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يظزٕٖ االدززاق انُفظ ٙنذٖ يؼهً ٙانزٚبظٛبد ف ٙيذارص ٔكبنخ انغٕس ف ٙاألردٌ
ٔػاللزّ ثجؼط انًزغٛزاد
*د.دمحماٌؼجغ**.ٟد.ئٔزظبسػشب***.دٔ.بفضثم١ؼ.ٟ

اٌٍّخض
ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ الكشؼ عف هسككل االحكراؽ الىفسي لدل هعمهي الرياضيات في
كلية في األردف كعالقكً ببعض الهكغيرات .كقد كككىت عيىة الدراسة هف
هدارس ككالة الغكث ٌ
الد ٌ
( )220هعمهان كهعمهة ،كـ كعريضٍـ لهقياس هاسالؾ لالحكراؽ الىفسي بأبعادي الثالثة (ااجٍاد
االىفعالي ،ككبمد الهشاعر ،كىقص الشعكر بااىجاز) .أظٍرت ىكائج الدراسة أف هسككل االحكراؽ

الىفسي لدل الهعمهيف كاف هىخفضان عمِ بعد ااجٍاد االىفعالي ،كهككسطان عمِ بعدم كبمد

الهشاعر كىقص الشعكر بااىجاز ،كها أف ااجٍاد االىفعالي لدل الهعمهيف الذيف كخصصٍـ

رياضيات أكبر هىً لدل الهعمهيف الذيف كخصصٍـ هعمـ هجاؿ رياضيات ،كااجٍاد االىفعالي

أف
لدل الهعمهيف الذيف خبركٍـ قميمة أكبر هىً لدل الهعمهيف الذيف خبركٍـ هككسطة أك كبيرة ،ك ٌ
الهعمهيف الذيف يحهمكف درجة البكالكريكس لديٍـ احكراؽ ىفسي أكبر هف الهعمهيف الذيف يحهمكف

إحصائية في هسككل االحكراؽ الىفسي لدل
درجة الهاجسكير ،في حيف لـ ككجد فركؽ ذات داللة
ٌ
الهعمهيف كعزل لمىكع االجكهاعي لمهعمـ .كفي ضكء ىكائج الدراسة ،كـ اقكراح بعض الككصيات.
ٌ
كلية).
(الكمهات الهفكاحية :االحكراؽ الىفسي ،هعمـ الرياضيات ،ككالة الغكث ٌ
الد ٌ

*أعزبرِشبسنفِٕٟب٘ظٚأعبٌ١ترذس٠ظاٌش٠بض١بد/وٍ١خاٌؼٍَٛاٌزشث٠ٛخ
**أعزبرِشبسنفٟػٍُإٌفظاٌزشث/ٞٛوٍ١خاٌؼٍَٛاٌزشث٠ٛخ
***أعزبرِشبسنفٟػٍُإٌفظاٌزشث/ٞٛوٍ١خاٌؼٍَٛاٌزشث٠ٛخ
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Abstract


This study aimed at investigating the level of burnout of mathematics teachers at
UNRWA schools in Jordan, and its relationship with some variables. The sample
consisted of 220 teachers who were exposed to Maslach Burnout Inventory (MBI)
with its three subtests: Emotional Exhaustion, Depersonalization, and Personal
Accomplishment. The results revealed that teachers‟ burnout level was low in
emotional exhaustion dimension, and moderate in both depersonalization and personal
accomplishment dimensions. Teachers who have a bachelor degree in mathematics
have more emotional exhaustion than those who have a Bachelor of Education
majoring in teaching mathematics. Teachers with little experience have more
emotional exhaustion than teachers with medium and long experience, and bachelor
degree teachers have more levels of burnout than master degree teachers. Meanwhile,
there were no statistically significant differences in levels of burnout attributed to the
teacher‟s gender. In light of these findings, some recommendations were suggested.
Keywords: burnout, mathematics teacher, UNRWA.
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خٍف١خاٌذساعخ:

كعد هٍىة الكعميـ هف الهٍف الكي ككطمب ساعات عهؿ قميمة ،هقارىة بالهٍف األخرل في
الهجكهع ،كها أف إجازاكٍا السىكية أكثر هف ااجازات الكي كهىح لهكظفي الهٍف األخرل ،كفي
كثير هف األحياف ،يكقاضِ الهعمـ راكبان أفضؿ هف ركاكب هكظفي الهٍف األخرل ،لكف الجٍد
العصبي الذم يصرفً الهعمـ في الكدريس خالؿ ساعة زهىية كاحدة قد يعادؿ الجٍد الذم يقضيً
أم هكظؼ إدارم (الهصدر كأبك ككيؾ ،2007 ،ص)362؛ لذا فإف هٍىة الكعميـ أصبحت ليست
سٍمة في الكقت الحالي ،

كها ٌأىٍا هف كجٍة ىظر بعض األشخاص ككضهف الكثير هف

الهخاطر ،بسبب ها حصؿ هف كغير في الىظاـ الكربكم ،كها كبعً هف كغير في سمكؾ الطمبة في
العصر الحالي ،ككذلؾ بسبب كغير ىظرة الهجكهع لهٍىة الكعميـ كالهعمـ في ظؿ الكطكر
اىكية العاهة يحاكلكف
الككىكلكجي السريع في العالـ ،كٌذا ها يجعؿ الكثير هف الطمبة خريجي الثٌ ٌ
االبكعاد قدر ااهكاف عف الكخصصات الكي كؤدم بٍـ إلِ أف يصبحكا هعمهيف ،هها يعىي

كحكلٍـ إلِ دراسة كخصصات هٍف أخرل (الجابرم 2000 ،؛ .)Schulz, 2007, p.1
كالهعمهكف الذيف قدرت لٍـ ظركؼ الحياة أف يهارسكا هٍىة الكعميـ ،يكبايىكف في طرؽ
كدريسٍـ ،كفي قدراكٍـ عمِ إيصاؿ الهعمكهات إلِ أذٌاف الطمبة ،كٌذا يىعكس بشكؿ كاضح
عمِ ىظرة الطمبة لهعمهيٍـ ،فهف الهعمهيف هف يىكظر الطمبة دركسٍـ بفارغ الصبر ،كيسكهكعكف
بها يقدهكىً لٍـ هف هعمكهات ،كهىٍـ هف يشعر الطمبة أف دركسٍـ طكيمة كههمٌة ،كيكهىكف أف
كىكٍي بالسرعة الههكىة؛ كخمصان هف الهمؿ كالضجر الذم يصاحب كمؾ الدركس (عدس كقطاهي
كهىيزؿ كخالد ،1996 ،ص.)9
كلمهعمـ صفات كخصائص ،ال بد هف كجكدٌا حكِ يككف ىاجحاى في كدريسً (ىاصر،
 ،2000ص ،)131كيهكف أف كقسـ ٌذي الصفات إلِ قسهيفٌ ،ها:
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أوالً :الصفات المعرفية ،كككهثؿ في ضركرة إلهاـ الهعمـ بهيداف كخصصً األكاديهي ،كالقدرة عمِ
الكعبير ،كالقدرة عمِ الهكاءهة بيف ىقؿ األفكار الكاجب إعطاؤٌا كالهسككل العقمي لمطمبة ،كالقدرة
عمِ كركيب هكاضيع الدراسة ككىظيهٍا.
الشخصية العاهة لمهعمـ ،هثؿ االكزاف ،كالعدؿ ،كالهرح،
الشخصية  ،كككهثؿ في
ثانياً :الصفات
ّ
ٌ

كالصبر ،كالهركىة ،كالكعاكف ،كها ككهثؿ في الصفات الهكعمقة بالكعاهؿ هع الطمبة ،هثؿ االٌكهاـ

بهشاعر الطمبة ،كاثارة كفكيرٌـ ،كالكفاعؿ هع قدراكٍـ كاسكعداداكٍـ.
كيهارس بعض الهعمهيف سمككات سمبية ،كعكس طباعٍـ الصعبة كغير الطبيعية ،كيعزل
شخصية ،أك كدىي في كقدير الذات ،أك شعكر بعض
ذلؾ إلِ عدة أسباب ،هىٍا :هشكالت
ٌ

الهعمهيف أحياىان أف أحدان ال يحبٍـ في هيداف العهؿ ،هها يجعمٍـ يقرركف ىبذ اآلخريف قبؿ أف
يكعرضكا ٌـ لمىبذ (كمكؾ كسهيث ،2005 ،ص ،)178كها أف كحكؿ الفرد هف طالب في كمية
الكٌربية إلِ هعمـ هٍىي هكخصص ،غالبان ها يهثؿ خبرة صعبة يهر بٍا الفرد ،كيكعرض هف

خاللٍا لضغكط كبيرة (.)Schonfeld, 2001
كيهكف لمضغكط الداخمية كالخارجية الكي يكعرض لٍا الهعمـ في العهؿ ،أف كؤدم إلِ
اسكىزاؼ جسهي كاىفعالي ،يظٍر هف خالؿ عدـ االٌكهاـ بالطمبة ،كىقص الدافعية ،كالرككيف في
العهؿ ،كهقاكهة الكغيير ،كٌذا يؤدم إلِ كقكع الهعمـ فريسة لها يسهِ بظاٌرة االحكراؽ الىفسي
( )Psychological Burnoutكقد كـ اسكخداـ ٌذا الهصطمح ألكؿ هرة هف قبؿ الهحمؿ الىفسي
األهريكي ٌربرت فركيدىبرجر ( )Freudenbergerعاـ  ،1974ككاف يقصد باالحكراؽ الىفسي
شعكر الفرد بااجٍاد أك االىٍهاؾ أكااصابة باارٌاؽ (البكاؿ ،2000 ،ص.)22
عرفت كؿ هف هاسالؾ كجاكسكف (  )Maslach & Jackson, 1984االحكراؽ الىفسي
كقد ٌ

عرفكً
أىً إحساس الفرد بااجٍاد االىفعالي ،ككبمد الهشاعر ،كاىخفاض ااىجاز الشخصي ،كها ٌ

هاسالؾ كليكر (  )Maslach & Leiterالهشار إليٍا في (  )Bilge, 2006عمِ أىً كغيرات في
سمككات األفراد كاكجاٌاكٍـ ىحك العهؿ ،ككذلؾ كغيرات في حالكً البدىية ،ككهثؿ في ااجٍاد
االىفعالي ،بؿ كيصؿ بً األهر إلِ اىخفاض إىجازي الشخصي.
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كعرفت الحايؾ (  ،2000ص )21االحكراؽ الىفسي ٌأىً حالة هف االضطراب كالكككر كعدـ
ن

الرضا الكظيفي ،كصيب العاهميف في الهجاؿ ااىساىي كاالجكهاعي بعاهة ،كالسمكؾ الكربكم
ٌ
الكٌعميهي بخاصة ،ىاكجة عف الضغكط الىفسية الشديدة الكي يكعرض لٍا الفرد بسبب أعباء العهؿ،
ٌ
ككؤدم إلِ اسكىزاؼ طاقاكً كجٍكدي ،كيكركب عمِ ذلؾ كدىي هسككل األداء لديً إلِ هسككل غير
هقبكؿ.
إف شعكر الهعمـ بالضغكط الهٍىية أك الضغكط الىفسية في هيداف العهؿ ،ال
كيهكف القكؿٌ :

ألىً قد يككف قاد انر عمِ الكعاهؿ بهركىة هع
يعىي بالضركرة أف الهعمـ هصاب باالحكراؽ الىفسي؛ ٌ
كمؾ الضغكط ،أك الهشكالت الكي ككاجًٍ ،كلكف إصابة الهعمـ باالحكراؽ الىفسي ٌي ىكيجة

حكهية لهعاىاكً هف الضغكط الىفسية الىاكجة عف ظركؼ العهؿ ،فاالحكراؽ الىفسي يركبط بظاٌرة
كىكج عف ضغط شديد ،كٌي ردة فعؿ لضغط كبير يحصؿ بالكحديد لدل الهٍىييف الذيف يكعاهمكف
هع األفراد (.)Nushad, 2008
كفي أثىاء هراجعكٍـ لمدراسات السابقة لثالثة عقكد هضت ،الحظ جكجميمهي ككاكرك
أف االحكراؽ الىفسي لدل الهعمـ يركبط بشكؿ كبير هع
(ٌ )Guglielmi & Tatrow, 1998
ضعؼ الصحة الجسدية كالىفسية لمهعمـ ىفسً.

كيعزل االحكراؽ الىفسي الذم يصيب الهعمـ إلِ عدة أسباب ،ىاكجة عف الضغكط الهٍىية
الكي يعجز الهعمـ عف كحهمٍا كهكاجٍكٍا ،كهف ٌذي األسباب :عهؿ الهعمـ لفكرات طكيمة كاعطاء
حصص هككابعة ،دكف أخذ فكرة راحة ،كفقداف الشعكر بالسيطرة عمِ الهٍاـ الهككمة إليً ،كالزيادة
في العبء الكدريسي لمهعمـ ،ككعدد الهٍاـ الهطمكبة هىً ،كضعؼ اسكعداد الهعمـ لهكاجٍة
الشخصية لمهعمـ (.)Maher, 1983
الهصاعب الكي ككاجًٍ ،كالخصائص
ٌ
كهف كجٍة ىظر سمككية ،فإف االحكراؽ الىفسيٌ :ك "حالة داخمية لدل الفرد ،هثؿ القمؽ،
كالغضب... ،؛ لذا ،فٍك ىكيجة لعكاهؿ بيئية ،كاذا كـ ضبط ٌذي العكاهؿ ،يهكف الكحكـ باالحكراؽ
الىفسي لمفرد ،كقد فسرت الىظرية السمككية سبب االحكراؽ الىفسي لبعض الهكظفيف دكف اآلخريف
الذيف يعهمكف في ظركؼ هكشابٍة ،حيث أرجعت ذلؾ إلِ أف الخبرات كخكمؼ هف فرد آلخر،
كٌذا يؤدم إلِ اخكالؼ كعاهمٍـ هع الهشكالت الكي ككاجٍٍـ" (الرشداف ،1995 ،ص.)27
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كيبيف الشكؿ الكالي ىهكذج شكاب (  )Schwabلالحكراؽ الىفسي عىد الهعمهيف (دردير،
 ،2007ص:)25
مصادر االحتراق النفسي لممعمم

شخصية
عوامل ومتغيرات
ّ

عوامل تتعمق بالمينة

* الككقعات الهٍىية

* عدـ الهشاركة في صىع القرار

* عدد سىكات الخبرة

* قمة الدعـ االجكهاعي
ٌ

* الىكع كالعهر

* غهكض الدكر

* الهسككل الكٌعميهي
ٌ

* صراع الدكر

مظاىر االحتراق النفسي

السموكات المصاحبة

* ااجٍاد االىفعالي

* الكعب ألقؿ هجٍكد

* كبمد الهشاعر

* زيادة هعدؿ الغياب

* ىقص ااىجاز الشخصي

* كرؾ الهٍىة

ككهر عهمية االحكراؽ الىفسي  -هف خالؿ كعريؼ هاسالؾ لهصطمح االحكراؽ الىفسي-
بثالث هراحؿ ،يهكف الىظر إليٍا باعكبارٌا سمسمة هكصمة كهكداخمة الحمقات

(البكاؿ2000 ،؛

الخرابشة كعربياتٌ ،)2005 ،ي:
أكالن :هرحمة ااجٍاد االىفعالي (  :)Emotional Exhaustion Stageككىشأ ىكيجة لضغكط
إف الهعمـ الذم يمكحؽ بهٍىة الكدريس كٌك عمِ
العهؿ كسكء العالقات
الشخصية  ،حيث ٌ
ٌ
درجة عالية هف الحهاس كالهثالية كالكفاؤؿ كجاي هٍىكً ،قد يشعر بالرغبة في كرؾ العهؿ

كرد فعؿ طبيعي الزدياد حجـ العهؿ عف الحد الذم يفكؽ طاقكً ،كها كعكبر هرحمة كجكد
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ضغط ىاجـ عف عدـ الككازف بيف هكطمبات العهؿ كالقدرات الالزهة لكىفيذي هف قبؿ الفرد

القائـ عمِ العهؿ.

ثاىيان :هرحمة كبمد الهشاعر (  :)Depersonalization Stageكفي ٌذي الهرحمة يحاكؿ ٌذا

الهعمـ الهىٍؾ اىفعاليان كالهجٍد عصبيان أف يكاجً الضغكط الىفسية الىاجهة عف العهؿ هف
أف الهعمهيف
مبية كجاي اآلخريف ،كيعىي ٌذا الهصطمح عىد هاسالؾ ٌ
خالؿ الىزكع إلِ ٌ
الس ٌ
يكبىكف هكاقؼ سمبية كجاي الطالب كأكلياء األهكر كزهالء الهٍىة ،فيقيهكف بذلؾ الحكاجز

الكٌهية ،كككسع الٍكة بيىٍـ كبيف اآلخريف ،كٌي ىكيجة لمهرحمة األكلِ ،كالكي ٌي
كالجدراف
ٌ
رد الفعؿ االىفعالي لحالة عدـ الككازف ،حيث يشعر الفرد بالقمؽ كالكعب ،كااجٍاد الىاجـ
عف الضغط الذم ككلدي هكطمبات العهؿ.

ثالثان :هرحمة ىقص الشعكر بااىجاز (  :)Low Personal Accomplishment Stageكفي
ٌذي الهرحمة يصبح الهعمـ غير راض كغير هقكىع بأدائً الهٍىي كاىجازاكً ،كبعد سىكات

بأىً لـ يكف في هسككل الككقعات كالهثؿ العميا الكي
قميمة يصؿ ٌذا الهعمـ إلِ القىاعة ٌ
جعمٍا ٌدفان لً ،كها يىكج عف ٌذي الهرحمة هجهكعة الكغيرات في اكجاٌات الفرد كسمككً،
هثؿ الهيؿ لهعاهمة األشخاص بطريقة آلية ،كاالىشغاؿ عىٍـ باالكجاي ىحك إشباع حاجاكً

الشخصية ،هها يىجـ عىً الكقميؿ هف االلكزاـ الذاكي بالهسؤكلية الكظيفية.
ٌ
مشكمة الدراسة وأسئمتو ا:
أٌهية كبيرة في كىشئة األجياؿ الكي ٌي ىكاة الهسكقبؿ
يعد الهعمـ صاحب رسالة لٍا ٌ

 ،كال

يبخؿ الهعمـ في كقديـ ها يساعدي في أداء رسالكً  ،فٍك هكضع كقدير الهجكهع كاحكراهً كثقكً ،
كٌىا كبرز في طريؽ الهعمـ بعض العقبات الكي كحكؿ دكف قياهً بالدكر الهىكط بً بالشكؿ
األهثؿ؛ هها يكلد لديً في بعض األحياف شعك انر

بالعجز عف كقديـ الهطمكب ضهف الهسككل

الهككقع ،كٌذا قد يكلد بعض االضطرابات كالضغكطات الىفسية لديً.
كككحدد هشكمة الدراسة بالسؤاؿ الرئيس الكالي:
كلية في
ها هسككل االحكراؽ الىفسي لدل هعمهي الرياضيات في الهدارس الكابعة لككالة الغكث ٌ
الد ٌ
األردف؟
كيكفرع عىً األسئمة الكالية:

 - 1ها هسككل االحكراؽ الىفسي لدل هعمهي الرياضيات عمِ هقياس هاسالؾ لالحكراؽ الىفسي
بأبعادي الثالثة (ااجٍاد االىفعالي ،كبمد الهشاعر ،ىقص الشعكر بااىجاز)؟
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 )0.05 = في هسككل االحكراؽ الىفسي لدل

إحصائية (
ٌ - 2ؿ ككجد فركؽ ذات داللة
ٌ
الهعمهيف كعزل إلِ هكغيرات :كخصص الهعمـ ،كهسككاي األكاديهي ،كىكعً االجكهاعي ،كعدد
ٌ
سىكات خبركً؟
أٌهية الدراسة:
ٌ

هها
ككهف ٌ
أٌهية الدراسة في هحاكلكٍا الكشؼ عف هصادر االحكراؽ الىفسي لدل الهعمهيفٌ ،

قد يساعد في الكخطيط بشكؿ أفضؿ لكحسيف أكضاع الهعمهيف ،كالهساٌهة في كطكير البيئة الكي
أف
يعهؿ فيٍا الهعمـ ،ككخفيض األكضاع الهسببة لمضغكط الكي كقع عمِ عاكؽ الهعمـ ،كها ٌ

دراسة هف ٌذا الىكع كسٍـ في كعزيز هيداف البحكث بدراسة حديثة كخكص بهعمهي الرياضيات.
ككع ٌد ٌذي الدراسة هف الدراسات الىادرة –

حسب هعرفة الباحثيف كاطالعٍـ -الكي كقيس

إف جهيع الدراسات الكي كـ
االحكراؽ الىفسي لدل هعمهي الرياضيات بشكؿ خاص ،حيث ٌ
هراجعكٍا كاىت كركز عمِ االحكراؽ الىفسي لمهعمهيف في جهيع الكخصصات.

كيهكف لٍذي الدراسة أف كككف ىكاة لدراسات كأبحاث أخرل هركبطة بىكائج ٌذي الدراسة ،هف
خالؿ كحديد هسككل االحكراؽ الىفسي لدل الهعمهيف ككطكير البراهج الكدريبية الكي كسٍـ في
كخفيؼ االحكراؽ الىفسي لديٍـ.
اٌزؼش٠فبداإلعشائ١خ:
االحكراؽ الىفسي لمهعمـ :حالة ىفسية كصيب الهعمـ ،ىاكجة عف ظركؼ العهؿ كاالكصاؿ الهباشر
باألفراد الهحيطيف بً .كيعبر عىً بالدرجة الكي كعبر عف عدد هرات ككرار الحالة

الىفسية لمهعمـ عمِ هقياس هاسالؾ لالحكراؽ الىفسي ،بأبعادي الثالثة( :ااجٍاد
االىفعالي ،ككبمد الهشاعر ،كىقص الشعكر بااىجاز).

هعمهك الرياضيات :الهعمهكف الذيف يدرسكف الطمبة هادة الرياضيات في هدارس ككالة الغكث
كلية في األردف ،لمعاـ الدراسي .2009/2008
ٌ
الد ٌ

ككالة الغكث :هؤسسة دكلية كابعة لألهـ الهكحدة ،كأسست عاـ  ،1949ككقدـ الدعـ كالهساعدة

لالجئيف الفمسطيىييف ،ككعهؿ عمِ كىسيؽ الخدهات الكي كقدـ لٍـ هف طرؼ الهىظهات
الحككهية كبعض هىظهات األهـ الهكحدة األخرل.
غير
ٌ
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هحددات الدراسة:
 -1اقكصار الدراسة عمِ بعد كاحد هف هقياس هاسالؾ لالحكراؽ الىفسي ،كٌك (ككرار الشعكر

باالحكراؽ الىفسي) ،كٌذا يحد هف كعهيـ ىكائج الدراسة عمِ الجاىب اآلخر هف الهقياس ،كٌك

(شدة الشعكر باالحكراؽ الىفسي).

 -2أداة الدراسة ٌي هقياس هاسالؾ  ،كـ كطكيري ألغراض الدراسة؛ لذا ،فإف كفسير الىكائج يعكهد
بشكؿ كبير عمِ دالالت الصدؽ كالثبات الهككافرة لهقياس االحكراؽ الىفسي ،عمهان بأىً كـ

الكحقؽ هف صدؽ كثبات أداة الدراسة.

 -3الهحددات الزهاىية كالهكاىية :كـ كطبيؽ الدراسة عمِ هعمهي الرياضيات في الهىاطؽ
كلية في
عميهية األربع (إربد ،الزرقاء ،شهاؿ عهاف ،جىكب عهاف) الكابعة لككالة الغكث ٌ
الد ٌ
الكٌ ٌ
األردف ،كذلؾ خالؿ العاـ الدراسي .2009 /2008

الدراسات السابقة:

أجرل الباحثكف هسحان لمدراسات السابقة الكي كشفت عف هسككل االحكراؽ الىفسي لدل

الهعمهيف ،في ضكء هكغيرات الدراسة ،كفيها يمي عرضان لبعض الدراسات:

أجرل دكاىي كالكيالىي كعمياف ( )1989دراسة حكؿ هسككيات االحكراؽ الىفسي لدل هعمهي
الحككهية في األردف ،ككككىت عيىة الدراسة هف (  )349هعمهان كهعمهة ،طبؽ عميٍا
الهدارس
ٌ
هقياس هاسالؾ لالحكراؽ الىفسي .أظٍرت ىكائج الدراسة أف الهعمـ األردىي يعاىي هف احكراؽ
إحصائية في هسككل ااجٍاد االىفعالي
ىفسي بدرجة هككسطة ،كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة
ٌ

أف
كعزل لمهؤٌؿ الك
أف ٌىاؾ فركقان كعزل لمجىس ،حيث كبيف ٌ
عميهية لمهعمـ ،ك ٌ
عميهي كالخبرة الكٌ ٌ
ٌ ٌ
الهعمهات أظٍرف درجة أعمِ هف الهعمهيف في االحكراؽ الىفسي ،كها كجدت فركؽ ذات داللة
أف الهعمهيف
إحصائية عمِ بعد ككرار ىقص الشعكر بااىجاز ،كعزل لهكغير الهؤٌؿ ،إذ كبيف ٌ
ٌ
ذكم الكأٌيؿ العالي يعاىكف هف ىقص الشعكر بااىجاز أكثر هف غيرٌـ هف الهعمهيف.

كفي دراسة هايىارد ( )Maynard, 1993الكي ٌدفت إلِ كحديد هسككيات االحكراؽ الىفسي
لدل الهعمهيف كالهعمهات في كالية ككساس األهريكية ،كككىت عيىة الدراسة هف (

 )145هعمهان

أف الهعمهيف هف
كهعمهة ،كقد كـ كطبيؽ هقياس هاسالؾ لالحكراؽ الىفسي .أظٍرت ىكائج الدراسة ٌ
العرؽ األبيض يعاىكف هف االحكراؽ الىفسي أكثر هف الهعمهيف هف أصؿ أفريقي ،فيها لـ ككجد

إحصائية في هسككل االحكراؽ الىفسي ،كعزل لجىس الهعمـ.
فركؽ ذات داللة
ٌ
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كفي دراسة ىاثارات (  )Natharat, 1994حكؿ كقدير هسككل االحكراؽ الىفسي لدل
الهعمهيف في كايمىد ،طبؽ هقياس هاسالؾ لالحكراؽ الىفسي عمِ عيىة هف ( )466هعمهان كهعمهة،
كقد أظٍرت ىكائج الدراسة كجكد احكراؽ ىفسي لدل الهعمهيف عمِ بعد ىقص الشعكر بااىجاز،
إحصائية ،كعزل
هقارىة ببعدم ااجٍاد االىفعالي ككبمد الهشاعر ،كلـ ككجد فركؽ ذات داللة
ٌ

لعهر الهعمـ كجىسً كهسككاي الكٌعميهي.
ٌ

كأجرل الكابمي ( )1995دراسة حكؿ هسككيات االحكراؽ الىفسي لدل هعمهي الكعميـ العاـ في
هديىة هكة الهكرهة بالسعكدية ،كـ كطبيؽ هقياس هاسالؾ لالحكراؽ الىفسي عمِ عيىة هف ()457
هعمهان كهعمهة .أظٍرت ىكائج الدراسة كجكد درجة هككسطة هف االحكراؽ الىفسي لدل الهعمهيف
في بعدم ااجٍاد االىفعالي ككبمد الهشاعر ،كبدرجة عالية هف االحكراؽ في بعد ىقص الشعكر
إحصائية في االحكراؽ الىفسي ،كعزل لجىس الهعمـ
بااىجاز ،كها أىً لـ ككجد فركؽ ذات داللة
ٌ
إحصائية كعزل لعهر الهعمـ كهؤٌمً
عمِ بعد ااجٍاد االىفعالي ،كأف ٌىاؾ فركقان ذات داللة
ٌ

عميهية ،عمِ بعد كبمد الهشاعر.
عميهية كالهرحمة الكٌ ٌ
الكٌ ٌ

كأجرل طكالبة (  )1999دراسة حكؿ هسككيات االحكراؽ الىفسي لدل هعمهي الحاسكب في
الهدارس الكابعة لهحافظات إربد كالهفرؽ كعجمكف كجرش ،حيث كـ كطبيؽ هقياس هاسالؾ
لالحكراؽ الىفسي عمِ عيىة هف ( )100هعمـ كهعمهة .أظٍرت ىكائج الدراسة أف هعمهي الحاسكب
إحصائية في االحكراؽ
يعاىكف هف االحكراؽ الىفسي بدرجة عالية ،كلـ ككجد فركؽ ذات داللة
ٌ

الىفسي ،كعزل إلِ الهكغيرات اآلكية :الجىس ،كصفة الكعييف ،كعدد الحصص األسبكعية ،كعدد
الهدارس الكي يداكـ فيٍا الهعمـ.
كفي دراسة الزغكؿ كالخريشا كالخالدم (  )2003الكي ٌدفت إلِ قياس االحكراؽ الىفسي لدل
اىكية
الهعمهيف كالهعمهات ،كعالقكً بإدراكٍـ لمىهط القيادم لهديرم كهديرات هدارس الكرؾ الثٌ ٌ

الحككهية ،كـ كطبيؽ هقياس هاسالؾ لالحكراؽ الىفسي عمِ عيىة هف (
ٌ

 )305هعمهان كهعمهة.

أظٍرت ىكائج الدراسة كجكد درجة عالية هف االحكراؽ الىفسي لدل الهعمهيف كالهعمهات عمِ بعد
ااجٍاد االىفعالي ،كدرجة هككسطة عمِ بعدم كبمد الهشاعر كىقص الشعكر بااىجاز ،كها

إحصائية في درجات االحكراؽ الىفسي كعزل لمجىس ،حيث كاىت درجات
كجدت فركؽ ذات داللة
ٌ

االحكراؽ الىفسي لدل الذككر أعمِ هف درجات ااىاث عمِ األبعاد الثالثة.
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كأجرل باكريؾ كهاف كرايهكىد (  )Patrick; Man & Raymond, 2005دراسة حكؿ أثر
اىكية في
بعض الخصائص الديهكغرافية في االحكراؽ الىفسي لدل عيىة هف هعمهي الهدارس الثٌ ٌ

ٌكىغ ككىغ ،كقد كـ كطبيؽ هقياس هاسالؾ لالحكراؽ الىفسي .أظٍرت ىكائج الدراسة أىً بالهقارىة

هع هعدؿ االحكراؽ الىفسي لدل هعمهي أهريكا الشهالية ،فإف هعمهي ٌكىغ ككىغ يقعكف ضهف
ىفس الهعدؿ ،في كؿ هف بعدم ااجٍاد االىفعالي كىقص الشعكر بااىجاز ،بيىها كاف هعمهك
أف الهعمهيف األقؿ خبرة
ٌكىغ ككىغ أدىِ هف هعمهي أهريكا الشهالية في بعد كبمد الشعكر ،كها ٌ

كغير الهؤٌميف كربكيان أكثر كعرضان لالحكراؽ الىفسي.

كفي دراسة إيجيد كشكرت (  )Egyed & Short, 2006حكؿ عالقة الفاعمية الذاكية لمهعمـ
باالحكراؽ الىفسي ،كـ كطبيؽ هقياس هاسالؾ لالحكراؽ الىفسي عمِ عيىة هف (

 )106هعمهيف

لمهرحمة االبكدائية .أظٍرت ىكائج الدراسة كجكد عالقة اركباطية سالبة بيف شعكر الهعمـ بالفاعمية
الذاكية كاألبعاد الثالثة لهقياس االحكراؽ الىفسي.
كفي دراسة كيمكك كايمفي ار (  )Welko & Elvira, 2008حكؿ هدل كجكد االحكراؽ الىفسي
لدل الهعمهيف كالهديريف ،كعالقكً بااىجاز في العهؿ ،كـ كطبيؽ هقياس هاسالؾ لالحكراؽ
الىفسي عمِ عيىة هف ( )215هعمهان ك(  )514هدير هدرسة .أظٍرت ىكائج الدراسة كجكد عالقة
إف ىقص
بيف ااىجاز في العهؿ كاالحكراؽ الىفسي لدل كؿ هف الهعمهيف كالهديريف ،حيث ٌ

ااىجاز عاهؿ هٍـ في اركفاع هسككل االحكراؽ الىفسي.

يالحظ هف خالؿ اسكعراض الدراسات السابقة كجكد كبايف في درجات االحكراؽ الىفسي لدل
الهعمهيف ،حيث كاىت هككسطة أحياىان ،هثؿ دراسة (دكاىي كالكيالىي كعمياف،
أحياىان أخرل ،هثؿ دراسة (طكالبة،

 ،)1989كعالية

 ،)1999كها اخكمفت درجة االحكراؽ الىفسي في بعض

الدراسات حسب البعد الذم كـ قياسً ،في دراسات كؿ هف (

Natharat, 1994؛ الكابمي،

1995؛ الزغكؿ كالخريشا كالخالدم2003 ،؛  ،)Patrick; Man & Raymond, 2005كها
أظٍرت بعض الدراسات كجكد عالقة عكسية بيف كؿ هف الفاعمية الذاكية كقكة ااىجاز هف جٍة
كاالحكراؽ الىفسي هف جٍة أخرل (.)Egyed & Short, 2006 ; Welko & Elvira, 2008
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كبىاء عمِ ٌذي الىكائج الهكىاقضة كظٍر الحاجة الهاسة إلِ إجراء دراسة كبحث في
ن
هسككيات االحكراؽ الىفسي لدل هعمهي الرياضيات في ضكء هكغيرات ،هثؿ الكخصص كالهسككل
األكاديهي كالىكع االجكهاعي كعدد سىكات الخبرة ،لعمٍا كساٌـ في إزالة الغهكض كالمبس الذم
ٌ
كشفت عىً ىكائج الدراسات السابقة ،كالذم ربها يشير إلِ اخكالؼ هسككيات االحكراؽ الىفسي
هف هجكهع آلخر.
ككأكي ٌذي الدراسة لدعـ الدراسات السابقة الكي بحثت في هسككيات االحكراؽ الىفسي لدل
الهعمهيف ،كككهيز ٌذي الدراسة عف الدراسات السابقة بأىٍا هف اؿدراسات الىادرة الكي بحثت في
هسككل االحكراؽ الىفسي لدل هعمهي الرياضيات ،حيث كاىت جهيع الدراسات السابقة قد طبقت
عمِ الهعمهيف في جهيع الكخصصات ،كها ككهيز الدراسة في اشكهاؿ عيىة الدراسة عمِ هعمهي
الرياضيات خريجي كمية العمكـ ،كهعمهي الرياضيات خريجي كمية الكٌربية كخصص هعمـ هجاؿ
رياضيات .كلعؿ ٌذي الدراسة كضيؼ ىكائج عمهية حكؿ أدبيات البحث في هجاؿ

هٍىة الكعميـ

بشكؿ عاـ ككعميـ الرياضيات بشكؿ خاص.
اٌطش٠مخٚاإلعشاءاد:
ِغزّغاٌذساعخٚػٕ١زٙب:
كلية في
يكككف هجكهع الدراسة هف جهيع هعمهي الرياضيات في هدارس ككالة الغكث ٌ
الد ٌ
األردف ،لمعاـ  ،2009كككككف عيىة الدراسة هف (  )220هعمهان كهعمهة ،كـ اخكيارٌـ بالطريقة
كلية.
الطبقية العشكائية ،ليهثمكا الهىاطؽ الكعميهة الكابعة لككالة الغكث ٌ
الد ٌ
كيبيف الجدكؿ (  )1ككزيع عيىة الدراسة حسب

الكخصص كالهسككل األكاديهي كالىكع

االجكهاعي كعدد سىكات الخبرة:
ٌ
الجدكؿ ( :)1ككزيع عيىة الدراسة حسب الكخصص كالهسككل األكاديهي كالىكع االجكهاعيٚػذد
ٌ
عٕٛاداٌخجشح
المجموع
العدد
مستويات المتغير
المتغير
161
رياضيات
الكخصص
220
59
هعمـ هجاؿ رياضيات
190
بكالكريكس
الهسككل األكاديهي
220
30
هاجسكير فأعمِ
220
104
ذكر
الىكع االجكهاعي
ٌ
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أىثِ

عدد سىكات الخبرة

116

أقؿ هف  5سىكات (قميمة)

93

( )10-5سىكات (هككسطة)

59

أكثر هف  10سىكات (كبيرة)

220

68

أدٚاداٌذساعخ:
اسكخدـ في الدراسة هقياس هاسالؾ لالحكراؽ الىفسي (  :)MBIكقد كـ بىاء فقرات الهقياس اسكىادان

إلِ الىسخ الهعربة هف الهقياس ،كالكاردة في دراسات كؿ هف( :هقابمة كسالهة1993 ،؛ الرشداف،
1995؛ طكالبة1999 ،؛ الجابرم ،)2000 ،كقد كـ عكس فقرات البعد الثالث (الشعكر

بااىجاز) ،لكصبح فقرات ٌذا البعد سمبية ،هككافقة هع اكجاي البعديف األكؿ (ااجٍاد االىفعالي)

كالثاىي (كبمد الهشاعر) ،كقد كككف الهقياس هف  22فقرة هكزعة عمِ األبعاد الكالية:
-

 ، 9-1كهف األهثمة عمِ فقرات

بعد ااجٍاد االىفعالي :كيكككف هف الفقرات

الهقياس:

أشعر أىىي ال أضبط اىفعاالكي أثىاء ههارسكي هٍىة الكعميـ
-

بعد كبمد الهشاعر :كيكككف هف الفقرات

 ، 14-10كهف األهثمة عمِ فقرات

الهقياس:

أشعر بأىىي أعاهؿ الطمبة كجهادات الحياة فيٍا.
-

بعد ىقص الشعكر بااىجاز :كيكككف هف الفقرات  ، 22-15كهف األهثمة عمِ

فقرات الهقياس:

ال أسكطيع فٍـ كيؼ يشعر الطمبة ىحك الكعميـ.
كقد بىيت فقرات الهقياس عمِ شكؿ عبارات كهثؿ شعكر الهعمـ ىحك هٍىة الكعميـ ،كيطمب

هف الهعمـ كحديد عدد هرات ككرار الشعكر عمِ الهقياس السباعي ،حسب الكصىيؼ الكالي :أبدان

( ،)0بضع هرات في السىة (  ،)1هرة في الشٍر عمِ األقؿ (  ،)2بضع هرات في الشٍر ( ،)3
هرة في األسبكع عمِ األقؿ ( ،)4بضع هرات في األسبكع ( ،)5كؿ يكـ كقريبان (.)6
كلمكحقؽ هف صدؽ الهقياس فقد كـ عرض ق عمِ هجهكعة هف الهحكهيف عددٌـ ( )5هف
الهكخصصيف في عمـ الىفس الكربكم كالقياس كالكقكيـ

 ،كفي ضكء هالحظات

الهحكهيف

كاقكراحاتٌـ ،كـ إجراء الكعديالت الالزهة  ،حيث كـ كعديؿ بعض الفقرات هف حيث إعادة
صياغكٍا ،كيبيف الهمحؽ ( )1الهقياس بصكركً الىٍائية.

كلمكحقؽ هف ثبات الهقياس فقد كـ حساب هعاهؿ الثبات بطريقة االكساؽ الداخمي باسكخداـ

هعاهؿ كركىباخ ألفا ( ،)حيث كـ كطبيؽ الهقياس عمِ عيىة هف هجكهع الدراسة هف خارج عيىة
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الدراسة ،عددٌـ (  )30هعمهان كهعمهة  ،كقد كاىت قيـ هعاهؿ االركباط )0.79 ( :لبعد ااجٍاد

االىفعالي ،ك( )0.82لبعد كبمد الهشاعر ،ك( )0.78لبعد ىقص الشعكر بااىجاز ،فيها بمغت قيهة
هعاهؿ االركباط لمهقياس الكمي ( ،)0.88كٌي قيـ هقبكلة ألغراض الدراسة.
كلكصحيح اسكجابات عيىة الدراسة عمِ فقرات الهقياس ،فقد كـ االعكهاد عمِ كصىيؼ
هاسالؾ الكارد في دراسات كؿ هف( :دكاىي كالكيالىي كعمياف،
يكضحً الجدكؿ ( )2اآلكي:

1989؛ طكالبة ،)1999 ،كها

الجدكؿ ( :)2كصىيؼ ككرار أبعاد هقياس هاسالؾ لالحكراؽ الىفسي
البعد

هسككل االحكراؽ الىفسي
هىخفض

هككسط

هركفع

ااجٍاد االىفعالي

17 - 0

29 - 18

54 - 30

تبمد المشاعر

5–0

11 - 6

30 - 12

نقص الشعور باإلنجاز

8–0

14 - 9

48 - 15

ئعشاءاداٌذساعخ:
 -كـ كطكير هقياس هاسالؾ لالحكراؽ الىفسي ،ليكـ كطبيقً عمِ عيىة الدراسة.

 كـ كحديد عيىة الدراسة هف هعمهي الرياضيات الهداكهيف في الهدارس الكابعة لككالة الغكثكلية ،لمعاـ الدراسي .2009/2008
ٌ
الد ٌ
 كـ كجريب الهقياس عمِ عيىة هف هجكهع الدراسة هف خارج أفراد عيىة الدراسة لمكحقؽ هفالخصائص السيككهكرية لمهقياس.

 كـ كطبيؽ الهقياس عمِ عيىة الدراسة ،كقد كهت هكابعة كطبيقً بالكعاكف هع هديرم الكعميـكلية في األردف.
عميهية األربع الكابعة لككالة الغكث ٌ
الد ٌ
في الهىاطؽ الكٌ ٌ
 -كـ كطبيؽ الهقياس خالؿ الفصؿ الثاىي هف العاـ الدراسي .2009/2008

 -كـ رصد اسكجابات عيىة الدراسة عمِ الهقياس لكحميؿ البياىات باسكخداـ برىاهج الحزهة

ااحصائية ( )SPSSكااجابة عف أسئمة الدراسة.
ٌ
هكغيرات الدراسة:

كعد ٌذي الدراسة دراسة كصفية هسحية ،ككشكهؿ عمِ هكغير كابع كاحدٌ ،ك هسككل

االحكراؽ الىفسي لدل هعمهي الرياضيات ،كيقاس الهكغير بدرجة الهعمـ عمِ الهقياس الهعد
ألغراض ٌذي الدراسة ،كالذم يشكهؿ عمِ ثالثة أبعادٌ ،ي( :ااجٍاد االىفعالي ،كبمد الهشاعر،

ىقص الشعكر بااىجاز) .كها كشكهؿ الدراسة عمِ الهكغيرات الهسكقمة اآلكية:
 - 1الكخصص :كفيً هسككياف (رياضيات ،هعمـ هجاؿ رياضيات).
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 - 2الهسككل األكاديهي :كفيً هسككياف (بكالكريكس ،هاجسكير فأعمِ)

 - 3الىكع االجكهاعي :كفيً هسككياف (ذكر ،أىثِ)
ٌ
 - 4عدد سىكات الخبرة :كفيً ثالثة هسككيات (قميمة :أقؿ هف
 )10طُٕادٔ ،كجٛزح :أكضز يٍ  10طُٕاد).
انًؼبنجخ اإلدصبئّٛخ:

 5سىكات ،كهككسطة-5 ( :

لإلجابة عف أسئمة الدراسة كـ اسكخراج الهككسطات الحسابية كاالىحرافات
الهعيارية لكقديرات الهعمهيف عمِ األبعاد الثالثة لمهقياس ،ككـ اسكخداـ اخكبار (ت)
لكحديد كجكد فركؽ بيف هككسطات كقديرات الهعمهيف لهسككل االحكراؽ الىفسي ،كعزل
لكؿ هف :الكخصص ،كالهسككل األكاديهي ،كالىكع االجكهاعي ،كها كـ اسكخداـ
ٌ
كحميؿ الكبايف األحادم (  )ANOVAلكحديد كجكد فركؽ بيف كقديرات الهعمهيف لهسككل
االحكراؽ الىفسي ،كعزل لعدد سىكات الخبرة.
نتائج الدراسة ومناقشتيا:
الىكائج الهكعمقة بالسؤاؿ األكؿ :ها هسككل االحكراؽ الىفسي لدل هعمهي الرياضيات عمِ هقياس
هاسالؾ لالحكراؽ الىفسي بأبعادي الثالثة( :ااجٍاد االىفعالي ،كبمد الهشاعر ،ىقص الشعكر
بااىجاز)؟

يبيف الجدكؿ (  )3الهككسطات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية لهسككل
االحكراؽ الىفسي لدل الهعمهيف ،عمِ األبعاد الثالثة لمهقياس:
الجدول ( :)3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى االحتراق
النفسي لدى المعممين
البعد

المتوسط
الحسابي

ااجٍاد

14.18

االنحراف

درجة الحكم

المعياري
9.47

هىخفض

االىفعالي
كبمد

7.17

4.65

هككسط

الهشاعر
ىقص

9.61

6.03

هككسط

الشعكر بااىجاز
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يظٍر هف الىكائج الكاردة في الجدكؿ (  )3أف هسككل االحكراؽ الىفسي
كلية ،كاف هىخفضان في
لدل هعمهي كهعمهات الرياضيات في هدارس ككالة الغكث ٌ
الد ٌ
بعد ااجٍاد االىفعالي ،كهككسطان في بعدم كبمد الهشاعر كىقص الشعكر بااىجاز،
حسب الكصىيؼ الكارد في الجدكؿ ( )2السابؽ.

كيهكف أف كعزل ٌذي الىكيجة إلِ أف هعمهي الرياضيات بشكؿ خاص،
كلية هف خالؿ لجاف
كالهعمهيف بشكؿ عاـ ،يكـ اخكيارٌـ في هدارس ككالة الغكث ٌ
الد ٌ
هكخصصة ،كخكار الهعمـ الذم يكهكع بدرجة عالية هف الحهاس كالدافعية لههارسة
هٍىة الكعميـ ،بعد أف يكعرض الخكبارات ككابية في الكخصص كالخمفية الكربكية
إف هعمهي الرياضيات ال
كالهٍىية ،كهقابالت شفكية هع هكخصصيف ،كيهكف القكؿٌ :
ألف الكخصص هطمكب في أكثر
يعاىكف هف البطالة في العهؿ في هٍىة الكدريسٌ ،
هف جٍة ،كٌذا يعىي أف الهعمـ يخكار بإرادكً الهؤسسة الكي يرغب العهؿ فيٍا ،هها
يىعكس بشكؿ إيجابي عمِ اكجاٌاكً ىحك العهؿ في كمؾ الهٍىة كفي كمؾ الهؤسسة.
إيجابية ،كيسكخدهكف
كها أف الهعمهيف يكعاهمكف هع الطمبة بطريقة
ٌ
أساليب هالئهة ،ال كككقؼ عمِ ههارسة هٍىة الكعميـ فقط ،بؿ ككعداٌا إلِ كقديـ
الدعـ كالهساعدة كالككجيً لمطمبة.
كيبذؿ هعمهك الرياضيات جٍكدان هضاعفة في كحسيف كحصيؿ الطمبة،

لكف طبيعة هادة الرياضيات الكراكهية ،كصعكبكٍا هف كجٍة ىظر الطمبة ،كجعؿ هف
الهعمهيف غير راضيف عف أداء طمبكٍـ ،كٌذا قد يؤدم إلِ شعكر الهعمـ أىً لـ يىجز
هٍهكً حسب ها يريد ،بالرغـ هف الجٍكد الكبيرة الكي يبذلٍا.
كككفؽ ىكيجة ٌذي الدراسة جزئيان هع دراسات (دكاىي كالكيالىي كعمياف،

1989؛ الكابمي1995 ،؛ الزغكؿ كالخريشا كالخالدم2003 ،؛
 ،)Raymond, 2005ككخكمؼ هع ىكائج دراسة (طكالبة.)1999 ،

& Patrick; Man

 )0.05 = في

إحصائية (
 الىكائج الهكعمقة بالسؤاؿ الثاىيٌ :ؿ ككجد فركؽ ذات داللةٌ
هسككل االحكراؽ الىفسي لدل الهعمهيف كعزل لهكغيرات :كخصص الهعمـ ،كهسككاي األكاديهي،
كىكعً االجكهاعي ،كعدد سىكات خبركً؟
ٌ
 )1 -الىكائج الهكعمقة بهكغير كخصص الهعمـ:
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إحصائية في هسككل االحكراؽ الىفسي لدل الهعمهيف،
لكحديد كجكد فركؽ ذات داللة
ٌ
كعزل لكخصص الهعمـ ،كـ حساب الهككسطات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية لكقديرات
الهعمهيف عمِ كؿ بعد هف األبعاد الثالثة ،كها كـ حساب قيهة ااحصائي (ت) لمهقارىة بيف

الهككسطات الحسابية لكقديرات الهعمهيف حسب الكخصص.

-

كيبيف الجدكؿ (  )4ىكائج اخكبار (ت) لمهقارىة بيف هسككل االحكراؽ الىفسي لمهعمهيف

حسب هكغير الكخصص:

الجدول ( :)4نتائج اختبار (ت) لممقارنة بين مستوى االحتراق النفسي
لممعممين حسب متغير التخصص
البعد

اإلج

ص

ت

ىاد االنفعالي

التخص

المعممين

رياضيا
هعمـ

هجاؿ
رياضيا
تبمد
المشاعر

ت
هجاؿ

هعمـ
رياضيا

نق

ت

ص الشعور

هعمـ

باإلنجاز

هجاؿ
*

عدد

توسط

الم

الحسابي

161
59
161
59
161
59

.07

حراف

15

.76

63

(ت)

توى الداللة

9.
2.
8.

*317

0.
021

65
6.

89

4.
20

7.

66

9.
80

1.
5.

285

0.
202

6.
24

9.
12

مة

المعياري

11

93

االن

قي

مس

0.
5.

736

0.
462

43

داؿ عمِ هسككل الداللة ()0.05 = 

يظٍر هف الىكائج الهكعمقة ببعد ااجٍاد االىفعالي كالكاردة في الجدكؿ (  ،)4كجكد

إحصائية في هسككل االحكراؽ الىفسي لدل الهعمهيف ،حسب هكغير الكخصص،
فركؽ ذات داللة
ٌ
كبالرجكع إلِ الهككسطات الحسابية الكاردة في الجدكؿ (  )4ىفسً ،يكضح أف هسككل االحكراؽ
الىفسي لدل الهعمهيف الذيف كخصصٍـ رياضيات أكثر هىً لدل الهعمهيف الذيف كخصصٍـ هعمـ

هجاؿ رياضيات.
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كها يظٍر هف الىكائج الكاردة في الجدكؿ (  )4كالهكعمقة ببعدم كبمد الهشاعر كىقص

إحصائية في هسككل االحكراؽ الىفسي لدل
الشعكر بااىجاز ،عدـ كجكد فركؽ ذات داللة
ٌ
الهعمهيف ،حسب هكغير الكخصص.

كيهكف أف كعزل ٌذي الىكيجة إلِ أف هعمـ هجاؿ الرياضيات عىدها يكخرج هف

الجاهعية لهساقات
ألىً يكعرض في دراسكً
الجاهعة يككف هؤٌالن كأٌيالن عمهيان كهسمكيانٌ ،
ٌ
عميهية كاداركٍا ،كها ٌأىً يهر بكجربة الكطبيؽ العهمي خالؿ
هكخصصة في قيادة الهكاقؼ الكٌ ٌ

الدراسة ،كبالكالي يككف قاد انر عمِ الكعاهؿ هع الهشكالت الكي قد يكعرض لٍا بشكؿ أفضؿ هف

الهعمـ الذم كخصصً رياضيات.

  )2الىكائج الهكعمقة بهكغير الهسككل األكاديهي لمهعمـ:إحصائية في هسككل االحكراؽ الىفسي لدل الهعمهيف،
لكحديد كجكد فركؽ ذات داللة
ٌ
كعزل لمهسككل األكاديهي لمهعمـ ،كـ حساب الهككسطات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية
لكقديرات الهعمهيف عمِ كؿ بعد هف األبعاد الثالثة ،كها كـ حساب قيهة ااحصائي (ت)

لمهقارىة بيف الهككسطات الحسابية لكقديرات الهعمهيف حسب الهسككل األكاديهي .كيبيف

الجدكؿ (  )5ىكائج اخكبار (ت) لمهقارىة بيف هسككل االحكراؽ الىفسي لمهعمهيف حسب هكغير
الهسككل األكاديهي:

 الجدكؿ ( :)5ىكائج اخكبار (ت) لمهقارىة بيف هسككل االحكراؽ الىفسي لمهعمهيف حسب هكغيرالهسككل األكاديهي
البعد

سككل

الـ

األكاديهي
اإلجياد

د

عد

الهعمهيف

ككسط

الـ

الحسابي

ىحراؼ

اال

الهعيارم

بكا

19

14

تبمد

جسكيربكا

19

7. 50

4. 02

نقص

جسكيربكا

19

االنفعالي
المشاعر
الشعور

لكريكسها
لكريكسها
لكريكسها

30 0
30 0
30 0

5. 38

10 87

7. .02

باإلنجازداؿ عمِ هسككل
*
جسكير الداللة (03 )0.05 = 

ككل الداللة

(ت)
9.

9. .92

يهة

ؽ

2

8. 49

*.966

3. 83

*.325

6. 00
4. 10
86

هس

2
2

*.554

0.
003
024
011

إحصائية في
يظٍر هف الىكائج الكاردة في الجدكؿ (  ،)5كجكد فركؽ ذات داللة
ٌ
هسككل االحكراؽ الىفسي لدل الهعمهيف ،حسب هكغير الهسككل األكاديهي ،كذلؾ عمِ األبعاد
الثالثة لمهقياس ،كبالرجكع إلِ الهككسطات الحسابية الكاردة في الجدكؿ (  )5ىفسً ،يكضح أف
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هسككل االحكراؽ الىفسي لدل الهعمهيف الذيف يحهمكف درجة البكالكريكس أكثر هىً لدل
الهعمهيف الذيف يحهمكف درجة الهاجسكير.
كيهكف أف كعزل ٌذي الىكيجة إلِ أف الهعمهيف الذيف يحهمكف شٍادة
الهاجسكير يصبحكف أكثر إدراكان ككفٍهان لقدرات الطمبة كاحكياجاكٍـ ،أم أىٍـ أكثر

عميهية ككىفيذٌا كاداركٍا بالشكؿ األهثؿ ،كها أىٍـ
قدرة عمِ الكخطيط لمهكاقؼ الكٌ ٌ
يهكمككف الهٍارات الكي كساعدٌـ عمِ ككظيؼ اسكراكيجيات الككيؼ هع الضغكط
الكي ككاجٍٍـ.
كككفؽ ىكيجة ٌذي الدراسة هع دراسة (
ككخكمؼ هع ىكائج دراسة (

1994

& Raymond, 2005

،)Patrick; Man

 ،)Natharat,كها كخكمؼ جزئيان هع ىكائج دراسات

(دكاىي كالكيالىي كعمياف1989 ،؛ الكابمي.)1995 ،

االجتماعي لممعمم:
 )3النتائج المتعمقة بمتغير النوع
ّ

إحصائية في هسككل االحكراؽ الىفسي لدل الهعمهيف ،كعزل
لكحديد كجكد فركؽ ذات داللة
ٌ
لمىكع االجكهاعي لمهعمـ ،كـ حساب الهككسطات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية لكقديرات الهعمهيف
ٌ
عمِ كؿ بعد هف األبعاد الثالثة ،كها كـ حساب قيهة ااحصائي (ت) لمهقارىة بيف الهككسطات

الحسابية لكقديرات الهعمهيف حسب الىكع االجكهاعي.
ٌ

كيبيف الجدكؿ (  )6ىكائج اخكبار (ت) لمهقارىة بيف هسككل االحكراؽ

الىفسي لمهعمهيف حسب هكغير الىكع االجكهاعي:
ٌ
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انجذٔل (َ :)6زبئج اخزجبر (د) نهًمبرَخ ث ٍٛيظزٕٖ االدززاق انُفظٙ
االجزًبػٙ
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إحصائية في
يظٍر هف الىكائج الكاردة في الجدكؿ ( ،)6عدـ كجكد فركؽ ذات داللة
ٌ
هسككل االحكراؽ الىفسي لدل الهعمهيف ،حسب هكغير الىكع االجكهاعي ،كذلؾ عمِ األبعاد
ٌ
الثالثة لمهقياس.

أف الهٍاـ كالكاجبات الهطمكبة هف الهعمهيف ال كخكمؼ
كيهكف أف كعزل ٌذي الىكيجة إلِ ٌ
باخكالؼ الىكع االجكهاعي لمهعمـ ،فالهعمهكف جهيعٍـ هكساككف كقريبان في عدد الحصص
ٌ
األسبكعية ،كيكـ ككميفٍـ بالقياـ باألعهاؿ دكف كهييز الىكع االجكهاعي ،لذا فإف ااىجازات
ٌ
كالىجاحات الكي ككحقؽ في العهؿ كككف هكساكية ،كها أف الحكافز الكي كضعٍا ككالة الغكث
كلية لمهعمـ الهكهيز كىطبؽ عمِ جهيع الهعمهيف بغض الىظر عف ىكعٍـ االجكهاعي.
ٌ
الد ٌ
ٌ
كككفؽ ىكيجة ٌذي الدراسة هع ىكائج دراسات (طكالبة1999 ،؛ ;Maynard, 1993
-

 )Natharat, 1994ككخكمؼ هع ىكائج دراسات (دكاىي كالكيالىي كعمياف1989 ،؛ الزغكؿ
كالخريشا كالخالدم ،)2003 ،ككخكمؼ جزئيان هع ىكائج دراسة (الكابمي.)1995 ،

  )4الىكائج الهكعمقة بهكغير عدد سىكات خبرة الهعمـ:-

كـ حساب الهككسطات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية لكقديرات الهعمهيف عمِ كؿ بعد

هف األبعاد الثالثة لمهقياس حسب هكغير عدد سىكات الخبرة لمهعمـ:

 الجدكؿ ( :)7األكساط الحسابية كاالىحرافات الهعيارية لهسككل االحكراؽ الىفسي لدلالهعمهيف حسب هكغير عدد سىكات الخبرة
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حسب هكغير عدد سىكات الخبرة ،كلمهقارىة بيف الهسككيات الثالث لهكغير عدد
سىكات الخبرة ،كـ اسكخداـ اخكبار شيفيً (  )Scheffeلمهقارىات البعدية ،كيبيف الجدكؿ
( )9ىكائج اخكبار شيفيً لمهقارىات البعدية بيف هسككيات هكغير عدد سىكات الخبرة
في بعد ااجٍاد االىفعالي.
الجدول ( :)9نتائج اختبار شيفيو لممقارنات البعدية بين مستويات متغير
(عدد سنوات الخبرة) في بعد اإلجياد االنفعالي
هسككل عدد سىكات
الخبرة
أقؿ هف  5سىكات

أكثر هف 10

( )10 – 5سىكات

سىكات (كبيرة)

(هككسطة)

*4.0275

*4.5435

(قميمة)
( )10 – 5سىكات

-0.5160

-

(هككسطة)
يظٍر هف الىكائج الكاردة في الجدكؿ (  )9أف ااجٍاد االىفعالي لدل
الهعمهيف الذيف عدد سىكات خبركٍـ في الكدريس قميمة ،أعمِ هىً لدل الهعمهيف الذيف
خبركٍـ هككسطة أك كبيرة ،فيها لـ ككجد فركؽ ذات داللة في ااجٍاد االىفعالي لدل
الهعمهيف الذيف خبركٍـ هككسطة ،كالهعمهيف الذيف خبركٍـ كبيرة.
كها يظٍر هف الىكائج الكاردة في الجدكؿ (  )8السابؽ ،كالهكعمقة ببعدم
إحصائية في
كبمد الهشاعر كىقص الشعكر بااىجاز ،عدـ كجكد فركؽ ذات داللة
ٌ
هسككل االحكراؽ الىفسي لدل الهعمهيف ،حسب هكغير عدد سىكات الخبرة.
أف الهعمـ حديث الكعييف يكاجً في
كيهكف أف كعزل ٌذي الىكيجة إلِ ٌ
السىكات األكلِ هف هٍىكً كهعمـ ،عدة ضغكطات هخكمفة ،ال يسكطيع أف يكعاهؿ
هعٍا بالشكؿ األهثؿ ،هها يعرضً لهكاقؼ قد كؤدم إلِ حدكث ظاٌرة االحكراؽ
الىفسي لديً ،إضافة إلِ ذلؾ ،فإىً كمها ازدادت سىكات خبرة الهعمـ في هٍىة
الكدريس ،يصبح أكثر ككافقان كككيفان هع الهٍىة ،كأكثر قدرة عمِ الكحكـ في االىفعاالت

كضبط الىفس .كككفؽ ىكائج ٌذي الدراسة هع ىكائج دراسة (

Patrick; Man & Raymond,

 ،)2005ككخكمؼ هع ىكائج دراسة (دكاىي كالكيالىي كعمياف.)1989 ،
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التوصيات:
في ضكء الىكائج الكي كـ الككصؿ إليٍا ،فإف الباحثيف يقدهكف الككصيات
الكالية:
- 1الكركيز عمِ كأٌيؿ الهعمهيف الجدد كأٌيالن كربكيان ،هف خالؿ عقد الدكرات
كالكرشات الكي كسٍـ في الكخفيؼ هف العكاهؿ الهؤدية لالحكراؽ الىفسي
لديٍـ ،كالكدريب عمِ اسكراكيجيات الكعاهؿ هع الضغكط.
- 2إجراء دراسات هشابٍة لمدراسة الحالية ،باسكخداـ هقاييس أخرل لالحكراؽ
الىفسي.
- 3إجراء الهزيد هف الدراسات حكؿ هسككيات االحكراؽ الىفسي لدل هعمهي الهكاد
األخرل.
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ٙبص االدززاق انُفظٛيم
، السالم عميكم ورحمة هللا وبركاتو: عزيزي المعمم
 لقياس هسككل االحكراؽ الىفسي لدل هعمهي الرياضيات لمهرحمة،يقكـ الباحثكف بدراسة

 كـ كطكير هقياس، كلكحقيؽ ٌدؼ الدراسة،كلية في األردف
ٌ األساسية في هدارس ككالة الغكث
ٌ الد
خاص ككطبيقً لجهع الهعمكهات الكي يهكف هف خاللٍا كحميؿ هسككل االحكراؽ الىفسي لدل

.أٌهية كبيرة عمِ إجاباكؾ الصريحة الهكضكعية عف فقرات الهقياس
ٌ  كىحف فعمٌؽ.ٌؤالء الهعمهيف
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يرجِ هىؾ كعبئة االسكباىة بكضع إشارة ( )Xفي الهكاف الهخصص لكؿ فقرة ،حسب هسككل

درجة اىطباؽ الفقرة هف كجٍة ىظرؾ.

َضك ف ٙرؼبَٔك يغَبٌٔ ،ؤ ّكذ ّ
أٌ إجبثزك صرظزخذو ألغزاض انذراطخ فمػ ،نذا فال داػ ٙنذكز
اطًك إٌ شئذ.
شاكريف لؾ حسف الكعاكف

الباحثون
بيانات أولية:
الكخصػ ػ ػػص :

رياضيات

الهسككل األكاديهػي :
الىكع االجكهاعي :
ٌ
عدد سىكات الخبػرة :

هعمـ هجاؿ رياضيات
هاجسكير  /دكككراي

بكالكريكس

أىثِ

ذكر
أقؿ هف 5

أكثر هف 10

( ) 10 – 5

درجة انطباق الفمرة
رلم الفمرة

الفمرة

1

أخعر أننً ال أعبط
انفعاالتً أثناء ممارستً
مهنة التعلٌم.

2

أخعر باستنفاذ كامي طالتً
فً نهاٌة الٌوم الذي ألعٌه
فً عملً.

أبدا ًا

بعع
مرات
فً
السنة

مرة فً
الخهر
على األلي

بعع
مرات
فً
الخهر

مرة فً
األسبوع
على
األلي

بعع
مرات
فً
األسبو
ع
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3

أخعر باارهاق فً صباح
كي ٌوم عمي جدٌد.

4

أخعر بالتوتر عند التعامي
مع الطلبة طواي الٌوم.

5

أخعر بالعجر والملي بسبب
عملً.

6

أخعر بااحباط من طبٌعة
عملً.

7

أمارس عملً بعناء وإجهاد
كبٌرٌن.

8

أخعر بع ط كبٌر عند
التعامي مع الطلبة بخكي
مباخر.

9

أخعر بااللتناق من لالي
ممارستً مهنة التعلٌم.

1
0

أخعر بأننً أعامي الطلبة
كجمادات الحٌاة فٌها.

1
1

أصبحت خلصا ًا لاسٌا ًا مع
الطلبة منذ ممارستً لمهنة
التعلٌم.

1
2

أخعر أن هذا العمي لد تسبب
فً لسوة مخاعري.
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درجة انطباق الفمرة
رلم الفمرة

الفمرة

أبدا ًا

بعع
مرات
فً

مرة فً
الخهر
على األلي

بعع
مرات
فً

مرة فً
األسبوع
على

بعع
مرات
فً
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السنة
1
3

ال أهتم بما ٌحدث للطلبة من
مخكالت.

1
4

أخعر باللوم من الطلبة على
بعض المخكالت التً
ٌعانون منها.

1
5

ال أستطٌع فهم كٌف ٌخعر
الطلبة نحو التعلٌم.

1
6

أجد صعوبة فً التعامي مع
مخكالت العمي.

1
7

أخعر أننً ال أستطٌع التأثٌر
بخكي إٌجابً فً حٌاة
الطلبة.

1
8

أخعر باللموي والكسي.

1
9

ال أستطٌع تهٌرة الجو
المناسب ألداء عملً على
أكمي وجه.

2
0

أخعر باالنزعاج أثناء عملً
مع الطلبة وتعاملً معهم.

2
1

أتعامي بعصبٌة مع
المخكالت النفسٌة من لالي
العمي.

2
2

لم أستطع تحمٌك أخٌاء
ممٌزة فً مهنة التعلٌم.

الخهر

األلي

األسبو
ع
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