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االحرتاق النفسي للمعلمني وعالقته بالثقة البينمنظمية السائدة 
 في مدارس محافظة الزرقاء من وجهة نظر املعلمني واملعلمات
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القة بين الثقة البينمنظمية المدرسية لكشف عن العلهدفت الدراسة  :ملخص
وتكونت عينة الدراسة من . واالحتراق النفسي للمعّلمين في مدارس محافظة الزرقاء

مدرسة تم اختيارها بصورة عشوائية من ) 50(ون في لمعّلمًا ومعّلمة يعم) 374(
. 2009/2010المدارس الحكومية في محافظة الزرقاء خالل العام الدراسي 

ام مقياس الثقة البينمنظمية المدرسية وقائمة ماسالش لالحتراق النفسي ِداستخو
وفيما أشارت النتائج إلى أن مستوى ثقة المعّلمين بالطلبة وأولياء . لجمع البيانات

بينما أشارت النتائج إلى و. ةأمورهم منخفض، تبين أن ثقتهم بالزمالء واإلدارة مقبول
فع من اإلجهاد االنفعالي وتدني اإلنجاز إال أنهم أن المعّلمين يشعرون بمستوى مرت

. ال يشعرون بتبّلد الشعور، ويشعرون بمستوى معتدل من االحتراق النفسي العام
وكشفت النتائج أيضًا عن وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين الدرجات 

. راق النفسيمن جهة وأبعاد قائمة االحت البينمنظميةالفرعية على أبعاد مقياس الثقة 
وى االحتراق النفسي لدى المعّلمين يقّل توبشكل عام، أشارت النتائج إلى أن مس
الثقة البينمنظمية، : الكلمات المفتاحية( .كلما ازداد مستوى ثقتهم بالمديرين

 ).االحتراق النفسي
 

إن ما تشهده العملية التعليمية من حركة انتقالية  واسعة  :مقدمة
تفاع وتيرة المساءلة، والطرق المبتكرة إلنجاز في ظل العولمة، وار

في شكل العملية التعليمية وهدفها، فرض األعمال، والتغير الملحوظ 
على المعّلمين التكيف مع معطياٍت لم يشهدها القطاع التعليمي من 

وفي ِخضم هذا التغيير، وجد كثير من  .(Leveson, 2004)قبل 
وازنة؛ فالمساءلة في اتساع مستمر المعّلمين أنفسهم في بيئة غير مت

في ظل محدودية الموارد والخدمات، األمر الذي أّثر سلبًا على آلية 
وخلق تحديات جديدة ومتنوعة، أفرزت قيام المعّلمين باألعمال، 

أعباء عمل ومهام ال بد من القيام بها، مما زاد من شعور المعّلمين 
امهم في مدارسهم بالضغوط النفسية المرافقة لممارستهم لمه

(Somech & Miassy-Maljak, 2003)، 
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Abstract: The study aimed at identifying the relationship between 
teachers' burnout and school organizational trust in Zarqa 
Governorate schools. Data for this study were collected from (374) 
male and female teachers from (50) public schools which were 
randomly selected from all schools in Zarqa Governorate in the 
acadimc year 2009/2010. Faculty Trust Scale (FTS) and Maslach 
Burnout Inventory (MBI) were used to collect data from subjects. The 
results revealed a low level of teachers' trust in students and parents 
but an accepted level of trust with principals and colleagues. On the 
other hand, the data showed that while teachers experienced high 
level of emotional exhaustion and personal accomplishment, they 
experienced a low level of depersonalization and a moderate level of 
general burnout. The significant negative correlations were found 
among (FTS) and MBI subscales. It has been found that teachers' 
burnout decreases as trust level with their principals increases.  
(Keywords: school organizational trust, teachers' burnout). 

 
 

إنجــاز المهــام الموكلــة إلــيهم   ولعــل عجــز بعــض المعّلمــين عــن  
ــاط،        ــديهم شــعورًا باإلحب ــد ل ــق أهــداف مدارســهم، وّل بنجــاح، وتحقي

ت طويلة، األمـر الـذي أفـرز    واالستنزاف المستمر جراء العمل لساعا
ــق        ــات ال يحق ــذي ب ــاء العمــل ال ــة أعب ــدًا لمواجه ــديهم أســلوبًا جدي ل

تــدني شــعورهم بالمســؤولية، وتــدنى مســتوى  طموحــاتهم وأدى إلــى 
االهتمــام بالمدرســة ومــا يــدور فيهــا، وتراجــع مســتوى حماســتهم،        
وانخفاض مستوى انتمـائهم لمدارسـهم، وتنـامي شـعورهم بـاالحتراق      

 . (Leithwood, Jantzi, & Steinbach, 2001)النفسي 
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ــاك الجســـدي        ــة مـــن اإلنهـ ــه حالـ ــراق النفســـي بأنـ ــرف االحتـ يعـ
واالنفعـالي واإلدراكـي تظهــر علـى شــكل إعيـاء شــديد، وشـعور بعــدم      
الجدوى، وفقدان األمل، وتطور مفهوم ذات سلبي واتجاهـات سـلبية   

 ,Maslach, Schaufeli & Leiter)نحـو العمـل والحيـاة والنـاس     
وقــد ظهــر االحتــراق النفســي كمفهــوم هــام فــي الدراســات        . (2001

 الوقـت االجتماعية منذ السبعينيات من القـرن الماضـي، ومـا زال إلـى     
الـــراهن مجـــاًال خصـــبًا للدراســـة والبحـــث عنـــد كثيـــر مـــن بـــاحثين         
(Maslach, Jackson, & Schwab, 1986; Maslach, Jackson 
&, Leiter, 1996; Siegall & McDonald, 2004; Hsieh, & 
Hsieh, 2003; Antoniou, Polychroni &, Vlachakis, 2006; 

Moya-Albiol, Serrano, & Salvador, 2010)  ، ســعيًا إلــى
تحقيـــق فهـــم واضـــح حـــول هـــذه الحالـــة التـــي تصـــيب العـــاملين فـــي    
قطاعات مهنية مختلفة وتعرف أسبابها، والتكيف معهـا، أو منعهـا، أو   

 ـبل مقاومتهـا   تعـرف س(Schaufeli, Leiter, & Maslach, 2009) .
رئيسة هي اإلجهاد االنفعالي، وتبّلد  ضولالحتراق النفسي ثالثة أعرا

ــاز الشخصـــي     ــعور، والشـــعور بـــنقص اإلنجـ ويوصـــف اإلجهـــاد  . الشـ
ــم التــي تّتســم باســتنزاف قدرتــه      ــة النفســية للمعّل االنفعــالي بأنــه الحال

ده المقــدرة علـــى المحافظـــة علـــى توازنـــه  وانعــدام طاقتـــه، ممـــا يفقـــ 
ذلـك   ويـنعكس . (Bres, Salanova, & Schaufeli, 2007) النفسـي 

ــل      ــبب العمـ ــي بسـ ــاد النفسـ ــن اإلجهـ ــا مـ ــات عليـ ــم درجـ ــار المعلـ بإظهـ
(Maslach, Schaufeli &, Leiter, 2001)  ــالعجز ، وشــعوره ب

 واليـأس، وتقـدير متــدن لذاتـه، األمـر الــذي يجعـل اإلجهـاد االنفعــالي      
. لـدى المعّلمـين   أكثر األعراض مساهمة في تطـور االحتـراق النفسـي   

أمــا تبّلــد الشــعور فيصــف اتجاهــات المعّلمــين الســلبية نحــو عملهــم،   
 ,Hsieh & Hsieh)وطلبتهم، وزمالئهم، وحتى أوليـاء أمـور الطلبـة    

وتحدث حالة تبّلد الشعور كنتيجة طبيعيـة لمحاولـة المعلـم    . (2003
مع ما يعانيـه مـن إجهـاد انفعـالي؛ فينـأى بنفسـه عـن         المتكررة للتكيف

كل ما قد يعرضه للتوتر النفسي، ويسـيطر علـى المعّلـم شـعور عـدم      
االكتراث والنفور ممـن حولـه، وتتطـور لديـه اتجاهـات نحـوهم تتسـم        

ويعبــر الشــعور بــنقص اإلنجــاز الشخصــي عــن ميــل المعلــم . بالسـلبية 
وعـدم الرضـا عمـا يحققـه مـن      إلى تقييم نفسه سلبًا أدنى مما يجـب،  

ــة والشــك حــول        ــة مــن الريب ــك عــادة حال ــة، ويرافــق ذل إنجــازات عملي
 ,Schaufeli, Leiter)مقدرته على تقديم مساهمات تعليميـة فاعلـة   

& Maslach, 2009) . 

ويــؤثر االحتــراق النفســي ســلبًا علــى المدرســة والمعّلمــين فــي    
ــد الصــراعات، فتفســد       ــى تزاي ــؤدي إل ــه، وي ــين  الوقــت ذات ــات ب العالق

ــل      ــين مثـ ــى المعّلمـ ــلبية علـ ــار سـ ــحبها آثـ ــين ويصـ ــعورهم : المعّلمـ شـ
 (Bian & Fan, 2006)باالكتئاب، وحدة الطباع، والعدوانية، والقلق

ــاء،        ــد شــعورهم باإلعي ــف، ويزي ــى التكي ــدرة المعّلمــين عل ــّل مق ، وتق
ــديرهم      ــنخفض تقــ ــة، ويــ ــعورهم بالعزلــ ــزداد شــ ــابهم، ويــ ــرر غيــ فيتكــ

رهم بعــدم المقــدرة علــى التكيــف مــع معطيــات البيئــة   لــذواتهم، وشــعو
، كما يظهـر المعلمـون قسـوة فـي التعامـل       (Bond, 2004)المدرسية

مـع طلبــتهم، ويـنخفض مســتوى انخـراطهم فــي المهنـة، ويبيتــون أقــل     
احتمــاًال للمشـــكالت الصــفية، وأقـــل مـــيًال لتحضــير الـــدروس بشـــكل    

سـكهم بالممارسـات   مناسب، وينخفض مستوى إنتاجيتهم، ويـزداد تم 

 & ,Leithwood, Jantzi)التعليميـة التقليديـة ومقـاومتهم للتغييـر     
Steinbach, 2001) .     ــراق النفســي ســلبًا بالرضــا كمــا يــرتبط االحت
، (Tsigilis, Koustelios, & Togia, 2004)الـوظيفي للمعّلمـين   

 ,Edgar Bres, Salanova, & Schaufeli)الفاعليـة التعليميـة   و
 ,Jari, Hakanen)  مستوى انتماء المعّلمـين لمدارسـهم  و،  (2007

Bakker, & Schaufeli, 2006) . 

للتغيير الـذي تمـر بـه     يًاتحٍدومن هنا يشكل االحتراق النفسي 
ممــا يــدعو إلــى تعــرف العوامــل الحاســمة   المــدارس فــي هــذا الوقــت،

    التي تسهم في حدوثه، ولعل من أهمها العوامل المنظميـة التـي تعـد
امل مركزية وحاسمة في تكوين هذه الحالـة لـدى المعّلمـين، مثـل     عو

،  (Zopiatis & Constanti, 2010)الـنمط القيـادي لمـدير المدرسـة    
، (Hsieh & Hsieh, 2003)ومستوى االلتـزام بالمعـايير الموضـوعة    

، وعدم وضوح (Ogus, 2006)ومستوى المهنية والدعم االجتماعي 
ــداف، ــة  األهـ ــة التنظيميـ ــي   والعدالـ ــائدة فـ ــة السـ ــة البينمنظميـ ، والثقـ
وقـد تبـين   . (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001) المدرسـة 

أن البيئة التنظيمية المدرسية، والثقة البينمنظمية بين مدير المدرسة 
والمعّلمين والطلبة ترتبط ارتباطًا عكسيًا بدرجة معاناة المعلمين من 

. (Dubreuil, Laughrea, & Courcy, 2009)االحتـراق النفسـي   
ــاطي بمســتوى       فســي ــة تمّكــن المعّلمــين مــن التع ادة الثقــة البينمنظمي

منضبط من المسؤولية، واالعتمادية المتبادلة، واالنفتـاح فـي معالجـة    
، والعمــل (Smith & Birney, 2005)قضــايا طلبــتهم ومشــكالت  

 , Shagholi)بـروح الفريـق الواحـد، والمشـاركة فـي صـناعة القـرار        
Hussin, Siraj, Naimie, Assadzadeh, & Moayedi, 2010) ،

وتقبل الرأي اآلخر، والمحافظة على وحدة الصف، والقيم المشتركة، 
 ,Johns)وزيادة االنتماء، والعمل الجـاد والفاعـل لتحقيـق األهـداف     

ويـــؤدي تـــدني مســـتوى الثقـــة إلـــى انخفـــاض التعـــاون بـــين  . (2006
مما ينعكس سـلبًا علـى مقـدرة    المعّلمين، وصعوبة تدفق المعلومات، 

المعّلمين علـى حـل المشـكالت، الـذي يقـود شـيئًا فشـيئًا إلـى انعـدام          
ــراق النفســي       ــًا بدرجــة االحت ــرتبط إيجاب ــذي ي ــة ال  ,Maslach)الثق

Schaufeli, & Leiter, 2001) . 

الثقة مصطلح متعدد األبعاد، يتضمن الثقة المجتمعية، والثقة و
أبــو تينــة، خصــاونة، والعمــري،    (منظميــة  البينشخصــية، والثقــة البين 

والثقة المقصودة فـي هـذه الدراسـة هـي الثقـة البينمنظميـة       . )2006
 & Hoy)مـوران وهـوي   -السائدة في المدرسـة والتـي عرفهـا تشـانن    

Tschannen-Moran, 1999)  بــةــة الطيبأنهــا امــتالك المعّلمــين الني
ء، والطلبة وأولياء واالعتقاد بكالم مدير المدرسة، والمعّلمين الزمال

ــان        ــى اإليم ــيهم اســتنادًا إل ــاد عل ــة االعتم ــالهم، وإمكاني أمــورهم، وأفع
. بــــأنهم يتصــــفون بــــالخير، والثقــــة، والكفــــاءة، واألمانــــة، واالنفتــــاح 

واستنادًا إلى هذا الفهم طور الباحثان أداة لقيـاس الثقـة البينمنظميـة    
ن ومدير المدرسة، المدرسية ضمن ثالثة أبعاد هي الثقة بين المعّلمي

وثقـــة المعّلمـــين بـــزمالئهم، وثقـــة المعّلمـــين بطلبـــتهم وأوليـــاء أمـــور  
 . الطلبة
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وُتعــد ثقـــة المعّلمــين بمـــدير المدرســة عـــامًال حاســمًا لقيـــادة     
مدرسـية فاعلـة، فمــدير المدرسـة مسـؤول عــن تمكـين المعّلمـين مــن       
ــة، وينبغــي علــى مــدير المدرســة أن يظهــر      تحقيــق األهــداف التعليمي

درجة مرتفعة من العمل الجاد لتنميـة الثقـة البينمنظميـة السـائدة فـي      
وهـذا يتطلـب   . (Zeinabadia & Rastegarpour, 2010)المدرسـة  

ــالمعّلمين       ــه بــ ــر اهتمامــ ــلوكات ُتظهــ ــة ســ ــدير المدرســ ــتهج مــ أن ينــ
وإنجــازاتهم، ونشــر العدالــة بيــنهم، ومشــاركتهم فــي صــناعة القــرارات   

ــايير    ــد مع ــن مواجهــة     المدرســية، وتحدي ــنهم م ــة واضــحة تمّك تقييمي
التحديات، وتعزيز التواصل المنفتح المستند علـى درجـات عليـا مـن     

ــر  ــاخ  (Tschannen-Moran, & Hoy, 1998)الخي ، وســيادة من
يمّكـنهم مـن    (Hoy, Smith & Sweetland, 2003)تنظيمـي داعـم   

 .تحقيق ما يسعون إليه وإحداث التغيير

بمدير المدرسة بالعمـل علـى حّفـز    وتكمن أهمية ثقة المعلمين 
ــزمالئهم   ــي ثقـــة المعلمـــين بـ ــن الثقـــة هـ ــارت . شـــكل آخـــر مـ وقـــد أشـ

ــانين ــوران -تشــ ــة   Tschannin-Moran (2001)مــ ــى أن إمكانيــ إلــ
المدرسة علـى التكيـف ومجـاراة التغييـر يعـزز التعـاون بـين المعّلمـين         
الذين يعملون معًا ضمن احتـرام متبـادل يجعـل مـن اخـتالف وجهـات       

ولتنميـة مثـل هـذه    . لنظر والتحديات فرصة للتعلم واستثارة التفكيـر ا
ــالحوار      ــي يســـمح بـ ــاخ تنظيمـ ــوافر منـ ــن تـ ــد مـ ــة ال بـ ــة المفترضـ الثقـ
واللقاءات بين المعّلمين لمناقشة القضايا التعليمية وتبادل الخبرات، 
ويطوروا معـايير ومعتقـدات تمّكـنهم مـن مواجهـة المشـكالت، وتنمـي        

ن االعتمادية بعيدًا عن االستغالل أو االنتهازية، فترتفع لديهم نوعًا م
ــادل    ــن إنجـــازات، ويتســـع نطـــاق تبـ المســـاءلة عمـــا يحققـــه الطلبـــة مـ
الخبرات التعليمية بين المعّلمين بكل انفتاح، واستخدام استراتيجيات 
وأدوات ووسائل تعليمية فاعلة في سبيل تحقيـق تعّلـم الطلبـة الـذي     

ن الثقــة بــين المعّلمــين وطلبــتهم، وأوليــاء  بــدوره يعــزز نوعــا آخــر مــ 
  . (Hoy & Tschannen-Moran, 1999) أمورهم 

أما بالنسبة للثقة بين المعّلمين والطلبـة وأوليـاء أمـور الطلبـة،     
فهي ركن أساسي لتعزيز بيئة تعليميـة فاعلـة؛ فـالتعلُّم عمليـة تعاونيـة      

بـة وأوليـاء   تحتاج إلى مسـتوى مرتفـع مـن الثقـة بـين المعّلمـين والطل      
ــاء أمــور        ــة تجعــل مــن أولي ــى تكــوين شــراكة حقيقي أمــورهم، ســعيًا إل
الطلبــة جــزءًا مــن العمليــة التعليميــة، وتعزيــز التواصــل داخــل الغرفــة   
ــى أداء     ــًا علـ ــنعكس إيجابـ ــا يـ ــة، ممـ ــاح وأمانـ ــا بانفتـ ــفية وخارجهـ الصـ

وُتعـد ثقـة المعّلمــين بكفـاءة طلبــتهم    . المعّلمـين وفـاعليتهم التعليميــة  
صــداقيتهم عــامًال حاســمًا فــي زيــادة تحصــيل الطلبــة األمــر الــذي    وم

يؤدي إلى زيادة درجة ثقة الطلبة بمعلميهم، ويصـبحون أكثـر مقـدرة    
-Hoy & Tschannen)علـى مواجهـة التحـديات وتعّلـم كـل جديـد       

Moran, 1999) .  

وقد تعددت الدراسات والبحوث التي تناولت االحتراق النفسي 
. التي تناولت الثقة البينمنظميـة أو العالقـة بينهمـا    للمعّلمين، أو تلك

 ,Guclu)فعلـى سـبيل المثـال، سـعت دراسـة جوكلـو وكـورت وكـوك         
Kurt & Koc, 2010)  إلى تعرف مستوى الثقة البينمنظمية السائدة

في المدارس الحكومية التركية ومقارنتها بتلك السائدة فـي المـدارس   

معّلمـًا ومعّلمـة يعملـون    ) 630(وتكونت عينة الدراسـة مـن   . الخاصة
ــة و  معّلمــًا ومعّلمــة يعملــون فــي مــدارس    ) 120(فــي مــدارس حكومي

خاصــة قــاموا باإلجابــة علــى فقــرات مقيــاس الثقــة البينمنظميــة لهــوي  
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن درجة الثقة . )2003(موران -وتشانن

سـواء  البينمنظمية السـائدة فـي المـدارس الحكوميـة والخاصـة علـى ال      
 . كانت قليلة

ــابيالن ومونيكيــا  -أمــا دراســة زاهــد   & Zahed-Babelan)ب
Moenikia, 2010)       ف درجـة الثقـة البينمنظميـةفقد هدفت إلـى تعـر

السائدة في المدارس اإليرانية وعالقتها بصحة المنـاخ التنظيمـي فـي    
معّلمـــًة، وأشـــارت ) 1950(وتكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن . المدرســـة

درجة الثقة البينمنظمية فـي المـدارس كانـت متوسـطة      نتائجها إلى أن
بشــكل عــام؛ إذ ســجلت المعلمــات درجــة كبيــرة مــن الثقــة بــزميالتهن    
ومــديرة المدرســة، بينمــا كانــت ثقــتهن بالطالبــات وأوليــاء أمــورهن        

كما أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة إيجابية بين درجة . متوسطة
 . المناخ التنظيمي اإليجابيالثقة البينمنظمية السائدة وسيادة 

وفــي ســعيه إلــى تعــرف درجــة الثقــة البينمنظميــة فــي المــدارس    
ثقة المعّلمين بمديرهم، وزمالئهم، وطلبتهم : المهنية بأبعادها الثالثة

وأولياء أمورهم وعالقتها بعملية االتصال واالنفتاح علـى التغييـر فـي    
نـت عينتهـا مـن    بدراسـة تكوArslan, 2009 ( (المدرسة، قام أرسالن 

ــدارس مدينــة أنقــرة التركيــة،        ) 161( ــًا ومعّلمــة يعملــون فــي م معّلم
-قاموا باإلجابة عن فقرات مقيـاس الثقـة البينمنظميـة لهـوي وتشـانن     

، وآخــر لتعــرف طبيعــة عمليــة االتصــال واتجاهــاتهم    )2003(مــوران 
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن درجة الثقـة البينمنظميـة   . نحو التغيير

ســائدة فــي المــدارس كانــت مرتفعــة، وقــد ســجل المعّلمــون درجــات  ال
عليــا مــن الثقــة فــي مــديريهم، وســجلوا درجــة متوســطة مــن الثقــة          

 . بزمالئهم، ودرجة منخفضة من الثقة بطلبتهم وأولياء أمورهم

وفي السياق ذاته، ولتعرف درجة الثقة البينمنظمية السائدة في 
المعّلمين بمدير المدرسة، وبزمالئهم، ثقة : المدارس بأبعادها الثالثة

وبطلبتهم وأولياء أمورهم، وعالقتها ببعض المتغيرات الديموغرافية، 
دراسـة تكونـت عينتهـا     (Kursunoglu, 2009)أجـرى كورسـونوجلو   

معّلمــًا ومعّلمــة قــاموا باإلجابــة عــن فقــرات مقيــاس الثقــة ) 354(مـن  
توصـلت الدراسـة    وقـد ). 2003(مـوران  -البينمنظمية لهوي وتشانن

إلى أن درجة الثقة البينمنظمية منخفضة عمومًا، إذ سـجل المعّلمـون   
ــتهم بمــدير          ــت درجــة ثق ــزمالئهم، بينمــا كان ــن الثقــة ب درجــة قليلــة م

ولم تتوصل الدراسة إلى وجود فروق . المدرسة وطلبتهم قليلة جدًا
ــين المعلمــين والمعلمــات، فــي حــين         ــي درجــة الثقــة البينمنظميــة ب ف

ت فـروق ُتعــزى إلـى متغيـر الخبــرة وذلـك لصـالح المعّلمــين ذوي      ظهـر 
 . الخبرة االطول

 ,Hoy, Smith &Sweetland  وسويتالند هوي وسمثوقام 
ــي     (2002) ــائدة فـ ــة السـ ــة البينمنظميـ ــتوى الثقـ ــرف مسـ ــة لتعـ بدراسـ

مدارس والية أوهايو األمريكية وعالقة تلك الثقـة بالمنـاخ التنظيمـي،    
ان مقيـاس الثقـة البينمنظميـة المدرسـية بأبعـاده      وقد اسـتخدم الباحثـ  

) 25(وتكونــت عينــة الدراســة مــن المعّلمــين العــاملين فــي       . الثالثــة
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مدرســة فــي الواليــة، وأظهــرت نتــائج الدراســة أن المعّلمــين يثقــون         
بمــديريهم بدرجـــة مرتفعــة، بينمـــا كانــت ثقـــتهم بــزمالئهم متوســـطة،     

ن وجود عالقـة طرديـة بـين    وتبي. ومنخفضة بطلبتهم وأولياء أمورهم
 . الثقة البينمنظمية والمناخ التنظيمي في المدرسة

سعيًا لتعرف مصادر االحتراق النفسي والضغوط النفسية و
للمعّلمين العاملين في المدارس الثانوية واالبتدائية في اليونان، قام 

 & Antoniou, Polychroni)أنتونيو، وبوليكروني، وفالتشاكيز 
Vlachakis, 2006)  نتها مننت عيمعّلمًا ) 493(بدراسة تكو

ومعّلمة، وقد استخدم الباحثون مقياس ماسالش لالحتراق النفسي 
وتوصلت الدراسة . للمعّلمين ومقياس آخر لقياس الضغوط النفسية

أن المعّلمين يعانون من مستوى متوسط من اإلجهاد االنفعالي، إلى 
تفع من تبلد الشعور، ومستوى وتدني الشعور باإلنجاز، ومستوى مر
أن وأشارت النتائج أيضًا إلى . متوسط من االحتراق النفسي عمومًا

المشكالت التي تواجههم أكثر ما يسبب االحتراق النفسي للمعّلمين 
أثناء تعاملهم مع الطلبة، وتدني اهتمام الطلبة بإنجاز مهماتهم 

على التعامل مع  التعليمية، ونقص تأهيل المعّلمين، وتدني مقدرتهم
الطلبة ذوي المشكالت السلوكية، وارتفاع أعباء العمل، ومشكالت 
المعّلمين مع زمالئهم، وما يواجهه المعّلمون من مشكالت متعلقة 

 . باالنضباط المدرسي

أما بالنسبة للدراسات التي تناولت البحث في العالقة بين الثقة 
قد هدفت دراسة سينيس البينمنظمية واالحتراق النفسي للمعّلمين، ف

العالقة بين الثقة إلى تقصي  (Ceyanes & Slater, 2005)وسالتر
البينمنظمية وما يعانيه المعّلمون من احتراق نفسي لدى عينة 

تكساس معّلمًا ومعّلمة في مدارس والية ) 315(تكونت من 
مقياس الثقة البينمنظمية لهوي  ناألمريكية قاموا باإلجابة ع

. ، ومقياس ماسالش لالحتراق النفسي)2003(ان مور-وتشانن
وأشارت النتائج إلى وجود عالقة سلبية متوسطة بين درجة ثقة 

 . المعّلمين بمدير المدرسة ودرجة ما يعانونه من احتراق نفسي

لتعرف  (Troman, 2000) بها ترومان وفي دراسة نوعية قام
على ما يتعرض له أثر سيادة الثقة البينمنظمية في البيئة المدرسية 

المعّلمون من ضغوطات نفسية وإجهاد من خالل مقابالت مفتوحة مع 
وتوصلت الدراسة إلى أن البيئة المدرسية التي . معّلمًا ومعّلمة) 20(

تّتسم بعالقات إيجابية قائمة على الثقة المتبادلة بين المعّلمين 
ه وطلبتهم ومدير المدرسة تؤثر إيجابًا على مستوى ما يعاني

المعّلمون من ضغوطات نفسية وإجهاد، بينما تؤثر البيئة التي تّتسم 
بدرجات متدنية من الثقة بين أفراد المجتمع المدرسي سلبًا على ما 

 . يعانيه المعّلمون من ضغوطات نفسية، وإجهاد جسمي ونفسي

لتعرف  (Fiedman, 1991)فريدمان وفي دراسة قام بها 
م في احتراق المعلمين نفسيًا، قام العوامل المدرسية التي ُتسه

معلمًا من المعّلمين ) 1597(الباحث بقياس االحتراق النفسي لدى 
في المدارس، ثم قام بتقسيم المدارس إلى مجموعتين؛ المدارس 
التي يعاني معّلموها من مستوى مرتفع من االحتراق النفسي، 

راق والمدارس التي يعاني معّلموها من مستوى منخفض من االحت

وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك أربعة عوامل . النفسي، وقارن بينها
رئيسة ُتسهم في االحتراق النفسي لدى المعّلمين كان من ابرزها 

 . تدني مستوى الثقة البينمنظمية في المدرسة

يالحظ من خالل مراجعة األدب السابق المتعلق بموضوع 
ولت العالقة بين الثقة الدراسة الحالية ندرة الدراسات التي تنا

البينمنظمية واالحتراق النفسي للمعّلمين بالرغم من أهمية تلك 
ولم يعثر الباحثون من جانب آخر على دراسات عربية . العالقة

الثقة (استهدفت الكشف عن العالقة بين متغيري الدراسة الحالية 
من هنا برزت . )البينمنظمية، واالحتراق النفسي عند المعلمين

لحاجة إلى إجراء مثل هذه الدراسة التي استهدفت تقصي العالقة ا
بين الثقة البينمنظمية واالحتراق النفسي عند المعلمين في البيئة 

   . العربية

 : مشكلة الدراسة وأسئلتها

مع أن النظام التعليمي في األردن شهد تطورًا واضحًا في 
ملية التعليمية من العقد األول من القرن الحالي شمل كافة جوانب الع

تطوير للمناهج، وأساليب التقويم، إال أن مخرجات النظام التعليمي 
ولعل السبب وراء ذلك يعود إلى عدم . مازالت دون المطلوب

االهتمام الكافي بالمعلمين، وبخاصة تلك األمور المتعّلقة بالجانب 
ية الوجداني لدى المعّلم، بموازاة االهتمام بالعناصر األخرى للعمل

التعليمية، األمر الذي انعكس سلبًا على أداء المعلمين، وأعاق 
ولعل ما يشهده قطاع التعليم من عنف . عملية اإلصالح المنشودة

واعتداءات متكررة على المعّلمين سواء من الطلبة أو أولياء األمور 
يشير بوضوح إلى فقدان الثقة بين األطراف المختلفة األمر الذي 

من هنا برزت مشكلة . انب الوجداني عند المعّلمينعكس على الج
الدراسة الحالية التي استهدفت تقصي العالقة بين درجة االحتراق 
النفسي لمعّلمي ومعّلمات مدارس محافظة الزرقاء والثقة البينمنظمية 
السائدة في تلك المدارس من وجهة نظر المعّلمين أنفسهم،  كما 

 :ئلة اآلتيةحاولت الدراسة اإلجابة على األس
مدارس ومعلمات معلمي عند ما مستوى االحتراق النفسي  -1

 محافظة الزرقاء من وجهة نظرهم؟

السائدة في مدارس محافظة  لبينمنظميةما مستوى الثقة ا -2
 المدارس؟ومعّلمات تلك  ميالزرقاء من وجهة نظر معّل

والثقة البينمنظمية  ما العالقة بين االحتراق النفسي للمعّلمين -3
 ؟دة في المدرسةالسائ

 :الدراسة حدود

بخصائص عينة الدراسة ومدى  الدراسةيتحدد تعميم نتائج 
مات المدارس الحكومية مي ومعّلمجتمع المتوّفر وهو معّللتمثيلها ل

، كما تتحدد في مدينة الزرقاء في المراحل الدراسية المختلفة
الدراسي  نتائجها في الفترة الزمنية لتطبيق أداة الدراسة وهي الفصل

وأخيرًا، اقتصرت هذه الدراسة . 2009/2010للعام الدراسي  الثاني
قائمة ماسالش ل على قياس االحتراق النفسي للمعلمين وفقًا
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والتي قام بتطويرها ماسالش وجاكسون وشواب  ،لالحتراق النفسي
(Maslach, Jackson & Schwab, 1986) . وقياس الثقة

لـ هوي   المدرسية البينمنظمية قياس الثقةالبينمنظمية وفقا لم
 ، (Hoy & Tschanin-Moran, 2003)موران -وتشانن

 :مصطلحات الدراسة

تم تعريف بعض المصطلحات الواردة في هذه الدراسة إجرائيًا 
 :على النحو اآلتي

امتالك المعّلمين للنية الطيبة ويقصد بها نظريًا  :البينمنظميةالثقة -أ
مدير المدرسة، والمعّلمين الزمالء،  واالعتقاد بكالم وأفعال

والطلبة وأولياء أمورهم، وإمكانية االعتماد عليهم استنادًا إلى 
االعتقاد بأنهم يتصفون بالخيرية، والموثوقية، والكفاءة، 

أما . (Hoy & Tschanin-Moran, 2003)واألمانة، واالنفتاح
س إجرائيًا، فيقصد بها متوسط الدرجات المتحّققة على مقيا

 .الثقة البينمنظمية المستخدم في هذه الدراسة
ويقصد بها نظريًا حالة من التوتر  :للمعّلمين االحتراق النفسي-ب

يشعر بها المعلم نظرًا لما يتعرض له من ضغوط العمل، 
تتضمن أعراض اإلجهاد االنفعالي، ونقص الشعور باإلنجاز، 

 ,Maslach, Schaufeli, & Leiter)وتبّلد في الشعور
ويعرف إجرائيا بمتوسط الدرجات المتحّققة على . (2001

 .قائمة ماسالش لالحتراق النفسي

 :مجتمع الدراسة وعينتها
تكون مجتمع الدراسة من جميع معّلمي ومعّلمات محافظة 

/ 2009الزرقاء العاملين في مدارسها الحكومية خالل العام الدراسي 
عّلمة، أما عينة الدراسة، معّلمًا وم) 7285(البالغ عددهم  2010

من %) 5.13(معّلمًا ومعّلمة يشّكلون ما نسبته ) 374(فتكونت من 
 ًاوفق الدراسة توزع أفراد عينة) 1(الجدول  يظهرمجتمع الدراسة، و

 .هامتغيراتل
توزع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير الجنوسة والمؤهل العلمي : 1جدول
 والخبرة

 النسبة المئوية عددال أقسامه المتغير
 

 الجنوسة
 %48.7 182 معلم

 %51.3 192 معلمة
 %100 374 المجموع

المرحلة 
 الدراسية

 %61.5 230 أساسي
 %38.5 144 ثانوي

 %100 374 المجموع
 
 

 المؤهل العلمي

 %12.3 46 دبلوم
 %71.9 269 بكالوريوس

 %15.8 59 دراسات عليا
 %100 373 المجموع

 
 الخبرة

 التدريسية

 %36.9 138 سنوات 5أقل من 
 %35.3 132 سنة 10 -5من 

 %27.8 104 سنة 10أكثر من 
 %100 374 المجموع

 :الدراسة واتأد

قائمة  :ن لجمع البيانات هماافي هذه الدراسة أدات تاستخدم
 Maslach Burnout Inventory)ماسالش لالحتراق النفسي 

(MBI))اسالش وجاكسون وشواب ، والتي قام بتطويرها م
(Maslach, Jackson & Schwab, 1986) .مقياس الثقة و

لـ هوي  (Faculty Trust Scale (FTS))المدرسية  البينمنظمية
وفيما يأتي ،  (Hoy & Tschanin-Moran, 2003)موران -وتشانن

واإلجراءات المّتبعة في التحّقق من ألداتي الدراسة وصف تفصيلي 
 :ريةخصائصهما السيكومت

 حتراق النفسيلال قائمة ماسالش -أوًال

لتعرف مستوى االحتراق النفسي للمعّلمين تم استخدام قائمة 
فقرة توزعت ) 22(من  وتتكون القائمة. ماسالش لالحتراق النفسي

 ،وتبّلد الشعور ،جهاد االنفعاليإلا: ثالثة أبعاد فرعية هي على
أبعاد القائمة ) 2(ل ويظهر الجدو والشعور بنقص اإلنجاز الشخصي

 . وعدد الفقرات المنتمية لكل بعد منها

أبعاد قائمة االحتراق النفسي والفقرات التي تقيس : 2جدول
 .كل بعد من األبعاد الثالثة وعددها

 عدد الفقرات أرقام الفقرات البعد
  9 20،16،14،13،8،6،3،2،1 اإلجهاد االنفعالي

      5 22،15،11،10،5 الشعورتبلد 
الشعور بنقص 

 اإلنجاز الشخصي
21،19،18،17،12،9،7،4 8 

وتكون سلم االستجابة على قائمة ماسالش لالحتراق النفسي 
) عندما يخلو الشعور من الشدة(من سبع درجات تتراوح بين صفر 

ولتفسير الدرجات ). عندما تكون شدة الشعور قوية جدًا( 6إلى 
المختلفة صنفت إلى درجات  الفرعية التي تمثل األداء على األبعاد

) 3(احتراق تراوحت ما بين العالية والمعتدلة، والمتدنية والجدول 
 . يوضح هذا التصنيف وقيمه

 تصنيف شدة األبعاد النفسية وتكرارها :3جدول
 عال منخفض معتدل البعد

 اإلجهاد االنفعالي
 الشعورتبلد 

بنقص اإلنجاز  الشعور
 الشخصي

 فما فوق 40
 فما فوق 15

0 – 36 

26 – 39 
7 – 14 

37 – 43 

0 – 25 
0 – 6 

 فما فوق 44

أن ارتفاع الدرجات في البعدين األول ) 3(يالحظ من الجدول 
والثاني يدل على ارتفاع مستوى االحتراق النفسي بينما في البعد 

 . الثالث يدل ارتفاع الدرجات على تدني مستوى االحتراق النفسي

سي بصورتها األصلية دالالت صدق قائمة االحتراق النفلتحّقق 
وثبات جيدة مّكنت الباحثين في موضوع االحتراق النفسي من الثقة 

من الدراسات التي %) 93(بهذه القائمة واستخدامها في أكثر من 
 ,Schaufeli, Leiter, & Maslach)تناولت االحتراق النفسي 
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 (Iwanicki & Schwab, 1981)إيوانكي وشواب ويشير . (2009
) 0.87(ألفا ألبعاد القائمة الثالثة بلغت -إلى أن قيمة معامل كرونباخ

لبعد ) 0.73(لبعد تبّلد الشعور، و) 0.76(لبعد اإلجهاد االنفعالي، و
أما بالنسبة للصورة العربية، فقد . الشخصي نجازإلانقص الشعور ب

ة األردنية باستخدام ئتم التحّقق من داللة صدق القائمة في البي
من  الخبراءعلى مجموعة من ا دق الظاهري من خالل عرضهالص

وقد تم التحّقق من داللة ثبات القائمة من خالل . ذوي االختصاص
ألفا لكل -حساب معامل االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ

بعد من أبعاد القائمة الثالثة حيث بلغت معامالت االتساق الداخلي 
على الترتيب ) 0.78، 0.73، 0.82(ة المحسوبة لألبعاد الثالث

في  للتحّقق من داللة ثبات المقياسو. )1993مقابلة وسالمة، (
 –كرونباخ (حساب معامالت االتساق الداخلي  ، تمالدراسة الحالية

لكل بعد من أبعاد المقياس الثالثة، وقد بلغ معامل االتساق ) ألفا
 تبلد الشعوربعد ، ول)0.87( اإلجهاد االنفعاليالداخلي لبعد 

، وهي )0.85( الشعور بنقص اإلنجاز الشخصي، ولبعد )0.82(
 .معامالت ثبات مقبولة ألغراض الدراسة

 المدرسية البينمنظميةمقياس الثقة  :ثانيًا

المدرسية بصورته األصلية من البينمنظمية تكون مقياس الثقة 
ّلمين ثقة المع: فقرة موزعة على ثالثة أبعاد رئيسة هي) 26(
وثقة المعّلمين  ،الطلبة وأولياء أمورهمبوثقة المعّلمين ، زمالئهمب
ويظهر . (Hoy & Tschannen-Moran, 2003)مدير المدرسة ب

أبعاد مقياس الثقة وعدد الفقرات المنتمية لكل بعد ) 4(الجدول 
 . منها

والفقرات التي األصلي  مقياس الثقة البينمنظميةأبعاد : 4جدول 
عد من األبعاد الثالثة وعددهاتقيس كل ب. 

 البعد
 

 أرقام  عدد الفقرات
 الفقرات

ثقة المعلمين 
 بزمالئهم

21،20،18،16،11،7،4،2 8 

ثقة المعلمين بالطلبة 

 وأولياء أمورهم

26،24،22،19،17،13،12،9،8،1 
 

8 
 

ثقة المعلمين بمدير 
 المدرسة

25،23،15،14،10،6،5،3 8 

ا المقياس من ست درجات تتراوح وتكون سلم اإلجابة على هذ
 وتعبر عن) 1(الموافقة إلى أقصى درجة من وتعبر عن ) 6(بين 

وقد تحّقق للمقياس . لما تعبر عنه الفقرة المعارضةأقصى درجة من 
مّكن الكثير من  ،دالالت صدق وثبات مقبولةبصورته األصلية 

وبما . االباحثين من استخدامه في دراسات كثيرة سبقت اإلشارة له
أنه لم يسبق استخدام المقياس في البيئة األردنية، ولم يتم التحّقق 

فقد تم التحّقق من دالالت صدق وثبات  من دالالت صدقه وثباته،
 :المقياس من خالل اإلجراءات اآلتية

ن بترجمة فقرات المقياس إلى اللغة العربية وقام الباحث -
ين من ثنائيي اللغة، ثم تم عرض المقياس باالستعانة باثن

المترجم على ستة أعضاء هيئة تدريس من ذوي االختصاص 
في الجامعات األردنية حيث ُطلب منهم إبداء آرائهم في مدى 
وضوح لغة الفقرات، ومدى انتماء كل منها للمجال المعني 

ت تموبناًء على مالحظات الخبراء، . الذي تندرج تحته
 .ة بعض الفقرات وتعديلهامراجعة صياغ

تم حساب معامل تمييز كل فقرة من فقرات المقياس من خالل  -
 Point bi-serial)حساب معامل االرتباط الثنائي النقطي 

correlation coefficient (rRpbisR))  الدرجات المتحّققة بين
وقد أشارت النتائج . على المقياس الفقرة والدرجة الكليةعلى 

، 15، 14(قرات هي الفقرات ذات األرقام إلى وجود خمس ف
ات معامالت تمييز منخفض حيث كانت وذ) 23، 19، 18

، 0.016 -، 0.009 -، 0.0(معامالت تمييز هذه الفقرات 
وقد أّكد ذلك ارتفاع معامل . على الترتيب) 0.069، 0.166

 Cronbach)ألفا المصحح بعد حذف الفقرة  -كرونباخ 
alpha if item deleted)   بشكل واضح مما استدعى حذف

الفقرات الخمس من المقياس ليستقر العدد النهائي للفقرات في 
 .فقرة) 21(المقياس عند 

لمقياس، تم إخضاع البيانات العاملي لصدق الللتحقق من  -
للتحليل العاملي باستخدام أسلوب تحليل المكونات األساسية 

Principal Component Analysis (PCA)ر ، وتدوي
، وقد Varimaxالمحاور تدويرًا متعامدًا باستخدام أسلوب 

أسفر التحليل عن تشبع الفقرات بثالثة عوامل فسرت ما 
) 5(ويوضح الجدول . من التباين الكلي%) 50.22(مقداره 

 .تشبع فقرات المقياس بالعوامل الثالثة
 .المدرسيةمية البينمنظنتائج التحليل العاملي لفقرات مقياس الثقة : 5جدول 

 
 الفقرة

 العامل
 األول

 )ثقة المعّلم في الزمالء(
 الثاني

 )ثقة المعّلم في الطلبة وأولياء األمور(
 الثالث

 )ثقة المعّلم في المدير(
1 0.287 0.357 0.057 
2 0.744 0.064 0.238 
3 0.416 0.091 0.648 
4 0.657 0.069 0.295 
5 0.281 0.117 0.762 
6 0.032 0.206 0.604 
7 0.792 0.179 0.200 
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 الفقرة

 العامل
 األول

 )ثقة المعّلم في الزمالء(
 الثاني

 )ثقة المعّلم في الطلبة وأولياء األمور(
 الثالث

 )ثقة المعّلم في المدير(
8 0.243 0.692 0.108 
9 0.123 0.636 0.066 

10 0.386 0.082 0.693 
11 0.797 0.164 0.055 
12 0.145 0.407 -0.113 
13 0.047 0.769 -0.014 
16 0.633 0.116 0.073 
17 0.086 0.708 0.016 
20 0.680 0.094 0.256 
21 0.534 0.062 0.369 
22 0.063 0.515 0.244 
24 0.004 0.666 0.208 
25 0.222 0.021 0.773 
26 0.076 0.554 0.291 

 1.496 2.586 6.465 القيمة المميزة للعامل
 7.125 12.312 30.785 نسبة التباين المفسر

 50.222 43.097 30.785 نسبة التباين التراكمي المفسر
 

مع  اتفقتليل العاملي أن نتائج التح) 5(يالحظ من الجدول و
النظرية التي بني على أساسها المقياس، حيث تشبعت الفقرات التي 

بحسب النظرية بالعامل المعني في ضوء التحليل،  ،تنتمي لكل بعد
علمًا بأن عامل ثقة المعّلم بالزمالء اشتمل على سبع فقرات من 

، واشتمل عامل ثقة )18(فقرات بعد حذف الفقرة  يأصل ثمان
الطلبة وأولياء األمور على تسع فقرات بعد حذف الفقرة بلمعّلم ا
على خمس فقرات ، فقد اشتمل المديربعامل ثقة المعّلم أما ، )19(

. )23، 15، 14(ات األرقام وبعد حذف ثالث فقرات هي الفقرات ذ
 (Kizer)وتجدر اإلشارة إلى أنه تم االعتماد على معيار كايزر 

إذا  ،ذي يشير إلى أن الفقرة تتشبع بعامل معيناللالحتفاظ بالفقرة، و
وتتحدد هوية الفقرة . أكثرأو ) 0.30(بلغت قيمة تشبعها بالعامل 

بشرط أن  ،التي تتشبع بأكثر من عامل بالعامل ذي التشبع األكبر
وبهذا، يمكن . )0.10(يزيد الفرق بين قيم التشبع بالعاملين عن 

 .داللة صدق للمقياس أكدتعاملي أن نتائج التحليل ال :القول

- حساب معامالت االتساق  للتحّقق من داللة ثبات المقياس، تم
لكل بعد من أبعاد المقياس الثالثة، ) ألفا –كرونباخ (الداخلي 

الزمالء بوقد بلغ معامل االتساق الداخلي لبعد ثقة المعّلم 
، )0.79(الطلبة وأولياء األمور ب، ولبعد ثقة المعّلم )0.85(

، وهي معامالت ثبات )0.83(ولبعد ثقة المعّلم في المدير 
 . مقبولة ألغراض الدراسة

في بينمنظمية تم تصنيف مستويات الثقة الومن ناحية ثانية، 
المدارس في ستة مستويات بناًء على قيمة المدى الذي تنتشر فيه 

 وقد. )6(كما يوضحها الجدول ) 6 - 1(استجابات أفراد الدراسة 
ظمية البينمنتم تصنيف الدرجات على كل بعد من أبعاد مقياس الثقة 

في الفئات الست المختلفة من خالل تحديد طول الفئة والذي 

مقسومًا على عدد الفئات وهو ) 5(يساوي مدى الدرجات وهو 
 ). 0.83(، وبهذا، يكون طول الفئة هو )6(

 تصنيف متوسطات استجابات أفراد الدراسة على: 6جدول
 .المدرسية الثقة البينمنظميةفقرات مقياس 

 التصنيف الدرجة
 معدومة 1.83 – 1

 قليلة جدًا 2.67 – 1.84
 قليلة 3.51 – 2.68
 متوسطة 4.35 – 3.52
 كبيرة 5.19 – 4.36
 كبيرة جدًا 6 – 5.20

 :نتائج الدراسة ومناقشتها

ي ممعّلعند ما مستوى االحتراق النفسي : األولنتائج السؤال 
 مدارس محافظة الزرقاء من وجهة نظرهم؟ومعّلمات 

    تصـنيف أفـراد الدراسـة فـي فئـات       لإلجابة عـن هـذا السـؤال تـم
اإلجهـاد االنفعـالي، تبّلـد    (كل بعد من أبعـاد قائمـة االحتـراق النفسـي     

وفقـًا للتعريـف اإلجرائـي    ) الشخصـي  اإلنجـاز بـنقص  الشعور، الشـعور  
ي تقيسها قائمة االحتـراق النفسـي، ثـم    لكل بعد من األبعاد الثالثة الت

تــــــم اســــــتخراج المتوســــــطات الحســــــابية واالنحرافــــــات المعياريــــــة 
الستجابات أفراد الدراسة وتصنيفها وفقًا لمستوى االحتراق النفسي 
ضــمن كــل بعــد مـــن أبعــاد قائمــة االحتـــراق النفســي كمــا يوضـــحها        

 ).7(الجدول 

الستجابات  أن المتوسط الحسابي) 7( يالحظ من الجدول
نفعالي بشكل عام قد بلغ الأفراد الدراسة لفقرات بعد اإلجهاد ا
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بحسب تصنيف الدرجات " مرتفع"، وهو يصّنف ضمن فئة )26.09(
من مستوى مرتفع  نعلى هذا البعد، مما يعني أن المعّلمين يعانو

تبّلد الشعور، فقد بلغ متوسط لأما بالنسبة . من اإلجهاد االنفعالي
، وهو يصّنف )8.00(لفقرات هذا البعد  ت أفراد الدراسةاستجابا

من  ن، مما يشير إلى أن المعّلمين يعانو"منخفض"ضمن فئة 
وبالنسبة لبعد نقص الشعور . مستوى منخفض من تبّلد الشعور

عن  باإلنجاز، فقد بلغ المتوسط الحسابي الستجابات أفراد الدراسة

، األمر الذي يشير "مرتفع"ة ، وهو يصّنف ضمن فئ)29.09( فقراته
من مستوى مرتفع من نقص الشعور  نإلى أن المعّلمين يعانو

 أما بالنسبة للدرجة الكلية على قائمة االحتراق النفسي،. باإلنجاز
، وهو )63.18(فقد بلغ المتوسط الحسابي لالحتراق النفسي العام 

        .)75 – 55(ألنه يقع في الفئة " معتدل"يصّنف ضمن فئة 

الستجابات أفراد الدراسة مصّنفة وفقًا لمستوى االحتراق النفسي ضمن كل بعد ) ع(واالنحرافات المعيارية ) م(المتوسطات الحسابية : 7جدول
 .من أبعاد قائمة االحتراق النفسي

 مستوى االحتراق النفسي
 الكّلي مرتفع معتدل منخفض اإلحصائي البعد

 اإلجهاد االنفعالي
 م
 ع

12.32 
2.97 

21.17 
2.70 

36.76 
7.03 

26.09 
11.46 

 روعشتبّلد ال
 م
 ع

3.39 
3.74 

10.73 
1.42 

18.66 
4.17 

8.00 
7.03 

 باإلنجاز نقص الشعور
 م
 ع

41.52 
3.85 

33.75 
1.71 

21.71 
6.47 

29.09 
9.89 

 العام االحتراق النفسي
 م
 ع

45.33 
8.32 

64.13 
6.36 

86.68 
10.92 

63.18 
16.90 

توزيع أفراد عينة استجابات عن مدى اختالف وللكشف 
الدراسة في فئات مستوى االحتراق النفسي ضمن كل بعد من أبعاد 

) χ²(مربع كاي قائمة االحتراق النفسي، فقد تم استخدام اإلحصائي 
لحسن المطابقة بهدف اختبار مدى مطابقة التوزيع المالحظ والمعبر 

. توزيع النظري المتوّقع في المجتمععنه باستجابات أفراد الدراسة لل
 .النتائج التي أسفر عنها التحليل) 8(ويلّخص الجدول 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ) 8(يالحظ من الجدول 
التكرار المالحظ والتكرار المتوقع ضمن فئات بعد اإلجهاد االنفعالي 

ئة ، وفئات بعد تبّلد الشعور ولصالح ف"مرتفع"ولصالح فئة 
، وفئات بعد نقص الشعور باإلنجاز ولصالح فئة "منخفض"
وقد . "معتدل"، وفئات االحتراق النفسي العام ولصالح فئة "مرتفع"

يعزى ذلك إلى وضوح األدوار وعدم غموضها، ومناسبة البيئة 

المدرسية، وتمكن مدير المدرسة من توفير الدعم المستمر 
من المشكالت التي يواجهها للمعّلمين ألداء أدوارهم، مما يقّلل 

المعلمون داخل المدرسة، وقد يعزى ذلك إلى ما يتمتع به معلمو 
والتي ) 2011الخاليلة، (محافظة الزرقاء من فاعلية ذاتية مرتفعة 

وتتفق هذه . عادة ما ترتبط سلبًا باالحتراق النفسي للمعّلمين
 & Chan, Cheong)النتيجة مع نتائج دراسة تشانغ وتشيونغ والك 

Luck, 2009)  ودراسة انتونيو، وبوليكروني، وفالتشاكيز
(Antoniou, Polychroni, Vlachakis, 2006)  في أن المعّلمين

يعانون من مستوى متوسط من االحتراق النفسي، بينما تختلف مع 
 (Pillay, Goddard &Wilss, 2005)يلي وجودرد وويلس دراسة 

 . راق النفسي للمعّلمينوالتي سجلت مستوى منخفضًا من االحت

لحسـن مطابقـة توزيـع اسـتجابات أفـراد الدراسـة المالحـظ ضـمن فئـات مسـتوى االحتـراق النفسـي بأبعـاده              ) χ²(نتائج اختبار مربع كاي  :8جدول
 .المختلفة للتوزيع المتوّقع في المجتمع

  مستوى االحتراق النفسي

  )χ²(قيمة  مرتفع معتدل منخفض التكرار البعد
  *26.15 )٪45.19( 169 )٪30.75( 115 )٪24.06( 90 المالحظ جهاد االنفعالياإل

 124.67 124.67 124.67 المتوقع 
 *142.21 )٪22.99( 86 )٪14.97( 56 )٪62.03( 232 المالحظ الشعورتبّلد 

 124.67 124.67 124.67 المتوقع 
 *72.10 )٪54.01( 202 )٪22.19( 83 )٪23.80( 89 المالحظ باالنجاز نقص الشعور

 124.67 124.67 124.67 المتوقع 
 *37.86 )٪21.66( 81 )٪47.33( 177  )٪31.02( 116 المالحظ العام االحتراق النفسي

 124.67 124.67 124.67 المتوقع 
 *P  >0.01  
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السائدة في  لبينمنظميةما مستوى الثقة ا: لثانينتائج السؤال ا
ومعّلمات تلك  ميمعّل مدارس محافظة الزرقاء من وجهة نظر

 المدارس؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات  
كل فقرة من لالحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المعّلمين 

المدرسية كما يراها  البينمنظميةفقرات أبعاد مقياس الثقة 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات ) 9( ويلّخص الجدول. المعلمون

السائدة في المدارس  البينمنظميةيارية ووصف مستوى الثقة المع
كل فقرة من عن مات لدى إجابتهم مون والمعّلكما يراها المعّل

 .فقرات أبعاد المقياس والدرجة الكلية على كل بعد

 .المدرسية البينمنظميةياس الثقة إلجابات المعّلمين والمعلمات على فقرات مق) ع(واالنحرافات المعيارية ) م(المتوسطات الحسابية : 9جدول
 الدرجة ع م الفقرة البعد

 متوسطة 1.84 3.52 2 زمالئهمبثقة المعّلمين 
 متوسطة 1.71 3.63 4 )7= عدد الفقرات (
 متوسطة 1.74 3.58 7 
 قليلة 1.65 3.35 11 
 متوسطة 1.69 3.66 16 
 متوسطة 1.65 3.93 20 
 متوسطة 1.57 4.20 21 

 متوسطة 1.25 3.69 الكلي 
 قليلة 1.59 2.75 1 الطلبة وأولياء األموربثقة المعّلمين 

 قليلة 1.63 2.91 8 )9= عدد الفقرات (
 قليلة جدًا 1.51 2.54 9 
 قليلة 1.62 2.95 12 
 قليلة 1.52 2.76 13 
 قليلة 1.51 3.03 17 
 قليلة 1.51 3.51 22 
 قليلة 1.61 3.22 24 
 قليلة 1.59 3.49 26 
 قليلة 0.95 3.02 الكلي 

 متوسطة 1.82 3.93 3 المديربثقة المعّلمين 
 متوسطة 1.74 4.09 5 )5= عدد الفقرات (
 متوسطة 1.69 3.83 6 
 متوسطة 1.73 4.10 10 
 متوسطة 1.72 4.33 25 
 متوسطة 1.34 4.06 الكلي 

 متوسطة 0.74 3.95  الثقة البينمنظمية الكلية

لمدرسية قد كانت البينمنظمية اثقة الأن ) 9( يظهر من جدول
متوسطة عمومًا، كما حقق المعلمون درجة متوسطة من الثقة 
بالمديرين والزمالء، ولعلها تعد نتيجة طبيعية، فثقة المعّلمين بمدير 
المدرسة تولد لديهم ثقة بزمالئهم، وعادة ما تكون بدرجات متقاربة 

(Hoy & Tschanin-Moran, 1999) ويمكن تبرير ارتفاع ثقة ،
مين بالمديرين مقارنة بثقتهم بزمالئهم، رغم توسط كليهما، إلى المعّل

السلوك الذي يبديه المدير اتجاه المعّلمين لتيسير العملية 
ولعل حصول . التعليمية، وتوفير الدعم واإلمكانات لتحقيق أهدافها

على أعلى " يؤمن المعلمون بالتزام مدير المدرسة" الفقرة     
) 9( يظهر جدولكما . د دليًال على ذلكتقييم ضمن هذا البعد يع

أن ثقة المعّلمين بالطلبة وأولياء األمور كانت قليلة، األمر الذي قد 

يعزى الختالف المستوى الثقافي بين المعّلمين وطلبتهم، مما يمنع 
وقد يعزى ذلك إلى . المعّلمين من تقديم الثقة الكافية بالطلبة

يحول بينه وبين تفعيل عملية  اكتظاظ الجدول الدراسي للمعلم، مما
التواصل الفعال مع الطلبة، والتي تعد ركنا أساسيًا في تنمية الثقة 

، أما تدني (Zeinabadi & Rastegarpour, 2010)بين الطرفين 
ثقة المعّلمين بأولياء األمور فقد يعزى إلى اختالف المستوى 

ا يحول دون الثقافي واالجتماعي بين المعّلمين وأولياء األمور، مم
جدية التواصل بين الطرفين، فلقاءات المعّلمين وأولياء األمور 
تقتصر على االجتماعات التي تعقدها المدرسة، والتي قد ال تعقد 
. أكثر من مرتين في العام، وقد ال يتم تفعيلها بالشكل المناسب

إضافة إلى تدني مشاركة أولياء األمور في القضايا المدرسية ولعل 
 وريعتقد المعلمون أن أولياء األم" الفقرة ذلك حصول  ما يؤيد
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على المتوسط الحسابي  "يقومون بالمهام الموكلة إليهم بشكل جيد
رغم تعالي األصوات إلى تفعيل تلك  األدنى بين فقرات هذا البعد،

 ,Smith)مشاركة ألثرها اإليجابي في نتاجات الطلبة التعلمية ال
Hoy, Sweetland, 2001). تفق الدراسة في ما توصلت إليه في وت

 Zahed-Babelan)بيباالن و موينيكيا -دراسة زاهيدهذا السؤال مع 
& Moenikia, 2010)  في أن درجة الثقة البينمنظمية في المدارس

) Arslan, 2009(كما تتفق مع دراسة أرسالن . متوسطة بالمعدل
 (Hoy & Smith, Sweetland, 2002)وهوي وسميث وسويتالند 

في أن المعلمين يثقون بزمالئهم بدرجة متوسطة، ومع دراسة 
) Arslan, 2009(و أرسالن  (Kursunoglu, 2009)كورسونوجلو 

 (Hoy & Smith, Sweetland 2002)وهوي وسميث وسويتالند 
وتختلف الدراسة . في تدني ثقة المعلمين بالطلبة وأولياء األمور

 & Kurt)كورت وكوك اسة فيما توصلت إليه في هذا السؤال مع در
Koc, 2009) دراسة أرسالن و)Arslan, 2009 ( ودراسة
في أن الثقة البينمنظمية في  (Kursunoglu, 2009)كورسونوجلو 

بيباالن و موينيكيا -المدارس قليلة بالمعدل، ومع دراسة زاهيد
(Zahed-Babelan & Moenikia, 2010) أرسالن و)Arslan, 

 Hoy & Smith, Sweetland)الند وهوي وسميث وسويت )2009
 . في أن المعلمين يثقون بمديرهم بدرجة مرتفعة (2002

ما العالقة بين االحتراق النفسي : نتائج السؤال الثالث
 ؟والثقة البينمنظمية السائدة في المدرسة للمعّلمين

تم حساب معامل ارتباط بيرسون  لإلجابة عن هذا السؤال 
لمتحّققة على كل بعد من أبعاد مقياس ا بين درجات أفراد الدراسة

المدرسية ودرجاتهم على كل بعد من أبعاد قائمة  البينمنظميةالثقة 
ويوضح . تيناالحتراق النفسي باإلضافة إلى الدرجة الكلية على القائم

 .النتائج التي أسفر عنها التحليل) 10(الجدول 

وجود عالقة عكسية ذات داللة ) 10(يالحظ من جدول 
حصائية بين استجابات أفراد الدراسة على كل بعد من أبعاد مقياس إ

جهاد االنفعالي لدى المعّلمين، حيث إلالثقة البينمنظمية ومستوى ا
يميل اإلجهاد االنفعالي لدى المعّلم إلى االنخفاض كلما ازدادت ثقته 

وكذلك األمر، يميل تبّلد . بالزمالء والطلبة وأولياء أمورهم والمدير
عور لدى المعّلم إلى االنخفاض كلما ازدادت الثقة بالزمالء الش

كما يميل شعور المعلم بنقص اإلنجاز إلى االنخفاض . وبالمدير
ويشير جدول . كلما ازداد مستوى ثقته بزمالئه وبطلبته وباإلدارة

أيضًا إلى أن االحتراق النفسي للمعّلم يقّل كلما ازدادت ثقته ) 10(
، تبين أن زيادة ثقة المعّلم بالمدير تلعب دورًا وبشكل عام. بالمدير

األمر الذي يمكن . أساسيًا في انخفاض االحتراق النفسي للمعّلم
تبريره باألهمية التي يلعبها مدير المدرسة من وجهة نظر المعّلمين 
بتوفير المناخ التنظيمي الفاعل، والذي عادة ما يرتبط سلبا 

تفق الدراسة فيما توصلت له في وت. باالحتراق النفسي للمعّلمين
 & Ceyanes)هذا السؤال مع ما توصلت له دراسة سينيس وسالتر

Slater, 2005)  ترومانودراسة (Troman, 2000)  من عالقة
سلبية بين درجة ثقة المعّلمين بمدير المدرسة ومستوى االحتراق 

فريدمان كما تتفق مع دراسة . النفسي والضغوط النفسية
(Feidman, 1991)  التي أشارت إلى أن انخفاض الثقة من العوامل

 . المسببة لالحتراق النفسي للمعّلمين في المدرسة

  .معامالت االرتباط بين درجات أفراد الدراسة على أبعاد مقياس الثقة البينمنظمية وأبعاد قائمة االحتراق النفسي :10جدول
 الثقة في المدير الطلبة وأولياء األمور  الثقة في الثقة في الزمالء مستوى االحتراق النفسي

  0.25 -**0.205 -**0.238 -اإلجهاد االنفعالي
 **0.259 -0.02 -**0.206 -روعشتبّلد ال

 **0.292 **0.249 **0.338 باإلنجاز نقص الشعور
 *0.110 -0.003 -0.049 -العام االحتراق النفسي

 *P  >0.05 
** P  >0.01 

 :التوصيات

التوصيات  استنادًا إلى نتائجهاسة الحالية الدراعن يتمخض 
 :اآلتية

أظهرت نتائج الدراسة أن درجة الثقة البينمنظمية المدرسية  -1
 : السائدة هي درجة متوسطة عمومًا، وعليه توصي الدراسة

بعقد ورشات تدريبية ومحاضرات للمديرين والمديرات  -
والمعّلمين والمعلمات حول الممارسات التي تعزز الثقة 

بينمنظمية في المدرسة وكيفية توظيفها مدرسيًا لزيادة ال
 . فاعلية ممارساتهم التعليمية

بحث سبل تنمية ثقة المعّلمين بالطلبة وأولياء األمور نظرًا  -
إلظهار المعّلمين درجة قليلة من الثقة بطلبتهم وأولياء األمور 

 . وذلك بتفعيل دور مجالس اآلباء

مين قد أظهروا مستوى معتدل أظهرت نتائج الدراسة أن المعّل -2
من االحتراق النفسي، وهنا توصي الدراسة بزيادة البحوث في 
هذا المجال لتعرف األسباب ومحاولة معالجتها لتمكين 
المعلمين من أداء أعمالهم في مدارسهم، وتيسير العملية 

 .التعليمية التعلمية

ي كشفت نتائج الدراسة عن عالقة سلبية  بين االحتراق النفس -3
للمعلمين والثقة البينمنظمية ، وهنا توصي الدراسة بإجراء 
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المزيد من البحوث في هذا المجال حتى يتم فهم أكبر لطبيعة 
    .هذه العالقة
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 تصورات معلمي محافظة البلقاء

ة في مدارسهم وعالقتها والزرقاء ومعلماتها للقيادة التغييري
 .بمستوى الثقة بمديريهم ومديراتهم

 .72-65،)2(2جامعة اليرموك، المجلة األردنية في العلوم التربوية، 
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