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االحرتاق النفسي و عالقاته بالرضا الوظيفي لدى معلمي التعليم االبتدائي
الدكتور :مصطفى منصوري ،جامعة جامعة وهران ،2اجلزائر
امللخص:
يهدف هذا املوضوع إىل دراسة العالقـة بني االحرتاق النفسي و الرضا
الوظيفي ،ومعرفة ما إذا كانت هناك فروق تعزى ملتغري اجلنس ،والختالف احلالة
االجتماعية لدى عينة من معلمي املرحلة االبتدائية قوامها  541معلما ومعلمة،
وقد كشفت الدراسة عن النتائج التالية:
توجد عالقة سلبية دالة إحصائيا بني االحرتاق النفسي والدرجة الكلية للرضا
الوظيفي.
ال توجد فروق دالة بني املعلمني واملعلمات يف العالقة بني االحرتاق النفسي
والرضا.
ال توجد فروق دالة إحصائيا يف العالقة بني االحرتاق النفسي والرضا الوظيفي
بني املتزوجني وغري املتزوجني من معلمي التعليم االبتدائي.
Abstract :

This study aims at investigatory the relationship between burnout
and job satisfaction. It also aims at finding out whether this
relationship affected by sex and social state to a sample containing
145 teachers.
The result obtained in this study revealed:
a statistically significant negative correlation between burnout and job
satisfaction among primary school teachers
There are no statistically significant differences between male and
female.
There are no statistically significant differences between married and
unmarried primary school teachers between Psychological burnout
and job satisfaction.
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مقدّمة:
إن مهنة التعليم كغريها من املهن اخلدماتية ،أصبحت تتطلب القدرة على
مقاومة الصعاب والتحلي بالصرب واإلرادة ،فاملعلم الكفء عليه أن ميلك
شخصية قوية قادرة على فهم املشاكل وتقبل العثرات واملعوقات اليت حتول دون
قيامه بدوره عل ى الوجه األكمل ،ألنه من أكثر األفراد تأثرا مبا جيري حوله من
أحداث داخل اجملتمع ويف خمتلف اجملاالت نظرا ملا مير به من ظروف ومواقف
وعالقات قد ال تكون دائما يف صاحله وهذا يؤدي حتما إىل تأثريات وانعكاسات
جتعله يعيش حالة من عدم الرضا وحالة من االضطرابات النفسية واملهنية اليت
تشعره بالتعب واجلسدي و باالستنزاف النفسي األمر الذي يؤدي به إىل الشعور
بالضغوط النفسية واملهنية ،و إذا اشتدت هذه الضغوط فإنها تصل به إىل ما يعرف
باالحرتاق النفسي ،و هو حالة نفسية يصل فيها املعلم إىل الشعور باالستنزاف
البدني و اإلرهاق العاطفي و تكوين اجتاهات سلبية حنو اآلخرين مع التقدير
السيب لذاته.
و حيدث االحرتاق النفسي لدى املعلمني نتيجة لعدد من املشاكل اليت
ترتبط مبهنة التعليم ،سواء تعلق منها باجلانب املهين كظروف العمل الغري مرحية،
أو باجلانب العالقات كسوء العالقة مع التالميذ و مع اإلدارة ،أو باجلانب الرتبوي
ككثافة الربامج ...اخل ،و يشري ميلر و آخرون  )0111(Miller et alإىل أن
االحرتاق النفسي يعترب من عوامل بقاء املعلم أو انسحابه من العمل أو حتويله إىل
عمل تربوي آخر ،إذ أن   70من عينة الدارسة اليت قام بها مع معاونوه تركوا
عملهم بعد سنتني من التعليم ( )0؛ كما بيّنت دراسة ستيف دانهام Dunham
( )7110أن االستقالة اليت يقدمها املعلمون مبقاطعة نيوويلز بأسرتاليا هي استجابة
واضحة لتعرضهم لضغوط قوية جدا (.)7
و لذا أصبح االحرتاق النفسي الذي يواجهه املعلم يف مهنته من املواضيع
اليت تثري اهتمام الباحثني يف علم النفس و الرتبية منذ أواخر السبعينات ،حي
يُعترب احمللل النفسي األمريكي فريدنربجر  )0121( Freudenbergerأول من
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أشار إىل ظاهرة االحرتاق النفسي و درسها حينما كتب مقاال حول االحرتاق
النفسي لدى موظفي املهن و اخلدمات اإلنسانية ،و عرفها على أنها ''حالة من
اإل نهاك حتصل نتيجة لعأعباء واملتطلبات الزائدة واملستمرة امللقاة على األفراد على
حساب طاقتهم وقوتهم(.)3
كما خص جل كتاباته وأعماله حوهلا ،ثم تاله كرنس Chernesse
( ، )0191و بعدها بسنة قدمت ماسالش و جاكسونMaslach & Jackson
عملهما املشرتك حول االحرتاق النفسي ،و هو العمل الذي طورته ماسالش إىل
أن صممت مقياسا يُعرف بامسها MBI؛ و هذا من منطلق أن االحرتاق النفسي
يؤدي إىل استنزاف بدني و إرهاق عاطفي ،و اضطرابات نفسية وأمراض
سيكوسوماتية ،باإلضافة إىل أنه يؤثر سلبا على اجتاهات املعلم حنو مهنته ،و
يضعف من مردوه يف التعليم.
ونظرا حلداثة استعماله يف اجملاالت السيكولوجية والطبية ارتبط مفهوم
االحرتاق النفسي مبفاهيم قريبة منه كاإلجهاد النفسي و اإلعياء النفسي و الضغط
النفسي ،و اليت تشرتك يف وصف احلالة النفسية للمهنيني الذين يعملون خاصة يف
جمال اخلدمات اإلنسانية ،ويقضون وقتا طويال ومتواصال يف العمل مع عمالئهم
كاملعلمني واملمرضني واإلداريني؛ و رغم التقارب بني تلك املفاهيم إال أن هناك
اختالفا بينها ،مما يدفعنا إىل تبيان أوجه االختالف و االتفاق بينها.
بالنسبة لعالقة االحرتاق النفسي باإلجهاد ،يرى العسكري ( )7100بأن
اإلجهاد هو عبء انفعالي زائد ناتج عن تعرض الفرد ملطالب زائدة تؤدي إىل
إنهاكه بدنيا و نفسيا ،و ميثل اإلجهاد االنفعالي أحد أبعاد االحرتاق النفسي و
(. ) 1
عرضا من أعراضه
و يتفق العسكري مع جرنس  )0191( Chernissالذي يرى أن
اإلجهاد هو املرحلة الثانية اليت تؤدي إىل االحرتاق النفسي حي يعاني الفرد من
اإلجهاد و التوتر كردة فعل طبيعية و مباشرة و عاطفية لضغوط العمل(.)5
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فاإلجهاد االنفعالي إذن ليس هو االحرتاق النفسي ،بل هو مرحلة من مراحله
تتصف باستنفاذ املصادر العاطفية عند العامل حلد املستوى الذي يعجز فيه عن
العطاء.
و بالنسبة لعالقة االحرتاق النفسي باإلعياء النفسي  ،يعرف هذا اخلري بأنه
الشعور املستمر بالتعب الشديد الذي ال ميكن معه القيام بأعباء احلياة اليومية ،و ال
يزول بعد الراحة أو النوم الكايف ،و قد يصل احلال ببعض من يعانون من هذا
املرض بالعجز الكامل عن العمل و النشاط ،و يف احلالة الشديدة قد يكون املريض
طريح الفراش.
إن اإلعياء النفسي املتكرر يشكل أساس االحرتاق النفسي ،فمعظم
املربيني يبالغون يف عطائهم ،و من مت يشعرون بالتعب و اإلرهاق اجلسدي و
النفسي و العقلي ،و يشعرون بأن مصادرهم العاطفية تنضب ،و هذه هي أهم
مظاهر االحرتاق النفسي.
فاالحرتاق النفسي هي حالة من اإلعياء النفسي واجلسدي تظهر على
الفرد بتأثري ضغط العمل الذي يتعرض له وتؤثر يف اجتاهاته حنو املهنة اليت يعمل
فيها بشكل سليب ميكن تشخيصه بوضوح من خالل سلوكه أثناء العمل وعالقته
()1
مع اآلخرين .
أما عن عالقة االحرتاق النفسي بالضغط النفسي ،يرى الزاروس و
فولكمان ( )0191أن الضغوط حتدث عندما تكون مطالب العمل شاقة و مرهقة،
و تتجاوز مصادر التوافق لدى الفرد ،أي أنها تنشأ من عدم التوازن بني مطالب
العمل و قدرة العامل على االستجابة هلا ،و أن االحرتاق النفسي ميثل املرحلة
النهائية يف عجز الفرد عن التكيف مع مطالب العمل ،و أن هذا االحرتاق يظهر يف
عدة أعراض جسمية و انفعالية و دافعية و سلوكية خمتلفة (.)2
و يف نفس االجتاه ،يرى كونيغهام  )0113( Cunninghamأن
االحرتاق النفسي الناتج عن التعرض املستمر للضغط من أهم اآلثار السلبية
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للضغوط ( .)9إن عالقة االحرتاق النفسي بالضغط النفسي تظهر يف أنها عالقة
سبب بنتيجة ،حي أن االحرتاق النفسي هو حالة يصل إليها الفرد بسبب تعرضه
لضغوط شديدة ومستمرة.
مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
وُصفت مهنة التعليم بأنها من أكثر املهن اخلدماتية اليت يتعرض أفرادها
لالحرتاق النفسي نتيجة شعورهم بالضغوط املهنية الشديدة و املستمرة وهذا
حسب ما جاء يف تصنيف منظمة العمل الدولية ،و بيّنت دراسات مقارنة أجراها
دوهوس و ديكسرتا  )0111( Deheus & Dieckstraأن درجة االحرتاق
النفسي لدى املعلمني مرتفعة مقارنة باملهن األخرى ذات الطابع االجتماعي كمهنة
التمريض و الطب ( ،)1ألن مهنة التعليم تزخر بالعديد من األعباء واملطالب
واملسؤوليات وبشكل مستمر ،باإلضافة إىل إدراك املعلمني لوضعهم املهين من
حي نقص املكانة االجتماعية ،ونقص التقدير املادي واملعنوي ،والعزلة
االجتماعية ( ، )01هذا الوضع جيعل أغلبية املعلمني غري مطمئنني على مهنتهم وغري
راضيني عنها ،فقد تبني من دراسة أالر  )7101( Allardأن  71إىل 75
من املعلمني يف حمافظة الكيبك بكندا يرتكون مهنة التعليم خالل ثالث سنوات
األوىل بسبب ما يتعرضون له من ضغوط و من احرتاق نفسي(.)00
و رغم اختالف البيئات إال أن معانـاة املعلـم مـن االحـرتاق النفسـي تكـاد
تكون متقاربة بسبب أهمية و ثقل الرسالة اليت حيملها و املهـام و األدوار الـيت يقـوم
بها ،ف طبيعة عمل املعلم جتعله مهيأ لإلصابة بالتوتر وباإلحباط بسبب معاناته اليوميـة
من الضـغوط الناةـة عـن ظـروف العمـل الغـري مناسـبة كحجـم و عـبء العمـل
املدرسي ،وكثافة املنهج الدراسي ،واالكتظـاظ داخـل الفصـل ،وعـدم القـدرة علـى
ضبط سلوك التالميذ ،إضافة إىل اخنفاض العائد املادي ،والنظرة االجتماعيـة املتدنيـة
للمعلم؛ فقد أشـار كـاتون و آخـرون  )0119(Caton et alإىل وجـود االحـرتاق
النفسي عند املعلمني األمريكيني بدرجة متوسطة علـى بعـدي اإلجهـاد االنفعـالي و
تبلد املشاعر ،و بدرجة عاليـة علـى بعـد نقـص الشـعور باإللـاز الشخصـي()07؛ و
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حسب ريدو Rudowإن  31من املعلمني األوروبيني يبـدون أعرضـا لالحـرتاق
النفسي(. )03
ويتعرض معلم التعليم االبتدائي لضغوط نتيجة تعامله مع تالميذ يف
مرحلة عمرية صعبة هلا مميزاتها وخصائصها وتستوجب طرق خاصة يف التعامل
معها ومستوى من النضج االنفعالي و العاطفي ،وأن زيادة أعباء العمل
ومسؤوليات املعلم اجتاه هذه الفئة من التالميذ ،سيؤدي إىل استمرار الضغوط اليت
قد تتطور إىل االحرتاق النفسي.
ومن هنا جاءت احلاجة للبح عن العالقة بني االحرتاق النفسي و
الرضا الوظيفي لدى معلمي التعليم االبتدائي ،إذ حياول الباح من خالهلا
اإلجابة عن التساؤالت التالية:
 هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني االحرتاق النفسي ومظاهر
الرضا الوظيفي لدى معلمي التعليم االبتدائي؟
 هل توجد فروق دالة إحصائيا بني معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية يف
العالقة بني االحرتاق النفسي والرضا الوظيفي؟
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف العالقة بني االحرتاق النفسي
والرضا الوظيفي لدى معلمي مرحلة التعليم االبتدائي تبعا ملتغري احلالة
االجتماعية؟
 - 2الفرضيات:
 الفرضية األوىل :توجد عالقة سلبية ذات داللة إحصائية بني االحرتاق
النفسي ومظاهر الرضا الوظيفي لدى معلمي التعليم االبتدائي.
 الفرضية الثانية :توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املعلمني واملعلمات
يف العالقة بني االحرتاق النفسي والرضا الوظيفي.
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 الفرضية الثالثة :توجد فروق ذات داللة إحصائية يف العالقة بني
االحرتاق النفسي والرضا الوظيفي لدى معلمي مرحلة التعليم االبتدائي
تعزى ملتغري احلالة االجتماعية.
 - 3أهداف الدراسة:
 حتديد مدى انتشار االحرتاق النفسي لدى معلمي املرحلة االبتدائية  ،و
معرفة درجة شعورهم بالرضا الوظيفي.
 بيان تأثري االحرتاق النفسي على مظاهر الرضا الوظيفي العام ،و على
كل مظهر من مظاهره على حدة.
 الكشف عن الفروق بني االحرتاق النفسي والرضا الوظيفي يف املتغريات
التالية :اجلنس ،واحلالة االجتماعية.
- 4أهمية الدراسة:
 تلقي الدراسة احلالية املزيد من االهتمام على مظاهر االحرتاق النفسي
يف عالقتها بالرضا الوظيفي اجلزئي و الكلي.
 تتزايد أهمية دراسة الرضا الوظيفي يف املؤسسات الرتبوية ملا له من دور
يف مواجهة إكراهات العملية التعليمية و بالتالي تفعيل أداء املعلم.
 تعزيز الدراسات والبحوث النفسية و الرتبوية بدراسة حديثة تتناول
متغريين أساسيني و هما االحرتاق النفسي ومظاهر الرضا الوظيفي لدى
معلمي التعليم االبتدائي ،و هذا قصد وضع برنامج وقائي لتشخيص
االحرتاق النفسي و إجياد اآلليات املناسبة للتخفيف منه.
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 -5حتديد املفاهيم اإلجرائية:
 .0االحرتاق النفسي :هي حالة من االستنزاف البدني و اإلرهاق العاطفي و
تكوين اجتاها ت سلبية حنو اآلخرين يشعر بها املعلم نتيجة تعرضه
لضغوط شديدة و مستمرة يف العمل ،وهي الدرجة اليت حيصل عليها
املعلم وفقا ملقياس ماسالش لالحرتاق النفسي و اليت تكون من  31درجة
فما فوق.
 .7اإلجهاد العاطفي :هو إحساس املعلم بالتعب و اإلنهاك وفقدان النشاط جتاه
قيامه بعمله ،وهي الدرجة اليت حيصل عليها وفقا لبعد اإلجهاد االنفعالي
و اليت تكون من  09درجة فما فوق.
 .3تبلد الشعور :و هو اتصاف املعلم بالالمباالة والشعور السليب حنو
اآلخرين ،وهي الدرجة اليت حيصل عليها وفقا لبعد تبلد الشعور و اليت
تكون من  1درجة فما فوق.
 .1شعور النقص باالجناز :هو التقييم السليب إللازات املعلم و الشعور بعدم
فاعلية ما يقوم به ،وهي الدرجة اليت حيصل عليها املعلم وفقا لبعد النقص
باإللاز و اليت تكون من  07درجة فما فوق.
 .5الرضا الوظيفي :هو شعور املعلم باالرتياح أثناء أدائه لعمله ويتحقق ذلك
بالتوافق بني ما يتوقعه من عمله ومقدار ما حيصل عليه  ،و يتمثل يف
املكونات اليت تدفعه إىل العمل بارتياح ،وهي الدرجة اليت حيصل عليها
املعلم نتيجة تقديره لرضاه من خالل االستبيان املعد لذلك ؛ و اليت تكون
من  21درجة فما فوق.
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 اإلجراءات املنهجية للدراسة -0منهج الدراسة:
استخدم الباح املنهج الوصفي ملالءمته مع طبيعة الدراسة من حي
أهدافها والتأكد من فرضياتها .

حتقيق

 - 2مكان الدراسة:
أجريت الدراسة بتسع عشرة ( )01مدرسة ابتدائية تابعة لوالية معسكر
بالغرب اجلزائري.
 - 3عينة الدراسة ومواصفاتها:
إن العينة اليت تعامل معها الباح يف هذه الدراسة هي العينة العنقودية
 ، sampling Clusterفقد قام بتقسيم مدينة معسكر ومعها املدارس إىل أربع
مناطق (الشمال واجلنوب ،والشرق والغرب) ،فأصبح لديه بعد ذلك قائمة
مبجموعة املدارس ،واعترب هذه اجملموعات هي عناصر اجملتمع األصلي ،حبي أن
كل وحدة (مقاطعة) تضم مدرس ة أو أكثر وهي بذلك متثل عنقودا ،ثم قام باختيار
عينة من تلك املدارس و معها جمموعة من املعلمني و املعلمات وأجرى عليها
دراسته.
بلغ حجم جمتمع الدراسة  3129معلما يف املرحلة االبتدائية حسب
إحصاءات مديرية الرتبية ،أما حجم عينة الدراسة فقد بلغ  015معلما ومعلمة
بنسبة  ، 3611منهم  13معلما ميثلون نسبة  ،13,11و  97معلمة بنسبة
قدرها  51,51من حجم العينة.
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اجلدول رقم ( )0يبني توزيع العينة حسب احلالة االجتماعية
الحالة االجتماعية

التكرارات

النسبة المئوية

أعزب

31

71,19

متزوج

005

21,37

اجملموع

015

011

 - 4أداة الدراسة:
أ -مقياس االحرتاق النفسي:
استخدم الباح مقياس ماسالش لالحرتاق النفسي ( .)MBIيتكون
املقياس من اثنان وعشرين( )77فقرة موزعة على ثالثة أبعاد ،بتدرج ترتاوح من
 1إىل ، 1وعليه فإن أعلى درجة حيصل عليها املعلم يف املقياس الكلي هي 037
درجة ،أما أدنى درجة فهي صفر.
أ  -0-صدق املقياس :قام الباح

حبساب االتساق الداخلي للمقياس عن

طريق إجياد االرتباط بني كل بعد من أبعاد املقياس والدرجة الكلية للمقياس.
اجلدول رقم ( )7يبني قيّم معامالت االرتباط بني كل بعد والدرجة الكلية للمقياس.
األبعاد

االرتباط بالدرجة الكلية

اإلجهاد االنفعالي
تبلد املشاعر

**1,213
**1,151

نقص الشعور باالجناز

*1,117
** دال عند .0.5 α

* دال عند .0.1 α
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أ  -7-ثبات املقياس :مت حساب الثبات عن طريق التجزئة النصفية باستعمال معامل
ارتباط بريسون بني الفقرات الفردية و الفقرات الزوجية ،فكان مقداره
ر= ، 0.509وبعدها مت تصحيحه مبعادلة سيربمان براون ،حي أصبح معامل
الثبات رث ص=  476,4مما يدل على أن املقياس ذو درجة عالية من الثبات.
ب  -استبيان الرضا الوظيفي:
تضمن االستبيان  35فقرة موزعة على سبعة أبعاد ،وكل بعد تضمن مخسة
 5فقرات؛ اإلجابات عنها تتدرج من  1إىل 0بالنسبة للفقرات ذات االجتاه
املوجب ،ومن 0إىل 1بالنسبة للفقرات ذات االجتاه السالب ،حبي أن أعلى درجة
حيصل عليها املعلم يف املقياس هي  011وأدناها  35درجة .و تتوزع درجات
اإلجابة على سلم من أربع خيارات هي( :أوافق بشدة ،أوافق ،أعارض ،أعارض
بشدة).
ب  - 1-صدق االستبيان :قام الباح حبساب االتساق الداخلي للمقياس عن
طريق إجياد االرتباط بني كل بعد من أبعاد االستبيان والدرجة الكلية لالستبيان.
اجلدول ( )3يبني قيّم معامالت االرتباط بني كل بعد والدرجة الكلية الستبيان الرضا
االرتباط بالدرجة

األبعاد

االرتباط بالدرجة الكلية

األبعاد

العمل يف حد ذاته

**16229

اإلشراف

**16911

فرص الرتقية

**16101

العالقة مع املدير

**16221

األجر

**16911

ظروف العمل

**16171

الكلية

**

العالقة مع الزمالء

دال عند مستوى داللة .0.5 α
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ب  - 2-ثبات االستبيان :مت حساب معامل الثبات بطريق التجزئة النصفية ،وذلك
من خالل استعمال معامل إرتباط بريسون بني الفقرات الفردية و الفقرات
الزوجية ،وحتصل الباح على النتائج التالية :ر=  1,251؛ و بعد تصحيحه
مبعادلة سيربمان براون أصبحت قيمة معامل االرتباط املصحح رث ص=
 ، 1,952مما يدل على أن االستبيان يتمتع بدرجة كبرية من االستقرار يف نتائجه.
 - ,عرض وتفسري نتائج الدراسة:
 - 1 - ,عرض وتفسري نتائج الفرضية األوىل:
للتحقق من صحة الفرضية اليت تنص على وجود عالقة سلبية ذات داللة
إحصائية بني االحرتاق النفسي ومظاهر الرضا الوظيفي لدى معلمي التعليم
االبتدائي ،مت حساب معامل ارتباط بريسون بني االحرتاق النفسي ومظاهر الرضا
الوظيفي كما هو موضح يف اجلدول التالي:
اجلدول رقم( )4يوضح قيم معامالت االرتباط بني االحرتاق النفسي ومظاهر الرضا
االحرتاق النفسي و مظاهر
الرضا الوظيفي

قيمة

االحرتاق النفسي و مظاهر
الرضا الوظيفي

'' ر''

قيمة
'' ر''

الرضا عن العمل يف حد ذاته

** -0,41الرضا عن اإلشراف

0,14

الرضا عن فرص الرتقية

** -0,23الرضا عن العالقة مع املدير

-0,09

الرضا عن األجر

** -0,27الرضا عن العالقة مع الزمالء

-0,13

الرضا عن ظروف العمل
**

 -0,02الدرجة الكلية للرضا الوظيفي **-0,29

دال عند مستوى الداللة .0.5 α
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إن ارتبــاط االحــرتاق النفســي ســلبا بالرضــا عــن العمــل يف حــد ذاتــه (
ر= )-16101يرجع إىل كون املعلمني يعانون من ضغوط ناشئة عـن أعبـاء مهنـة
التعلــيم املتمثلــة يف حتضــري الــدروس ،وحتضــري االمتحانــات الفصــلية والتمــارين
التطبيقيـة وتصـحيحها ،ومتابعــة التالميـذ يف منهــاجهم الدراسـي ويف مكتســباتهم
التعليمية ،هذه املطالب طبعا تفوق إمكانات املعلم اجلسمية والنفسية ،وتتطلب قوة
حتمّل ال يقدر عليها ،وإن قـدر عليهـا وهـو يف بدايـة التعلـيم ،فسيضـعف أمامهـا
وأحس باستنزاف بدني و نفسي كلما زادت سنوات خدمته.
وإذا مل يستطع املعلم إلاز عمله داخـل املدرسـة  ،فسـيجد نفسـه مضـطرا
ألخذه إىل البيـت ،وقتهـا تتمـدّد سـاعات العمـل ويصـبح العمـل املدرسـي ممـال
ومرهقا ويتسبب يف خلق جوّ غري صحي وغري مريح ،ألن العمل يف البيـت يكـون
على حساب أوقات الراحة اليت من املفرتض أن يستغلها لنفسه ومع أسرته.
و ميكن تفسري ارتباط االحرتاق النفسي سلبا بالرضا عن العمل لدى املعلمني
إىل افتقارهم يف كثري من احلاالت إىل املؤهالت العلمية و الرتبوية املناسبة للتعامل مع
التالميذ  ،فقد اتفق كال من  )0115 ( Chernissو Cooley & Yovanof
( )0111على ظهور عامل آخر يؤثر بشكل واضح يف االحرتاق النفسي لدى
املعلمني ،وهو مستوى التأهيل ألكادميي العلمي املناسب للمعلم للتعامل مع الفئات
املختلفة من التالميذ (.)01
كما أشارت دراسة أنطنيو وآخرون ) Antoniou et al (2006إىل أن
املعلمني الذين لديهم مس توى مرتفع من الكفاءة الذاتية و القدرة على التكيف
أكرب يعانون من ضغوط أقل و من إحراق نفسي أقل مقارنة مع املعلمني الذين
لديهم مستوى منخفض من الكفاءة الذاتية و القدرة على التكيف أقل؛ و هي
النتيجة اليت تتفق مع ما توصلت إليه دراسة احلراصى ( )7115أنه كلما ارتفع
املؤهل الدراسي لدى املعلمني قل االحرتاق النفسي لديهم (.)05
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و ميكن تفسري ارتباط االحرتاق النفسـي سـلبا بالرضـا عـن الرتقيـة ( ر=
 )- 16737بأن نظام الرتقية املتبع ال خيضـع ملبـدأ العدالـة  ،فعنـدما يـرى املعلـم
زمالء له يف وظائف أخرى ينعمون مبستويات اجتماعية – مهنية أعلى مـن مسـتواه
االجتماعي ،وتعود عليهم بأجور عالية نسبيا وهم حيملون نفس مؤهالتـه العلميـة
و هو مل يتقدم يف حياته املهنية ،عندها يشعر باإلحباط و بالتذمر كنتيجة إلحساسـه
باالحرتاق النفسي؛ فقد عبّر %11,10من أفراد العينة بـأن مهنـة التعلـيم ال تـوفر
هلم فرص لتأمني مستقبلهم املـادي؛ كمـا عبّـر % 11,17مـن املعلمـني بـأنهم إذا
أردوا أن يبحثوا عن ترقية فيجب أن يبحثوا عن وظيفة أخرى.
هذه النتيجة تتوافق مع ما توصّل إليه فيميان  )01( )0191(Femianمـن
أن نقص التحسن الوظيفي والرتقية ،ونقص املكافآت والرواتـب وعـدم االعـرتاف
بأهمية أراء املعلّمني كانت من بني مصادر الضغوط املهنية عند املعلمني.
و كإجراء قد يرضي املعلم عن الرتقية أدخلت وزارة الرتبية تعديال يف
هذا اجلانب ،حي يرقى بصفة أستاذ مكون يف املدرسة االبتدائية عن طريق
االمتحان املهين يف حدود % 91من املناصب املطلوب شغلها األساتذة الرئيسيون
يف املدارس االبتدائية الذين يثبتون مخس سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
على سبيل االختيار ،و عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل يف حدود %71
من املناصب املطلوب شغلها األساتذة الرئيسيون يف املدرسة االبتدائية الذين
يثبتون عشر سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة .
هذا اإلجراء و إن كان له أثر إجيابي على مهنة التعليم ،إال أنه يبقى
حمدودا ما مل يرتبط مبكافئات مادية عند انتقال املعلم من صنف مهين لصنف أعلى
منه.
و ميكن تفسري االرتباط السليب بني االحرتاق النفسي والرضا عن األجر(
ر= )-16721بعدم التوافق بني توقعات املعلم وما حيصل عليه من مكافآت مادية
إذ أن حصول املعلم على راتب ال يكافئ عمله يشعره بعدم الرضا ،ألنه ال يليب
240

جملة علوم اإلنسان واجملتمع..............................................د /مصطفى منصوري
حاجاته ومتطلبات أسرته ملواجهة الظروف املعيشية و يكفل له حياة اجتماعية
الكرمية؛ هذا الشعور سوف يؤثر عليه سلبا ويزيد من إحساسه بالتوتر و بالضغوط
النفسية وهي مظاهر تتجسد إىل أن تصل إىل مرحلة االحرتاق النفسي.
ومن بني مظاهر الرضا املهـين يـأتي األجـر يف مقدمـة العوامـل املـؤثرة يف
الرضا ،حي عبّر  %21,17من املعلمني بأن األجر الشهري الذي حيصـلون عليـه
ال يتناسب مع اجلهد الذي يبذلونه ،وهذا سبب شعورهم بعدم الرضا ،وهنـا يقـيّم
املعلم عمله من حي الواجبات اليت يقدمها واألجر واملكافآت اليت حيصل عليهـا؛
فالنتيجة اليت خرج بها هي عـدم التـوازن بـني مـا يقدمـه مـن أعمـال ومـا يتوقـع
احلصول عليه من مكافآت ،وهي اليت تضعه يف مستوى عدم الرضـا ؛ هـذا الطـرح
االقتصادي لعدم الرضا املهين لده لدى الكثري ممن اشـتغل علـى موضـوع الرضـا
من أمثال روستان .)02()0195( Roustand
وعلى الرغم من مراجعة أجور عمال الرتبية الوطنية اليت مسحت برفع
متوسط معدل األجور من 35ألف إىل 25ألف دينار يستفيد منها األساتذة على
كافة املستويات التعليمية ،فضال عن االستفادة من امتيازات خدمات االجتماعية
اليت متثل % 0من كثلة األجور اإلةالية لكل مديرية ،و االستفادة من نظام املنح و
التعويضات و من منحة الدعم املدرسي و املعاجلة البيداغوجية ،باإلضافة إىل املنح
العائلية املقدرة ﺑ  1111دينار لكل طفل ،و منحة التمدرس ،و منحة التوثيق اليت
ترتاوح ما بني  5أالف إىل  03ألف دينار ،و منحة املردودية اليت متنح كل ثالثي و
اليت قد تصل إىل  311ألف دينار ،إال أن أجر املعلمني يبقى بعيدا عن طموحهم
بالنظر إىل كلفة احلياة املعيشية اليت ما فتئت تشهد ارتفاعا ملحوظا (.)09
وتتفق نتائج الدراسة احلالية مع دراسة علي عسكر و آخرون الـيت توصـلت
إىل وجود ارتباط سليب بني االحرتاق النفسي والرضا يف احلاجات التاليـة :التطـوير
املهين يف جمـال العمـل باملدرسـة ،املسـاواة يف الرواتـب ملـن هـم بـنفس املـؤهالت
وفرص الرتقية (.)01
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ويفسر الباح العالقة االرتباطية السلبية بني االحرتاق النفسي والرضا
الوظيفي الكلي(ر=  )-0,29من خالل شعور املعلم بعدم رضاه عن العوامل
املذكروة سابقا و اليت أفرزتها نتائج هذه الدراسة و املتمثلة يف عدم الرضا عن
العمل يف حد ذاته ،واخنفاض الراتب الشهري واملكافآت املادية و قلة فرص
الرتقية املهنية .
وتتفــق نتــائج الفرضــية األوىل مــع مــا توصــلت إليــه دراســة نــايف بــن
حممــد احلربــي ( ،)7101وبالتســيدو( )7101والــيت أســفرت كلــها عــن وجــود
عالقــة ســلبية ذات داللــة إحصــائية بــني االحــرتاق النفســي والرضــا الــوظيفي
لدى املعلمني.
و ميكن تفسري عدم وجود عالقة دالة إحصائية بني االحرتاق النفسي و الرضا
عن ظروف ا لعمل ،أن هذه األخرية حتسنت بالنظر إىل ما كانت عليه سابقا خاصة
يف جتديد الربامج الدراسية و الوسائل واألدوات األخرى للتدريب ،و إعادة تنظيم
مدة وشعب التعليم والتدريب ،و مدة العمل حي أصبح احلجم الساعي ألساتذة
التعليم االبتدائي يرتاوح بني  70ساعة أسبوعيا إىل  71ساعة و 15دقيقة ،بعدما
كان املعلم يعمل ما يقرب 31ساعة يف األسبوع.
 - 2- ,عرض وتفسري نتائج الفرضية الثانية :
للتحقق من صحة الفرضية الثانية اليت تنص على وجود فروق ذات داللة
إحصائية بني املعلمني واملعلمات يف العالقة بني االحرتاق النفسي والرضا
الوظيفي.
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اجلدول رقم ( )5يوضح داللة الفرق بني معامالت االرتباط لالحرتاق النفسي والرضا
الوظيفي تبعا ملتغري اجلنس.
االحرتاق النفسي الرضا الوظيفي
ن

املتغري
م

ع

م

ع

قيمة
''ر''

اإلناث

34,34

13,40

95,87

9,68

22

4733 -

الذكور

35,87

16,73

95,08

9,16

63

4720 -

قيمة الفرق
بني معامالت
االرتباط

0,479

إذا كانت القيمة أقل من  0,11فالفرق بني معامالت االرتباط غري
دال.يتضح من خالل اجلدول رقم( )5أن قيمة داللة الفرق بني معامالت
االرتباط بلغت  1,121وهي تعترب قيمة غري دالة إحصائيا ،مما يعين أنه ال توجد
فروق بني املعلمني واملعلمات يف العالقة بني االحرتاق النفسي والرضا الوظيفي.
وميكن تفسري هذه النتيجة من خالل أنه يف ظل التغريات االجتماعية اليت
طرأت على اجملتمع واألسرة اجلزائرية وخروج املرأة للعمل مبا يزيد ذلك من أعباء
إضافية ملسؤولياتها املتعددة جتاه األسرة وكذا العمل مما قد يعرضها لنفس
الضغوط اليت يعاني منها املعلم .
كما يقع املعلمون واملعلمات حتت نفس مصادر الضغوط اليت تؤدي بهم
لالحرتاق النفسي حي

أنهم عمال ومتزوجون إذ ميثلون نسبة  21,37من عينة

الدراسة ،لذلك يتقامسون ضغوط احلياة و أعبائها ،فاملعلمات يقعن حتت ضغوط
خاصة بامل نزل واألسرة وكذا ضغوط العمل ،وكذا احلال بالنسبة للمعلم إذ عليه
حتمل الضغوط األسرية خاصة ما تعلق منها باجلانب املادي ،مما حيتم عليه البح
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على مصدر أخر لتحسني الدخل خاصة يف ظل الزيادة املستمرة لعأسعار ،إضافة
إىل هذا فإن كال اجلنسني( املعلمني و املعلمات) يعمالن حتت نفس ظروف العمل
الصعبة و بنفس أساليب و طرق العمل املدرسي و حتت نفس األسلوب اإلداري
ومع نفس التالميذ من نفس املرحلة العمرية ،وهي عوامل تقرّب درجات الشعور
بعدم الرضا الوظيفي واالحرتاق النفسي عند املعلمني و املعلمات.
ويرى الباح

أن طبيعة مهنة التعليم تتطلب نفس األدوار والواجبات مع

نفس املسؤوليات املهنية كإعداد الدروس وتصحيح االمتحانات ،كما تفرض
ضغوط ومطالب زائدة يتلقاها كل من املعلم واملعلمة مما يساهم يف زيادة االحرتاق
النفسي واخنفاض الرضا الوظيفي لديهم على حد سواء.
إن نتائج الفرضية الثانية تتفق مع نتائج دراسة مع دراسة الوابلي

()71

اليت

خلصت إىل عدم وجود فروقا دالة إحصائيا بني معلمي و معلمات التعليم العام
مبكة املكرمة على ةيع أبعاد مقياس ماسالش االحرتاق النفسي .كما تتفق يف
جانب منها مع نتائج دراسة الزيودي

()70

اليت أظهرت وجود فروقا ذات داللة

إحصا ئية بني املعلمني و املعلمات يف بعد اإلجهاد االنفعالي و لصاحل املعلمني،
بينما مل تظهر أية فروق وفقا ملتغري اجلنس يف بعدي تبلد الشعور و نقص الشعور
باإللاز  ،و على العكس من ذلك ختتلف نتيجة هذه الدراسة مع كل من دراسة
دواني و آخرون ( )0191اليت كشفت أن املعلمات أظهرن درجة أعلى من
املعلمني يف االحرتاق النفسي ،ودراسة فيلينج وجل ( )7110اليت أظهرت أن
املعلمات أكثر إحساسا بضغوط العمل و أكثر احرتاقا نفسيا من املعلمني (.)77

 - 3- ,عرض وتفسري نتائج الفرضية الثالثة:
للتحقق من صحة الفرضية الرابعة اليت تنص على وجود فروق ذات
د اللة إحصائية يف العالقة بني االحرتاق النفسي والرضا الوظيفي لدى معلمي
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التعليم االبتدائي تعزى ملتغري احلالة االجتماعية (املتزوجني وغري املتزوجني) مت
حساب معامل االرتباط بريسون بني االحرتاق النفسي والرضا الوظيفي لكل من
املعلمني كل على حدة ثم مت مقارنة معامالت االرتباط للمجموعتني من خالل
إجياد داللة الفرق بني معامالت االرتباط.
اجلدول رقم ( )1يوضح الفرق بني معامالت االرتباط لالحرتاق النفسي والرضا
الوظيفي تبعا ملتغري احلالة االجتماعية.
االحرتاق النفسي
املتغري

املتزوجني

م

ع

الرضا الوظيفي
ع

م

''ر''

36,51

15,48

95,46

9,60

005

1,31 -

29,23

10,85

95,77

8,93

31

1,15 -

824,1

غري
املتزوجني

ن

قيمة

قيمة
الفرق
بني
معامالت
االرتباط

من خالل النتائج املوضحة باجلدول رقم( )1يتبني أن قيمة داللة الفرق
بني معامالت االرتباط لالحرتاق النفسي والرضا الوظيفي و اليت بلغت 0,179
هي غري دالة إحصائيا  ،مما يعين على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف
العالقة بني االحرتاق النفسي والرضا الوظيفي بني املتزوجني وغري املتزوجني من
معلمي مرحلة التعليم االبتدائي.
ميكن تفسري ذلك بأن معلم التعليم االبتدائي يتعرض جملموعة من
الضغوط نظرا لتعامله م ع فئة من التالميذ يف مرحلة عمرية صعبة ،مما قد يزيد من
األعباء امللقاة عليه سواء كان متزوجا أو أعزب؛ كما أن تفكريه يبقى منصبا على
أمور املدرسة وضغوطها وتفكريه يف أموره اخلاصة ،إذ أن الفئة املتزوجة اليت تقدر
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نسبتها بـ  21,37يقع على كهلها تربية األوالد وأعباء األسرة من خالل تلبية
أهم احتياجاتها ومتطلباتها بالتالي ال يستطيع الفصل بني احلياة املهنية والزوجية،
أما بالنسبة للفئة غري املتزوجة اليت بلغت  71,19من خصائص العينة تقع عليها
أيضا ضغوط خاصة مثل قلة خربتها يف التعامل مع األطفال باعتبارها فئة ال تدرك
فن الرت بية والتعامل يف هذه املرحلة ،وكذا ضغوط أخرى متمثلة بالتفكري يف
املستقبل وحماولة تكوين أسرة واالستقرار من خالل الزواج كما قد تقع على
البعض منهم أعباء خاصة بأسرهم ،كما يقع عليهم ضغوط متشابهة خارج مكان
العمل تكون بعيدة بعض الشيء عما جيري يف العمل من خالل حتقيق الذات
والطموح إىل مكانة اجتماعية متميزة كل هذا يقف وراء تالشي الفروق بني
املعلمني املتزوجني وغري املتزوجني بني االحرتاق النفسي والرضا الوظيفي.
إن النتيجة املتوصل إليها تتفق مع توصلت إليه رامسوسني ( )1996يف
دراستها و اليت كشفت عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املعلمني
متزوجني والغري متزوجني يف االحرتاق النفسي و يف الرضا الوظيفي ).(23
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اخلامتة :
من خالل الدراسة امليدانية وحتليل النتائج املتوصل إليها خلص الباح
إىل أن االحرتاق النفسي يرتبط سلبا ب الرضا عن العمل يف حد ذاته ،والرضا عن
الرتقية ،والرضا عن األجر  ،و هي مظاهر مهمة للرضا الوظيفي ،أما باقي مظاهر
الرضا الوظيفي دلت على عدم وجود عالقة بينها وبني االحرتاق النفسي؛ أما
عالقة االحرتاق النفسي بالرضا الوظيفي العام فكانت عالقة سلبية؛ و هي النتيجة
اليت تتطابق مع نتائج أغلب الدراسات السابقة هذا رغم اختالف البيئات اليت
أجريت فيها تلك الدراسات ،مما يدل على أن مهنة التعليم من املهن اليت تواجه
الكثري من الصعوبات املادية و املعنوية و اليت تكون حمفزا سلبيا لظهور االحرتاق
النفسي عند أصحابها.
كما خلص إىل عدم وجود فروق يف العالقة بني االحرتاق النفسي والرضا
الوظيفي تعزى ملتغري اجلنس ،وللحالة االجتماعية لدى معلمي التعليم االبتدائي.
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