من )

النفسي  راقتاالحمن  مو الحاسوب في األردن درجه مرتفعة: يعاني معللى النتائج اآلتيةوصلت الدراسة إوت

 الثانوية،او يدرسون في المرحلة  ،يعاني معلمو الحاسوب من ذوي الخبرةو  ،والشدةعلى مستويي التكرار 

النفسي على  االحتراقمن  عاليةمن درجة  يدرسون في أكثر من مدرسة أو قديمة، أو يتعاملون مع اجهزة

 .ةمستويي التكرار والشد

(، دراسة حول  2110Seifer & Schomwitt,  &Zapf) وأجرى زايف وسيفر وسكوموت

( 0210) العمل العاطفي وضغوط العمل وأثرهما في االحتراق النفسي والصحة، وتكونت العينة من

الخدمات االجتماعية،  الخاصة، ومؤسسات االحتياجاتفي مؤسسات األطفال ذوي  الجنسين،موظفا من 
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رد غيرات المتعلقة بضغوط العمل واالرهاق والتجواظهرت النتائج ان العمل العاطفي يرتبط بعدد من المت

 .أثر لعامل الجنس مع ظروف العمل الدراسة وجودالشخصي والتي تعود الى االحتراق النفسي، وبينت 

هدفت إلى تقصي العالقة بين ضغوط مهنة  دراسة (،(Jack & Jill, 2003ل، جاك وجي أجرىو 

( معلما ومعلمة من المرحلة االساسية 81ونت العينة من )تكو ، التدريس واالحتراق النفسي والقلق والتوتر

ن عوأظهرت نتائج الدراسة أن ضغوط العمل الناتجة ، ماسالك لجمع البيانات استبانة والثانوية، وطبقت

عرضة  لوأن المعلمين القادرين على تنظيم أمزجتهم السلبية هم أق ؤدي إلى االحتراق النفسيلتعليم تا مهنة

 النفسي.اق لمخاطر االحتر 

رف إلى أنماط السلوك اإلداري لمديري المدارس التع   ( الى2111، الجعبري)وهدفت دراسة 

الثانوية الحكومية في محافظة عمان العاصمة من وجهة نظر المعلمين وعالقتها بمستويات احتراقهم 

لوك اإلداري، والثانية: فقرة لقياس أنماط الس 70اداتين: األولى: استبانة مكونة من النفسي، وقد استخدمت 

( معلما ومعلمة، تم اختيارهم بالطريقة 301الدارسة من ) عينة تمقياس ماسالك لالحتراق النفسي، وتكون

جاء السلوك ، و رتبة األولىلوك اإلداري االوتوقراطي جاء بالالعشوائية، وكان من أبرز النتائج أن نمط الس

لمستويات  رتبة الثالثة، أما بالنسبةالنمط التسيبي في ال حين جاءرتبة الثانية، في الديموقراطي في ال

االحتراق النفسي فقد أظهرت النتائج أن درجة االحتراق النفسي لدى معلمي المدارس الثانوية الحكومية 

على بعد تكرار "اإلجهاد اإلنفعالي" و"نقص الشعور باإلنجاز" كان متوسطة، بينما كان درجة بعد التكرار 

( بين مستويات االحتراق 1.10عالقة ارتباطية عند مستوى الداللة ) ، وأيضا وجودعر" متدنية"تبلد المشا

النفسي للمعلمين، بينما لم تظهر النتائج وجود عالقة ارتباطية دالة بين نمط السلوك اإلداري الديموقراطي 

 .وبين مستويات االحتراق النفسي
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 واالحتراق المهنيةبدراسة حول الضغوط  ((Pandy & Tripathi, 2004 تريبيثي و وقام باندي

 باالحتراقؤ بوآثار الضغوط الوظيفية في التن،  في كلية الهندسة النفسي المدرك عند اعضاء هيئة التدريس

وقد أظهرت نتيجة تحليل البيانات وجود  ،( عضو هيئة تدريس01) من وتكونت عينة الدراسة، النفسي

عوامل  طتارتبوقد  العينة،افراد النفسي في  االحتراق ضال عنفمستوى متوسط من الضغوط  المهنية 

وقد  .الشخصي ازباإلنج ًا إيجابياً رتباطاوارتبطت  ،االنفعالي باالستنزافإيجابيا  ارتباطاً ضغوط الوظائف 

وظروف العمل غير  النفسي، االحتراق اكثر عواملمن  الكليةادارة وضغط وجد أن غموض األدوار، 

لى أن إ الدراسةكما توصلت   واإلنجاز الشخصي، االنفعالي االستنزافمؤشرات على ظهرت ك السليمة

 .النفسي االحتراقيتعرضون لخطر مالزمة  تسبب الضغوط وأن اعضاء هيئة التدريس التدريس هو مهنة

(. حول تقدير الذات واالحتراق Butler & Constantin, 2005وكونستانتين، ) بيتلردراسة  اما

 االحتراقو  الجماعي،العالقة بين تقدير الذات  اختبارإلى هدفت  مرشدي المدارس، والتي النفسي لدى

(، بين الريف 10-20عمر ) ما بين ومعلمة، (، معلماً 033)وقد تكونت عينة الدراسة من النفسي المهني 

ومقياس  النفسي،لالحتراق  ماسالكقائمة المتغيرات الديمغرافية، ومقياس  واستخدمت، والحضر والبدو

قياس لفة بين أبعاد موجود عالقات مخت الدراسة:نتائج  التقدير الجماعي أدوات لجمع البيانات، وأظهرت

يجابا باإلنجاز و  وارتبط تقدير الذات العام سلبيا باإلنهاك، النفسي،، وبين ابعاد االحتراق تقدير الذات ا 

يجاباً  مشاعر،بتبلد ال ة سلباً ي  ط تقدير الذات للهو وارتب الشخصي،  باإلنجاز الشخصي. وا 

غرف  النفسي لدى معلمي االحتراق هدفت إلى بحث ظاهرة دراسة. (2110، بطاينة)وأجرى 

( معلما 21معلمة، و 31( معلما ومعلمة )01تكونت عينة الدراسة من )و . المصادر في شمال األردن

 معلماتها فيو  لمي غرف المصادركشفت النتائج بأن مع وقدالنفسي،  االحتراقا بتعبئة استبانة ممن قامو 
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 تكما أظهرت الدراسة وجود فروق ذا، النفسي االحتراقمن  متوسطةشمال األردن يعانون من مستويات 

 تعزى لمتغيري الجنس والعمر لصالح الذكور. ةاحصائي داللة

 مستوى االحتراق النفسي لدى المعلمين التعرف الى (،2110 عربيات،و ، الخرابشة)وهدفت دراسة 

( معلما ومعلمة، 011العاملين مع الطلبة ذوي صعوبات التعلم في غرف المصادر، وتكونت العينة من)

الك لتطبيق ماس استبانةواستخدمت  العاصمة عمان، والبلقاء والكرك، في مديريات التربية والتعليم في

 لين مع الطلبة ذويدرجة االحتراق النفسي لدى المعلمين العام وأظهرت نتائج الدراسة: أن الدراسة،

 ، وتبلد المشاعر، وبدرجة عالية على ُبعد نقصاالنفعاليصعوبات التعلم متوسطة على ُبعدي اإلجهاد 

جهاد إلبالنسبة لبعدي ا لمتغير الجنسذات داللة إحصائية وفقًا  فروقت وجدإلنجاز، أيضا الشعور با

 الذكور. المشاعر ولصالحو تبلد  االنفعالي

النفسي لدى عينة من معلمي الطلبة  االحتراقف هدفت الى تعر   (. بدراسة2111، القريوتي)وقام 

ري، لشها ودخله المعلم،س وجن الطالب،فئة  باألردن، باختالفالعاديين وذوي االحتياجات الخاصة 

و  ( ذكراً 029( معلما ومعلمة منهم )117واشتملت الدراسة على ) ،وتخصصه االجتماعية، وحالته

 أشارت نتائج الدراسة إلىو  نفسي،ال لالحتراق (Shrink, 1996) مقياس شرنك ستخدمأً د وق ( انثى308)

 .االجتماعية حالتهالنفسي تعزى لجنس المعلم أو  االحتراقفي درجة  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية

مستوى الدخل ولصالح ذوي الدخل فروق ذات داللة إحصائية تعزى لفي حين أظهرت النتائج وجود 

لمتغير  تعزىذات داللة إحصائية  اكما أن هناك فروق المرتفع،المنخفض والمتوسط مقارنة بذوي الدخل 

في مجال الدراسات اإلسالمية واللغات والبرمجة مقارنة بغيرهم  المتخصصينتخصص المعلم ولصالح 

)عادي  لطالبلمتغير فئة ا تعزى ذات داللة إحصائية اكما أن هناك فروق األخرى. التخصصاتمن ذوي 
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وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة أيضا أظهرت النتائج . و الخاصة( االحتياجاتأو من ذوي 

 ،المعاقين سمعيا الطلبةبمعلمي  النفسي لصالح معلمي الطلبة المعاقين بصريا والموهوبين مقارنة االحتراق

 قلياً بمعلمي الطلبة المعاقين ع مقارنةً  ولصالح الطلبة المعاقين سمعياً  ،وحركيا وذوي اإلعاقات المتعددة

 بمعلمي الطلبة ذوي اإلعاقات المتنوعة. ولصالح معلمي الطلبة الموهوبين مقارنةً 

النفسي لدى  واالحتراق(. بدراسة للكشف عن ظاهرة الضغط النفسي 2117، الزيودي)قام و 

الجنس تغيرات الديمغرافية كوعالقتها ببعض المردن في األمعلمي التربية الخاصة في إقليم الجنوب 

( معلمين 001والعمر والحالة االجتماعية والخبرة التدريسية والمؤهل العلمي. واشتملت عينة الدراسة على)

عشوائية من مدارس جنوب األردن خالل الفصل الدراسي الثاني الطريقة الومعلمات اختيروا ب

 تراقلالحبق مقياس ماسالك العينة، ثم ط (. ولتحقيق أهداف الدراسة تمت مقابلة أفراد2113/2111)

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن معلمي التربية  ( فقرة،22الذي تضمن ثالثة أبعاد موزعة على ) ،النفسي

ي تراوحت النفس واالحتراقالنفسية  نون من مستويات مختلفة من الضغوطالخاصة في جنوب األردن يعا

، شهريلصادر الضغوط هي المرتبطة باألبعاد اآلتية : قلة الدخل اأن أكثر مو من المتوسط إلى العالي، 

والمشكالت السلوكية والعالقات مع اإلدارة، وعدم وجود التسهيالت المدرسية،  والبرنامج الدراسي المزدحم

في الصف، وعدم وجود حوافز مادية، وعدم تعاون الزمالء ، والعالقات مع الطلبة ،  وزيادة عدد الطلبة

أن المعلمين كانوا يعانون من اإلجهاد  وأظهرت النتائج أيضا ،المجتمع المتدنية لمهنة التعليمونظرة 

االنفعالي أكثر من المعلمات. وكانت هناك فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخبرة في 

ى لمتغير عز ت عد تبلد الشعور وشدته لصالح المعلمين، كذلك كانت هناك فروق ذات داللة إحصائيةبُ 

 الدخل الشهري في بعد نقص الشعور باإلنجاز.
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مستوى  رف الىهدفت التع   دراسة(،  ,2117Hasan & Baspinarباسبينار، )حسن و  وأجرى

ول غازي، وجامعة االناضين في جامعة أتاتورك، وجامعة عثمان االحتراق النفسي لدى المحاضرين العامل

 في( محاضرًا 018لالحتراق النفسي، وتكونت عينة الدراسة من )مقياس ماسالك  استخدامفي تركيا، وتم 

العوامل  بمجموعة من يتأثر االحتراق النفسي لدى المبحوثين وكانت أهم النتائج: أنالجامعات المذكورة 

ن السكن، والجامعة مكاو الخبرة، و  ،ومستوى التعليم الجنس،و العمر،  الشخصية مثل،المستقلة والصفات 

مثل عة بمجموعة من العوامل التاب يتأثر مستوى االحتراق النفسي لدى المبحوثين ها. كمافيالتي يعمل 

 .، وبيئة العمل، وظروف العملاالجتماعي الدعمو الوظيفي،  الرضا

النفسي لدى المعلمين (، إلى معرفة مدى شيوع االحتراق 2118، وجواد الشيخ) هدفت دراسةو 

، وسنوات والمؤهل العلمي الجنس، متغيراتنفسي، التي تعزى لاالحتراق ال معرفة الفروق في فضال عن

( معلما ومعلمة في 311) عينة الدراسة على واشتملت، الدراسية التي يعمل فيها المعلم الخبرة، والمرحلة

فسي شيوع االحتراق الن النتائج: ضعف النفسي، وأظهرتمقياس االحتراق  استخدامتم  غزة، وقدقطاع 

 الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيراتدم وجود فروق لدى المعلمين، وع

 ة الدراسية التي يعمل بها المعلم.والمرحل الخبرة،

 النفسي االحتراقلى الكشف عن مستويات دراسة هدفت إ (.2119ي، والربض فريحاتال)وأجرى 

تغيرات: نوع الروضة )حكومية/خاصة(، لدى معلمات رياض األطفال في محافظة عجلون، وأثر كل من م

 راقاالحتفي الصف، في مستويات  وعدد األطفال وراتب المعلمة، وسنوات الخبرة، والمؤهل العلمي،

مجتمع الدراسة من جميع معلمات رياض االطفال الحكومية والخاصة  ت عينةتكون للمعلمة. وقدالنفسي 

النفسي  لالحتراقمقياس ماسالك  استخداموقد تم ( معلمة. 021في محافظة عجلون، والبالغ عددهن )
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 اقاالحتر من  ض األطفال في محافظة عجلونمعلمات ريا أشارت نتائج الدراسة معاناةو . كأداة للدراسة

: نوع يةاآلتية تعزى ألي من المتغيرات فروق ذات داللة إحصائ ولم تكن هناك كبيرة،النفسي بدرجة 

انت ك حيني ف ،في الصف وعدد األطفال ،والمؤهل العلمي خبرة،الوسنوات  ،الروضة )حكومية/خاصة(

( 011ن عن )رواتبه الراتب ولصالح المعلمات اللواتي تقل تعزى لمتغير فروق ذات داللة إحصائية هناك

 دينار أردني.

 حتراقواال ،االنفعاليإلى معرفة العالقة بين الذكاء  (,DeVito 2119فيتو، )وهدفت دراسة دي 

ا ( معلم11تكونت عينة الدراسة من )و  نيو يورك،في  الحكوميةدى معلمي المدارس الثانوية ل ،النفسي

ج إلى أشارت النتائو لالحتراق النفسي.  ومقياس ماسالك االنفعالي،أجابوا على مقياس الذكاء  ،ومعلمة

المشاعر. تبلد و  لي،االنفعااالجهاد  النفسي:تراق وبعدي االح الكلي، االنفعاليعدم وجود عالقة بين الذكاء 

ى لمتغيري تعز  النفسي،مستوى االحتراق  وجود فروق ذات داللة إحصائية في كذلك عدم النتائج وأظهرت

 والخبرة التدريسية. العمر،

النفسي، وأنماط الشخصية  االحتراقهدفت إلى قياس مستوى  (. دراسة2101، بقيعي)وأجرى 

لعاملين في منطقة إربد التعليمية التابعة لوكالة الغوث السائدة لدى معلمي الصفوف الثالثة األولى ا

 تراقواالحوكل من أنماط الشخصية  االنفعاليالكشف عن العالقة بين الذكاء  الدولية. كما هدفت إلى

الجنس والخبرة والمؤهل العلمي. وتكونت عينة الدراسة من  باختالفهذه العالقة  اختالفالنفسي، ومدى 

لمة يمثلون ( معلما ومع230يسرة من أصل )بالطريقة العشوائية المً  اختيارهمتم  ( معلما ومعلمة،022)

شخصية، ، والثاني لقياس أنماط الاالنفعاليالذكاء  ثالثة مقاييس، األول لقياس ستخدمتواُ مجتمع الدراسة. 

 وانخفاض، عالياالنفمستوى الذكاء  رتفاعا النفسي. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى االحتراق والثالث لقياس
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جود لدى أفراد العينة. كما أظهرت النتائج و  االنبساطيةوسيادة نمط الشخصية  النفسي، االحتراقمستوى 

، العلمي والمؤهل ري الجنسيالنفسي تبعا لمتغً  واالحتراق االنفعاليعالقة إيجابية دالة إحصائيا بين الذكاء 

 ري الجنس والخبرة.وأنماط الشخصية تبعا لمتغي االنفعاليوبين الذكاء 

 النفسي لدى االحتراقمستويات  إلى هدفت التعرف (. فقد2101 ،الظفري والقريوتي)دراسة أما 

 المستويات وفقُا لمتغيراتهذه  اختالفومدى مان، صعوبات التعلم بسلطنة عُ ذوي  مات الطلبةمعل

 االحتراق بين عن العالقة الكشففضال عن ، للمعلمات االجتماعيةالدراسي، والحالة  التخصص، والمؤهل

المدرسة.  طلبةل االقتصاديةوالمستويات  ،والدورات التدريبية للمعلمات وكل من الخبرة التدريسية، النفسي

مان. ى من التعليم األساسي بسلطنة عُ ولمن معلمات الحلقة األ معلمة( 211من ) العينةونت تكً  وقد

لشعور، جهاد االنفعالي، وتبلد االثالثة: اإل بأبعادهي النفس لالحتراقمقياس ماسالك وجاكسون تخدم اسو 

وأن  النفسي لدى عينة الدراسة. االحتراقوأشارت النتائج إلى وجود مستوى منخفض من  اإلنجاز.ونقص 

اسي ولصالح التخصصات العلمية والمؤهل الدر  التخصص ختالفبا اختلفت النفسي االحتراقمستويات 

عزى تُ  ئيةداللة إحصابينما لم توجد فروق ذات  ،العاليبحملة الدبلوم  رنةولصالح حملة البكالوريوس مقا

والدورات  التدريسيةبالخبرة النفسي  االحتراقعالقة لمعظم أبعاد  للمعلمة، ولم توجد االجتماعيةللحالة 

 التدريبية.

ي  سظاهرة االحتراق النف انتشارمدى  رف الىالتع    ( دراسة هدفت2101، أبو مسعود )واجرى 

ظاهرة  ا بينمبقطاع غزة وتحديد العالقة  العاليلدى الموظفين اإلداريين العاملين في وزارة التربية والتعليم 

لمسمى ا -المؤهل العلمي -الراتب -العمر -)الجنس االحتراق النفسي ومجموعة من العوامل الديمغرافية

مكونة من  استبانة واستخدمت، موظفا  (208دراسة من )تكون مجتمع الو  ( االجتماعيةالحالة  -اإلداري
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الجزء األول خاص بالصفات الشخصية، والجزء الثاني تكون من مقياس االحتراق النفسي، ثالثة أجزاء 

ة النتائج : أن الموظفين اإلداريين العاملين في وزار ، وأظهرت تكون من مصادر االحتراق النفسيوالثالث 

اإلجهاد النفسي، عديه )ن مستوى متوسط من االحتراق النفسي على بُ التربية والتعليم بقطاع غزة يعانون م

ية وجود عالقة عكس، و على ُبعد )اإلنجاز الشخصي(وعدم اإلنسانية(، وكان مستوى االحتراق منخفضا 

ذات داللة إحصائية بين كل من صالحيات العمل وقلة التعزيز اإليجابي ودرجة االحتراق النفسي بأبعاده 

 الثالثة.

النفسي لدى مدربي  االحتراقإلى معرفة واقع ت هدفدراسة (. 2100، وخصاونة ذيابات) رىأجو 

 ألعاب المضرب في الجامعات األردنية تبعاً لمتغير الجنس وسنوات الخبرة والمؤهل العلمي. وتكونت عينة

ي تدريب لعاملين فبالطريقة العمدية من المدربين والمدربات ا اختيارهممدربًا ومدربة تم ( 31)الدراسة من 

النفسي كأداة لجمع  لالحتراق كمقياس ماسال استخدام ممضرب في الجامعات األردنية. وتً ألعاب ال

، بلد المشاعروتعالي ونقص الشعور باإلنجاز، ثالثة محاور هي: اإلجهاد االنفعلى مل تالبيانات والذي يش

 الحتراقاعتدلة ماعدا واقع مدربين جاء بدرجة مالنفسي عند ال االحتراقواقع  الدراسة: أنأظهرت نتائج  وقد

أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  ند اإلناث فجاء بدرجة عالية، كماالنفسي ع

 ات الخبرة والمؤهل العلمي. تعزى لسنو 

 تمتغيراكل من  الجدية في العمل في دراسة هدفت إلى معرفة تأثير (2100، جرار)أجرت و 

خصص والت الطلبة، دوعد المدرسة، وموقع الشهري، والراتب اإلدارية، والخبرة العلمي، والمؤهل ،الجنس

في محافظات  (. مديرا ومديرة020العينة )أفراد وبلغ عدد  النفسي،مستوى االحتراق  فيفي البكالوريوس 

. ومن أهم ةة الدراسالحتراق النفسي على عينلقياس ا ماسالك،مقياس  وتم استخدامشمال الضفة الغربية 
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بعدي  علىداًل معت كانديري المدارس الثانوية الحكومية النتائج: أن مستوى االحتراق النفسي لدى م

 عد نقص الشعور باإلنجاز.على بُ  وكان متدنياُ  اآلخرين،تبلد المشاعر نحو و  االنفعالياإلجهاد 

النفسي لدى معلمي  قاالحترارف مستويات تعً إلى  دراسة هدفت (.2103، السلخي) وأجرى

لعلمي، اوالمؤهل الجنس، في ضوء متغيرات  ان،م  عفي مدينة  بية اإلسالمية في المدارس الخاصةالتر 

م تً و  والمرحلة التي يدرسها المعلم. ،االجتماعيةوالحالة  ،والعمر ،والدخل الشهري الخبرة،وعدد سنوات 

( (Maslachمقياس ماسالك  باستخداملمة لما ومع( مع011على عينة عشوائية بلغت )الدراسة تطبيق 

ية كان معتدال مأن مستوى االحتراق النفسي لدى معلمي التربية االسال النتائج وأظهرت النفسيلالحتراق 

فعا على ومرت ،وتبلد المشاعر ،االنفعاليبعدي اإلجهاد  النفسي، علىلالحتراق  حسب معايير ماسالك

اإلجهاد  دعفي مستوى االحتراق النفسي على بُ  إحصائيا دالوجود فرق و  بعد نقص الشعور باإلنجاز.

 ،مر المعلمنفسي تبعا لعوعدم وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى االحتراق ال ،لصالح الذكور االنفعالي

خل الشهري والد ،وسنوات الخبرة الطويلة ،وأن المعلمين ذوي المؤهالت العلمية العليا ،االجتماعية وحالته

 لتدريسية،اوجود فروق دالة إحصائيا تبعا لمتغير المرحلة و ، شعورا باالحتراق النفسياالكثر  همالمرتفع، 

 .األساسية ولصالح المرحلة

النفسي لدى المعلمين  االحتراقلى معرفة مستويات دراسة هدفت إ( 2103 عياصرة،)أجرى و 

وقد  ضوء بعض المتغيرات. والمعلمات في مديرية التربية والتعليم في محافظة جرش في األردن في

 العشوائية من مجتمع الدراسة. بالطريقة اختيارهمومعلمة تم  ( معلم011كونت عينة الدراسة من )ت

د المعلمين النفسي عن االحتراقالنفسي لتحديد درجة  لالحتراقمقياس ماسالك في هذه الدراسة تخدم سُ وا

على  اً النفسي لدى المعلمين والمعلمات كان عالي االحتراقإن مستوى  :نتائج الدراسة ات وأظهرتموالمعل
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على أبعاد مقياس ( α≤0.05)لة إحصائية على مستوى فروق ذات دالمستوى التكرار والشدة ووجدت 

النفسي تكرار نقص الشعور باإلنجاز وشدة تبلد المشاعر لدى المعلمين تعزى لمتغير الجنس  االحتراق

لمتغير  قص الشعور باإلنجاز تعزىاد تكرار تبلد المشاعر وتكرار نوعلى أبع (.ولصالح الذكور )المعلمين

 .وشدته االنفعالي( دينار وأقل. وعلى أبعاد تكرار اإلجهاد 311لصالح المعلمين ذوي الدخل )و  الدخل

لصالح المعلمين الذين عدد حصصهم و تعزى لمتغير عدد الحصص  وشدتهوتكرار تبلد المشاعر 

اعر وتكرار تبلد المش وشدته االنفعاليحصة. وايضا على أبعاد تكرار اإلجهاد ( 08األسبوعية أكثر من )

إيجابية  ةيارتباطعالقة  ووجدت لصالح المعلمين الذين يعملون بعيدا عن سكنهم.و تعزى لمكان السكن 

د وبين تكرار بع وشدته االنفعاليبين تكرار بعد اإلجهاد  (α≤0.01)داللة إحصائية عند مستوى  ذات

 .وشدتهوبين تكرار بعد نقص الشعور باإلنجاز  وشدتهالمشاعر  تبلد

مستوى االحتراق النفسي لدى المعلمين التعرف إلى  هدفت فقد ،(2101الحاتمي، )أما دراسة 

لى معرفة العالقة بين أساليب مواجهة المشكالت ومستوى االحت ،العمانيين بمحافظة الظاهرة اق النفسي ر وا 

 ،نوع التعليم والجنس والمؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة من:العالقة بين كل  والتعرف الى ،للمعلمين

أعده  سي الذيالنفمقياس االحتراق  مقياسين هما: ق النفسي للمعلمين. وتم استخدموبين مستوى االحترا

 (. وقد تألفت عينة الدراسة0991) لوشليا هأعد  اس أساليب المواجهة الذي ومقي ،(2110الحراصي )

راق تأن المستوى العام لالح النتائج:وأظهرت  عشوائيا، اختيارهمتم  معلمة.( 037( معلما و )81) من

نيين شكالت لدى المعلمين العماأساليب مواجهة الم استخداموأن مستوى  ،النفسي للمعلمين كان متوسطاً 

عدي ب احصائيا بينود عالقة موجبة دالة وجبمحافظة الظاهرة كان متوسطا أيضا. كما أظهرت النتائج 
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دالة  القةعوعدم وجود  المشكالت،وأساليب مواجهة االنفعالي،  المشاعر، واالجهادتبلد االحتراق النفسي 

 إحصائيا بين االحتراق النفسي عند بعد نقص الشعور باإلنجاز الشخصي وأساليب مواجهة المشكالت.

 ملخص الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها:

إلدارة ا قد تناول انماطعضها العربية واألجنبية كان ب ل استعراض الدراسات السابقةمن خال

(، ودراسة 2100 (، ودراسة )الطعاني،2117 ودراسة )القرشي، ،(2113الصفية كدراسة )ابو صوي، 

مشكالت ضبط الصف كدراسة  تناولت بعض الدراساتو (، 2102 (، ودراسة )الكريطي،2100 )كاظم،

 العربية األولى: الدراسات(، وتم تقسيم هذه الدراسات إلى مجموعتين، المجموعة 2112 )أبو حجر،

ات العربية الدراس الثانية:واالجنبية التي تناولت أنماط وأساليب االدارة الصفية ومشكالتها، والمجموعة 

قد هدفت صفية فواالجنبية التي تناولت االحتراق النفسي. أما الدراسات التي تناولت أنماط اإلدارة ال

التعرف إلى مشكالت ضبط الصف وبعض المتغيرات كالجنس والمؤهل العلمي كما في دراسة )أبو 

ممارسة المهارات  معرفة درجة، وحاولت بعض الدراسات (2102ودراسة )مخامرة،(، 2112حجر،

 (.2100 ات الخبرة كدراسة )الطعاني،اإلدارية الصفية تبعا لمتغيرات الجنس، وسنو 

اهرة د ظمعرفة درجة تواجلدراسات التي تناولت ظاهرة االحتراق النفسي فقد هدفت الى أما ا

(، والعالقة بين ضغوط العمل في مهنة التدريس واالحتراق 2111 الحايك،)االحتراق النفسي كدراسة 

(، 2110، وعربياتالخرابشة )ودراسة (، وهدفت Jack & Jill, 2003جاك وجيل ) النفسي كدراسة

التعرف الى انتشار بعض الدراسات هدفت و  (،2117، لزيوديا)(، ودراسة 2111، القريوتي) ودراسة

، الجعبري)(، ودراسة 2101مسعود، أبو )لدى الموظفين االداريين كدراسة  ظاهرة االحتراق النفسي
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 الى تعر ف مستوى ممارسة معلمي المدارس االساسية الخاصة هدفتما الدراسة الحالية فقد (. أ2111

 نظرهم.في محافظة العاصمة عمان ألنماط االدارة الصفية وعالقته باالحتراق النفسي من وجهة 

في ينة فقد بلغت أقصى ع الدراسة،حجم العينة وأدوات  كما اختلفت الدراسات السابقة في تحديد

وروبنسون كما في دراسة بالكبورن ( معلما 81) عينةأقل بلغت و ( 2100، الطعاني) دراسة

(Blackburn & Robinson, 2008).  عينة طبقية  باختيارأما الدراسة الحالية فقد قامت الباحثة

من معلمي المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان بلغ عدد أفرادها  نسبية عشوائية

 ومعلمة.( معلما 318)

، لبياناتوسيلة لجمع ا ، االستبانةء العربية أم االجنبيةمعظم الدراسات السابقة سوا استخدمتكما 

اسات معظم الدر  واستخدمتالستبانة في الدراسة الحالية لمتغير )أنماط االدارة الصفية(، واستخدمت ا

دراسة و  (Jack & Jill 2003جاك وجيل )كأداة لجمع البيانات، كدراسة  (Maslachمقياس ماسالك )

تخدمت هذه الدراسة مقياس ماسالك (، كما اس2117، الزيودي)(، ودراسة 2110، وعربيات الخرابشة)

 كوسيلة لجمع البيانات.

قد أفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في تحديد مشكلة الدراسة وأداتيها ومناقشة النتائج و 

أسلوب تطوير مشكلة الدراسة الحالية وصياغتها ب . وفيالتي ت م التوصل إليها بنتائج الدراسات السابقة

 ئية.عينة الدراسة واإلجراءات اإلحصا واختيارداتي الدراسة، علمي، وتطوير أ
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات
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 الفصل الثالث

 واإلجراءات الطريقة

هذا الفصل على عرض لمنهج الدراسة ومجتمعها وعينتها وأداتي الدراسة، وكيفية تطويرهما  اشتمل

يجاد صدقهما وثباتهما جراءات ال وا   دراسة والمعالجات اإلحصائية للبيانات، وعلى النحو اآلتي:وا 

 :المستخدم منهج الدراسة: أوال

راسة الحالية، للد المالئمفي هذه الدراسة، بوصفه المنهج  االرتباطيالمنهج الوصفي  استخدامتم 

 التحقق من صدقها وثباتها.أن تم وسيلة لجمع البيانات بعد  االستبانة استخدامتم كما 

 :مجتمع الدراسةانيا: ث

ة في الخاص األساسيةجميع المعلمين والمعلمات العاملين في المدارس من مجتمع الدراسة  تكون

(، معلما ومعلمة موزعين على المدارس األساسية 08110، والبالغ عددهم )محافظة العاصمة عمان

راسي ربية والتعليم للعام الدالخاصة في جميع المناطق التعليمية في عمان رجوعا إلحصائية وزارة الت

 .ذلكيبين  (0(، والجدول )2101/2100)
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 (1) الجدول

محافظة العاصمة  الخاصة فيفي المدارس االساسية  تمع الدراسة من المعلمين والمعلماتع مجيتوز 

 عمان

 مديريات التربية والتعليم
 جنس المعلم

 المجموع
 أنثى ذكر

 3000 3139 001 لواء قصبة عمان
 1332 0108 0271 واء الجامعةل

 393 310 32 لواء سحاب
 2171 2238 232 لواء القويسمة
 3117 2782 220 لواء ماركا

 0170 0198 077 لواء وادي السير
 100 001 90 لواء ناعور
 2 2 1 لواء الجيزة
 1 1 1 لواء الموقر
 14015 15151 1551 المجموع

 :ثالثا: عينة الدراسة

قارنة ملقلة المعلمين والمعلمات فيها.  سحاب ولواء الجيزة ولواء الموقر كل من لواء استبعادتم 

وشملت  قية.المتبلوية الستة عينة عنقودية عشوائية في األ اختياروقد تم  األخرى.بأعدادهم في األلوية 

ولواء القويسمة ولواء الجامعة. بلغ عدد المعلمين والمعلمات فيها عملية االختيار كاًل من لواء ناعور 

عينة طبقية  اختيار( يبين ذلك. وبعد ذلك تم 2( معلما ومعلمة يمثلون مجتمع الدراسة والجدول )9103)

 ،ومعلمة( معلما 318) ، بلغ عدد أفرادهاةعشوائية نسبية حسب متغير الجنس من هذه األلوية الثالث
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 Krejcieه كريسي ومورجان )العينة من حجم المجتمع الذي أعد   ع إلى جدول تحديد حجموذلك بالرجو 

& Morgan, 1970( والجدول .)ع أفراد عينة الدراسة حسب األلوية والجنس.( يبين توز 3 

 (1الجدول )

 انعم  محافظة العاصمة في  التربية والتعليم الجنس ومديرياتالدراسة حسب  مجتمعتوزيع 

 تربية والتعليممديريات ال
 حسب األلوية

 جنس المعلم
 المجموع

 أنثى ذكر
 1332 0108 0271 لواء الجامعة
 2171 2238 232 لواء القويسمة
 100 001 90 لواء ناعور
 5119 2411 1001 المجموع

 (9الجدول )

ومديريات التربية والتعليم وفقًا لأللوية التابعة لها في محافظة  توزع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس

 العاصمة عم ان

 مديريات التربية والتعليم حسب األلوية
 جنس المعلم

 المجموع
 أنثى ذكر

 218 098 01 لواء الجامعة
 91 87 9 لواء القويسمة
 21 21 1 لواء ناعور
 904 905 09 المجموع
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 رابعا: أداتا الدراسة:

هدفت هذه الدراسة إلى تعرف مستوى ممارسة معلمي المدارس األساسية الخاصة في محافظة 

هذا الهدف  لتحقيقالعاصمة ألنماط اإلدارة الصفية وعالقته باالحتراق النفسي لديهم من وجهة نظرهم، و 

ى ممارسة معلمي المدارس األساسية الخاصة ألنماط اإلدارة الصفية، األولى لقياس مستو  األداةتم تطوير 

وفيما يأتي عرض  (Maslachفتمت ترجمتها من االحتراق النفسي الذي أعدته ماسالك ) أما األداة الثانية

 لهاتين األداتين:

 :أنماط اإلدارة الصفية استبانة: األداة األولى

 التربوي المتعلقألدب على ا اعتماداارة الصفية أنماط اإلد استبانةبتطوير قامت الباحثة 

( وقد 2100، كاظم)( ودراسة 2113، أبو صوي)والدراسات السابقة ذات الصلة مثل دراسة بالموضوع 

النمط  عدد فقرات( فقرة موزعة على ثالثة أنماط. وقد بلغ 18بصيغتها األولية من ) االستبانةتكونت 

 النمط الثالث( فقرة، وعدد فقرات 23قرات النمط الثاني )الديمقراطي( )وعدد ف ( فقرة20االول )التسلطي( )

 انماط االدارة الصفية بصيغتها األولية. استبانة( يبين 0( فقرة، والملحق )21)التساهلي( )

( الخماسي، وكانت Likertوزن متدرج وفق سلم ليكرت )االستبانة  د أعطي لكل فقرة من فقراتوق

( خمس درجات والبديل ئمًا، غالبًا، أحيانًا، نادرًا، أبدًا، وقد أعطي البديل )دائماً أبدال اإلجابة هي: دا

 ، والبديل )أحيانًا( ثالث درجات، والبديل )نادرًا( درجتين، والبديل )أبدًا( درجة واحدة.( أربع درجات)غالباً 
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 :"استبانة أنماط اإلدارة الصفية" :األولىصدق اداة الدراسة 

ولية على بصورتها األ توزيع االستبانة قامت الباحثة ب، الظاهري لالستبانةدق صالللتأكد من 

 ، وجامعة الزيتونةمعة الشرق األوسط التدريس والعاملين في جااثنى عشر محكمًا من أعضاء هيئة 

 كما هو مبين في ،(جامعة األنروا)، وجامعة اإلسراء الخاصة، وكلية العلوم التربوية واآلداب األردنية

فيها، ومدى صالحية الفقرات للمجاالت التي وضعت  انتماءوذلك للحكم على مدى   (،2الملحق )

لت على موافقة حص يل، والتعديل المقترح، وتم اإلبقاء على الفقرات التيي بحاجة إلى تعدالفقرات، وهل ه

لى عالمحكمون  اقترحهاالتي  حثة بإجراء التعديالت الالزمة( من المحكمين فأكثر، وقامت البا81%)

فقرة.  (11) بصيغتها النهائية على االستبانة حذفها، واشتملتأو صياغتها، أو  تعديلها،من حيث الفقرات 

 ( يبين األداة بصيغتها النهائية.3صادقة. والملحق ) االستبانة تُعد وبذلك

 أنماط اإلدارة الصفية: استبانة" ثبات أداة الدراسة االولى:

داة الدراسة األولى، )استبانة اإلدارة الصفية( بطريقتين : الطريقة األولى تم التأكد من ثبات أ

معلمًا (  21من خالل عينة استطالعية مكونة من )  (test-retest) )االختبار واعادة االختبار( 

من خارج عينة الدراسة، حيث طبقت االستبانة على أفرادها وبعد مرور  أسبوعين تم إعادة تطبيق  ومعلمة

ستبانة على أفراد العينة أنفسهم،  وتم حساب معامل االرتباط بين التطبيقين األول والثاني باستخدام اال

( وقد اعتبرت هذه 1.89( و ) 1.83معامل ارتباط بيرسون ، وكانت قيم معامل االرتباط  تتراوح بين )

 القيم. ( يبين هذه 1، والجدول )(Nunally, 1994)القيم مناسبة ألغراض هذه الدراسة  
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 (1الجدول )

 قيم معامالت الثبات الستبانة )انماط االدارة الصفية(

 

 

لالتساق الداخلي، وقد تراوحت قيم  ألفا- كرونبا معادلة  وفي الطريقة الثانية جرى استخدام

 ( يبين ذلك.0( والجدول )1.91الى  1.79لمجاالت االستبانة ما بين ) الداخليساق معامل االت

 (5الجدول )

 .ألفا-كرونبا قيم معامل االتساق الداخلي لمجاالت استبانة )انماط اإلدارة الصفية( باستخدام معادلة 

 النفسي: لالحتراق( Maslach) مقياس ماسالكاستبانة : اداة الدراسة الثانية

 Maslach Burnoutالنفسي ) لالحتراقMaslach مقياس ماسالك ت ترجمة استبانة تم

Inventory ):المكونة من ثالثة مجاالت وهي 

 Emotional Exhaustion  ياالنفعالُبعد اإلجهاد  -

 Depersonalization اعرُبعد تبلد المش -

 Reduced Feeling of Accomplishmentُبعد نقص الشعور باإلنجاز    -

 معامل ارتباط بيرسون المجال التسلسل
 1.81 التسلطي 0
 1.83 الديمقراطي 2
 1.89 التساهلي 3

 معامل االتساق الداخلي المجال التسلسل
 1.79 التسلطي 0
 1.82 الديمقراطي 2
 1.91 التساهلي 3
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مون به اء العمل الذي يقو المعلمين من جر الذي يصيب  االنفعالييقيس البعد األول الشعور باإلجهاد 

لدى المعلمين  ولديتالشعور السلبي الذي  الذي يقيس، ويقيس الُبعد الثاني تبلد المشاعر، طلبتهملخدمة 

اءة لدى ، ويعني نقص الشعور بالكفلُبعد الثالث نقص الشعور باإلنجاز، في حين يقيس اطلبتهمنحو 

 دم الرضا عن إنجازهم في أعمالهم.والشعور بع ، وتطور الميل السلبي لديهم في تقويم ذواتهم،المعلمين

فقراته  ، وقد ُبنيتنحو مهنتهد ( فقرة، تتعلق بشعور الفر 22من ) (Maslach)يتكون مقياس ماسالك 

فقرة المهنية، وُيطلب من المفحوص أن يستجيب مرتين لل واتجاهاتهعلى شكل عبارات تقيس مشاعر الفرد 

 الواحدة، األولى تشير إلى مرات تكرار هذا الشعور، أما الثانية فتشير إلى شدة هذا الشعور عندما يحدث.

لى عندما ال يمارس الفرد الخبرة الشعورية( إ) (صفر) ر منالتكرالفقرات التي تدل على وقد تدرجت ا

على  الدرجات اآلتية االستجاباتتأخذ  وبذلك (.( )عندما يمارس الفرد الخبرة الشعورية يومًيا1الدرجة )

مرات  ةدع –ال شيء ) ما بينالمفحوص على كل فقرة  استجابة(. فتتراوح 1-0-1-3-2-0-1التوالي )

ي األسبوع ات قليلة فمر  –سبوع رة في األم –ليلة في الشهر ق مرات –الشهر ل في قمرة أو أ –ة في السن

 يوميًا(. –

( على النحو 7-1فقرة من )المفحوص على كل  استجابة، فتتراوح دةش  الأما الفقرات التي تدل على 

 ديدش –شديد  –نوعا ما  شديد - متوسط –ضعيف نوعا ما  – ضعيف -جداضعيف  – ال شيءاآلتي )

( على أن )شدة 7. في حين تدل الدرجة )الشدة(خلو الشعور من  )علىجدًا( إذ تدل الدرجة صفر 

 الشعور قوية جدًا(.
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ثالثة على كل ُبعد من األبعاد ال لى درجات مرتفعةووفقًا لهذا المقياس فإن األفراد الذين يحصلون ع

ي، عاني أو ال يعاني من االحتراق النفسي ي، كما أن الفرد ال ُيصنف على أنهيعانون من االحتراق النفس

على أساس درجة االحتراق النفسي عنده تتراوح بين مرتفعة أو متوسطة أو متدنية. ووفقًا  لكنة ُيًصنف

عد ك يُ الثة، فذللهذا المقياس فإن األفراد الذين يحصلون على درجات مرتفعة على كل من األبعاد الث

 ذلك.   ( يوضح 1والجدول ) حتراق النفسي.أنهم يعانون من اال مؤشرًا كافيا على

 (0الجدول )

 وكيفية قياسها سالك على األبعاد الثالثة ودرجاتهتوزيع مقياس ما

 عدد الفقرات األبعاد
 مرتفع متوسط منخفض

 شدة تكرار شدة تكرار شدة تكرار
 ≥31 ≥31 39-21 29-08 ≤ 20 ≤07 9 االنفعالي جهاداإل

 ≤33 ≥02 39-31 00-1 ≤1 ≤0 0 تلبد المشاعر
 ≤31 ≤33 13-37 39-31 ≥11 ≥11 8 نقص الشعور باإلنجاز

من أبعاد االحتراق النفسي الثالثة في مقياس ماسالك  وقد جاءت الفقرات التي تقيس كل ُبعد

(Maslach) ( فقرات لُبعد تبلد 0، و)االنفعالياإلجهاد  ( فقرات لُبعد9توزيعا عشوائيا، بمعدل) موزعة

 ( يوضح ذلك.7والجدول ) .( فقرات لبعد الشعور باإلنجاز8و) المشاعر،

 

 

  



77 

 
 

 (2جدول )ال

 النفسي الثالثة االحتراقعلى أبعاد  Maslachتوزيع فقرات مقياس ماسالك 

 االحتراق النفسي": استبانة" :صدق أداة الدراسة الثانية

ا بصيغتها ، تم توزيع نسخ منهالدراسة ومالءمتها لعينةترجمة استبانة االحتراق النفسي  للتأكد من

امعة ج، و العاملين في جامعة الشرق األوسط من أعضاء هيئة التدريس محكما عشر إثنياألولية على 

و مبين ، كما هالزيتونة االردنية، وجامعة اإلسراء الخاصة، وكلية العلوم التربوية واآلداب جامعة االنروا 

للمجاالت التي وضعت فيها، ومدى الفقرات  وانتماءدقة الترجمة (، وذلك لبيان مدى 2في الملحق )

الزمة التي الت اليصالحية هذه الفقرات وهل هي بحاجة إلى تعديل، والتعديل المقترح، وتم إجراء التعد

مع  تعديل ترجمة بعض الفقرات لتتناسب المحكمينعلى الفقرات، واقترح بعض من  المحكمون اقترحها

 يبين األداة بصيغتها النهائية.( 0والملحق )األسس التربوية للمجتمع األردني، 

 النفسي": االحتراق استبانة" ثبات اداة الدراسة الثانية:

تم التأكد من ثبات أداة الدراسة الثانية، )استبانة االحتراق النفسي( بطريقتين : الطريقة األولى 

ة مكونة من ن خالل التطبيق على عينة استطالعيوذلك م (test-retest) )االختبار واعادة االختبار( 

من خارج عينة الدراسة،، حيث طبقت االستبانة على أفرادها وبعد مرور  أسبوعين  معلما  ومعلمة(  21)

 المجموع أرقام الفقرات أبعاد االحتراق النفسي
 فقرات 9 21 – 01 – 01 – 03 – 8 – 1 – 3 – 2 – 0 اإلجهاد االنفعالي

 فقرات 0 22 – 00 – 00 – 01 – 0 عرتبلد المشا
 فقرات 8 20 – 09 – 08 – 07 – 02 – 9 – 7 – 1 باإلنجازنقص الشعور 

 فقرة 22  المجموع الكلي
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ألول ،  وتم حساب معامل االرتباط بين التطبيقين اأنفسهم أفراد العينة بانة علىجرى إعادة تطبيق االست

( 1.87( و ) 1.81بين )رتباط  تتراوح ، وكانت قيم معامل االرتباط بيرسونوالثاني باستخدام معامل ا

 ( يبين هذه القيم.8، والجدول )(Nunally, 1994)هذه القيم مناسبة ألغراض هذه الدراسة وقد ُعد ت 

 (4) الجدول

 قيم معامالت الثبات الستبانة )االحتراق النفسي(

 

 

 لالتساق الداخلي، وقد تراوحت قيم ألفا – كرونبا ي الطريقة الثانية جرى استخدام معادلة وف

 ( يبين ذلك.9( والجدول )1.81الى  1.78لمجاالت االستبانة ما بين ) الداخليمعامل االتساق 

 (5) الجدول

 .لفاأ-كرونبا معادلة  النفسي( باستخدامقيم معامل االتساق الداخلي لمجاالت استبانة )االحتراق 

 

  

 معامل ارتباط بيرسون المجال التسلسل
 1.81 التكرار  0
 1.87 الشدة  2

 معامل االتساق الداخلي المجال التسلسل
 1.81 التكرار  0
 1.78 الشدة  2



79 

 
 

 إجراءات الدراسة:خامسا: 

 قامت الباحثة باإلجراءات اآلتية:بعد تحديد مجتمع الدراسة واختيار عينتها 

 انماط اإلدارة الصفية. استبانةإعداد  -

 النفسي. االحتراق استبانةترجمة  -

لى مديرية لواء الجامعة كما ه إجيل مهمة من جامعة الشرق األوسط مو  لى كتاب تسهالحصول ع -

 (.1في الملحق )

ه إلى مديرية  -  لواء القويسمهالحصول على كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط موج 

 (.0كما في الملحق )

ه إلى مديرية لالحصول على كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األ -  واء ناعور كماوسط موج 

 (.1في الملحق )

ا في التابعة لها كملحصول على كتاب تسهيل مهمة من مديرية تربية القويسمة إلى المدارس ا -

 (.7الملحق )

الجامعة إلى المدارس التابعة لها كما في الحصول على كتاب تسهيل مهمة من مديرية تربية  -

 (.8الملحق )

ة ناعور إلى المدارس التابعة لها كما في ربيالحصول على كتاب تسهيل مهمة من مديرية ت -

 (.9الملحق )

 النفسي على أفراد العينة. واالحتراقأنماط اإلدارة الصفية  استبانتي تم توزيع -

 (.%011) االسترجاعمن تعبئتها وكانت نسبة  االنتهاءبعد  االستباناتتم جمع  -



80 

 
 

محافظة العاصمة ألنماط للتعرف إلى مستوى ممارسة معلمي المدارس األساسية الخاصة في  -

 تم اعتماد المعادلة اآلتية: االحتراق النفسي  ومستوى اإلدارة الصفية

 

1.33 =
4

3
=

1 − 5

3
=
القيمة الدنيا للبديل − القيمة للعليا للبديل

عدد المستويات
 

  2.33 - 0من  بذلك يكون المستوى المنخفضو 

 3.17=  0.33+  2.31من  ويكون المستوى المتوسط

 0.11 - 3.18من توى المرتفع والمس

 :المعالجات اإلحصائية: سادسا

تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية عن السؤالين األول والثاني لإلجابة 

 والرتب والمستوى.
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الرجوع إلى الجداول ( و Person)تم استخدام معامل بيرسون ث لإلجابة عن السؤال الثال

 .االرتباطداللة قيمة معامل عرف اإلحصائية لت  

 ة:الوسائل اإلحصائية اآلتية وفقا لمتغيرات الدراس استخدمتن السؤالين الرابع والخامس لإلجابة ع

 ستقلتين فيما يتعلق بمتغير الجنس.( لعينتين مt-testاستخدام االختبار التائي ) -

 .والمؤهل العلمي فيما يتعلق بمتغيري الخبرة One way anova))تحليل التباين األحادي  -

 .الخبرةلتعرف عائدية الفروق تبعا لمتغير ( Sheffe test) شيفيه اختبار استخدام -

ثبات أداتي  ( إليجادCronbach Alpha) ألفا ومعادلة كرونبا بيرسون،  ارتباطمعامل  استخدام -

 معامل االتساق الداخلي.و  الدراسة،
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 الرابعالفصل 

 نتائج الدراسة
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 الرابعالفصل 

 نتائج الدراسة

 :في ضوء أسئلتها وعلى النحو اآلتيتناول هذا الفصل عرضًا لنتائج الدراسة 

اواًل: النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول، الذي نصه: ما مستوى ممارسة معلمي المدارس 

يمقراطي، والدالتسلطي، نماط اإلدارة الصفية )في محافظة العاصمة عمان أل الخاصة األساسية 

 والتساهلي( من وجهة نظرهم؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى 

ممارسة انماط االدارة الصفية من وجهة نظر المعلمين، حسب المجاالت مرتبة تنازليا والدرجة الكلية، 

 ( يبين ذلك.01) والجدول

 )10 (الجدول

ة نظر من وجهنماط اإلدارة الصفية والمستوى أل سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبالمتو 

 معلمي المدارس االساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان.

 المستوى الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي النمط الرقم
 مرتفع 0 1.11 3.19 الديمقراطي 0
 متوسط 2 1.17 2.01 التسلطي 2
 متوسط 3 1.19 39.2 التساهلي 3

رتبة االولى بمتوسط حسابي الى ان النمط "الديمقراطي" جاء بال (01تشير النتائج في الجدول )

(، 2.01(، وبمستوى مرتفع، يليه النمط "التسلطي" بمتوسط حسابي )1.11(، وانحراف معياري )3.19)
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الرتبة الثالثة النمط "التساهلي " بمتوسط حسابي ( وبمستوى متوسط، وجاء في 1.17وانحراف معياري )

 ( وبمستوى متوسط.1.19معياري ) وانحراف( 2.39)

 أما بالنسبة لفقرات كل نمط فكانت النتائج على النحو اآلتي:

 :)الديمقراطي(النمط  .1

 لتم ايجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والمستوى لفقرات هذا النمط والجدو 

 ( يبين ذلك   00)

 (11) الجدول

ارس لمعلمي المد والمستوى للنمط الديمقراطي ية واالنحرافات المعيارية والرتبالمتوسطات الحساب

 االساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان مرتبة تنازليًا.

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى الرتبة

 مرتفع 0 0.80 4.42 معلم والطالب يسودها االحترامالعالقة بين ال 20
 مرتفع 2 1.11 4.25 رات التي تطرأ على طلبته في المراحل النمائيةيعي المعلم التغي 21
 مرتفع 3 1.09 4.15 يفسح المعلم المجال لجميع الطلبة بالمشاركة بالتعلم 20
 مرتفع 1 1.14 4.09 يحرص المعلم على ايجاد جو مفعم بالطمأنينة 23
 مرتفع 0 1.34 4.07 يثمن المعلم النشاط األكاديمي لطلبته 32
 مرتفع 1 1.20 4.06 يستثمر المعلم طاقات طلبته ليوجهها نحو األفضل 31
 مرتفع 7 1.01 4.05 الصف إلدارةيمتلك المعلم المهارات االساسية  31
 مرتفع 8 1.07 4.04 يتميز المعلم بالتسامح مع طلبته 33
 مرتفع 9 1.22 3.96 حبب المعلم طلبته للعمل مما يدفعهم إلى التعاون المثمر مع بعضهم بعضاً ي 03
 مرتفع 01 1.36 3.92 يقدم المعلم الحوافز المعنوية لتعزيز سلوك الطلبة اإليجابي 11
 مرتفع 00 1.01 3.88 يهتم المعلم بالمتغيرات المستجدة ذات العالقة بالعملية التربوية 10
 مرتفع 02 90. 3.83 هتم المعلم بتنظيم البيئة الصفية لتسهيل عملية التعلم والتعليمي 01
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 مرتفع 03 1.17 3.69 يشجع المعلم طلبته على االعمال االبتكارية 21
 توسطم 01 1.24 3.55 يكون المعلم موضوعيا في معالجة مشكالت طلبته 21
 متوسط 00 1.25 3.52 يتيح المعلم لطلبته ممارسة الحرية الفكرية 07
 متوسط 01 96. 3.51 االتصال بين المعلم وطلبته عادة ما يكون مفتوحا 23
 متوسط 07 1.03 3.50 يهتم المعلم بوضع خطة لتقويم مدى تقدم طلبته نحو تحقيق األهداف. 09
 متوسط 07 1.04 3.50 يعطي المعلم الفرصة لطلبته لممارسة النقد الموضوعي 32
 متوسط 09 1.04 3.25 م طلبته في تقويم مسيرتهم العلميةيشرك المعل 01
 منخفض 21 1.06 2.19 يشرك المعلم طلبته في رسم الخطط الدراسية 0

 مرتفع  1.11 3.19 الدرجة الكلية                              

لغ ( أن مستوى ممارسة المعلمين للنمط الديمقراطي كان مرتفعًا إذ ب00يتبين من الجدول )

(، وجاءت فقرات هذا المجال في المستويات المرتفعة 1.11( بانحراف معياري )3.19الحسابي ) متوسطة

( التي تنص على " العالقة بين المعلم وطلبته 2والمتوسطة والمنخفضة، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة )

ى مرتفع، وفي الرتبة (، وبمستو 1.81( وانحراف معياري )1.12يسودها االحترام " بمتوسط حسابي )

( التي تنص على " يعي المعلم التغييرات التي تطرأ على طلبته في المراحل 00الثانية جاءت الفقرة )

 قبل بمستوى مرتفع، وجاءت في الرتبة(، و 0.00( وانحراف معياري )1.20النمائية  "بمتوسط حسابي )

بي تقويم مسيرتهم العلمية"، بمتوسط حسا( التي تنص على "يشرك المعلم طلبته في 01األخيرة الفقرة )

 ( التي تنص على " يشرك المعلم0ة )( وبمستوى متوسط، وجاءت الفقر 0.11( وانحراف معياري )3.20)

( 0.11( وانحراف معياري )2.09طلبته في رسم الخطط الدراسية " بالرتبة األخيرة، بمتوسط حسابي )

 وبمستوى منخفض.
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 النمط )التسلطي(. .2

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والمستوى لفقرات هذا النمط والجدول تم إيجاد

 ( يبين ذلك.02)

 (11) الجدول

س لمعلمي المدار والمستوى للنمط التسلطي  ية واالنحرافات المعيارية والرتبالمتوسطات الحساب

 االساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان مرتبة تنازليًا.

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى الرتبة

 مرتفع 0 0.80 4.17 يفرض المعلم األسلوب الذي يراه مناسبا حول مسار الحصة 1
 مرتفع 2 1.11 3.82 يركز المعلم على نتائج الطلبة 03

8  
اء ر غة الخطة التدريسية دون الرجوع آليتحكم المعلم بصيا

 طلبته.
 توسطم 3 1.09 3.67

 متوسط 1 1.14 2.87 يسود التعلم الفردي التنافسي بين الطلبة بهدف تجنب العقاب 08
 متوسط 0 1.34 2.84 يسود تركيز المعلم على الجوانب المعرفية فقط 09
 متوسط 1 1.20 2.61 يركز المعلم على حشو أدمغة الطلبة بالمعلومات 9
 متوسط 7 1.01 2.60 يستبد المعلم برايه 0
 متوسط 8 1.07 2.59 طلبته عليه اعتمادا كليا اعتماديفضل المعلم  7

01 
انخفاض درجة دافعية الطلبة للتعلم بسبب أساليب تدريس 

 متوسط 9 1.22 2.58 المعلم

21 
يرى المعلم النجاح في عدم تفاعل طلبته داخل الغرفة الصفية 

 خوفا من إحداث الفوضى
 متوسط 01 1.36 2.50

 متوسط 00 1.01 2.49 لم إلى استخدام االساليب التقليدية في التدريسيميل المع 02
 متوسط 02 90. 2.33 يستخدم المعلم أساليب التهديد للطلبة 2

01 
يؤدي ضغط المعلم على طلبته إلى ممارسة أنماط سلوكية 

 سلبية
 منخفض 03 1.17 2.30

 فضمنخ 01 1.24 2.27 ال يعير المعلم انتباها لمشكالت طلبته 0
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 منخفض 00 1.25 2.14 ال يؤمن المعلم بالثواب ظنا منه أنه يفسد طلبته 1
 منخفض 01 961. 2.11 ضعف التفاعل بين المعلم وطلبته 3
 منخفض 07 1.03 2.00 قلة استخدام المعلم ألساليب التعزيز اإليجابية لطلبته 07
 منخفض 08 1.04 1.91 يضع المعلم اختبارات تتسم بالشدة للنيل من طلبته 00
 منخفض 08 1.06 1.83 يتسم أسلوب المعلم التدريسي بالضعف 01
 منخفض 21 831. 1.61 يسود جو من الكراهية بين المعلم وطلبته 00

 متوسط 1.17 2.01 الدرجة الكلية                                      

سطه إذ بلغ متو  لطي كان متوسطاً معلمين للنمط التس( أن مستوى ممارسة ال02يتبين من الجدول )

(، وجاءت فقرات هذا المجال في المستويات المرتفعة، 1.17( بانحراف معياري )2.01الحسابي )

( التي تنص على " يفرض المعلم األسلوب 01والمتوسطة والمنخفضة، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة )

(،وبمستوى 1.81( وانحراف معياري )1.07الذي يراه مناسبا حول مسار الحصة " بمتوسط حسابي )

( التي تنص على " يركز المعلم على نتائج الطلبة " بمتوسط 37مرتفع، وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة )

( التي تنص على "يتسم 28( وبمستوى مرتفع، وجاءت الفقرة )0.00( وانحراف معياري )3.82حسابي )

( وانحراف معياري 0.83بمتوسط حسابي ) بل االخيرة،بالضعف" بالرتبة قالتدريسي  أسلوب المعلم 

( التي تنص على " يسود جو من الكراهية بين المعلم 13( وبمستوى منخفض وجاءت الفقرة )0.11)

 ( وبمستوى منخفض.1.83( وانحراف معياري )0.10بي )وطلبته " بالرتبة األخيرة، بمتوسط حسا

 النمط )التساهلي(. .3

ابية واالنحرافات المعيارية والرتب والمستوى إلجابات المعلمين عن فقرات تم إيجاد المتوسطات الحس

 ( يبين ذلك.03) هذا المجال، والجدول
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 (19) الجدول

س لمعلمي المدار  لمعيارية والرتب والمستوى للنمط التساهليالمتوسطات الحسابية واالنحرافات ا

 .االساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان مرتبة تنازلياً 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المستوى الرتبة المعياري

 متوسط 0 1.22 3.24 يعمل المعلم على حل مشكالت طلبته بشكل جزئي 11
 متوسط 2 0.90 3.22 يترك المعلم الحرية لطلبته التخاذ القرارات 12
 متوسط 3 1.35 2.89 نادرا ما يتدخل المعلم في توجيه طلبته 13
 متوسط 1 1.26 2.82 يتردد المعلم بتقديم تغذية راجعة لطلبته عن نتائج عملهم 18
 متوسط 0 1.07 2.78 ضعف المستوى األكاديمي لطلبته 02
 متوسط 1 1.04 2.76 ضعف التزام الطلبة بتأدية الواجبات الصفية 01
 متوسط 7 1.30 2.70 بشكل جماعي باإلجابةيسمح المعلم للطلبة  07
 متوسط 8 1.06 2.53 مزاج المعلم في تعامله مع طلبته بالتقلبيتسم  17

60 
يقضي الطلبة معظم وقتهم يسألون عن المعلومات بدل 

 االنشغال بالعمل
 متوسط 9 95. 2.39

 منخفض 01 1.07 2.26 هلطلبت الخاطئقلة اهتمام المعلم بتعديل السلوك  58
 منخفض 00 1.25 2.22 مكانة المعلم لدى طلبته ضعيفة 59
 منخفض 00 1.12 2.22 يمنح المعلم طلبته الحرية الكاملة التي تصل للتسيب 50
 منخفض 03 1.08 2.17 يتردد المعلم في اتخاذ القرار على مستوى الصف 46
 منخفض 01 1.08 2.11 يضع المعلم طلبته في حيرة من امرهم 45
 منخفض 00 93. 1.99 تسير االنشطة الصفية من غير نظام 41
 منخفض 01 1.07 1.99 ضعف مقدرة المعلم في تحقيق األهداف التعليمية 53
 منخفض 07 1.16 1.93 المعلم عن الحضور الى صفه باستمرار تأخر 55
 منخفض 08 0.86 1.88 ضعف مقدرة المعلم على التخطيط لعمله 49
 منخفض 08 0.97 1.88 قلة اهتمام المعلم لما يجري داخل الغرفة الصفية 01
 منخفض 21 0.96 1.76 إدارة المعلم للصف تتسم بعدم التوازن 33

 متوسطة 1.19 2.39 الدرجة الكلية
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( أن مستوى ممارسة المعلمين للنمط )التساهلي( كان متوسطًا، إذ بلغ  03يتبين من الجدول )

ن، (، وجاءت فقرات هذا المجال في المستويي1.19( بانحراف معياري )2.39المتوسط الحسابي )

( التي تنص على " يعمل المعلم على حل 02المتوسط والمنخفض، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة )

( وبمستوى متوسط ، 0.22( وانحراف معياري )3.21مشكالت طلبته بشكل جزئي" بمتوسط حسابي )

 لقرارات"،( التي تنص على " يترك المعلم الحرية لطلبته التخاذ ا1وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة )

( وبمستوى متوسط، وجاءت في الرتبة قبل االخيرة 1.91( وانحراف معياري )3.22بمتوسط حسابي )

( التي تنص على 18)( التي تنص على "ضعف مقدرة المعلم على التخطيط لعمله والفقرة 27)الفقرة 

 (1.81)  معياريين ينف( وانحرا0.88"قلة اهتمام المعلم لما يجري داخل الغرفة الصفية" بمتوسط حسابي )

( التي تنص على " 33وفي الرتبة األخيرة جاءت الفقرة ) وبمستوى منخفض، ( على التوالي1.97و )

( وبمستوى 1.91( وانحراف معياري )0.71إدارة المعلم للصف تتسم بعدم التوازن" بمتوسط حسابي )

 منخفض.

مي ذي نصه: ما مستوى االحتراق النفسي لدى معلثانيًا: النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني، ال

 في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظرهم؟الخاصة المدارس األساسية 

لإلجابة عن هذا السؤال تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والمستوى 

من  "اإلنجازبنقص الشعور و  لمشاعر"، "" تب لد او "،وتكراره االنفعالياالجهاد  تراق النفسي "ألبعاد االح

 (MBI)، وجرى مقارنتها مع القيم المعيارية المعتمدة لمقياس ماسالك لالحتراق النفسي حيث التكرار والشدة

 (.01والمبينة في الجدول )
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 (11) جدولال

 النفسي وشدته لتكرار االحتراقمعايير مقياس ماسالك بأبعاده الثالثة 

 مرتفع متوسط منخفض جال الم البعد

 اإلجهاد االنفعالي
 ≥31 29-08 ≤07 التكرار

 ≥11 39-21 ≤ 20 الشدة

 تبلد المشاعر
 ≥02 00-1 ≤0 التكرار

 ≤33 39-31 ≤1 الشدة

 نقص الشعور باإلنجاز
 ≤33 39-31 ≥11 التكرار

 ≤31 13-37 ≥11 الشدة

تراق االح ألبعادوالمستوى  ( يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية00والجدول )

ة الخاصة في محافظة العاصمة عمان، من حيث النفسي من وجهة نظر المعلمين في المدارس األساسي

 الشدة والتكرار.
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 (15( الجدول

دة بعاد االحتراق النفسي حسب )الشفات المعيارية والرتب والمستوى ألالمتوسطات الحسابية واالنحرا

علمين في المدارس االساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان مرتبة من وجهة نظر المتكرار( وال

 .تنازلياً 

االنحراف  المتوسط الحسابي الٌبعد مجالال الرقم
 المستوى الرتبة المعياري

1 
 الشدة

 تب لد المشاعر
1.33 0.11 

0 
 منخفض

 منخفض 1.09 4.31 التكرار

2 
نقص الشعور  الشدة

 باإلنجاز
3.31 1.93 

2 
 مرتفع

 مرتفع 0.87 3.44 التكرار

3 
 الشدة

 االجهاد االنفعالي
2.90 1.89 

3 
 منخفض

 منخفض 0.81 3.02 التكرار

 الدرجة الكلية
3.10 0.76 

 
 منخفض

 منخفض 0.70 3.47

( أن المتوسط الحسابي لالحتراق النفسي للدرجة الكلية وفقًا للشدة بلغ 00ُيالحظ من الجدول )

أما بالنسبة  (.1.71معياري ) وبانحراف( 3.17( ووفقا للتكرار بلغ )1.71معياري )( بانحراف 3.10)

ألبعاد االحتراق النفسي، فقد جاءت الشدة والتكرار لبعد "تبلد المشاعر" بالرتبة االولى بمتوسطين حسابين 

 وجاءت ( على التوالي وبمستوى منخفض.0.19) و( 0.11( وانحرافين معياريين )1.30( و)1.33)

(، 3.11( و)3.31" بالرتبة الثانية، بمتوسطين حسابيين )باإلنجاز"نقص الشعور  والتكرار لبعدالشدة 

أما الش دة والتكرار "لبعد االجهاد  مرتفع،( على التوالي وبمستوى 1.87( و)1.93وانحرافين معياريين )

( وانحرافين 3.12( و )2.90حصلتا على الرتبة الثالثة واالخيرة بمتوسطين حسابين ) " فقداالنفعالي
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ول ماسالك في الجد لمعايير مقياسوفقا  منخفض،( على التوالي وبمستوى 1.80( و )1.89معياريين )

(01.) 

 أما بالنسبة لفقرات كل ُبعد فكانت النتائج على النحو اآلتي:

 :اواًل: ُبعد )تبلد المشاعر(

د تب والمستوى لفقرات ُبعد "تبل  تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والر 

 ( يبين ذلك.01المشاعر" لكل من الش دة والتكرار والجدول )

 (10) الجدول

)تبلد  دالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والمستوى )للشدة والتكرار( لفقرات ُبع

 المشاعر( مرتبة تنازلياً 

رقم 
 الفقرة الفقرة

 الشدة
مستوى 
 الشدة

 ارالتكر 
مستوى  الرتبة

متوسط  التكرار
 حسابي

انحراف 
 معياري

متوسط 
 حسابي

انحراف 
 معياري

 متوسط 0 0.19 0.20 منخفض 0.83 5.12 أشعر بأنني أتعامل مع الطلبة وكأنهم أشياء 0

لدي انطباع أن طلبتي يجعلونني مسؤوال عن  22
 بعض مشكالتهم

 منخفض 2 0.80 4.71 منخفض 0.70 4.96

 منخفض 3 0.17 1.18 منخفض 2.01 4.36 ت مباليا لما يحدث لبعض طلبتيلس 00

01 
أصبحت غير حساس مع األخرين منذ قيامي 

 بالعمل
 منخفض 1 2.07 3.46 منخفض 2.12 3.74

 منخفض 0 0.83 3.37 منخفض 2.10 3.41  بال  أخشى أن يجعلني عملي شخصا غير م 00
 منخفض  0.19 1.30 منخفض 0.11 1.33 الدرجة الكلية             
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 أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لبعد "تبلد المشاعر" الى (01تشير النتائج في الجدول )

( بانحراف معياري 1.30، وحسب التكرار بلغ )(0.11)( بانحراف معياري 1.33حسب الشدة بلغ )

لبة بأنني أتعامل مع الط أشعر " على وبمستوى منخفض لكل منهما. وجاءت الفقرة التي تنص (0.19)

بينما  (،0.83)( بانحراف معياري 0.02بالرتبة االولى إذ بلغ المتوسط الحسابي لشدتها ) "وكأنهم أشياء

وبمستوى منخفض للش دة ومستوى  (0.19)معياري  ( بانحراف0.20بلغ المتوسط الحسابي لتكرارها )

" بالرتبة ى أن يجعلني عملي شخصا غير مبال  أخش على " ( التي تنص00متوسط للتكرار. وجاءت الفقرة )

ومتوسط حسابي للتكرار بلغ  (2.10( وانحراف معياري )3.10بمتوسط حسابي للش دة بلغ ) االخيرة،

 وبمستويين منخفضين للشدة والتكرار. (0.83)( بانحراف معياري 3.37)

 ":باإلنجازبعد: "نقص الشعور 

 ت المعيارية والرتب والمستوى للشدة والتكرار لفقراتتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافا

 ذلك. ( يبين07) هذا البعد والجدول
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 (12جدول )ال

جاز" لكل نلفقرات بعد "نقص الشعور باإلوالمستوى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 

 من الشدة والتكرار مرتبة تنازليًا.

 الفقرة رقم الفقرة
 الشدة

مستوى 
 دةالش

 التكرار
 مستوى الرتبة

متوسط  التكرار
 حسابي

انحراف 
 معياري

متوسط 
 حسابي 

انحراف 
 معياري

 مرتفع 0 0.19 5.11 مرتفع 0.19 5.23 أعالج المشكالت العاطفية بكل هدوء في عملي 20

08 
أشعر باالنتعاش عندما أكون على مقربة من 

 طلبتي
 مرتفع 2 0.00 4.92 مرتفع 0.11 4.97

 مرتفع 3 0.00 4.91 مرتفع 0.10 4.96 لدي المقدرة على تهيئة جو مريح لطلبتي 07
 مرتفع 1 2.13 4.13 مرتفع 0.91 4.51 أنجز كثيرا من األشياء القيمة في عملي 09

9 
أشعر بأني لدي تأثير إيجابي في التعامل مع 

 مرتفع 0 2.00 3.24 مرتفع 2.09 3.19 اآلخرين من خالل عملي

 مرتفع 1 2.18 1.95 مرتفع 2.17 2.38 سهولة من فهم ما يشعر به طلبتياتمكن ب 1
 مرتفع 7 0.81 1.10 مرتفع 0.12 1.24 أشعر بأنني مفعم بالطاقة 02
 مرتفع 8 0.81 1.06 مرتفع 0.87 1.10 أهتم بمشكالت طلبتي بفعالية عالية 7

 مرتفع  1.87 3.11 مرتفع 1.93 3.31 الدرجة الكلية          

( أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لبعد "نقص الشعور 07ظهرت النتائج في الجدول )أ

( بانحراف 3.11( وحسب التكرار بلغ )1.93( بانحراف معياري )3.31" بلغ حسب الشدة )باإلنجاز

أعالج  ( التي تنص على "20وجاءت الفقرة ) والتكرار.وبمستوى مرتفع لكل من الشدة  (1.87معياري )

( وانحراف معياري 0.23" بالرتبة االولى بمتوسط حسابي للشدة بلغ )شكالت العاطفية بكل هدوء في عمليالم

وبمستوى مرتفع لكل من  (0.19( بانحراف معياري )0.00(، وبمتوسط جسابي للتكرار بلغ )1.49)

بي الخيرة بمتوسط حسا" بالرتبة اأشعر بأنني أودي عملي بجد ( التي تنص "7الشدة والتكرار، وجاءت الفقرة )
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( 0.81)وانحراف معياري  (0.11)للتكرار وبمتوسط حسابي  (0.87)( وانحراف معياري 0.01للشدة )

 وبمستويين منخفضين لكل من الشدة والتكرار.

 االجهاد االنفعالي بعد:

ول دتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والمستوى لفقرات هذا البعد والج

 ( يبين ذلك.08)

 (14) الجدول

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والمستوى لفقرات بعد "االجهاد االنفعالي" لكل من 

 الشدة والتكرار مرتبة تنازليا.

 الفقرة رقم الفقرة
 الشدة

مستوى 
 الشدة

 التكرار
مستوى  الرتبة

متوسط  التكرار
 حسابي

انحراف 
 معياري

 متوسط
 حسابي

انحراف 
 معياري

 منخفض 0 0.13 4.87 منخفض 0.30 5.12 أشعر بأنني في نهاية طريق مسدود 21
 منخفض 2 0.13 843. منخفض 0.71 4.79 أشعر بنفاذ صبري في نهاية يوم عملي 2

01 
االحتكاك المباشر مع اآلخرين يسبب لي كثيرا من 

 التوتر
 منخفض 3 0.12 4.67 منخفض 0.70 4.67

 منخفض 1 0.90 3.72 منخفض 0.98 3.52 أشعر أن عملي يستفدني انفعاليا 0
 منخفض 0 2.17 2.27 منخفض 0.81 2.24 العمل مع الطلبة يوميا يتطلب جهدا كبيرا 1
 منخفض 1 2.07 1.75 منخفض 2.00 1.96 أشعر بأن عملي يسبب لي االنهيار الكامل 01

طر ضأشعر بالتعب عندما استيقظ في الصباح وأ 3
 لمواجهة يوم عمل آخر

 منخفض 7 2.13 2.22 منخفض 2.17 1.80

 منخفض 8 0.89 1.52 منخفض 0.78 1.53 اإلحباطأشعر أن عملي يسبب لي  03
 منخفض 9 0.80 1.11 منخفض 0.87 1.08  8

 منخفض  1.80 3.12 منخفض 1.89 2.90 الدرجة الكلية                           
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أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لبعد "االجهاد االنفعالي"  الى (08الجدول )أشارت النتائج في 

( وبمستوى 1.80انحراف معياري )و ( 3.12( وللتكرار بلغ )1.89نحراف معياري )وا( 2.90بلغ )

( التي تنص "أشعر بأن لي تأثير إيجابي في التعامل 21منخفض لكل من الشدة والتكرار. وجاءت الفقرة )

انحراف معياري و ( 0.02خرين من خالل عملي" بالرتبة االولى بمتوسط حسابي للشدة بلغ )مع اآل

( وبمستويين منخفضين للشدة والتكرار. وجاءت الفقرة 0.13انحراف معياري )و ( 1.87( وللتكرار )0.30)

ابي للشدة س( التي تنص على "أشعر بأنني اتعامل مع الطلبة وكأنهم أشياء " بالرتبة االخيرة بمتوسط ح8)

( 0.80انحراف معياري )و ( 0.00للتكرار )بمتوسط حسابي ( و 0.87معياري ) وانحراف( 0.18)

 وبمستويين منخفضين لكل من الشدة والتكرار.

ثالثًا: النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث، الذي نصه: هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية 

في محافظة الخاصة مارسة معلمي المدارس األساسية ( بين مستوى م(α≤0.05عند مستوى 

لنفسي ا االحتراقالعاصمة عمان ألنماط اإلدارة الصفية )التسلطي، والديموقراطي، والتساهلي( ومستوى 

  لديهم؟

النفسي  اقلالحتر عن هذا السؤال تم ايجاد قيمة معامل ارتباط بيرسون بين الدرجة الكلية  لإلجابة

 ( يبين ذلك.09حيث الشدة والتكرار واالنماط الثالثة لإلدارة الصفية والجدول )وابعاده الثالثة من 
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 (15) الجدول

رار الثالثة من حيث الشدة والتكحتراق النفسي وابعاده ت االرتباط بين الدرجة الكلية لالقيم معامال

 لإلدارة الصفية.االنماط الثالثة و 

 النمط التساهلي النمط الديمقراطي النمط التسلطي الُبعد مستوى

 
 الشدة

 *1.31 1.01 *1.11 باإلنجازنقص الشعور 
 1.12 1.11 * 1.32 تبلد المشاعر

 1.10 1.181 *1.21 االجهاد االنفعالي

 
 التكرار

 1.17 1.17 *1.00 باإلنجازنقص الشعور 
 *1.32 1.01 *1.13 تبلد المشاعر

 *1.008 *-1.008 *1.03 االجهاد االنفعالي

 جة الكليةالدر    
 -1.181 1.191 *1.31 الشدة
 -1.107 1.102 1.19 التكرار

 ≥ α)ذات داللة احصائية عند مستوى  ( عدم وجود عالقة09أظهرت النتائج في الجدول )

ووجدت  ،والدرجة الكلية لإلحتراق النفسي في مجال التكرار الثالثة الصفيةانماط االدارة بين  ( 0.05

النمط التسلطي بين و الشدة  بين الدرجة الكلية في مجال( α ≤ 0.05)ند مستوى عالقة دالة احصائيًا ع

 ≥ α) عند مستوىذات داللة احصائية  قةووجدت عال (،1.31ت قيمة معامل ارتباط بيرسون )اذ بلغ

ص الشعور وبين ُبعد"نق ،في مجال الشدة والنمط التسلطي فسي بين االبعاد الثالثة لالحتراق الن (0.05

بين االبعاد  (α ≤ 0.05) والنمط التساهلي، كما وجدت عالقة ذات داللة إجصائية عند مستوى جاز"باإلن

الثالثة والنمط التسلطي في مجال التكرار، وبين ُبعد "تبلد المشاعر" والنمط التساهلي، وبين ًبعد "اإلجهاد 

 اإلنفعالي" والنمطين الديمقراطي والتساهلي. 
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باإلجابة عن السؤال الرابع والذي نصه: هل هناك فروق ذات داللة إحصائية  رابعًا: النتائج المتعلقة

في محافظة العاصمة الخاصة ( في مستوى ممارسة معلمي المدارس األساسية (α≤0.05عند مستوى 

لخبرة اعمان ألنماط اإلدارة الصفية )التسلطي، والديموقراطي، والتساهلي( تعزى لمتغيرات: الجنس و 

 .يوالمؤهل العلم

 تمت اإلجابة عن هذا السؤال وفقًا لمتغيراته وعلى النحو اآلتي: 

 متغير الجنس: 

اإلدارة  ألنماطلمستوى ممارسة المعلمين المعيارية  واالنحرافاتتم حساب المتوسطات الحسابية 

( 21)( لعينتين مستقلتين والجدول t-testالتائي ) االختبار استخدامتبعًا لمتغير الجنس كما تم الصفية 

 يبين ذلك.

 (10) الجدول

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واالختبار التائي لعينتين مستقلتين لمستوى ممارسة 

 االدارة الصفية وفقًا لمتغير الجنس. ألنماطالمعلمين 

 الداللةمستوى  قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس النمط                        

 مقراطيالدي
 0.43 3.79 63 ذكور

2.07 * 0.039 
 0.40 3.67 305 إناث

 التسلطي
 0.63 2.65 63 ذكور

1.607 0.112 
 0.44 2.54 305 إناث

 التساهلي
 0.58 2.52 63 ذكور

 0.47 2.36 305 إناث 0.019* 2.349
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( α ≤ 0.05ة عند مستوى )( وجود فروق ذات داللة إحصائي21جدول )الأظهرت النتائج في 

التائية  غت القيمةمستوى ممارسة المعلمين لنمطي اإلدارة الصفية "الديمقراطي" و "التساهلي" إذ بلفي 

( للنمط التساهلي وبمستوى داللة 2.319، و)الديمقراطي( للنمط 1.139)( بمستوى داللة 2.17)

ن هناك فروق ذات داللة إحصائية في وكان الفرق لصالح الذكور في كال النمطين، ولم تك( 1.109)

( وبمستوى 0.117ة التائية )مستوى ممارسة المعلمين للنمط التسلطي تعزى لمتغير الجنس، إذ بلغت القيم

 .(1.002)داللة 

 الخبرة:

ن وجهة ماالدارة الصفية  ألنماطتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات لمستوى ممارسة المعلمين 

 ( يبين ذلك.20تغير الخبرة، والجدول )نظرهم تبعًا لم

 (11) الجدول
جهة نماط اإلدارة الصفية من و عيارية لمستوى ممارسة المعلمين ألالمتوسطات الحسابية واالنحرافات الم

 .تبعًا لمتغير الخبرةنظرهم 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مستويات متغير الخبرة النمط

 الديمقراطي
 40.1 3.69 108 سنوات 0أقل من 

 1.38 3.70 132 من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات
 1.13 3.69 128 من عشر سنوات فأكثر

 التسلطي
 49.1 2.58 108 سنوات 0أقل من 

 1.12 2.53 132 من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات
 1.02 2.58 128 من عشر سنوات فأكثر

 التساهلي
 48.1 2.38 108 سنوات 0أقل من 

 1.10 2.43 132 من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات
 54.1 2.35 128 من عشر سنوات فأكثر
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( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لمستوى ممارسة المعلمين 20يبدو من الجدول )

 الحسابية ذات المتوسطات لمتغير الخبرة، ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين تبعاً  اإلدارة الصفية ألنماط

 ماالنتائج كاين األحادي، وجاءت ( تم تطبيق تحليل التبα ≤ 0.05احصائية عند مستوى الداللة ) داللة

 (.22) في الجدول

 (11) الجدول

نماط ين ألممارسة المعلم روق بين المتوسطات الحسابية لمستوىتحليل التباين األحادي إليجاد داللة الف

 ن وجهة نظرهم وفقا لمتغير الخبرة.اإلدارة الصفية م

 مجموع المربعات مصدر التباين النمط
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 ف
مستوى 
 الداللة

 النمط الديمقراطي
 9761. 0241. 004. 2 008. بين المجموعات

   164. 365 60.014 داخل المجموعات
    367 60.022 المجموع

 النمط التسلطي
 0.581 5451. 123. 2 246. بين المجموعات

   226. 365 82.474 داخل المجموعات
    367 82.720 المجموع

 النمط التساهلي
 3671. 1.006 242. 2 484. بين المجموعات

   240. 365 87.769 داخل المجموعات
    367 88.252 المجموع

 ≥ αعند مستوى )( عدم وجود فروق ذات داللة احصائية 22أظهرت النتائج في الجدول )

االدارة الصفية تعزى لمتغير الخبرة إذ بلغت قيمة "ف"  ألنماطفي مستوى ممارسة المعلمين  (0.05

للدرجة الكلية، ولم تكن هناك فروق دالة إحصائيا في مستوى ( α ≤ 0.976( وبمستوى داللة )1.121)
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 ينما بإذ تراوحت قيمة "ف"  الثالثة: الديمقراطي والتسلطي والتساهلي، لألنماطممارسة المعلمين 

 (.0.111( و )1.121)

 العلمي: متغير المؤهل

اإلدارة  ألنماطتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى ممارسة المعلمين 

 ( يبين ذلك.23العلمي، والجدول ) مؤهلتبعًا للالصفية 

 (19) جدول

متغير ل نماط اإلدارة الصفية تبعاً لدرجة ممارسة المعلمين ألمعيارية المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال

 .المؤهل العلمي

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مستويات متغير الخبرة النمط

 ديمقراطي
 44. 3.69 208 ريوسبكالو 

 35. 3.61 83 دبلوم عالي)مهني(
 33. 3.80 77 دراسات عليا

 تسلطي
 49. 2.54 208 ريوسبكالو 

 39. 2.62 83 دبلوم عالي)مهني(
 51. 2.56 77 دراسات عليا

 تساهلي
 49. 2.35 208 يوسبكالور 

 43. 2.47 83 دبلوم عالي)مهني(
 55. 2.40 77 دراسات عليا

لدرجة ممارسة المعلمين ( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية 23يتبين من الجدول )

العلمي، ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات  لمتغير المؤهلفقًا و االدارة الصفية،  ألنماط
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( تم تطبيق تحليل التباين األحادي وجاءت α ≤ 0.05الحسابية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 (.21في الجدول ) النتائج كما

 (11الجدول )

ط االدارة نماممارسة المعلمين ألات لمستوى بين المتوسط يجاد داللة الفروقإلتحليل التباين األحادي 

 الصفية من وجهة نظرهم وفقا لمتغير المؤهل العلمي.

مجموع  مصدر التباين النمط
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  ف
 الداللة

 النمط الديمقراطي
 

 0.016* 4.199 0.675 2 1.350 بين المجموعات
   0.161 365 58.672 داخل المجموعات

    367 60.022 المجموع

 النمط التسلطي
 0.476 744. 0.168 2 336. بين المجموعات

   0.226 365 82.384 داخل المجموعات
    367 82.720 المجموع

 النمط التساهلي
 

 0.167 1.798 0.430 2 861. بين المجموعات
   0.239 365 87.392 داخل المجموعات

    367 88.252 المجموع

( الى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 21أشارت النتائج في الجدول )

(α≤0.05 ) للنمط التسلطي و  (1.711)في النمطين التسلطي والتساهلي، إذ بلغت القيمة الفائية

في مستوى ممارسة المعلمين للنمط  ووجدت فروق ذات داللة احصائيةللنمط التساهلي،  (0.798)

( ولمعرفة ألية فئة من فئات α ≤ 0.016( وبمستوى داللة )1.099اطي إذ بلغت قيمة "ف" )الديمقر 

( للمقارنات البعدية. Scheffeشيفيه ) اختبار، تم استخدام تعزى هذه الفروق متغير المؤهل العلمي

 ( يبين ذلك.20والجدول )
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 (15الجدول )

مط الحسابية لمستوى ممارسة المعلمين للنبين المتوسطات  مقارنات البعديةنتائج اختبار شيفيه لل

 الديمقراطي تبعًا لمتغير المؤهل العلمي.

 النمط
متغير  مستويات

 يوسبكالور  المتوسط الحسابي المؤهل العلمي
دبلوم 

 دراسات عليا عالي)مهني(

 النمط الديمقراطي
 -0.110 0.080 - 3.69 يوسبكالور 

 -*1.091 -  3.61 دبلوم عالي)مهني(
 -   3.80 ت عليادراسا

 ةيعزى لحملللنمط الديمقراطي في مستوى ممارسة المعلمين ( أن الفرق 20يتبين من الجدول )

 المؤهل العلمي )دراسات عليا( عند مقارنته مع المؤهلين اآلخرين.

عن السؤال الخامس، والذي نصه: هل هناك فروق ذات داللة  باإلجابةخامسًا: النتائج المتعلقة 

( في مستوى االحتراق النفسي لدى معلمي المدارس األساسية α≤0.05ند مستوى )إحصائية ع

 العلمي.الخبرة والمؤهل في محافظة العاصمة عمان تعزى لمتغيرات: الجنس و الخاصة 

 تمت اإلجابة عن هذا السؤال وفقًا لمتغيراته وعلى النحو اآلتي: 

 متغير الجنس

 ب مجالي الشدة والتكرار وكما يأتي:داللة الفروق لهذا المتغير حس اختبارتم 
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 الشدة: مجال

( لعينتين t-testتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وُأستخدم االختبار )

الش دة،  ي مجالالثالثة ف وألبعادهالكلية ق في مستوى االحتراق النفسي للدرجة و مستقلتين لتع رف الفر 

 ( يبين ذلك.21والجدول )

 (10) الجدول

الحتراق النفسي ي مستوى اف اختبار )ت( لعينتين مستقلتينو  لمعياريةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات ا

 بعاد الثالثة من وجهة نظر المعلمين، وفقًا لمتغير الجنس.الش دة للدرجة الكلية ولأل في مجال

 العدد الجنس الٌبعد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
مستوى 

 لداللةا
 

 االجهاد االنفعالي
 0.86 2.39 63 الذكور

-0.247 0.810 
 0.82 2.41 305 االناث

 باإلنجازنقص الشعور 
 1.18 4.31 63 الذكور

1.008 1.911 
 1.03 4.33 305 االناث

 تبلد المشاعر
 1.05 3.32 63 الذكور

1.230 1.800 
 0.90 3.35 305 االناث

 1.87 3.39 13 الذكور الدرجة الكلية
1.012 1.870 

 1.73 3.10 310 االناث

( α≤0.05)( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 21أظهرت النتائج في الجدول )

في مستوى االحتراق النفسي للدرجة الكلية في مجال الشدة تعزى لمتغير الجنس، إذ بلغت القيمة التائية 

فروق دالة إحصائيا في االبعاد الثالثة لالحتراق ولم تكن هناك  (α≤0.871)( وبمستوى داللة 1.012)

 (.1.217 – 1.008النفسي أيضا، إذ تراوحت القيم التائية بين )
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 التكرار مجال

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، كما استخدم االختبار التائي لعينتين 

ي مجال التكرار الثالثة ف ولألبعادالنفسي للدرجة الكلية  مستقلتين لتع رف الفرق في مستوى االحتراق

 ( يبين ذلك.27والجدول )

 (12) الجدول

االحتراق النفسي  مستوى في لمعيارية واختبار )ت( لعينتين مستقلتينالمتوسطات الحسابية واالنحرافات ا

 فقًا لمتغير الجنس.وجهة نظر المعلمين، وو  الثالثة منبعاد التكرار للدرجة الكلية ولألفي مجال 

 العدد الجنس الٌبعد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

 
 االجهاد االنفعالي

 63. 2.19 63 الذكور
-3.510 0.001 * 

 76. 2.55 305 االناث

 تبلد المشاعر
 1.10 4.23 63 الذكور

0.726- 1.118 
 1.09 4.34 305 االناث

الشعور  نقص
 اإلنجازب

 72. 3.19 63 الذكور
2.001- 1.100 * 

 89. 3.50 305 االناث

 الدرجة الكلية
 57. 3.25 63 الذكور

2.703- 1.111 * 
 71. 3.51 305 االناث
 (α≤0.05)* ذات داللة إحصائية 

حصائية في مستوى االحتراق النفسي إ( وجود فروق ذات داللة 27أظهرت النتائج في الجدول )

( وبمستوى داللة -2.703لمتغير الجنس، إذ بلغت قيمة "ت" )ة الكلية في مجال التكرار تعزى للدرج

(α≤0.06) ولصالح اإلناث، كما وجدت فروق دالة احصائيا في مستوى االحتراق النفسي في ُبعدي .
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بعد اآلخر ( ولل3.001-"، إذ بلغت قيمة "ت" للبعد االول )باإلنجاز"االجهاد االنفعالي" و "نقص الشعور 

تعزى ( α≤0.05)عند مستوى  تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية ( ولصالح االناث. ولم2.001-)

 (.α≤0.468)( وبمستوى داللة 1.721-للبعد الثالث )تبلد المشاعر( إذ بلغت قيمة "ت" )

 الخبرة:متغير 

  نحو اآلتي:داللة الفروق لمتغير الخبرة حسب مجالي الشدة والتكرار وعلى ال اراختبتم 

 مجال الشدة:

الكلية  ةالنفسي للدرجتوى االحتراق لمسالمعيارية  واالنحرافاتتم حساب المتوسطات الحسابية 

 ( يبين ذلك.28والجدول ) ولألبعاد الثالثة في مجال الشدة
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 (14) الجدول

ا لمتغير علمستوى االحتراق النفسي في مجال الشدة تبالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 الخبرة من وجهة نظر المعلمين

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مستويات متغير الخبرة البعد

االجهاد 
 االنفعالي

 0.94 3.06 108 أقل من خمس سنوات

 0.65 2.79 132 سنوات 01من خمس سنوات إلى أقل من 

 1.02 3.02 128 عشر سنوات فأكثر

 0.89 2.95 368 المجموع

 تبلد المشاعر

 1.01 4.45 108 أقل من خمس سنوات

 0.96 4.43 132 سنوات 01من خمس سنوات إلى أقل من 

 1.16 4.11 128 عشر سنوات فأكثر

 1.06 4.33 368 المجموع

نقص الشعور 
 باإلنجاز

 0.99 3.45 108 أقل من خمس سنوات

 0.78 3.21 132 سنوات 01من خمس سنوات إلى أقل من 

 0.99 3.38 128 عشر سنوات فأكثر

 0.93 3.34 368 المجموع

في المتوسطات الحسابية على الدرجة الكلية  ظاهرية ( وجود فروق28يالحظ من الجدول )

( لفئة 3.38متوسط حسابي )لمستوى االحتراق النفسي باختالف مستويات متغير الخبرة، إذا بلغ اعلى 

ات(، وكان اقل متوسط حسابي لفئة الخبرة من )أقل من عشر سنو )من خمس سنوات إلى أقل من  الخبرة

(، ولمعرفة إن كانت هذه الفروق بين المتوسطات ذات داللة احصائية تم 3.20) سنوات( بلغخمس 

 ( يبين ذلك:29استخدام تحليل التباين األحادي، والجدول )
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 (15) الجدول

مجال  يتوسطات الحسابية لدرجة االحتراق النفسي فتحليل التباين األحادي إليجاد داللة الفروق بين الم

 الشدة وفقا لمتغير الخبرة من وجهة نظر المعلمين

 مستوى الداللة ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين البعد

االجهاد 
 االنفعالي

 0.039* 3.280 2.55 2.00 5.10 بين المجموعات

   781. 365.00 283.43 داخل المجموعات

    367.00 288.53 المجموع

تبلد 
 المشاعر

 0.016* 4.180 4.60 2.00 9.20 بين المجموعات

   1.10 365.00 402.13 داخل المجموعات

    367.00 411.33 المجموع

نقص 
الشعور 
 باإلنجاز

 0.119 2.140 1.82 2.00 3.64 بين المجموعات

   851. 365.00 310.62 داخل المجموعات

    367.00 314.26 المجموع

الدرجة 
 الكلية

 0.126 2.080 1.19 2.00 2.37 بين المجموعات

   571. 365.00 207.97 داخل المجموعات

    367.00 210.35 المجموع

( الى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 29تشير النتائج في الجدول )

(α≤0.05) نفسي لدى المعلمين للدرجة الكلية تعزى لمتغير الخبرة، إذ بلغت قيمة في مستوى االحتراق ال

كما لم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية في بعد  (.α≤0.126)( وبمستوى داللة 2.181"ف" )

( بينما كانت هناك 1.009( وبمستوى داللة )2.011" إذ بلغت قيمة قيمة "ف" )باإلنجازلشعور ا"نقص 
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( 3.281جهاد االنفعالي" و"تبلد المشاعر". إذ بلغت قيمة "ف" )اإلفي ُبعدي "فروق دالة إحصائيا 

على التوالي. ولمعرفة عائدية  (α≤0.016)( وبمستوى داللة 1.081)، (α≤0.039)وبمستوى داللة 

 ( يبين ذلك.31والجدول )( للمقارنات البعدية Scheffeالفروق تم استخدام اختبار شيفيه )

 (90) جدول

ال بين المتوسطات الحسابية لمستوى االحتراق النفسي في مج تبار شيفيه للمقارنات البعديةنتائج اخ

 الشدة تبعًا لمتغير الخبرة.

 مستويات متغير الخبرة البعد
المتوسط 
 الحسابي

أقل من خمس 
 سنوات

من خمس سنوات إلى 
 سنوات 10أقل من 

عشر سنوات 
 فأكثر

االجهاد 
 االنفعالي

 1.110 * 1.210 - 3.11 أقل من خمس سنوات
 * 1.221 -  2.79 سنوات 01من خمس سنوات إلى أقل من 
 -   3.12 عشر سنوات فأكثر

 تبلد المشاعر
 1.172 *1.238 - 2.90 أقل من خمس سنوات
 1.011 -  1.10 سنوات 01من خمس سنوات إلى أقل من 
 -   3.20 عشر سنوات فأكثر

 01نوات الى أقل من كان لصالح فئة الخبرة )من خمس س( أن الفرق 31يالحظ من الجدول )

عشر سنوات فأكثر عند مقارنتهما مع فئة )أقل من خمس سنوات( بالنسبة لبعد  سنوات( وفئة الخبرة

"االجهاد االنفعالي". أما بالنسبة لبعد "تبلد المشاعر" فقد كان الفرق لصالح فئة )من خمس سنوات الى 

 ين.يخر بالفئتين األسنوات( مقارنة  01أقل من 

 مجال التكرار: 
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واالنحرافات لمستوى االحتراق النفسي للمعلمين في مجال التكرار  الحسابيةتم ايجاد المتوسطات 

 ( يبين ذلك.30وفقا لمتغير الخبرة والجدول )

 (91) جدول

لتكرار تبعا االمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى االحتراق النفسي للمعلمين في مجال 
 لمتغير الخبرة من وجهة نظر المعلمين

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مستويات متغير الخبرة البعد

االجهاد 
 االنفعالي

 0.98 3.32 108 أقل من خمس سنوات
 0.64 2.96 132 سنوات 01من خمس سنوات إلى أقل من 

 0.75 2.82 128 عشر سنوات فأكثر

 رعتبلد المشا
 0.81 3.02 108 أقل من خمس سنوات

 1.21 4.39 132 سنوات 01من خمس سنوات إلى أقل من 
 1.09 4.33 128 عشر سنوات فأكثر

نقص الشعور 
 باإلنجاز

 0.99 4.25 108 أقل من خمس سنوات
 1.09 4.32 132 سنوات 01من خمس سنوات إلى أقل من 

 1.12 3.58 128 عشر سنوات فأكثر

 الكليةالدرجة 
 79. 3.26 108 أقل من خمس سنوات

 0.66 3.52 132 سنوات 01من خمس سنوات إلى أقل من 
 0.87 3.45 128 عشر سنوات فأكثر

( وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية على الدرجة الكلية 30يالحظ من الجدول )

( 3.52ابي )بلغ اعلى متوسط حس ، إذالف مستويات متغير الخبرةالتكرار باخت بعدلالحتراق النفسي في 

وكان اقل متوسط حسابي لذوي  من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات(،الخبرة )ذوي  لإلفراد من

(، ولمعرفة فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات دالة احصائيا 3.21) سنوات( بلغالخبرة )أقل من خمس 

 يبين ذلك.( 32تم تطبيق تحليل التباين االحادي والجدول )
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 (91) الجدول

تحليل التباين األحادي إليجاد داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لمستوى االحتراق النفسي في 

 الخبرة.مجال التكرار وفقا لمتغير 

( α≤0.05ند مستوى )( الى وجود فروق ذات داللة إحصائية ع32أشارت النتائج في الجدول )

( 0.889في مستوى االحتراق النفسي للمعلمين في مجال التكرار للدرجة الكلية، إذ بلغت قيمة "ف")

( في بعدي α≤0.05( كما وجدت فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )1.113بمستوى داللة )

( على 1.920( و )02.019) ن" إذ بلغت القيمتان الفائيتاباإلنجازالشعور  "االجهاد االنفعالي" و "نقص

 مستوى الداللة ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين البعد

االجهاد 
 االنفعالي

 0.000* 12.109 7.576 2 15.153 بين المجموعات

   0.626 365 228.363 داخل المجموعات

    367 243.516 المجموع

 تبلد المشاعر

 0.628 0.466 0.557 2 1.114 بين المجموعات

   1.195 365 436.068 داخل المجموعات

    367 437.182 المجموع

نقص الشعور 
 باإلنجاز

 0.008* 4.925 3.652 2 7.305 بين المجموعات

   0.742 363 269.165 داخل المجموعات

    365 276.470 المجموع

 الدرجة الكلية

 0.003* 5.889 2.773 2 5.546 بين المجموعات

   0.471 365 171.856 داخل المجموعات

    367 177.401 المجموع
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( وبمستوى 1.111إذ بلغت قيمة "ف" ) التوالي، ولم تكن هناك فروق دالة احصائيا لبعد "تبلد المشاعر"

( للمقارنات البعدية Scheffe، ولمعرفة عائدية الفروق تم استخدام إختبار شيفيه )(α≤0.628داللة )

 ( يبين ذلك.33والجدول )

 (99) جدول

سي في مجال فبين المتوسطات الحسابية لمستوى االحتراق الن يفيه للمقارنات البعديةنتائج اختبار ش

 الخبرة من وجهة نظر المعلمينلمتغير  تبعاً  التكرار

المتوسط  مستويات متغير الخبرة البعد
 الحسابي

أقل من خمس 
 سنوات

من خمس 
سنوات إلى أقل 

 سنوات 10من 

عشر سنوات 
 فأكثر

االجهاد 
 االنفعالي

 *1.198 *1.307 - 3.32 ل من خمس سنواتأق
 1.011 -  2.96 سنوات 01من خمس سنوات إلى أقل من 

 -   2.82 عشر سنوات فأكثر

نقص الشعور 
 باإلنجاز

 1.110 *1.321 - 3.58 أقل من خمس سنوات
 *-1.209 -  3.26 سنوات 01من خمس سنوات إلى أقل من 

 -   3.52 عشر سنوات فأكثر

 الكليةالدرجة 
 * 1.211 *1.271 - 3.66 أقل من خمس سنوات

 - 1.107 -  3.38 سنوات 01من خمس سنوات إلى أقل من 
 -   3.37 عشر سنوات فأكثر

( أن الفرق كان لصالح فئتي الخبرة )من خمس سنوات الى اقل من 33يالحظ من الجدول )

ية من خمس سنوات( بالنسبة للدرجة الكل عشر سنوات( و )عشر سنوات فأكثر( مقارنة بفئة الخبرة )اقل

رة )من " فكان الفرق لصالح فئة الخبباإلنجازوبعد "االجهاد االنفعالي". أما بالنسبة لبعد "نقص الشعور 

 ين.يخر األخمس سنوات الى اقل من عشر سنوات( مقارنة بالفئتين 
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 متغير المؤهل العلمي

 :يأتيوالتكرار وكما  وفقا لمجالي الشدة تغيرمالتمت االجابة عن هذا 

 مجال الشدة

دة لمستوى االحتراق النفسي في مجال الشالمعيارية  واالنحرافاتتم حساب المتوسطات الحسابية 

 ( يبين ذلك.31العلمي والجدول)تبعًا لمتغير المؤهل 

 (91) جدول

الشدة تبعا  لفي مجا للمعلمين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى االحتراق النفسي

 لمتغير المؤهل العلمي.

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد العلمي المؤهلمستويات متغير  البعد

 االنفعالياالجهاد 
 0.94 3.08 208 يوسبكالور 

 0.76 2.72 83 دبلوم عالي
 0.80 2.85 77 دراسات عليا

 تبلد المشاعر
 0.89 2.95 208 وسبكالوري

 1.05 4.35 83 دبلوم عالي
 1.13 4.12 77 دراسات عليا

 باإلنجازنقص الشعور 
 0.99 4.48 208 يوسبكالور 

 1.06 4.33 83 دبلوم عالي
 1.02 3.36 77 دراسات عليا

 الدرجة الكلية
 0.78 3.40 208 وسبكالوري

 0.79 3.24 83 دبلوم عالي
 0.93 3.34 77 دراسات عليا
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فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية لمستوى االحتراق النفسي  ( وجود31يالحظ من الجدول )

الذين  لألفراد( 3.11تبعا الختالف مستويات المؤهل العلمي للدرجة الكلية، إذ بلغ أعلى متوسط حسابي )

( وفي الرتبة االخيرة 3.31تالهم حملة )الدراسات العليا( إذ بلغ متوسطهم الحسابي ) يحملون )بكالوريوس(

( ولمعرفة إن كانت هذه الفروق دالة إحصائيا، فقد 3.21لة )الدبلوم العالي( بمتوسط حسابي )جاء حم

 ( يبين ذلك.30تم تطبيق تحليل التباين االحادي، والجدول )

 (95) الجدول

 في مجال يبين المتوسطات الحسابية لدرجة االحتراق النفس يجاد داللة الفروقإلتحليل التباين األحادي 

 عور وفقا لمتغير المؤهل العلمي.شدة الشال

 مستوى الداللة ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين البعد
االجهاد 
 االنفعالي

 

 0.004* 5.727 4.389 2 8.778 بين المجموعات
   0.766 365 279.752 داخل المجموعات

    367 288.530 المجموع

تبلد 
 المشاعر

 0.086 2.471 2.747 2 5.494 اتبين المجموع
   1.112 365 405.834 داخل المجموعات

    367 411.328 المجموع
نقص 
الشعور 
 باإلنجاز

 

 0.512 0.671 0.576 2 1.152 بين المجموعات
   0.858 365 313.113 داخل المجموعات

    367 314.265 المجموع

الدرجة 
 الكلية

 0.149 1.915 1.092 2 2.185 بين المجموعات
   0.471 365 171.856 داخل المجموعات

    367 177.401 المجموع
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( الى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 30تشير النتائج في الجدول )

(α≤0.05) للدرجة الكلية، إذ بلغت قيمة "ف" النفسي للمعلمين في مجال الشدة في مستوى االحتراق 

كما لم تكن هناك فروق دالة احصائيا في ُبعدي "تبلد المشاعر"  (α≤0.149)اللة ( بمستوى د0.900)

( على التوالي، وكان هناك 1.170( و )2.170)" إذ بلغت القيمتان الفائيتان باإلنجازو "نقص الشعور 

 (α≤0.004)( بمستوى داللة 0.727فرق دال احصائيا لبعد " االجهاد االنفعالي" إذ بلغت قيمة "ف" )

( يبين 31( للمقارنات البعدية والجدول )Scheffeلمعرفة عائدية الفروق تم استخدام اختبار شيفيه )و 

 ذلك.

 (90) جدول

تبعًا  دةش  ت درجة االحتراق النفسي في مجال البين متوسطا نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية

 لمتغير المؤهل العلمي.

 دراسات عليا دبلوم عالي بكالوريوس حسابيالمتوسط ال مستويات متغير الخبرة البعد

 االجهاد االنفعالي
 *1.232 *1.312 - 3.08 بكالوريوس
 - 1.029 -  2.72 دبلوم عالي
 -   2.85 دراسات عليا

 ين.يخر مقارنة بالفئتين األ( أن الفرق كان لصالح حملة البكالوريوس 31يالحظ من الجدول )
 مجال التكرار

ي لمستوى االحتراق النفسي للمعلمين فالمعيارية  واالنحرافاتالحسابية تم حساب المتوسطات 

 ( يبين ذلك.37) العلمي والجدولتبعًا لمتغير المؤهل مجال التكرار 
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 (92) جدول

بعًا تاالحتراق النفسي للمعلمين في مجال التكرار  نحرافات المعيارية لمستوىالمتوسطات الحسابية واال

 العلمي.لمتغير المؤهل 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد العلمي المؤهلمستويات متغير  البعد

االجهاد 
 االنفعالي

 91. 3.03 208 بكالوريوس
 74. 2.94 83 دبلوم عالي
 58. 3.07 77 دراسات عليا

 تبلد المشاعر
 81. 3.02 208 بكالوريوس
 1.07 4.31 83 دبلوم عالي
 1.13 4.23 77 دراسات عليا

نقص 
الشعور 
 باإلنجاز

 1.12 4.42 208 بكالوريوس
 1.09 4.32 83 دبلوم عالي
 99. 3.45 77 دراسات عليا

الدرجة 
 الكلية

 68. 3.50 208 بكالوريوس
 70. 3.38 83 دبلوم عالي
 87. 3.45 77 دراسات عليا

سي الحتراق النف( وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية لمستوى ا37يتبين من الجدول )

( لحملة البكالوريوس، 3.01للمعلمين في مجال التكرار للدرجة الكلية، إذ بلغ اعلى متوسط حسابي وقدره )

 وم)الدبلالعليا( واخيرا المتوسط الحسابي لحملة  )الدراسات( لحملة 3.10تاله المتوسط الحسابي البالغ )

تم ( α≤0.05)روق دالة احصائيا عند مستوى ( ولمعرفة إن كانت هذه الف3.38العالي( والذي بلغ )

 ( يبين ذلك 38تطبيق تحليل التباين االحادي، والجدول )
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 (94) الجدول

يجاد داللة احصائية بين المتوسطات الحسابية لمستوى االحتراق النفسي في تحليل التباين األحادي إل

 الشعور وفقا لمتغير المؤهل العلمي. تكرارال مجال

( الى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 38تشير النتائج في الجدول )

(α≤0.05) ( "كما 1.022في مستوى االحتراق النفسي للمعلمين في مجال التكرار إذ بلغت قيمة "ف .)

 ألبعاد الثالثة.في ا لم تكن هناك فروق دالة إحصائيا

  

 مستوى الداللة ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات باينمصدر الت البعد

 االجهاد االنفعالي
 0.574 0.556 0.370 2 740. بين المجموعات

   0.665 365 242.776 داخل المجموعات
    367 243.516 المجموع

 تبلد المشاعر
 0.549 0.601 0.717 2 1.435 بين المجموعات

   1.194 365 435.747 داخل المجموعات
    367 437.182 المجموع

نقص الشعور 
 باإلنجاز

 0.665 0.408 0.310 2 620. بين المجموعات
   0.760 363 275.849 داخل المجموعات

    365 276.470 المجموع

 الدرجة الكلية
 0.885 0.122 0.059 2 118. بين المجموعات

   0.486 365 177.283 داخل المجموعات
    367 177.401 المجموع
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 خامسلفصل الا

 مناقشة النتائج
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 الفصل الخامس

 مناقشة نتائج الدراسة

إليها في  م التوصلهذا الفصل على مناقشة نتائج الدراسة فضال عن التوصيات التي ت   اشتمل

 النتائج وعلى النحو اآلتي. ضوء

 :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي ينص على

االدارة  ألنماطمة عمان في محافظة العاصالخاصة اسية ما مستوى ممارسة معلمي المدارس االس 

 والديمقراطي، والتساهلي( من وجهة نظرهم؟ التسلطي،الصفية )

لنحو ، والتساهلي، وعلى التسلطيتمت مناقشة هذا السؤال حسب االنماط الثالثة: الديمقراطي، وا

 اآلتي:

 النمط الديمقراطي:

أن مستوى ممارسة معلمي المدارس االساسية ( 00و )( 10) ينأظهرت النتائج في الجدول

المتوسط  إذ بلغ مرتفعا،كان في إدارتهم الصفية لنمط الديمقراطي محافظة العاصمة عمان ل الخاصة في

وقد تعزى هذه النتيجة الى ان العالقة بين المعلمين والطلبة (، 1.11بانحراف معياري ) (3.19)الحسابي 

دل بين الطرفين، وتاثير ذلك على المنا  المدرسي بشكل عام، وتحصيل قائمة على اساس اإلحترام المتبا

عليمية ان تدفع العملية الت الطلبة وتحقيق اهداف المدرسة، ذلك أن مثل هذه العالقة اإليجابية من شأنها

ل ، والمشكالت التي قد تحدث داخلمعلممام، وتعمل على تقليل الفجوة بين الطالب واة الى األلمي  التع

م ومراعاة هن المعلمين يعملون جاهدين على اإلهتمام بطلبتجاءت هذه النتيجة المرتفعة ألدرسة. وربما الم



120 

 
 

 طرأتفضل، من خالل إدراكهم للتغيرات التي نحو تحقيق االداء األخذ بأيديهم ظروفهم المختلفة، واأل

يعطي  لمدرسة، مما قداسلوك الذي يمارسه الطلبة في عليهم سواء أكانت تتعلق بالنمو الجسمي أم بال

حية. و ن المعلمين مدركين لمراحل النمو المختلفة للطالب، سواء أكانت جسمية أم عقلية أم ر مؤشرًا على أ

ن المعلمين يمارسون طرائق تدريس تتناسب والتغيرات التكنولوجية ودرجة أوقد تعود هذه النتيجة إلى 

 ،ل ملتعاولين قدر اإلمكان ان يكون الطالب هو مركز محا ،يةتوظيف التكنولوجيا في شتى المجاالت التربو 

النوع من  من هذا ، الن مشاركةً مل  ى تشجيعه للمشاركة في عملية التعلإاألمر الذي يدعو هؤالء المعلمين 

من قرانه أزيادة إدراكه للموضوعات التي يدرسها بنفسه وبمشاركة و  يخ المعرفة لدى الطالب،شأنها ترس

شراف الم علم. وقد ُتعزى هذه النتيجة التي عكست ممارسة مرتفعة للنمط الديمقراطي في إدارة الطلبة وا 

عمل المعلمون يالصف الى ان المعلمين مقتنعون بهذا النمط وفائدته وضرورته للعملية التربوية، لذلك 

لتي اعلى ان يسود الصف جو من اإلطمئنان، الذي ينعكس إيجابًا على اداء الطلبة ويزيل حالة الخوف 

بدو الذي يبذله الطالب والذي ي األكاديمي، كما يعمل المعلمون على تقدير الجهد همقد تكون لدى بعض

مل ان تعود حتواضحا من خالل النشاطات االكاديمية التي يمارسها أو يشترك مع أقرانه في تقديمها. ويُ 

ستثمارها و  هذه النتيجة إلى قناعة المعلمين بان طلبتهم لديهم طاقات متنوعة البد توظيفها من كشفها وا 

ونتائج أعلى. وقد تعكس هذه النتيجة إمتالك المعلمين ألنماط اإلدارة الصفية،  أفضل بشكل يحقق أداءً 

التي يواجهونها، فالمعلم مهما وأي من هذه االنماط البد من إستخدامه في ضوء الموقف أو المواقف 

فائدة إذا لم يمتلك المهارات الالزمة إلدارة صفه، إذ من  متلك من معرفة ومعلومات، فإنها ال تكون ذاتا

النتائج، وهذا اليتم إال إذا امتلك المعلم المهارات المطلوبة  أفضلخالل االدارة الصفية الناجحة تتحقق 

 لإلدارة الصفية، والتي تتناسب مع المرحلة الدراسية التي يعمل فيها.
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 ميز به المعلمون من خصائص اخالقية تنعكس علىوربما جاءت هذه النتيجة المرتفعة لما يت

تصف بها المعلم زاد إحتراما وارتفع مكانة ذا ما ااالتسامح خصيصة أخالقية إيجابية، مخرجات أدائهم. ف

ع إذا ماكان المعلم متسامحًا م أكبروتقديرًا من أعضاء المجتمع المدرسي بشكل عام. ويكون تاثير ذلك 

ويمة، ويتغاضى عن زالتهم وهفواتهم ويوجههم ويرشدهم نحو الطريق الق ق واللين،طلبته، يتعامل معهم بالرف

ويشجعهم على العمل المثمر والتعاون فيما بينهم. وقد تعزى هذه النتيجة الى تقديم المعلم الحوافز المعنوية 

، فضال عن ءلطلبته، لتعزيز سلوكهم اإليجابي، وتحفيزهم على اإلنجاز وتحقيق مستويات عالية من االدا

الل تمكين للعملية التعليمية التع لمية، من خ أفضلبما يؤدي الى نتائج  الصف،جو  في تاثير ذلك إيجابياً 

المعلم من ممارسة النمط القيادي الديمقراطي في إدارته الصفية، والتي من شأنها العمل على توفير بيئة 

 .والت علم عمليتي التعليمصحية تساعد على تسهيل صفية 

( ودراسة 2117ودراسة القرشي )( 2110اليه دراسة المناعمة )اتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت 

 .(2101، أبو شرشوح)ودراسة  (2100، كاظم)

 :النمط التسلطي

أن النمط التسلطي جاء بالرتبة الثانية بعد النمط  (02و ) (01) ينأظهرت النتائج في الجدول

سط الحسابي ، إذ بلغ المتو له في إدارتهم الصفية، وبمستوى متوسطن الديمقراطي من حيث ممارسة المعلمي

يمارس نمطاً إداريا متشددًا الذي (. وقد تعزى هذه النتيجة الى أن المعلم 1.17( بانحراف معياري )2.01)

إذ  ،في إدارة صفه، عادة مايكون بعيدا عن المشاركة والتعاون مع الطلبة، ويوصف بأنه نمط إستبدادي  

يح المجال للطلبة إلبداء آرائهم أو مقترحاتهم بصدد مسار حصة الدرس، إلنه هو الذي يفرض هذا اليت

، فيتبنى عن قناعة االسلوب الذي يراه مناسبًا من وجهة المسار، ويرى بأنه المسؤول عن إدارة الصف
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عتقاده بانه يحقق نتائج أفضل إذا ما إستخدمه. وربم هذه النتيجة  ا جاءتنظره، إليمانه بهذا االسلوب، وا 

يركز بالدرجة االولى على المادة العلمية وضرورة نجاح الطلبة  لم وفقًا لألسلوب الذي يمارسهالن المع

ها، بفيها. فقد يرى ان مهمته هي التعليم قبل التربية، وان مهمة الطالب قراءة المادة ومعرفتها أو اإللمام 

يها الدرجة التي يحصل عل ه أن االمتحان الذي يرى في ق ذلك يلجأ الىف درجة تحق  عر  أو حفظها. ولت

يه فرض رأيعلى مدى تقدمه في الصف. والمعلم الذي يسير وفقًا لهذا النمط  ومعيار   خير مؤشر   الطالب

وخطته الدراسية من غير إستشارة لطلبته الذين يعنيهم أمر تعلم المادة التي يدر سها، فال يسمح لهم بإبداء 

م أي مقترح بصدد المادة الدراسية. إذ يرى أن مهمة الطالب تتحدد في تلقي المادة، وال يحق الراي أو تقدي

له إبداء اي إعتراض سواء على محتوى المادة، أم طريقة التدريس. وربما ُتعزى هذه النتيجة المتوسطة 

مستوى مرتفع. ب يالى أن بعض المعلمين ال يمارسون االساليب اإلدارية الصفية التي تمثل النمط التسلط

( فقرة للنمط 21من مجموع ) ( فقرات01تي تمت ممارستها بمستوى متوسط )فقد بلغت عدد الفقرات ال

(، وبلغ عدد الفقرات التي تمت ممارستها بمستوى منخفض ثماني فقرات %01التسلطي وبنسبة قدرها )

بة توى مرتفع فقرتين وبنست التي تمت ممارستها بمس(، في حين كان عدد الفقرا%11وبنسبة قدرها )

(. وفي ضوء هذه النسب للمستويات الثالثة، يبدو أن المعلمين اليرغبون في ممارسة هذا %01قدرها )

النمط إال عند الضرورة. وربما جاءت هذه النتيجة بسبب ماعرفه المعلمون عن هذا النمط وتأثيراته السلبية 

بتعاد من يمارسه عن ا آلخرين في العالقات االنسانية، إذ يميل أصحاب هذا على العملية التربوية، وا 

 ويكون من خالفهم على خطأ. وان تهم، فهم يع دون أنفسهم على صوابالنمط الى فرض آرائهم ورغبا

فيهم  وف والقلق لديهم ويؤثرنمطًا من هذا النوع إذا ما تمت ممارسته مع الطلبة الصغار، فإنه يثير الخ

الرغم من سلبية هذا النمط إال ان بعض المواقف قد ُتجبر المعلمين على ، ويؤخر تعلمهم. وعلى سلبا
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استخدامه، ظنًا منهم بانه سيعالج هذه المواقف، أو ربما أنهم اليعرفون ممارسات اخرى قد تكون أجدى 

 نفعًا من هذا النمط الذي يتسم بالتسلط واإلستبداد.

  النمط التساهلي:

هذا النمط جاء بالرتبة الثالثة واالخيرة بعد النمطين  أن( 03) أظهرت النتائج في الجدول

(. ويتضح من هذه النتيجة قلة 1.19وانحراف معياري ) (2.39الديمقراطي والتسلطي، بمتوسط حسابي )

إال في حاالت نادرة. فقد تمت ممارسة تسع فقرات من ط، إذ انهم ال يمارسونه إهتمام المعلمين بهذا النم

حدى عشرة فقرة وبنسبة قدرها )%10رها )هذا النمط وبنسبة قد ( بمستوى %00( بمستوى متوسط، وا 

منخفض. وقد ُيعزى ذلك الى ان المعلمين غير مقتنعين بهذا النمط من حيث فاعليته وتاثيره في شخصيات 

المتعلمين، فالمشكالت التي يواجهها المعلمون الذين يمارسون هذا النمط ال يتمكنون من حل ها بشكل 

مما قد يؤدي الى عودة هذه المشكالت ثانية، وربما قد يتضاعف تأثيرها السلبي لغياب الحزم في  كامل،

لد فوضى  مثل هذه المواقف. فضال عن ذلك فإن منح الطلبة الحرية في إتخاذ القرارات التي تهمهم قد يو 

سة المعلمين ُتعزى ممار في الغرفة الصفية وبخاصة إذا كان المعلم اليعير إهتماما لإلنضباط الصفي. وقد 

لهذا النمط الى انهم اليتدخلون في شؤون طلبتهم وال يعملون على توجيههم الوجهة الصحيحة، وال يقدمون 

ة والسيطرة لضعف الرقاب للطلبة األكاديميضعف في المستوى لهم النصح واالرشاد، مما قد ينتج عن ذلك 

لطلبة والذي ا سلوك الالمباالة لدىارسة هذا النمط الى متد تاثير مموربما ا والضبط داخل الغرفة الصفية.

يبدو في إهمالهم للواجبات الصفية التي يكلفون بها، والتي اليعقبها أي تأكيد من المعلم، فتكون اآلثار 

سلبية على الطلبة أنفسهم. أو ان المعلم الذي يمارس النمط التساهلي التتسم شخصيته بااللتزام والثباث 

 ل الصفداخ هواء، مزاجي السلوكدة مايكون متقلب األالذي يتخذه، فعااإلصرار على القرار و  اإلنفعالي
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 ذ يتركهم يعملونوربما اليعير إهنماما لما يصدر عن الطلبة من ممارسات خاطئة أو سلوك سلبي، إ

لطلبة وحيث أن ا يفعل مايشاء. دعهوعادة ما يتبع سياسة ترك الحبل على الغارب أو مايرغبون بعمله، 

ذا األسلوب أن ه، وبما رفون ماينفعهم وما يضرهمفي المرحلة األساسية ال يدركون تماما مصلحتهم واليع

عة لممارسة ، اال أن النتيجة المتوقري للصف اليشكل ضغطا على رغباتهم، فانهم يرغبون فيهاوالنمط اإلدا

ن المعلم باط وااللتزام ماالنضوضعف  يبقد تولد مضاعفات كثيرة بسبب التس  هذا النمط داخل الصف 

 التربوية.يا على مخرجات العملية تنعكس سلبوالطلبة 

ما مستوى ممارسة االحتراق النفسي لدى  على:مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي ينص 

 معلمي المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عم ان من وجهة نظرهم؟

( أن مستوى االحتراق النفسي لدى معلمي المدارس األساسية 00دول )أظهرت النتائج في الج

الخاصة في محافظة العاصمة عم ان من وجهة نظرهم كان منخفضا للدرجة الكلية. إذ بلغ المتوسط 

( 3.17( ولمجال التكرار كان المتوسط الحسابي )1.71( بانحراف معياري )3.10الحسابي لمجال الشدة )

(. وحصل ُبعدا "تبلد المشاعر" و "االجهاد االنفعالي" على مستوى منخفض في 1.71بانحراف معياري )

مجالي الشدة والتكرار. في حين حصل ُبعد "نقص الشعور باالنجاز" على مستوى مرتفع في كل من 

عانون تراق النفسي إلى أن المعلمين ال يالشدة والتكرار. وقد ُتعزى هذه النتيجة المنخفضة لمستوى االح

حالة نفسية سلبية تقلقهم أو تؤثر في مشاعرهم وأحاسيسهم. كما انهم اليواجهون أعباء إضافية، وال من 

يتحملون ضغوط عمل أكثر من طاقاتهم. وربما يعود ذلك الى االنسجام بين المعلمين واإلدارة، وُحسن 

 ر أو ندرتها، وقلةالتعامل مع الطلبة، وقلة حدوث المشكالت، األمر الذي يؤدي الى قلة حاالت التوت

يجة د ٌتعزى هذه النتهمات الكثيرة التي يقومون بها. وقاإلنهاك الجسمي والعقلي على الرغم من الم
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االستجابة بشكل إيجابي للضغوط التي يواجهونها في اثناء  ن المعلمين منالى تم كأيضا المنخفضة 

اء مل مع إدارة المدرسة أم الطلبة أم أوليأدائهم لمهماتهم التربوية والتعليمية، سواء أكانت بسبب التعا

نسبة عالية من المعلمين الذين لديهم المقدرة   -على مايبدو -األمور. وفي جميع هذه الحاالت، هناك 

للظروف الضاغطة، يمكن اإلستدالل عليها من القيمة المنخفضة للمتوسط  على االستجابة إيجابيا

البعاد االحتراق النفسي الثالثة من حيث الشدة والتكرار،  الحسابي عند مقارنتها مع معايير ماسالك

( ودراسة زايف وسيفر وسكوموت 2111، الحايك)واختلفت نتائج هذه الدراسة مع ماتوصلت اليه دراسة 

(Zapf,Seifer & Schomwitt, 2001) ( و دراسة جاك و جيلJack, Jill, 2003،)  و دراسة

، بطاينة)( و دراسة Pandy & Tripathi, 2004ريبثي )و دراسة باندي و ت ،(2111، الجعبري)

الفريحات )( و دراسة 2117، الزيودي)( و دراسة 2110، الخرابشة و عربيات)ودراسة  ،(2110

( و دراسة 2100، خصاونةذيابات و )و دراسة  ،(2101، أبو مسعود)و دراسة  ،(2119، الربضيو 

 (.2101، يمالحات)( و دراسة 2103، عياصرة) و دراسة، (2103، السلخي)ودراسة  ،(2100، جرار)

، بقيعي)دراسة و ، (2118، جوادالشيخ و )واتفقت نتائج هذه الدراسة مع ما توصلت اليه دراسة 

2101). 

 أما بالنسبة البعاد االحتراق النفسي فكانت المناقشة على النحو اآلتي:

 ":تبلد المشاعر". بعد 1

ن مستوى بعد "تبلد المشاعر" لدى معلمي المدارس أإلى  (01أشارت النتائج في الجدول )

ان كان منخفضًا في كل من مجالي الشدة والتكرار. إذ بلغ األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عم  
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( وبمستوى منخفض. 0.11( بانحراف معياري )1.33المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لمجال الشدة )

وبمستوى ( 0.19( بانحراف معياري )1.30لكلية لمجال التكرار )في حين بلغ المتوسط الحسابي للدرجة ا

 فضوبمستوى منخ الشدة،فقرات هذا البعد بمستوى منخفض في مجال  وجاءت جميعايضًا.  منخفض

الى المنخفضة  هذه النتيجة وقد تعزىبمستوى متوسط.  واحدة كانتايضًا في مجال التكرار باستثناء فقرة 

ا ، فضاًل عن شعورهم باإلرتياح عندموبجدية تامةوجه  أحسندون عملهم على شعور المعلمين بأنهم يؤ 

لنتيجة ما هذه ا وربما عكستفي أثناء حصة الدرس.  ويتعاملون ويتفاعلون معهماملون مع طلبتهم يتع

تأدية في اثناء قيامهم ب وذات فائدةة نها قيم  من إنجازات يعدو   وما يحققونهيقوم به المعلمون من اعمال 

داريين مع اإلة، أم خارجها وسواء أكان التعامل والتفاعل مع الطلبة ام أعمالهم، سواء داخل الغرفة الصفي

وحلهم  ماتهمأدائهم لمه ومقدرة علىيتولد لدى هؤالء المعلمين ثقة بأنفسهم،  ولهذا فقدأم مع أولياء األمور. 

 أو الذهني والتعب الجسديرهم باالنهاك التي تواجههم، او تواجه طلبتهم، فضاًل عن قلة شعو  للمشكالت

 ة براحتهموالتضحييعود الى رغبتهم في مواصلة العمل  والذي قدفي نهاية يومهم العملي في المدرسة، 

من أجل تحقيق أهداف المؤسسة التربوية التي يعملون فيها. إنهم كالقادة الحقيقيين الذين ال يقولون انهم 

وال ن كلو  ، إنهم ال يوهكذاهدف آخر يسعون لتحقيقه ظهر لهم  ققوه،وحوصلوا. فكلما وصلوا الى هدف 

مون إنهم يتس   تحقيق عملهم ألهدافه. وتوفير متطلبات، يعملون باستمرار على تقديم الخدمة لآلخرين ونيمل  

 أم تعاملهم مع أفراد المجتمع المدرسي بشكل عام. هم للطلبةسواء في تعليم وحسن المعاملةبالصبر 

المقدرة  ديهموأن لزى هذه النتيجة الى قلة شعور المعلمين بتدني مستوى أدائهم الشخصي وقد تع

رسة مع العاملين في المد والتفاعل اإليجابيانجاز االعمال الناجحة  والتمكن منوالكفاءة في أداء العمل، 

   األمور. ومع أولياء
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 ُبعد "نقص الشعور باالنجاز":. 2

( أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لُبعد "نقص الشعور 07)أظهرت النتائج في الجدول  

( 1.87( بانحراف معياري )3.11( لمجال الشدة، وبلغ )1.93( بانحراف معياري )3.31باالنجاز" بلغ )

لمجال التكرار وبمستوى مرتفع لكال المجالين. وجاءت جميع فقرات هذا الُبعد بالمستوى المرتفع أيضا في 

ُيعزى ذلك الى ان لدى المعلمين المقدرة على توفير منا  صفي  دة ومجال التكرار. وقدن مجال الشكل م

مناسب يمكن فيه ممارسة العملية التعليمية التعل مية بنجاح، فضال عن إهتمامهم بالمشكالت التي يواجهها 

يجاد الحلول المناسبة لها. ولذلك فإن المعلمين ل لمقدرة على ديهم اطلبتهم ومحاولة معالجتها بفاعلية وا 

فهم مشاعر طلبتهم وأحاسيسهم، ويعملون على معالجة المشكالت وبخاصة تلك التي تتعلق بالجانب 

العاطفي بكل هدوء، نتيجة إلدراكهم طبيعة العمل الذي يقومون به، ومعرفتهم بطلبتهم من خالل تفاعلهم 

ية عند أدائهم مين يشعرون بالنشاط والفاعلمعهم لفترة ليست بالقصيرة، وقد تعود هذه النتيجة الى أن المعل

العمالهم ويحضرون الى المدرسة مبكرًا، ويلتزمون بمتطلبات العمل المدرسي. وال تتولد لديهم حاالت 

إحباط نتيجة الضغوط التي يتعرضون لها سواء من اإلدارة أم أولياء االمور، ال سيما وأن المدارس 

ة ألن النتيج هء األمور وترى أنهم على حق دائما. وربما جاءت هذالخاصة ُتعير إهتماما كبيرًا ألوليا

المعلمين أنفسهم يهتمون بطلبتهم، ويقدمون لهم الرعاية المطلوبة للنهوض بمستواهم، ويتعاطفون معهم 

في بعض حاالتهم الخاصة، كما أنهم يواصلون عملهم بفاعلية، وال يرون أنهم وصلوا الى نهاية نفق 

لون جهودًا متواصلة من غير كلل أو ملل من أجل أن يحققوا أهدافهم وأهداف طلبتهم مغلق. إنهم يبذ

والتي تنعكس إيجابيًا على أهداف المدرسة ورسالتها. وقد ُتعزى هذه النتيجة الى أن المعلمين يتعاملون 
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لخلق امع طلبتهم بإيجابية، ويبتعدون عن ممارسة النقد لآلخرين، ويتصفون باللين والتسامح وُحسن 

 والتفاؤل. وهذا كله ينعكس على مخرجات العملية التربوية.

 ُبعد "االجهاد اإلنفعالي:. 3

( 2.90( أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لهذا الُبعد بلغ )08أظهرت النتائج في الجدول )

( 1.80( بانحراف معياري )3.12( وبمستوى منخفض لمجال الشدة وبلغ )1.89بانحراف معياري )

بمستوى منخفض أيضا لمجال التكرار. كما أن جميع فقرات هذا الُبعد جاءت بمستوى منخفض سواء و 

لمجال الشدة أم مجال التكرار. وقد ُيعزى ذلك الى ان المعلمين يشعرون بان لديهم تأثير إيجابي في أثناء 

ملون أعباء لية التدريس، ويحتالتعامل مع اآلخرين داخل المدرسة، وأنهم يبذلون ُجهدًا كبيرًاعند قيامهم بعم

ذلك، وال يتأثرون إنفعاليا، وال يكونوا متوترين عند تعاملهم مع اآلخرين. وربما جاءت هذه النتيجة إنعكاسًا 

إلهتمام المعلمين بعملهم وقيامهم بتأديته بالشكل المطلوب وأنهم يحس ون بما يشعر به اآلخرون ضمن 

معلمين لني وأهميته في تعاملهم مع طلبتهم وادركون الجانب اإلنساولذلك فهم ي إطار عملهم في المدرسة،

وقد ُتعزى هذه النتيجة أيضا الى شعور  وال يقللون من شأن األفراد الذين يتعاملون معهم. ،اآلخرين

هتمامهم وعنايتهم بالمستفيدين من خدماتهم وأعمالهم، وال يشعرون  المعلمين بالثقة بأنفسهم وباآلخرين وا 

 مُنهكون عاطفيًا، ويواصلون جهدهم وعملهم لتحقيق أهذاف المؤسسة التي يعملون فيها.بأنهم 
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 : هل هناك عالقة ذات داللة إحصائيةلقة بالسؤال الثالث الذي ينص علىثالثا: مناقشة النتائج المتع

بين مستوى ممارسة معلمي المدارس االساسية الخاصة في محافظة  (α≤0.05) عند مستوى

ان ألنماط االدارةالصفية )التسلطي، والديمقراطي، والتساهلي( ومستوى اإلحتراق النفسي العاصمة عم

 لديهم؟

 قة ذات داللة إحصائية عند مستوى( الى عدم وجود عال09أشارت النتائج في الجدول ) 

(α≤0.05)  بين أنماط االدارة الصفية الثالثة وبين الدرجة الكلية لالحتراق النفسي من حيث الشدة

الدرجة الكلية لالحتراق  بين (α≤0.05) التكرار، بإستثناء وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوىو 

النفسي في مجال الشدة وبين النمط التسلطي. وقد تعزى هذه النتيجة الى أن أنماط االدارة الصفية الثالثة 

اق ال تؤثر في حدوث االحتر ن التي يمارسها معلمو المدارس االساسية الخاصة في محافظة العاصمة عم ا

النفسي لديهم، ألن االحتراق النفسي حالة نفسية شخصية وأن هناك بعض األسباب التي تؤدي الى حدوثه 

يتعلق بعضها بالطلبة والبيئة الصفية، وبعضها اآلخر يتعلق بطبيعة العالقة مع االدارة المدرسية واالسلوب 

لتي قد يتعرض لها المعلمون. وحيث أن مستوى االحتراق اإلداري الذي تمارسه، فضاًل عن الضغوط ا

دارية، إكتسبها المعلمون  النفسي كان منخفضًا، وأن أنماط االدارة الصفية هي ممارسات تربوية وتعليمية وا 

نتيجة قناعتهم بأهمية هذه األنماط وضرورة ممارسة كل نمط وفقًا للموقف أو المواقف التي يواجهونها، 

لعالقة بين هذه األنماط الثالثة ومستوى االحتراق النفسي قد يبدو نتيجة مقبولة يمكن فإن عدم وجود ا

تفسيرها بأن اإلحتراق النفسي حالة تتولد من الضغط والتوتر والتخوف والرهبة التي تنتج من المواقف 

م لها أو مهالصفية، وأن األنماط اإلدارية الصفية يختارها المعلمون عن رغبة وقناعة ربما نتيجة تع ل

تقليدهم للمعلمين اآلخرين الذين سبقوهم. وبما أن المعلمين لديهم المقدرة على السيطرة وضبط المواقف 
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ختيار النمط التعليمي الذي يرونه مناسبًا، فإنهم يتمكنون من التخلص من حاالت التوتر  الصفية وا 

 .عض حاالت االحتراق النفسيوالتخوف ومعالجة المواقف الضاغطة، وبذلك فإنهم قد يتخلصون من ب

 هل هناك فروق ذات داللة إحصائية على:النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع الذي ينص  رابعا: مناقشة

في مستوى ممارسة معلمي المدارس االساسية الخاصة في محافظة العاصمة  (α≤0.05) عند مستوى

خبرة والهلي( ُتعزى لمتغيرات الجنس عمان النماط اإلدارة الصفية )التسلطي، والديمقراطي، والتسا

    العلمي؟والمؤهل 

 تمت مناقشة هذا السؤال حسب متغيراته وكما يأتي:

     متغير الجنس:

( α≤0.05) روق ذات داللة إحصائية عند مستوى( الى وجود ف21أشارت النتائج في الجدول )

كن وكان الفرق لصالح الذكور. ولم ت في مستوى ممارسة المعلمين لنمطي االدارة الديمقراطي والتساهلي،

 هناك فروق دالة إحصائيًا في مستوى ممارسة المعلمين للنمط التسلطي تبعا لمتغير الجنس.

وقد ُيعزى الفرق لصالح الذكور في إستخدامهم للنمطين الديمقراطي والتساهلي الى أن الذكور قد 

ف لغرفة الصفية، لضبط الصف، ووفقًا للمواقمن نمط إداري داخل ا أكثريكونوا أكثر رغبة في إستخدام 

يجابياته وشروط تطبيقه، ومتىالصفية. وربما يرون أن لكل نمط خصائص مما تراه  ؟ بشكل أكثره وا 

هذين النمطين، ألن الضعف أو عدم  اإلناث. أو أن الذكور قد يكونوا أكثر مقدرة من اإلناث في إستخدام

مكنًا من ت من الفوضى داخل الغرفة الصفية. فربما كان الذكور أكثرالمقدرة في استخدامهما قد يولد حالة 
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لصف. كما أن القناعة بممارسة هذين النمطين من قبل الذكور قد تكون عاماًل اإلناث في عملية ضبط ا

 يدفعهم إلختيارهما وممارستهما بشكل أكثر من اإلناث.

االتفاق  م للنمط التسلطي فهذا يتأتى منأما بالنسبة لعدم الفرق بين الذكور واإلناث في إستخدامه

الضمني بينهما على مضمون هذا النمط. فالذكور ال يختلفون عن االناث في مستوى إستخدامه مما قد 

يشير الى أن كال الطرفين يميلون الى إستخدامه، وحسب الموقف أو المواقف التي يواجهونها، مما قد 

 ي إستجابات األفراد تبعًا لهذا النمط من اإلدارة الصفية. يشير الى أن الجنس ليس متغيرًا مؤثرًا ف

 (.2102ودراسة مخامرة ) ،(2100، الطعاني)راسة مع ماتوصلت اليه دراسة وأختلفت نتائج هذه الد

 (.2102، الكريطي)واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 

 متغير الخبرة:

( α≤0.05) ذات داللة إحصائية عند مستوى ( عدم وجود فروق22في الجدول ) أظهرت النتائج

تعزى  ، والتسلطي، والتساهلي()الديمقراطيفي مستوى ممارسة المعلمين النماط االدارة الصفية الثالثة 

لمتغير الخبرة. ويستدل من هذه النتيجة أن متغير الخبرة ليس من المتغيرات المؤثرة في استجابات أفراد 

ت خبرتهم اُا في إستجاباتهم، وبمعنى آخر أن المعلمين سواء أقصرت سنو العينة. بمعنى أنه اليحدث فرق

في إستخدامهم لهذه االنماط الصفية. وربما إكتسب المعلمون كيفية ممارسة هذه أم طالت، فإنهم متفقون 

االنماط في أثناء فترة إعدادهم، وت ولدت لديهم قناعات معينة بكل نمط، وواصلوا تعزيزها، إيمانًا منهم 

بضرورة التنويع في إستخدام هذه االنماط االدارية الصفية ووفقًا لمتطلبات الموقف الدراسي أو الموقف 

 الصفي.
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تفقت نتائج هذه الدراسة مع ما توصلت اليه دراسة   (.2100، الطعاني)وا 

ختلفت نتائج هذه  .(2102ما توصلت اليه دراسة مخامرة ) الدراسة مع وا 

 متغير المؤهل العلمي:

( α≤0.05) ( الى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى21ت النتائج في الجدول )أشار 

في مستوى ممارسة المعلمين للنمط الديمقراطي، ولم تكن هناك فروق دالة إحصائيا بالنسبة لممارسة 

( أن 20( في الجدول )Scheffe testالنمطين التسلطي والتساهلي. وأظهرت نتائج إختبار شيفيه ) 

رق لصالح حملة مؤهل )دراسات عليا( مقارنة مع المؤهلين اآلخرين. وقد ُتعزى هذه النتيجة الى أن الف

المعلمين من حملة الماجستير أو الدكتوراه تكونت لديهم معرفة كافية عن هذه االنماط الثالثة، وخصائص 

 كل نمط وكيفية ممارسته.

 همية هذه األنماط الصفية، والنتائج المترتبةالمعلمون من ذوي فئة الدراسات العليا أ أدركوربما 

على كل نمط، وما النمط الذي يع د أكثر مالءمة من النمطين اآلخرين في مواجهة المواقف الصفية. 

فالتأهيل عامل مهم ومؤثر في إحداث فرق دال إحصائيًا في إستجابات المعلمين وفقًا إلختالف مؤهالتهم 

مقراطي، ألن هناك خالفا قائمًا في الحياة العملية المدرسية بصدد األخذ العلمية فيما يتعلق بالنمط الدي

كتساباً للمعلومات ذات الصلة،  بهذا النمط. وبما أن أصحاب المؤهل العلمي األعلى أكثر إلماماً ومعرفة وا 

فقد كان الفرق لصالحهم إلدراكهم تأثير هذا النمط في الخصائص الشخصية للطلبة من جهة، وفي 

 هم الدراسي إيجابًا من جهة أخرى.تحصيل

 (.2102إتفقت نتائج هذه الدراسة مع النتائج التي توصلت اليها دراسة مخامرة )
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هناك فروق ذات داللة إحصائية عند  على هلمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس الذي ينص 

ية الخاصة في محافظة ( في مستوى االحتراق النفسي لدى معلمي المدارس األساسα≤0.05مستوى )

 العاصمة عمان تعزى لمتغيرات الجنس والخبرة والمؤهل العلمي؟

 لمتغيراته وعلى النحو اآلتي: تمت مناقشة هذا السؤال وفقا

 متغير الجنس:

 تم إختبار داللة الفروق بين الذكور واإلناث وفقًا لمجالي الشدة والتكرار وكما يأتي:

 مجال الشدة: .أ

( الى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى 21لجدول )أشارت النتائج في ا

االحتراق النفسي في الدرجة الكلية وفي أبعاده الثالثة، في مجال الشدة. وقد تعزى هذه النتيجة 

ي ف بمعنى أنهم من كال الجنسين متفقونالى أن جنس المعلمين غير مؤثر في إستجاباتهم، 

ختالف في ج عن االحتراق النفسي، فال يوجد أي ااتإجاباتهم من حيث مستوى الشدة الن

 هه االفراد، وعند حدوثه يشعر بهشير الى أن الشدة بمثابة ضغط يواجإستجاباتهم. مما قد ي

ناثًا.  االفراد ذكورا وا 

 مجال التكرار: .ب

روق ذات داللة إحصائية ( الى وجود ف27أشارت نتائج اإلختبار التائي في الجدول )

( في مستوى االحتراق النفسي في الدرجة الكلية وفي ُبعدي "اإلجهاد α≤0.05) عند مستوى



134 

 
 

االنفعالي" و" نقص الشعور باالنجاز" في مجال التكرار، وكان الفرق لصالح اإلناث في الدرجة 

 الكلية والمجالين اآلخرين.

ولم تكن هناك فروق دالة إحصائيا في ًبعد "تبلد المشاعر". وقد يعزى الفرق الى أن 

 أكثر تحسسًا وجدي ة في العمل من الذكور وبخاصة عندما يقمنمن الممكن أن يكن  إلناث ا

ي بمثابة األم ألطفالها، ويعملن على بذل الجهد المتزايد ف ن  بالتدريس في الصفوف الدنيا، فيك

تربية الصغار من الطلبة وتعليمهم، لهذا يصبحن أكثر تعرضًا لتكرار بعض حاالت االحتراق 

مقارنة بأقرانهن من الذكور. وربما تعزى هذه النتيجة الى زيادة حرص اإلناث على أداء  النفسي

المهمات الموكلة اليهن، فيك ن أكثر ُعرضة من الذكور في مواجهة تكرار المواقف الصعبة أو 

 التي تؤدي الى حدوث االحتراق النفسي لديهن.

 Seiferايف و سيفر و سكوموت )مع ما توصلت اليه دراسة ز  تائج هذه الدراسةن اختلفت

& Schomwitt, 2001 Zapt, الخرابشة وعربيات)(، ودراسة 2110، بطاينة)( ودراسة ،

(، Hasan& Baspinar, 2007(، ودراسة حسن وباسبينار)2117، الزيودي)( ودراسة 2110

(. 2103، عياصرة)(، ودراسة 2103، السلخي)(، ودراسة 2100، ذيابات وخصاونة)ودراسة 

ما توصلت  بينما إتفقت معقة ما توصلت اليه هذه الدراسات السابمع نتائج هذه الدراسة  تفقتوا

( في مستوى االحتراق النفسي لدى 2118، جوادالشيخ و )( ودراسة 2111، القريوتي)اليه دراسة 

 المعلمين.
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 متغير الخبرة:

 ر، وكما يأتي:تم إختبار داللة الفروق لمتغير الخبرة وفقًا لمجالي الشدة والتكرا

 مجال الشدة: .أ

( عدم وجود فروق ذات داللة 29أظهرت نتائج تحليل التباين االحادي في الجدول )

( في مستوى االحتراق النفسي في الدرجة الكلية وفي ُبعد " α≤0.05)احصائية عند مستوى 

" و "تبلد ينقص الشعور باالنجاز"، وكانت هناك فروق دالة إحصائيا في ُبعدي "االجهاد االنفعال

( ان الفرق كان 31المشاعر". وأظهرت نتائج إختبار شيفيه للمقارنات البعدية في الجدول )

خمس سنوات الى أقل من عشر سنوات( في كال البعدين. ويستدل من  )منلصالح فئة الخبرة 

ن تأثيره ينما كابهذه النتيجة أن متغير الخبرة لم يكن مؤثرًا في الدرجة الكلية لالحتراق النفسي، 

من )خمس سنوات الى اقل من عشر سنوات ( في بعدي "االجهاد واضحا لدى اصحاب الخبرة 

وا بمواقف  االنفعالي" وتبلد المشاعر" ، وقد يعزى ذلك الى ان المعلمين كلما إزدادوا خبرة مر 

دوث ح وتجارب تعلموا منها امورًا كثيرة، من بينها تلك المواقف والتجارب التي كان لها دور في

االحتراق النفسي لديهم في هذين البعدين، ومما يؤكد ذلك ان اصحاب الخبرة ) عشرة سنوات 

فاكثر( هم ايضا تاثروا باالحتراق النفسي في بعد " االجهاد االنفعالي" عند مقارنتهم مع اصحاب 

 الخبرة ) أقل من خمس سنوات(.
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 مجال التكرار: .ب

( وجود فروق ذات داللة إحصائية 32الجدول ) أظهرت نتائج تحليل التباين االحادي في

( في مستوى االحتراق النفسي لمعلمي المدارس االساسية الخاصة في α≤0.05)عند مستوى  

محافظة العاصمة عم ان في الدرجة الكلية وُبعدي " االجهاد االنفعالي" و "نقص الشعور 

( ان 33البعدية في الجدول ) ( للمقارناتScheffeباالنجاز"، واشارت نتائج إختبار شيفيه )

الفرق كان لصالح فئتي الخبرة من ) خمس سنوات الى اقل من عشر سنوات(، و ) عشر سنوات 

تفقت هذه النتيجة مع نتيجة مجال الشدة،فأكثر(، مقارنة بفئة الخبرة )أقل من خمس سنوات( و   ا 

 الى اقل من عشر فكال المجالين كان الفرق فيهما لصالح اصحاب الخبرة من ) خمس سنوات

عشر سنوات فاكثر(، وهاتان النتيجتان تشيران الى ان المعلمين كلما كانوا اكثر ) سنوات( و

خبرة، كانوا اكثر إدراكا ووعيًا وتعرضًا لالحتراق النفسي بسبب تكرار بعض المواقف المسببة 

 لحالة االحتراق هذه.

الشيخ )توصلت اليها دراسات التي نتائج الدراسة في مجال الشدة مع النتائج  إتفقت

ذيابات )( وDevito 2009( ودي فيتو )2119، والربضيالفريحات )( و2118، جوادو 

 (.2100، وخصاونة

، ديالزيو )سة مع ما توصلت اليه دراستا أما في مجال التكرار فقد إتفقت نتائج هذه الدرا

 (.Hasan & Baspinar 2007( وحسن وباسبينار )2117
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 العلمي:متغير المؤهل 

أختبرت داللة الفروق لمتغير المؤهل العلمي تبعا لمجالي الشدة والتكرار لالحتراق النفسي وكما 

 ياتي:

 مجال الشدة: .أ

روق ذات داللة ( الى عدم وجود ف30اشارت نتائج تحليل التباين االحادي في الجدول )

ي بعد كلية وفيتراق النفسي في الدرجة ال( في مستوى االحα≤0.05) إحصائية عند مستوى

ك فروق دالة إحصائيا في بعد "االجهاد نجاز" و "تبلد المشاعر" وكانت هنا"نقص الشعور باال

 ( أن الفرق كان لصالح حملة31االنفعالي". وأظهرت نتائج اختبار شيفيه في الجدول )

م يكن ل ين. ويتضح من هذه النتيجة ان متغير المؤهل العلميالبكالوريوس مقارنة بالفئتين األخري

مؤثرًا في الدرجة الكلية وال في بعدي "نقص الشعور باالنجاز" و "تبلد المشاعر"، اال أن هذا 

المتغير كان له تاثير في بعد " االجهاد االنفعالي" ولصالح حملة البكالوريوس. وقد يعزى ذلك 

د يشعرون ، فقالى ان المعلمين من حملة البكالوريوس قد يكون معظمهم من أصحاب الخبرة القليلة

بالرهبة والخوف من المواقف التعليمية التي يواجهونها للمرة االولى، او أنهم يبذلون أقصى جهدهم 

وطاقتهم إلثبات مقدرتهم على النجاح في عملهم وتمكنهم من اداء العمل بالشكل الصحيح، فضال 

الخدمة قديم االداء و عن المعاناة النفسية والعاطفية الملقاة عليهم، نتيجة لشعورهم بضرورة ت

ة لإلجهاد عرض أكثروالمعاملة اإليجابية واألفضل للطلبة الذين يقومون بتدريسهم. ولهذا فهم 

 االنفعالي من اقرانهم من الفئتين اآلخريين.

 



138 

 
 

 مجال التكرار: .ب

( عدم وجود فروق ذات داللة 38أظهرت نتائج تحليل التباين االحادي في الجدول )

( في مستوى االحتراق النفسي في الدرجة الكلية وفي االبعاد α≤0.05) إحصائية عند مستوى

تعود هذه النتيجة الى ان المؤهل العلمي لمعلمي المدارس االساسية الخاصة لم يكن الثالثة. وقد 

من المتغيرات المؤثرة في إستجاباتهم، بمعنى انهم غير مختلفين في وصف حالة االحتراق النفسي 

مواقف  التربوية، ألنهم قد يواجهونفي اثناء ادائهم لمهماتهم التعليمية و  الذي قد يتعرضون لها

 ،خبراتهم ومعارفهم ومعلوماتهم، ويتعلمون من بعضهم بعضاً  ، ويتعاملون معها في ضوءمتشابهة

، عندما يكون الموقف مشتركا، قد يواجه الجميع. ومن ثم تذوب وبالتالي يكونوا في وضع متساو

يلية واألكاديمية أمام الحاالت الواقعية. وقد الينتج عن ذلك تأثير لمتغير المؤهل اإلختالفات التأه

من مستوى  كثرأالعلمي الذي قد يكون تاثيره في مستوى تعلم الطالب او مستوى تحصيله بشكل 

 االحتراق النفسي للمعلمين.

ختلفت   & Hasanوباسبينار )الدراسة مع ما توصلت اليه دراسة حسن  نتائج هذهوا 

Baspinar 2007 (، ودراسة 2101، القريوتي)و(، ودراسة الظفيري 2101، بقيعي)(، ودراسة

 (.2103، السلخي)

(، ودراسة 2118، جوادو الشيخ )واتفقت نتائج هذه الدراسة مع ما توصلت اليه دراسة 

 (.2100، وخصاونةذيابات )
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 التوصيات

 أتي:في ضوء النتائج التي تم التوصل اليها يوصى بما ي

أظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال االول ان مستوى ممارسة النمط الديمقراطي لإلدارة الصفية كان  -

مرتفعا، ومتوسطا للنمطين التسلطي والتساهلي، وعليه يوصى بتعميم نتائج هذه الدراسة على 

 المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عم ان.

إلستمرارفي ممارسة النمط الديمقراطي في إدارتهم للصفوف تشجيع المعلمين والمعلمات على ا -

 والتقليل 

ممارسة النمطين التسلطي والتساهلي، آخذين في اإلعتبار طبيعة المواقف  من - قدر اإلمكان -

 الصفية ومتطلبات مواجهتها.

ة صأظهرت نتائج السؤال الثاني أن مستوى االحتراق النفسي لدى معلمي المدارس األساسية الخا -

لضرورية ا ، ولذلك يوصى بالحفاظ على هذا المستوى المنخفض، وتقديم المتطلباتكان منخفضاً 

 إلحتياجات المعلمين للتغلب على الحاالت والمواقف التي تولد االحتراق النفسي.

 أخرى في القطاعين العام والخاص. دراسية إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية على مراحل -

لدى المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية  قارنة عن االحتراق النفسيإجراء دراسة م -

 والمدارس الخاصة.
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 قائمة المراجع:

 أوال: المراجع العربية

مشكالت ضبط الصف التي تواجه معلمي المرحلة اإلعدادية بمحافظة (. 2112أبو حجر، هالة ) -

غزة،  ،الجامعة اإلسالمية ، )رسالة ماجستير غير منشورة(،وسبب عالجها غزة أسبابها

 فلسطين.

برنامج مقترح لتقويم األداء الصفي لمعلمي مدارس الثقافة العسكرية في (. 2117أبو دلو، إيمان ) -

، )أطروحة دكتوراه غير منشورة(، جامعة ضوء الواقع واالتجاهات المعاصرة وقياس فاعليته

 عمان العربية للدراسات العليا، عمان، االردن.

منهاج الدعم النفسي في القرآن الكريم، وكيفية االستفادة منه في "(. 2100حمود خليل )أبو دف، م -

 09)سلسلة الدراسات اإلنسانية(،  مجلة الجامعة االسالمية، "الواقع الفلسطيني المعاصر

(2)17 – 91. 

-011( 001، )مجلة التربية(. إدارة الصف والتعليم ومفاهيمه وأنماطه، 2111أبو سماحة، كمال ) -

 ، الدوحة، قطر.010

درجة إلتزام مديري المدارس الثانوية في محافظة العاصمة عمان (. 2101أبو شرشوح، فاطمة ) -

ير غ، )رسالة ماجستير بأخالقيات اإلدارة المدرسية وعالقتها بالنمط القيادي السائد

 منشورة(. جامعة عمان العربية، عمان، االردن.
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رة الصف في مدارس محافظة القدس من وجهات نظر المعلمين تقييم إدا(. 2113أبو صوي، هالة ) -

 ، القدس، فلسطين.القدس، )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة القدسوالمديرين، 

ظاهرة االحتراق الوظيفي لدى الموظفين اإلداريين العاملين  (.2101أبو مسعود، سماهر مسلم عياد ) -

، )رسالة أسبابها وكيفية عالجها-زةفي وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غ

 ماجستيرغيرمنشورة(، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.

، أساسيات إدارة الصفوف وتنظيمها (.2119أبو نمرة، محمد خميس، وقطيشات، نازك عبد الحليم ) -

 عمان: المطبعة الوطنية.

د مقدم في ندوة اإلرشاة، بحث (. االحتراق النفسي لدى معلم التربية الخاص0999ال، زيد محمد )البت   -

النفسي والمهني من أجل نوعية أفضل لحياة األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، البحرين، 

 جامعة الخليج العربي، المنامة، البحرين.

د مقدم في ندوة اإلرشا(. االحتراق النفسي لدى معلم التربية الخاصة، بحث 2111البت ال، زيد محمد ) -

أجل نوعية أفضل لحياة األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، البحرين، النفسي والمهني من 

 جامعة الخليج العربي، المنامة، البحرين.

، عمان: دار الثقافة إدارة التعلم الصفي، األسس واإلجراءات(. 2110البدري، طارق عبد الحميد ) -

 للنشر والتوزيع.
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درهلدى الممرضين العاملين في (. درجة االحتراق النفسي ومصا2111حيدر. )ي، طالل البدو  -

مستشفيات محافظة عم ان وأثر بعض المتغيرات في ذلك، )رسالة ماجستير غير منشورة(، 

 ، األردن.مؤتة، الكركجامعة 

(. االحتراق النفسي لدى معلمي ومعلمات غرف المصادر في شمال األردن. 2110بطاينة، أسامة ) -

 .18 – 21(، 0)0، "المجلة األردنية في العلوم التربوية"

الذكاء االنفعالي وعالقته بأنماط الشخصية واالحتراق النفسي لدى معلمي "(. 2101بقيعي، نافز ) -

 (.0)20)العلوم اإلنسانية(،  مجلة جامعة النجاح لألبحاث، "الصفوف الثالثة األولى

 ،صفية الفًعالةدليل المعلم في اإلدارة ال(. المعلم الجديد: 2111الترتوري، محمد، والقضاة، محمد ) -

 الحامد للنشر والتوزيع.دار عمان: 

الجدية في العمل وعالقتها باالحتراق النفسي لدى مديري المدارس (. 2100جرار، سنابل امين ) -

، )رسالة ماجستير غير الحكومية الثانوية في محافظات شمال الضفة الغربية )فلسطين(

 منشورة(، جامعة النجاح، نابلس، فلسطين.

أنماط السلوك اإلداري لمديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة (. 2111عالية ) الجعبري، -

الة .  )رسعمان العاصمة من وجهة نظر المعلمين وعالقتها بمستويات احتراقهم النفسي

 ماجستير غير منشورة(، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، االردن.

 (.01 – 8(، ص )0،2(، )11صف، مجلة رسالة المعلم، م )(. إدارة ال2111الجفوت، وفاء ) -
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(. "مستويات االحتراق النفسي لدى معلمي ذوي االحتياجات 2110ي، فوزية عبد الباقي )الجمال   -

 (.0) 2، دراسات عربية في علم النفسالخاصة" 

لدى االحتراق النفسي وعالقته بأساليب مواجهة المشكالت  (.2101الحاتمي، سليمان بن علي ) -

ستير غير منشورة(، . )رسالة ماجالمعلمين العمانيين في محافظة الظاهرة بسلطنة عمان

 ، ُعمان.الظاهرة، مسقط

مستويات االحتراق النفسي لدى معلمي الحاسوب في المدارس  (.2111الحايك، هيام إبراهيم )   -

 .األردنإربد، جامعة اليرموك، رسالة ماجستير غير منشورة(، ، )الحكومية األردنية

مستويات االحتراق النفسي لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية (. 0990حرتاوي، هند ) -

 . )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة اليرموك، إربد، االردن.في األردن

رسالة . )إدارة الفصل باألسلوب التعاوني وأثره في تحصيل الطالب الدراسي (.2111حريري، هاشم ) -

 السعودية.المملكة العربية  مكة المكرمة، ير غير منشورة(، جامعة ام القرى،ماجست

(. "دراسة االحتراق النفسي لدى المعلمين العاملين مع الطلبة 2110الخرابشة، عمر، وعربيات، احمد ) -

مجلة جامعة ام القرى للعلوم التربوية ذوي صعوبات التعلم في غرف المصادر"، 

 .330-292(، 2)07، واالجتماعية واالنسانية

، عمان: دار التفاعل الصفي(، 2112) المحسنالطويسي، احمد، السلطاني، عبد  ،الخطايبة، ماجد -

 الشروق.
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(. "الفاعلية الذاتية لمعلمي مدارس محافظة الزرقاء ومعلماتها في ضوء بعض 2100الخاليلة، هدى ) -

 .21-0،(1)20، مجلة جامعة النجاح لألبحاثالمتغيرات"، 

، بيروت: دار الحداثة للطباعة والنشر المفاهيم األساسية لعلم االجتماع(. 2119أحمد خليل ) خليل، -

 (.0(22والتوزيع، 

رب في (. "واقع االحتراق النفسي لدى مندوبي ألعاب المض2100ذيابات، محمد وخصاونة، كمال ) -

نسانية أبحاث اليرموك من سلسلة العلوم اإل رب في الجامعات األردنية"، العاب المض

 .0811-0818(، 2)27، االجتماعية

لس: ، طراباإلدارة الصفية الفعالة في ضوء اإلدارة المدرسية الحديثة (.2110الزبيدي، سلمان عاشور ) -

 مطابع الثورة العربية الليبية.

 . القاهرة: عالم الكتب.مهارات التدريس رؤية في تنفيذ التدريس(. 2110زيتون، حسن حسين ) -

مصادر الضغوط النفسية واإلحتراق النفسي لدى معلمي التربية " (.2117حمزة ) الزيودي، محمد -

 .209-089( 02)23، مجلة جامعة دمشق، "الخاصة في محافظة الكرك

دار الفكر للطباعة (. التربية العملية بين النظرية والتطبيق، عمان: 2111سعد، محمود حسان، ) -

 .والنشر

 ، تعيين دراسي، معهد التربية، األونروا، عمان، االردن.فإدارة الصفو (. 0990السعيد، أنور ) -
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(. "مستويات االحتراق النفسي لدى معلمي التربية اإلسالمية العاملين 2103السلخي، محمود جمال ) -

 ،مجلة العلوم التربويةفي المدارس الخاصة في مدينة عمان في ضوء بعض المتغيرات"، 

1(11.) 

أساليب االدارة الصفية التي يمارسها معلمو ومعلمات المدارس (. 2111الشامي، كاظم عبد االمير ) -

 . )رسالة ماجستير غير منشورة(، كلية التربية، جامعة بغداد، بغداد، العراق.االبتدائية

العربي،  ، القاهرة: دار الفكرإدارة الصف المدرسي(. 0987عبد الرازق، والناشف، هدى ) شفشق، -

90. 

(. "االحتراق النفسي وعالقته ببعض المتغيرات الديموغرافية لدى 2118)محمد  ،الشيخ، خليل، جواد -

 .008-030(، 0، )مجلة بحوثالمعلمين" 

(. درجة ممارسة المهارات اإلدارية الصفية األساسية لدى معلمي التعليم الثانوي 2100الطعاني، حسن ) -

جلة جامعة ميرات، في مديريات التربية والتعليم في محافظة الكرك وعالقتها ببعض المتغ

 .002-010( 0)27دمشق، 

االحتراق النفسي لدى معلمات التالميذ ذوي صعوبات "(. 2101الظفري، سعيد، والقريوتي، ابراهيم ) -

 .09 – 070(، 3)1، المجلة األردنية في العلوم التربوية، "التعلم في سلطنة عمان

 .دار الفكر العربييق، القاهرة: (. اإلدارة الصفية بين النظرية والتطب2117العاجز، فؤاد ) -

دارة الصف. (.2119عامر، طارق، ومحمد، ربيع ) -  القاهرة: مكتبة زهراء الشرق. االنضباط المدرسي وا 
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، اإلسكندرية، دار إدارة الفصل وتنمية المعلم(. 2117) ، عبد العظيم، سالمةعبد العزيز، صفاء -

 الجديدة للنشر، االسكندرية، مصر. الجامعة

واقع اإلدارة الصفية في المدارس الثانوية بقطاع (. 0997ور، أمين طه، مضيوف، طه )عبد الغف -

 ، )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة األزهر، غزة، فلسطين.غزة

 .دار الفكر العربي(. االدارة المدرسية، القاهرة: 2111العجمي، محمد حسين ) -

 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. :، عمان(. مع المعلم في صفه0999عدس، عبد الرحمن ) -

 .دار مجدالوي(. اإلدارة الصفية والمدرسة المنفردة، عمان: 0990عدس، عبد الرحيم ) -

ضغوط الحياة وأساليب مواجهتها: الصحة النفسية والبدنية في عصر التوتر (. 2111عسكر، على ) -

 ، جدة، السعودية.، دار الكتاب الحديثوالقلق

 ، عمان: دار اليازوري للنشر والتوزيع.(. إدارة التعلم الصفي2118العشي، نوال ) -

 .اإلدارة المدرسية الحديثة مفاهيمها النظرية وتطبيقاتها العملية(. 2111عطوي، جودت عزت ) -

 .39-30عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 

مية، مظاهرها، المشكالت الصفية، السلوكية، التعليمية، االكادي(. 2112العمايرة، محمد حسن ) -

 عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع، ،عالجها، أسبابها
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ظاهرة االحتراق النفسي وعالقتها بضغوط العمل لدى معلمي المدارس (. 0998عودة، يوسف ) -

نية، ، جامعة النجاح الوط(رسالة ماجستير غير منشورة)، الثانوية الحكومية في الضفة الغربية

 نابلس، فلسطين.

مستويات االحتراق النفسي لدى المعلمين دراسة "(. 2103ن، عبد الرحمن، علي )عياصرة، مع -

تربوية مجلة العلوم ال، "والمعلمات في مديرية تربية وتعليم جرش في ضوء بعض المتغيرات

 .11–31( 3)3، النفسية

ا، هاسباب، المعلم والمشكالت الصفية والسلوكية التعليمية للتالميذ(. 2111فرج، عبد اللطيف ) -

 .دار المجدالوي ، عمان:وعالجها

النفسي لدى العاملين مع األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة في  االحتراق"(. 2110الفرح، عدنان ) -

بحث مقدم في ندوة اإلرشاد النفسي والمهني من أجل نوعية أفضل لحياة . "دولة قطر

 .المنامة، البحرين األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، البحرين، جامعة الخليج العربي،

(. "مستويات االحتراق النفسي لدى معلمات رياض االطفال 2119الفريحات، عمار، الربضي، وائل ) -

-0009(، 0)21)العلوم اإلنسانية(،  "، مجلة جامعة النجاح لألبحاثفي محافظة عجلون

0081. 

: دار اإلسراء للنشر ، عماناإلدارة المدرسية الحديثة(. 2111القرعان، أحمد، والحراحشة، محمد ) -

 والتوزيع.
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معلمي الطالب العاديين وذوي االحتياجات (. "االحتراق النفسي لدى عينة من 2111القريوتي، إبراهيم ) -

  .010-030( 23)20. مجلة كلية التربيةالخاصة باألردن"، 

لمدارس من المعلمين المعاقين بصريا با النفسي لدى عينة (. االحتراق2118القريوتي، ابراهيم ) -

 .021-011( 02)0.المجلة العربية للتربية الخاصةاألردنية، 

 33، ، مجلة رسالة المعلم، عمانإدارة الصف والتعلم(. 0992قطامي، يوسف، والشيخ، خالد ) -

(2،3.) 

دار الفكر،  ، عمان:إدارة الصفوف األسس السيكولوجية(. 2113قطامي، يوسف وقطامي، نايفة ) -

(2.) 

الفكر للطباعة والنشر دار (. سيكولوجية التدريس، عمان: 2110ي، نايفة )قطامي، يوسف وقطام -

 .والتوزيع

انماط اإلدارة الصفية التي يمارسها الجامعيون في الجامعات الرسمية (. 2100كاظم، زينب حسين ) -

، )رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة المستنصرية، واالهلية وعالقتها ببعض المتغيرات

 راق.بغداد، الع

، جامعة القدس المفتوحة، عمان، إدارة الصف وتنظيمه (.2119الكحلوت، خليل، وأبو طالب، أحمد ) -

 االردن.
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(. أنماط اإلدارة الصفية التي يمارسها إداريو الجامعة المستنصرية 2102الكريطي، أسماء جليل ) -

 .020 – 019( 1)01، مجلة جامعة كربالء العلميةوعالقتها ببعض المتغيرات، 

 وزيع.مكتبة الفالح للنشر والت الشارقة: اإلدارة الصفية بين النظرية والتطبيق،(. 0990) ، محمدكريم -

 .، دار الصفاء، عمان: األردنإدارة التعلم الصفي(، 2110الكسواني، مصطفى، والشناوي محمد ) -

 توزيع.، دار المجتمع للنشر والالُخبر ،مهارات التدريس الفعال(. 2112محمود، محمد علي ) -

ية لدى معلمي مدارس مديرية تربية اإلدارة الصف أنماط(. 2102) مخامرة، كمال، أبو سمرة، محمود -

 .203-218(، 0) 01 ، مجلة جامعة االزهر بغزةوكالة الغوث في الخليل وبيت لحم، 

 الكتب. القاهرة: عالم، اإلدارة الصفية التعليمية (.0991مرسي، محمود منير) -

 ، الرياض: مكتبة الرشيد.نحو إشراف تربوي أفضل(، 2111حمد )المغيدي، الحسن م -

مشكالت اإلدارة الصفية التي تواجه معلمي المرحلة االبتدائية بمدارس (، 2111المقيد، عارف مطر ) -

ة: (، غز رسالة ماجستير غير منشورة)، وكالة الغوث الدولية بغزة، وسبل التعرف عليها

 .فلسطين

دور االدارة المدرسية في المدارس الحكومية والخاصة في (. 2110)المناعمة، عمر عبد الغني  -

رسالة ماجستير غير ) - مقارنة دراسة -محافظات غزة في تحسين العملية التعليمية 

 منشورة(، الجامعة اإلسالمية،غزة، فلسطين.
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 ، اربد: مكتبة الكتابي.المدخل في االتصال الجماهيري(. 0981موسى، عصام سليمان ) -

االحتراق النفسي لدى عينة من المحامين وعالقته ببعض المتغيرات النفسية (. 2110، رجوات )متولي -

 )أطروحة دكتوراه غير منشورة(، جامعة المنيا، المنيا، جمهورية مصر العربية. والمهنية،

 ، عمان: دار وائل للطباعة والنشر.اإلدارة الصفية(. 2119هارون، رمزي فتحي ) -

  ، عمان: دار وائل للطباعة والنشر.اإلدارة الصفية(. 2113هارون، رمزي فتحي ) -

دارة الفصل أصول نظرية وقضايا معاصرة (.2119الهنداوي، ياسر فتحي ) - رة: ، القاهاإلدارة المدرسية وا 

 المجموعة العربية للتدريب والنشر.

 

 



151 

 
 

 ثانيا: المراجع األجنبية:

- Blackburn, J. & Robinson, S. (2008). Assessment of teacher self- efficacy 

& job satisfaction of early year Kentucky agriculture teachers, 

Journal of Agriculture Education, 49(3), 1 – 11. 

- Brown, S، P  ، Miller, W. C & Easson & J. (2006).Exercise physiology: Basis 

of human movement in health and disease, Baltimore: Lippincott 

Williams & Wilkins. 

- Butler, K. & Constantin, M. (2005). "Collective self – esteem and burnout in 

professional school counselors".Professional School Counseling, 9 

(1), 8-55. 

- Davis, A.R. (2004). Teacher burnout using a teacher mentor program as an 

intervention, DA1-A, 64(07), 2323. 

- Dedrick, C. & Raschke, D. (1990). The special educator and job stress. 

Washington DC: National Education Association. 

- DeVito, N. (2009).The relationship between teacher burnout and emotional 

intelligence: A pilot study, DA1-B, 70(2).  

- Freudenberger, H.J. (1974). Staff burnout. Journal of Social Issues, 30(1), 

159-165. 



152 

 
 

- Gold, Y. & Roth, R.A. (2004). Teacher managing stress & preventing 

burnout: The professional health solution, 2nd ed. London: 

Routedge Flamer.  

-  Hassan, Tutay & Gurbu, Baspinar, N.O (2007). "Burnout levels of executive 

lecturers: A comparative approach in three universities".Sosyal 

Bilimler Dergisi,18  10-09  

- Harnack, R.V. & Fest, T.B. (1964). Group discussion: Theory and 

technique, New York: Appleton-century-crofts.  

- KreJcie, R. and Morgan, D.W (1970) “Determining sample size for 

research activities Educational and Psychological 

measurement ", 30, 607-610. 

- Jack, M. and Jill, C. (2003).Relationships between teacher occupation stress 

and their burnout and distress: Roles of coping and negative mood 

regulations expectancies, Anxiety. Stress and Coping. 16 (1), 71-

82. 

- Martin, K. (1999). Beliefs regarding classroom management styles: 

Differences between traditional & alternative certification teacher, 



153 

 
 

Paper presented at the meeting of the American Education 

Research Association Montreal, Quebec, Canada, April 19-23. 

- Martin, C. & Bender, W.(2002).Teacher burnout in special education، The 

causes and rerecommended solutions. The High School Journal: 

86(1), 36-44.  

- Maslach, C. and Pine, A. (1977)."The burnout syndrome in the day care 

setting." Child Care Quarterly, 6(2), 100-102. 

- Maslach, C. & Jackson, S.E (1981). "The measurement of experienced 

burnout"   Journal of Occupational Behavior. 2(2),99-113.  

- Maslach, C. (1982). Understanding burnout definitional issues in 

analyzing a complex phenomenon In W.S .Paine (ed.) Job 

stress and burnout , Beverly Hills , CA: Sage. 

- Maslach, C. (1986).Stress ,burnout and workaholic syndrome. In R - Kilburg, 

R.Thoreson ,& P Nathan (eds.) Professional in distress: Issues, 

syndromes, and solution in psychology, 53 - 75. Washington 

DC: American Psychological Association.  

- Mc Guire, W. H. (1998). Teacher burnout Today's Education. 68(4), 5. 



154 

 
 

- Nunally, J. C. (1994). Psychometric theory .New york. McGrawHill Book 

Company. 

- Pandy, R. & Tripathi, S. (2004). Occupational stress and burnout in 

engineering college teachers. Journal of the Indian Academy of 

Applied Psychology. 27 (1-2),  67- 70 . 

- Pickens, S.J. (2013). Teachers' Perspectives of leadership behavior that 

facilitate school improvement, DAI-A, 75(04) E. 

- Pines, A. & Aronson, E. (1983).Combating burnout Children and youth 

Services Review, 5,263-273. 

- Schwarzer, R Schmitz, G.S. & Tang, C. (2000). Teachers burnout in Hong 

- Kong and Germany. A cross - cultural validation of the 

Maslach burnout inventory, Anxiety Strees & Coping, 13(3), 

309-327. 

- Seidman, S & Zager, J. (1987). "The teacher burnout scale" Educational 

Research Quarterly , 11(1),26-33. 

- Simpson, RL. La Cava. P.G & Granner. P.S. (2004). “The no child left 

behind act: Challenges and implications for educators” 

Intervention in School and Slinic. 40(2) 67 – 75. 



155 

 
 

- Troman, G. (2000). Teacher stress in the low – trust society. British Journal 

of Sociology of Education. 21(3), 331-353. 

- Tschannen and Moran & W, A.W. (2001). Teacher efficacy: Capturing an 

elusive construct, Teaching and Teacher Education, 17(7), 783-

805. 

- Zapf, D.,Seifert ,C-Schmutte , B-Mertini ,H.& Holz,M.(2001) .Emotion work 

and job stressors and their effects on burnout , Psychology Health, 

16(5), 527-545. 

 

 

  



156 

 
 

 

 

 

 

 

 

  الملحقات
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 (1الملحق )

 أداتا الدراسة بصورتيهما األوليتين

 بصيغتها االولية االستبانة

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 األستاذ /الدكتور الفاضل...............................................المحترم.

 وبعدتحيه طيبة 

" مستوى ممارسة معلمي المدارس األساسية الخاصة في محافظة تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان 

زء من ، كج“العاصمة عمان ألنماط اإلدارة الصفية وعالقته باالحتراق النفسي لديهم من وجهة نظرهم

تبانتان: دراسة أعد ت اسمتطلبات نيل درجة الماجستير في اإلدارة والقيادة التربوية، ولتحقيق أهداف ال

األولى لقياس درجة ممارسة معلمي المدارس األساسية الخاصة ألنماط اإلدارة الصفية، والثانية لتعرف 

 مستوى االحتراق النفسي لدى المعلمين.

ونظرا لما نعهده فيكم من خبرة ودراية ومعرفة متعمقة في هذا المجال، نضع بين أيديكم االستبانتين  

راجية إبداء مالحظاتكم بشأنها من حيث مالءمة فقراتهما لموضوع الدراسة، وهل بحاجة إلى المرفقتين. 

 تعديل، والتعديل المقترح.

، ال قال أواف، أوافق إلى حد ما، بشدة، أوافقهي: أوافق  االستبانتينعلما بأن أبدال اإلجابة عن كلتا 

 أوافق بشدة.

 شاكرة لكم حسن تعاونكم 

 االحترام مع التقدير وتفضلوا بقبول فائق

 الباحثة

 حليمة عطية جلنبو  
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 استبانة أنماط اإلدارة الصفية بصورتها األولية

 :أنماط اإلدارة الصفية استبانةاألول:  الجزء

( في إحدى الخانات المناسبة والتي تعتقد أنها تدل على درجة ممارسة المعلم لكل xيرجى وضع إشارة )

 من الفقرات اآلتية

 الفقرات سلسلالت النمط

انتماء الفقرة للنمط 
بحاجه  صالحية الفقرة القيادي

الى 
 تعديل

التعديل 
 المقترح

غير  منتمية
غير  صالحة منتمية

 صالحة

طي
تسل
ط ال

لنم
ا

 

       يستبد المعلم برأيه 0
       يستخدم المعلم أساليب التهديد للطلبة 2
       ضعف التفاعل بين المعلم وطلبته 3

1 
يفرض المعلم األسلوب الذي يراه مناسبا 

 حول مسار الحصة
      

       لمشكالت طلبته انتباهاال يعير المعلم  0

1 
ال يؤمن المعلم بالثواب ظنا منه أنه يفسد 

 طلبته
      

7 
يا ألنه كل اعتماداطلبته عليه  اعتماديفضل 

       ال يثق بمقدراتهم

8 
ن الخطة التدريسية دو يتحكم المعلم بصياغة 

 الرجوع آلراء طلبته
      

9 
 الطلبةيركز المعلم على حشو أدمغة 

 بالمعلومات
      

       التدريسي بالضعفيتسم أسلوب المعلم  01

00 
ل من تتسم بالشدة للني اختباراتالمعلم يضع 
 طلبته

      

02 
دية األساليب التقلي استخداميميل المعلم الى 

 دريسفي الت
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       يركز المعلم على نتائج طلبته 03

درجة دافعية الطلبة للتعلم بسبب  انخفاض 01
 اساليب تدريسه

      

       يسود جو من الكراهية بين المعلم وطلبته 00

01 
يؤدي ضغط المعلم على طلبته إلى ممارسة 

 انماط سلوكية سلبية
      

07 
اليب التعزيز المعلم ألس استخدامقلة 

 اإليجابية لطلبته
      

08 
 لطلبةايسود التعلم الفردي التنافسي بين 

 بهدف تجنب العقاب
      

يسود تركيز المعلم على الجوانب المعرفية  09
 فقط

      

21 
يرى المعلم النجاح في عدم تفاعل طلبته 
داخل الغرفة الصفية خوفا من إحداث 

 الفوضى
      

20 
لمنا  الصفي بالمظاهر السلبية يتسم ا

 كالشرود الذهني والنسيان وعدم المذاكرة
      

طي
مقرا

الدي
ط 
لنم
ا

 

22 
 حتراماالالعالقة بين المعلم وطلبته يسودها 

 المتبادل
      

23 
يعمل المعلم على مشاركة طلبته في رسم 

 الخطط الدراسية
      

       ةيشرك المعلم طلبته في رسم الخطط الدراسي 21

20 
يحرص المعلم على إيجاد جو مفعم 

 بالطمأنينة
      

لبته ط تطرأ علىيعي المعلم بالتغيرات التي  21
 في المراحل النمائية

      

27 
 المجال لجميع الطلبة بالمشاركة يفسح المعلم
 في التعلم

      

       يتيح المعلم لطلبته ممارسة الحرية الفكرية 28
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29 
المعلم موضوعيا في معالجة مشكالت  يكون
 طلبته

      

31 
االتصال بين المعلم وطلبته عادة ما يكون 

       مفتوحا

       كاريةاالبتيشجع المعلم طلبته على األعمال  30

32 
يستثمر المعلم طاقات طلبته ليوجهها نحو 

 األفضل
      

33 
الفرصة لطلبته لممارسة النقد  يعطي المعلم

 لموضوعيا
      

31 
 تثارةالسيؤمن المعلم بأهمية برامج التعزيز 

       دافعية طلبته

       يثمن المعلم النشاط األكاديمي لطلبته 30

       يتميز المعلم بالتسامح مع طلبته 31

37 
يهتم المعلم بالمتغيرات المستجدة ذات 

       العالقة بالعملية التربوية

38 
الحوافز المعنوية لتعزيز سلوك  لميقدم المع
 اإليجابي الطلبة

      

39 
المهارات األساسية إلدارة  يمتلك المعلم

 الصف
      

11 
يشرك المعلم طلبته في تقويم مسيرتهم 

 العلمية
      

يوفر المعلم فرصا متكافئة في المنافسة  10
 المشروعة

      

12 
م الى هيحبب المعلم طلبته للعمل مما يدفع

 التعاون المثمر مع بعضهم
      

13 
يهتم المعلم بتنظيم البيئة الصفية لتسهيل 

 عملية التعلم والتعليم
      

11 
يهتم المعلم بوضع خطة لتقويم مدى تقدم 

       األهدافطلبته نحو تحقيق 
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هلي
تسا
ط ال

لنم
ا

 

       تسير األنشطة الصفية من غير نظام 10

       قرارات ال التخاذالحرية لطلبته يترك المعلم  11

       نادرا ما يتدخل المعلم لتوجيه طلبته 17

18 
يعمل المعلم على حل مشكالت طلبته بشكل 

 جزئي
      

ن ع مسؤوللدي المعلم القناعة بأن الطالب  19
 نفسه داخل الصف 

      

       يضع المعلم طلبته في حيرة من أمرهم 01

القرار على مستوى  اتخاذد المعلم في يترد 00
 الصف

      

02 
يتسم مزاج المعلم في تعامله مع طلبته 

 بالتقلب
      

03 
يتردد المعلم بتقديم تغذية راجعة لطلبته عن 

 نتائج عملهم
      

       ضعف مقدرة المعلم على التخطيط لعمله 01

00 
ل صيمنح المعلم طلبته الحرية الكاملة التي ت

 للتسيب
      

       إدارة المعلم للصف تتسم بعدم التوازن  01

       ضعف المستوى األكاديمي لدى الطلبة 07

08 
يشعر الطلبة بعدم الراحة النفسية بسبب 
 الملل من المنا  الصفي غير المسيطر عليه

      

09 
ضعف مقدرة المعلم في تحقيق األهداف 

 التعليمية
      

       ةالطلبة بتأدية الواجبات الصفي التزامعف ض 11

10 
تأخر المعلم عن الحضور الى الصف 

 باستمرار
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12 
المعلم لما يجري داخل الغرفة  اهتمامقلة 

 الصفية
      

       سماح المعلم لطلبته باإلجابة وبشكل جماعي  13

11 
قلة اهتمام المعلم بتعديل السلوك الخاطئ 

 لطلبته
      

10 
يحافظ المعلم على إقامة عالقات مودة مع 

 الطلبة على حساب المادة العلمية
      

       مكانة المعلم لدى الطلبة ضعيفة 11

17 
يقضي الطلبة معظم وقتهم يسألون عن 

       بالعمل االنشغالالمعلومات بدل 

       ضعف اهتمام المعلم بتقديم طلبته للمبادرات 18
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 ( لالحتراق النفسي:Maslachالجزء الثاني: مقياس ماسالك )

 نرجو بيان مدى دقة الترجمة لهذه الفقرات. للمعلمين،( فقرة تعبر عن االحتراق النفسي 11في أدناه )

 الفقرة الرقم
بحاجة  صالحية الفقرة

إلى 
 تعديل

التعديل 
 صالحة المقترح

غير 
 صالحة

1 I feel emotionally drained by my work 
 انفعاليا يستفذنيأشعر أن عملي 

  
  

1 
Working with people all day long requires a great deal 
of effort 

 العمل مع الطلبة يوميا يتطلب جهدا كبيرا

  
  

9 I feel like my work is breaking me down 
 أشعر أن عملي يسبب لي االنهيار الكامل 

    

1 I feel frustrated by my work 
 أشعر أن عملي يسبب لي اإلحباط 

  
  

5 I feel I work too hard at my job. 
 أشعر بأنني أؤدي عملي بجد

    

0 
It stresses me too much to work in direct contact with 
people 

 االحتكاك المباشر مع اآلخرين يسبب لي كثيرا من التوتر 

  
  

2 I   feel   like, I am   at the end of my rope. 
 أشعر بأنني في نهاية طريق مسدود

  
  

4 
I feel I look after certain student impersonally, as if they 
are objects 

 وكأنهم أشياء الطلبةأشعر بأني اتعامل مع 

  
  

5 
I feel tired when I get up in the morning and have to 
face another day at work 

 أشعر بالتعب عندما أستيقظ في الصباح وأضطر لمواجهة يوم عمل آخر

  
  

10 
I have the impression that my students make me 
responsible for some of their problems 

 لدي انطباع أن طلبتي يجعلونني مسؤوال عن بعض مشكالتهم
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11 
I am at the end of my patience at the end of my work 
day 

 أشعر بنفاذ صبري في نهاية يوم عملي

  
  

11 I   really do not   care to some of students. 
 لست مباليا لما يحدث لبعض طلبتي

    

19 
I have become more insensitive to people since   I’ve 
been working 

 ن منذ قيامي بالعملأصبحت غير حساس مع اآلخري

  
  

11 I’m   afraid at this job is  making me uncaring 
 عملي شخصا غير مبال أن يجعلنيأخشى 

  
  

15 I accomplish many worthwhile things in this job. 
 من األشياء القيمة في عملي أنجز كثيرا

    

10 I feel full of energy 
 أشعر باني مفعم بالطاقة

  
  

12 I am easily able to understand what my students feel 
 به طلبتي ما يشعراتمكن بسهولة من فهم 

    

14 I look after my students problems very effectively 
 اهتم بمشكالت طلبتي بفاعلية عالية

  
  

15 In my work, I handle emotional problems very calmly. 
 المشكالت العاطفية بكل هدوء في عملي أعالج

    

10 
Through my work, I feel that I have a positive influence 
on people. 

 أشعر بأن لدي تأثير إيجابي في التعامل مع اآلخرين من خالل عملي

  
  

11 
I am easily able to create a relaxed atmosphere with my 
students. 

 رة على تهيئة جو مريح لطلبتيلدي المقد

  
  

11 
I feel refreshed when I have been close to my students 
at work. 

 أشعر باالنتعاش عندما أكون على مقربة من طلبتي
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 (1الملحق )

 أسماء المحكمين

 مكان العمل التخصص االسم الرقم

 األردنيةزيتونة ة الجامع التصميم الجرافيكي عادل عمر االستاذ الدكتور 1

 األردنيةجامعة الزيتونة  مناهج إسالمية جمال الخالدياألستاذ الدكتور  1

 جامعة الشرق األوسط اإلدارة التربوية االستاذ الدكتور عبد الجبار البياتي 9

 جامعة الزيتونة االردنية  العلوم التربوية المجاليالدكتور محمد األستاذ  1

 جامعة الزيتونة االردنية العلوم التربوية وامرةالدكتور محمد الع 5

 األوسطجامعة الشرق  العلوم التربوية الدكتور محمد القداح 0

 جامعة الزيتونة االردنية العلوم التربوية لطراونةالدكتور محمد ا  2

 جامعة الزيتونة االردنية  العلوم التربوية منال شناعة الدكتور 4

 كلية العلوم التربوية جامعة االنروا كلية اآلداب نينغادة ابو العيالدكتور  5

 جامعة الزيتونة االردنية كلية العلوم   الدكتورنضال العمارين         10

 جامعة الزيتونة االردنية العلوم التربوية بسام عبد الرزاقالدكتور  11

 جامعة اإلسراء االردنية كلية العلوم تهاني العقرباويالدكتور  11
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 (9المحلق )

 أداتا الدراسة بصورتيهما النهائيتين

 أخي المعلم الفاضل

 أختي المعلمة الفاضلة

 وبعد:تحية طيبة 

 

تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان "مستوى ممارسة معلمي المدارس األساسية الخاصة في محافظة 
ن وجهة نظرهم" كجزء من العاصمة عمان ألنماط اإلدارة الصفية وعالقته باالحتراق النفسي لديهم م

متطلبات الحصول على درجة الماجستير في اإلدارة والقيادة التربوية في كلية العلوم التربوية في جامعة 
 الشرق األوسط.

ونظرا لكونكم من معلمي المرحلة األساسية ومعلماتها في المدارس االساسية الخاصة لمحافظة العاصمة 
 مع الطلبة، يرجى التفضل بملء االستبانتين المرفقتين وهما:عمان، وعلى اتصال وتفاعل مباشرين 

 أنماط اإلدارة الصفية. استبانة

 االحتراق النفسي. استبانة

 استبانة أنماطبيرجى اإلجابة عن القسم األول المتعلق بالبيانات الشخصية، ثم تعبئة القسم الثاني المتعلق 
افية االحتراق النفسي، وذلك بإبداء رأيك بمنتهى الشف ةباستبانالثالث المتعلق  الصفية، والقسماإلدارة 

( في المكان المناسب لكل فقرة، شاكرة لكم حسن تعاونكم، علما بأن اإلجابات Xوالواقعية، بوضع إشارة )
 التي ستقدمونها ستعامل بسرية تامة وال تستخدم إال ألغراض البحث العلمي.

 وتفضلوا فائق االحترام

 الباحثة                                                                                              

  حليمة عطية جلنبو                                                                                   
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 معلومات شخصية:الاألول: الجزء 

 :( في المربع المناسبXاشارة )يرجى وضع 

 :جــنــسال

 ذكر 

 أنثى

 : المؤهل العلمي 

 بكالوريوس

 مهني –عالي دبلوم 

 دراسات عليا

 :الخبرة

 أقل من خمس سنوات

 أقل من عشر سنوات     –من خمس سنوات 

 من عشر سنوات فأكثر 
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 بصورتها النهائية الثاني: استبانة أنماط اإلدارة الصفية الجزء

لمناسبة والتي تعتقد أنها تدل على درجة ممارسة المعلم لكل ( في إحدى الخانات اxيرجى وضع إشارة )

 من الفقرات اآلتية

 الفقرات التسلسل
 األبدال

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 
      يستبد المعلم برأيه 0
      العالقة بين المعلم وطلبته يسودها االحترام 20
      تسير األنشطة الصفية من غير نظام 10
      يستخدم المعلم أساليب التهديد للطلبة 2
      يشرك المعلم طلبته في رسم الخطط الدراسية 22
      يترك المعلم الحرية لطلبته التخاذ القرارات 12
      ضعف التفاعل بين المعلم وطلبته 3
      يحرص المعلم على إيجاد جو مفعم بالطمأنينة 23
      في توجيه طلبته نادرا ما يتدخل المعلم 13
      يفرض المعلم األسلوب الذي يراه مناسبا حول مسار الحصة 1
      يعي المعلم التغيرات التي تطرأ على طلبته في المراحل النمائية 21
      يعمل المعلم على ًحل مشكالت طلبته بشكل جزئي 11
      ال يعير المعلم انتباها لمشكالت طلبته 0
      المعلم المجال لجميع الطلبة بالمشاركة بالتعلميفسح  20
      يضع المعلم طلبته في حيرة من أمرهم 10
      ال يؤمن المعلم بالثواب ظنًا منه أنه يفسد طلبته 1
      يتيح المعلم لطلبته ممارسة الحرية الفكرية 21
      يتردد المعلم في اتخاذ القرار على مستوى الصف 11
      ضل المعلم اعتماد طلبته عليه اعتمادا كلياً يف 7
      يكون المعلم موضوعيًا في معالجة مشكالت طلبته 27
      يتسم مزاج المعلم في تعامله مع طلبته بالتقلب 17
      يتحكم المعلم بصياغة الخطة التدريسية دون الرجوع آلراء طلبته 8
      ما يكون مفتوحاً االتصال بين المعلم وطلبته عادًة  28
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      يتردد المعلم بتقديم تغذية راجعة لطلبته عن نتائج عملهم 48
      يركز المعلم على حشو أدمغة الطلبة بالمعلومات 9
      يشجع المعلم طلبته على األعمال االبتكارية 29
      ضعف مقدرة المعلم على التخطيط لعمله 49
      ريسي بالضعفيتسم أسلوب المعلم التد 10
      يستثمر المعلم طاقات طلبته ليوجهها نحو األفضل 30
      يمنح المعلم طلبته الحرية الكاملة التي تصل للتسيب 50
      يضع المعلم اختبارات تتسم بالًشدة للنيل من طلبته 11
      يعطي المعلم الفرصة لطلبته لممارسة النقد الموضوعي 31
      معلم للصف تتسم بعدم التوازنإدارة ال 51
      يميل المعلم إلى استخدام االساليب التقليدية في التدريس 12
      ُيثمن المعلم النشاط األكاديمي لطلبته 32
      ضعف المستوى األكاديمي لدى طلبته 52
      يركز المعلم على نتائج طلبته 13
      يتميز المعلم بالتسامح مع طلبته 33
      ضعف مقدرة المعلم في تحقيق األهداف التعليمية 53
      انخفاض درجة دافعية الطلبة للتعلم بسبب أساليب تدريس المعلم 14
      يهتم المعلم بالمتغيرات المستًجدة ذات العالقة بالعملية التربوية 34
      ضعف التزام الطلبة بتأدية الواجبات الصفية 54
      و من الكراهية بين المعلم وطلبتهيسود ج 15
      يقدم المعلم الحوافز المعنوية لتعزيز سلوك الطلبة اإليجابي 35
      تأخر المعلم عن الحضور إلى صفه باستمرار 55
      يؤدي ضغط المعلم على طلبته إلى ممارسة أنماط سلوكية سلبية 16
      ة الصفيمتلك المعلم المهارات االساسية إلدار  36
      قلة اهتمام المعلم لما يجري داخل الغرفة الصفية 56
      قلة استخدام المعلم ألساليب التعزيز اإليجابية لطلبته 17
      ُيشرك المعلم طلبته في تقويم مسيرتهم العلمية 37
      يسمح المعلم للطلبة باإلجابة بشكل جماعي 57
      نافسي بين الطلبة بهدف تجنب العقابيسود التًعلم الفردي الت 18
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38 
يحبب المعلم طلبته للعمل مما يدفعهم إلى التعاون المثمر مع 

 بعضهم
     

      قلة اهتمام المعلم بتعديل السلوك الخاطئ لطلبته 58
      يسود تركيز المعلم على الجوانب المعرفية فقط 19
      م والتعليمتسهيل عملية التعلً يهتم المعلم بتنظيم البيئة الصفية ل 39
      مكانة المعلم لدى طلبته ضعيفة 59

20 
يرى المعلم النجاح في عدم تفاعل طلبته داخل الغرفة الصفية 

      خوفًا من إحداث الفوضى

40 
يهتم المعلم بوضع خطة لتقويم مدى تًقدم طلبته نحو تحقيق 

 األهداف
     

60 
يسألون عن المعلومات بدل االنشغال  يقضي الطلبة معظم وقتهم

 بالعمل
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 االحتراق النفسي بصورتها النهائية استبانةالجزء الثالث: 

يرجى وضع الرقم المناسب أمام كل عبارة، وفي كل من خانتي تكرار الشعور باالحتراق النفسي 

من: قام التي تدل على كل ( وفيما يلي دالالت األر 7 – 1(، وشدة الشعور باالحتراق النفسي )1 – 1)

 الشعور، وشدة الشعور. تكرار

 دالالت أرقام تكرار الشعور باالحتراق النفسي:

0 1 1 9 1 5 0 

 ال شيء
عدة مرات في 

 السنة

مرة أو أقل في 

 الشهر

مرات قليلة في 

 الشهر

مرة في 

 األسبوع

مرات قليلة في 

 األسبوع
 يوميا

 فسي:دالالت أرقام شدة الشعور باالحتراق الن

0 1 1 9 1 5 0 2 

 شديد جدا شديد شديد نوعا ما متوسط ضعيف نوعا ما ضعيف ضعيف جدا ال شيء
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 الفقرة 
 شدة الشعور تكرار الشعور

(0-0) (0-2) 

   أشعر أن عملي يستقدني انفعاليا 1

   العمل مع الطلبة يوميا يتطلب جهدا كبيرا 1

    أشعر أن عملي يسبب لي االنهيار الكامل 9

   أشعر أن عملي يسبب لي اإلحباط  1

   أشعر بأنني أؤدي عملي بجد 5

   االحتكاك المباشر مع اآلخرين يسبب لي كثيرا من التوتر  0

   أشعر بأنني في نهاية طريق مسدود 2

   أشعر بأني اتعامل مع الطلبة وكأنهم أشياء 4

   هة يوم عمل آخرأشعر بالتعب عندما أستيقظ في الصباح أضطر لمواج 5

   لدي انطباع أن طلبتي يجعلونني مسؤوال عن بعض مشكالتهم 10

   أشعر بنفاذ صبري في نهاية يوم عملي 11

   لست مباليا لما يحدث لبعض طلبتي 11

   أصبحت غير حساس مع اآلخرين منذ قيامي بالعمل 19

   أخشى أن يجعلني عملي شخصا غير مبال 11

   من األشياء القيمة في عمليأنجز كثيرا  15

   أشعر باني مفعم بالطاقة 10

   اتمكن بسهولة من فهم ما يشعر به طلبتي 12

   اهتم بمشكالت طلبتي بفاعلية عالية 14
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   أعالج المشكالت العاطفية بكل هدوء في عملي 15

   أشعر بأن لدي تأثير إيجابي في التعامل مع اآلخرين من خالل عملي 10

   لدي المقدرة على تهيئة جو مريح لطلبتي 11

   أشعر باالنتعاش عندما أكون على مقربة من طلبتي 11
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 (1الملحق )

 إلى مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة األوسطهيل مهمة من جامعة الشرق تس باكت
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 (5الملحق )

 والتعليم للواء القويسمةب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط إلى مديرية التربية اكت
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 (0الملحق )

 ب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط إلى مديرية التربية والتعليم للواء ناعوراكت

 



177 

 
 

 (2الملحق )

 التابعة لهاالى المدارس  كتاب تسهيل مهمة من مديرية لواء القويسمة

 



178 

 
 

 (4الملحق )

 التابعة لهاالى المدارس  كتاب تسهيل مهمة من مديرية لواء الجامعة

 



179 

 
 

 (5الملحق )

 التابعة لهاالى المدارس  كتاب تسهيل مهمة من مديرية لواء ناعور

 


