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 ممخص
ىدفت ىذه الدراسة إلى تعرؼ مستوى المناخ التربوي السائد في مدارس لواء بني كنانو      

وعالقتو باالحتراؽ النفسي لدى المعممات، اتبعت الدراسة المنيج الوصفي االرتباطي، وتكونت 
( معممة مف معممات المدارس األساسية في لواء بني كنانة، واستخدمت 021مف ) عينة الدراسة

( 22الدراسة استبانتيف، األولى لمتعرؼ إلى مستوى المناخ التربوي في المدارس وتكونت مف )
فقرة توزعت عمى ثالثة مجاالت: ) اإلدارة المدرسية، العالقات واالتصاؿ، واإلجراءات 

( 22مكشؼ عف مستوى االحتراؽ النفسي لدى المعممات، وتكونت مف )والسياسات(، والثانية ل
فقرة توزعت عمى ثالثة مجاالت: ) اإلجياد العاطفي، تبمد المشاعر، ونقص الشعور باإلنجاز(. 
أظيرت نتائج الدراسة أف المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عف كؿ مجاؿ مف 

(، حيث جاء مجاال " القيادة المدرسية، 9..9-4..9ما بيف ) مجاالت المناخ التربوي تراوحت
( وبدرجة متوسطة مف التقدير، 9..9والعالقات واالتصاؿ" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي )
( وبدرجة متوسطة، وبمغ المتوسط 4..9وجاء مجاؿ "اإلجراءات والسياسات" بمتوسط حسابي )

طة مف التقدير. كما بينت النتائج أف المتوسطات ( وبدرجة متوس2..9الحسابي الكمي لألداة )
الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عف كؿ مجاؿ مف مجاالت االحتراؽ النفسي تراوحت ما 

(، حيث جاء مجاؿ " االجياد العاطفي" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي 3..9-9..2بيف )
( وبدرجة 9.13توسط حسابي )( وبدرجة متوسطة، تاله مجاؿ "تبمد المشاعر" بم3..9)

( وبدرجة متوسطة، 9..2متوسطة، ومف ثـ مجاؿ " نقص الشعور باإلنجاز " بمتوسط حسابي )
( وبدرجة متوسطة. وأكدت النتائج وجود عالقة 9.09وبمغ المتوسط الحسابي الكمي لألداة )

ممات، حيث كانت ارتباطية بيف المناخ التربوي السائد في المدارس واالحتراؽ النفسي لدى المع
جميع معامالت االرتباط بيف المجاالت دالة إحصائية. وأوصت الباحثة بمجموعة مف التوصيات 
المتعمقة بتحسيف طبيعة المناخ التربوي بما يقمؿ مف مستوى شعور المعممات باالحتراؽ أو 

 اإلجياد النفسي.
 ساسية،  لواء بني كنانة.المناخ التربوي، االحتراؽ النفسي، المدارس األ الكممات الدالة:
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ABSTRACT 

    This study aimed to know the level of the educational climate 
prevailing in Bani Kenana primary schools, and its relationship to 
psychological burnout among female teachers. The study followed the 
descriptive correlative approach, the study sample consisted of (021) 
female teachers, The study used two questionnaires, the first to identify 
the level of the educational climate in schools and it consisted of (22) 
items distributed over three areas: (school administration, relations and 
communication, procedures and policies), and the second to reveal the 
level of psychological burnout among teachers, and it consisted of (22) 
items distributed On three areas: (emotional stress, dull feelings, and 
lack of a sense of accomplishment. The results of the study showed 
that the arithmetic averages of the estimates of the study sample for 
each field of the educational climate ranged between (9..4-9..9), 
where the fields of "school leadership, and relations and communication" 
ranked first with an arithmetic mean (9..9) and in a medium degree, 
and the field of "Procedures and Policies" came with a mean (9..4) and 
a medium degree, the total arithmetic mean of the questionnaire was 
was (9..2) with a medium degree. The results also showed that the 
arithmetic averages of the estimates of the study sample for each field 
of psychological burnout ranged between (2..9-9..3), where the field of 
"Emotional stress" ranked first with an arithmetic average (9..3) and in a 
medium degree, followed by the field of "dullness of feelings" with an 
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average arithmetic (9.13) with a medium degree, and then the field of 
"lack of sense of accomplishment" with an arithmetic mean (2..9) and in 
a medium degree, the total arithmetic mean of the questionnaire was 
(9.09) with a medium degree. The results confirmed the existence of a 
correlation between the educational climate prevailing in schools and the 
psychological burnout of female teachers, as all correlation coefficients 
between the domains were statistically significant. The researcher 
recommended a set of recommendations related to improving the nature 
of the educational climate in order to reduce the level of teachers' 
feelings of burnout or psychological stress.                                                     

 Key words: Educational Climate, Psychological Burnout, Primary 
Schools, Bani Kenana District.                                                                                        
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 المدخل العام لمدراسة
 المقدمة

 بصحة يتمتع أف بد لذا ال التربوية، العممية عميو تقـو يالذ األساس العنصر يعتبر المعمـ     
 عف مف الشعور بالرضا مقبوالً  مستوى ومتزنة، تعكس متكاممة وبشخصية جيدة، وجسدية نفسية
 بشكؿ تنعكس أف عالقاتو في العمؿ مع زمالئو وطمبتو وتوجياتو نحو عممو الميني إذ عممو،
 مف اليومية الكثير حياة المعمـ حيث أف في طمبتو، أدائو الميني وعمى مستوى تعمـ عمى مباشر

 تؤثرت قد وتحديا مف صعوبات فييا بما مينتوا طبيعة تفرضي التي ضغوط النفسية واالجتماعية
 والبدنية. النفسية صحتو وعمى أدائو الميني وعمى عميو

لتي فرضت عمييا تواجو معظـ المؤسسات التربوية العديد مف المتغيرات المعرفية والتقنية ا     
         مواجية ىذا الواقع بفكر تربوي متجدد وفاعؿ، وقيادة تربوية جديدة تحدث التغيير، ولف
            يتحقؽ ذلؾ إال مف خالؿ االىتماـ بالمعمـ، وتوفير المناخ التربوي اإليجابي، مف منطمؽ

      ي عف عممو وعف أف المناخ التربوي المناسب لممعمـ يساعد عمى شعوره بالرضا النفس
عالقاتو مع زمالئو وطالبو، وتحسيف مستوى أدائو الميني، وتحقيؽ نواتج التعمـ لدى الطمبة 

(Machenzie, 2112 فطبيعة المناخ التربوي في المدرسة لو دور كبير في تحقيؽ أىداؼ .)
ف المناخ التربوي السمبي لممدرسة يؤثر سمًبا في قدرة المعمميف  المدرسة التربوية والتعميمية، وا 

 (. 2113عمى التدريس الفعاؿ، وفي زيادة مستوى االحتراؽ النفسي لدييـ ) رباح، 
 أجواءه، التي تسود بالعالقات اإلنسانية ة تربوية وتعميميةمؤسس ألية التربوي المناخ يرتبط     
جيد  فاعؿت لعممية نتيجة تتوخاىا التي تحقيؽ األىداؼ كيفية في تسيـ أف شأنيا مف والتي

المناخ التربوي  يتحدد طبيعة كما المتاحة، الموارد البشرية مف لدييا يتوافر وما العامميف فييا
 والقوانيف(، واألنظمة، التعميمات،(العمؿ التربوي  سير يحكـ الذي القانوني البعد خالؿ مف أيضاً 
 أدوارىـ عمميات تفعيؿ لممارسة سعييـ أثناء المعمميف بيف السائد التواصؿ والتفاعؿ خالؿ ومف

 .(2109ة )أبو حجمة والحراحشة، المرسوم أىداؼ المؤسسة التربوية لتحقيؽ
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 أداء المعمميف، تحسيف االجتماعي يسيـ في والتفاعؿ والمناخ التربوي الذي يسوده التعاوف    
 وطالبيـ رؤسائيـ في العمؿ ونحو البعض نحو بعضيـ اإليجابي المعمميف شعور أف كما

فاعمية عمؿ  وأف طمبتيـ، تحصيؿ عمى إيجابي بشكؿ إنتاجيتيـ وينعكس مف يزيد ـوعممي
ا لقائدى الجيد والتفكير المتبادلة بالثقة ترتبط أىداؼ المدرسة تحقيؽ في المعمميف بروح الفريؽ

 (.2102التربوي )خطاب، 

ف توفر المناخ التربوي الجيد في المدرسة      نجاحيا  في تي تسيـال األساسية المعايير مف يعدوا 
مستوى أداء المعمـ وشعوره باالرتياح  رفع إلى تقود المعمـ ومديره الثقة بيف فوجود أو فشميا،
تاحة  الوظيفي لممعمـ، المكافأة واألمف تعزيز الناجح مدير المدرسة مف يتطمب مما النفسي، وا 

 اإلنجاز، والمعرفة، أجؿ مف فرصة القرارات، ومنحيـ اتخاذ في الفرص لممعمميف في المشاركة
 (.Nujedat, 2120األفضؿ ) إلى بالعمؿ التربوي واالرتقاء الميني، والنمو

 وغير المباشر المباشر التأثير في فعاالً  المناخ التربوي السائد في المدارس عنصًرا يعدو      
ف  المعمـ، وأدائو الميني، واتجاىاتو، شخصية عمى توفر وسموكاتو داخؿ المدرسة وخارجيا، وا 

المناخ التربوي الفعاؿ يساعد المعمـ عمى تخفيؼ مستوى االحتراؽ النفسي الناتج عف طبيعة 
بعض مظاىر االحتراؽ النفسي الناتجة عف  بدراسة االىتماـ (. ومع تزايد2102عممو )تاللي، 

 طريقة إليجاد مف المسوغات مجموعة طبيعة المناخ التربوي السائد في المؤسسات التربوية برزت
خفض مستوى  إلى المسوغات ىذه المعمميف والعامميف في المدارس، وترتكز مع منيج لمتدخؿ أو

الشعور بالضغوط النفسية واالحتراؽ النفسي كي ال تنعكس سمًبا عمى مستوى أدائيـ التعميمي، 
 .(Jackson, 2100)وعالقاتيـ مع الزمالء والطمبة والمجتمع المحمي 

ف مستويات االحتراؽ م متباينة درجات إلى المدارس في معمموفال وغالًبا ما يتعرض      
 جيودىـ بأف يشعروف في بعض األحياف فقد بالمناخ التربوي، المتعمقة النفسية الضغوطالنفسي و 

             الذات وتحقيؽ واإلنجاز التقدير إلى حاجتيـ إلشباع تكفي وال فعالة، غير العمؿ في
            كثيرة، ميمات وواجبات أداء تتطمب التي الميف مف التعميـ نةمي (، وتعد2100) أبو ريا، 

             لالحتراؽ النفسي والضغوط النفسية، عديدة مصادر فييا تتوفر التي الميف مف تعد لذلؾ
            عميو يترتب مما ليا، مطمئنيف وغير مينتيـ عف راضيف غير المعمميف بعض تجعؿ والتي
              العمؿ الوظيفي  عف ورضاىـ النفسي عطائيـ وتوافقيـ عمى تنعكس كثيرة ةسمبي آثار

 (.2101)السعايدة والدعجة، 
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            قد يواجييا  التي الحياتية الظواىر مف النفسية تعد واالحتراؽ النفسي أو الضغوط     
            تأثيرىا السمبي  تحت يبقىف يحتمميا، ال أو عمييا، ويتغمب معيا يتكيؼ فإما أف كؿ إنساف،

              النفسي، وعدـ القدرة عمى أداء العمؿ بالشكؿ المطموب وعندىا ربما يصاب باإلحباط
 حياة األفراد مف جزءاً  (. وتشكؿ ظاىرة االحتراؽ النفسي والضغوط النفسية2112) بني حمد، 
 المجتمعات مف مجتمع فال يكاد مطالبو، دةوزيا الحالي العصر تحديات لكثرة نظراً  والمجتمعات

 الناس غالبية يدفع مما تجاىميا، أو تفادييا مف الصعب أصبح بحيث الظواىر، ىذه مف يخمو
 لألفراد أو الشخصية الجوانب عمى تأثيرىا يتوقؼ حيث ال معيا، ومحاولة التعايش مجابيتيا إلى

 مما الوظيفي لمعامؿ، األداء ، فيحد مفالعمؿ بيئة إلى يمتد بؿ فحسب، مع اآلخريف عالقاتيـ
 (..210) قريطع،  األداء وتدني مستوى جودتو خفض في يتسبب

 التحديات مف والمدرسة بما فييا مف معمميف أو إدارييف أو عامميف غالًبا ما تواجو العديد     
النفسية واالجتماعية واالقتصادية  بالضغوطات يزخر عصر ظؿ في المختمفة والمشكالت
           إذ يعد االحتراؽ النفسي الناتج عف طبيعة العمؿ التربوي مشكمة تتداخؿ معوالصحية، 

العديد مف المشكالت األخرى التي تعكس مستوى عالقة المعمـ بمينتو وبزمالئو وطالبو 
ف محاولة فيـ التطور النظري والتجريبي لالحتراؽ النفسي مف خالؿ 2100)الغامدي،  (. وا 
ض النماذج النفسية التي حاولت تفسير ىذه الظاىرة يعد أمًرا ميًما في التخفيؼ مف استعراض بع

( إلى ما أطمقو العالـ Burnoutيعود أوؿ استخداـ لمفيـو االحتراؽ النفسي ) شدة أعراضو، حيث
           (، عمى حالة اإلرىاؽ النفسي والجسمي 0423( عاـ )Freudenbergerفرويدنبرغ )
              الجسدي الذي يعاني مف بعض العامميف في ميف ذات طبيعة إنسانية،واالنفعالي و 

ورأى أنو: "حالة مف اإلحباط الشديد الناتج عف سعي العامميف لتحقيؽ أىداؼ مثالية في 
(. ثـ ما لبث أف شاع مفيـو االحتراؽ النفسي Maslach & Jakson, 0430, p.22العمؿ")

وفي مقدمتيا مناخ العمؿ التربوي، وأصبح يشير إلى فقداف الرغبة في مناخ األعماؿ المختمفة، 
في العمؿ، وضعؼ الحماس في أدائو، أو الرغبة في ترؾ العمؿ، وعمى إثر ذلؾ جاءت 

( لتعطي ليذا المفيـو األساس النظري وأدوات 0430الدراسات التجريبية لماسالش وجاكسوف )
الش لالحتراؽ النفسي، والذي يصطمح عميو ب القياس المناسبة لو، ومف أبرزىا مقياس ماس

(MBI الذي وسع مجاؿ الدراسة والبحث في مجاؿ االحتراؽ النفسي وقدـ لو األبعاد األساسية )
(2101, p..2 ،Goddard.) 
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ويؤكد ماسالش عمى أف االحتراؽ النفسي يتكوف مف ثالثة أبعاد، وىي: اإلجياد االنفعالي      

(Emotional Exhaustion،)  ويتمثؿ بالتعب الجسدي والنفسي، وبعد تبمد المشاعر

(Depersonalizationبداء المشاعر السمبية تجاه مف             (، ويتمثؿ بتبمد المشاعر، وا 

يتعامؿ معيـ ونحو المينة والحياة في بعض األحياف، والثالث بعد ضعؼ الشعور باإلنجاز 

             يتمثؿ بسيادة بالشعور بعدـ ( و Personal Accomplishment) Lack ofالشخصي 

الكفاية والفاعمية، وعدـ القدرة عمى إنجاز المياـ الموكمة إليو، وضعؼ الدافعية لمعمؿ 

(Schaufeli & Maslach, 2113, p.2). 

( عمى أف االحتراؽ النفسي Schaufeli & Maslachويؤكد كؿ مف سكوفيمي وماسالش )    

ات الفرد وقيمو الشخصية مع طبيعة العمؿ الذي يفترض أف يقـو يحدث عندما تتعارض اعتقاد

بو، وأف أىـ المسببات التي تدفع إلى االحتراؽ النفسػي تتمثػؿ فػي النزعػة إلػى األداء الفعاؿ فػي 

، أو اإلمكانات المادية  العمػؿ، وسػعي العامؿ لبموغ أىداؼ صعبة بسبب عدـ توفر الوقت الالـز

وأف العامؿ يعمؿ في ظػؿ إدارات غيػر مقػدرة لجيػوده التي يبذليا في العمؿ،  والبشرية المناسبة،

وال تحتػـر فرديتػو وآرائو لتطوير العمؿ، باإلضافة إلى الضغوط النفسية والجسدية التي يواجييا 

 (.(Schaufeli & Maslach, 2113, p.2أثناء العمؿ 

نفسي إلى عوامؿ ذات عالقة بمناخ العمؿ، ويمكف أف ترجع أسباب شعور الفرد باالحتراؽ ال    

أو بعالقاتو اإلنسانية أو االجتماعية أو األسرية، وبسماتو الشخصية مثؿ مفيـو الذات، أو مركز 

(. وأما أعراض االحتراؽ النفسي فقد تتداخؿ مػع العديػد مػف Ahola, 2102التحكـ الخارجي )

(، أو الشعور anxiety(، والقمؽ )irritabilityاالضطرابات النفسػية مثػؿ سػرعة االستثارة )

(، واالنياؾ العاطفي والتعب الجسمي، إال أنيا تتشابو مع أعراض helplessnessبالعجز )

 (. depressive( )2102. P. ..2  ،Schneiderالشعور باالكتئاب )
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راتو تأثي لو التربوي السائد في المدرسة المناخ أف طبيعة يتبيف سبؽ، ما ضوء وفي      
اإليجابية أو السمبية عمى المعمـ مف الجوانب النفسية واالجتماعية، وعمى مستوى أدائو الميني، 

 أىمية المدرسة، كما لو داخؿ العالقات اإلنسانية طبيعة عمى كبير باإلضافة لما لو مف تأثير
 العديد في روغير المباش المباشر تأثيره خالؿ مف تظير التربوية والتي المؤسسة كبيرة في حياة

 التنظيمية، القيادة المدرسية، والسياسات أسموب مثؿ: التربوية التنظيمية في المدرسة، األبعاد مف
الزمًا  عنصًرا كونو وأيضاً  المدرسة، داخؿ العمؿ الوظيفية، وطبيعة وآرائيـ المعمميف، وخصائص

المناخ  فإف يا، ولذلؾفي العامميف وأىداؼ المدرسة أىداؼ تحقيؽ بيف الواجب التقارب لتحقيؽ
تخفيؼ  وفي وأداء المعمميف، المدرسة أداء تطوير في أىمية كبيرة التربوي الجيد في المدرسة لو

أىداؼ  وتحقيؽ البعض، بعضيـ مع تفاعميـ لدى المعمميف، وزيادة مستوى االحتراؽ النفسي
 (.,Specter 2114جيد ) وأقؿ وقت بأقؿ التربوية المدرسة

 اإليجابية النفسية لممشاعر انعكاساً  لكونو كبيًرا لدى الباحثيف اىتماماً  اخ التربويالمن ناؿ وقد   
 في مباشر أو غير مباشر بشكؿ والتي تؤثر المدرسي، المناخ التربوي في السائدة لدى المعمميف

 ميـ عمى التربوي كمحدد المناخ أىميةدراسات ال أكدت وقد ،لممعمميف المعنوية والنفسية الروح
 فييا، العامميف واتجاىات إدراكات تكويف باإلضافة إلى دوره في ،أىدافيا تحقيؽ في المدرسة رةقد

كما اىتمت العديد مف  (.2102)الذبياني،  المدرسة داخؿ سموكيـ الوظيفي تشكيؿ وفي
الدراسات بدراسة المناخ التربوي، أو التنظيمي في المؤسسات التربوية عمى اختالؼ أنواعيا، 

 عف مستوى عالقتو باالحتراؽ الوظيفي أو النفسي لدى العامميف.       والكشؼ 

إلى معرفة مستوى االحتراؽ ( دراسة ىدفت (Chia, & Ting, 2103شيا وتنغ   فقد أجرى      
 أداء المعمميف في المدارس الثانوية في تايواف، عمى ومدى انعكاسو العمؿ في واإلجياد النفسي

، الوظيفي واالحتراؽ النفسي الوصفي، وتطبيؽ مقياس ضغوط العمؿ، جواتبعت الباحثتاف المني
 يمكف العمؿ ضغوط أف إلى( معمًما ومعممة، توصمت نتائج الدراسة 2.2عمى عينة تكونت مف )

تزيد مف االحتراؽ النفسي لدى المعمميف مما ينعكس سمًبا عمى مستوى أدائيـ الميني  أف
 وعالقاتيـ مع الزمالء في المدرسة.
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( فيدفت إلى التعرؼ عمى طبيعة المناخ التربوي وعالقتو باالحتراؽ 2102أما دراسة عقدي )    

النفسي الوظيفي لدى معممي المرحمة الثانوية بجيزاف، استخدمت الدراسة المنيج الوصفي، 

ية وتمثمت أداتي الدراسة في استبانتيف األولى لمتعرؼ عمى طبيعة المناخ التربوي التنظيمي، والثان

( 922لمتعرؼ عمى مستوى االحتراؽ النفسي الوظيفي لممعمميف، وتكونت عينة الدراسة مف )

معمًما مف المدارس الثانوية بجيزاف، وبينت الدراسة أف درجة مناسبة المناخ التربوي التنظيمي 

 لممعمميف مرتفعة وعمى جميع أبعاد المناخ التربوي، وارتفاع مستوى االحتراؽ النفسي التربوي

التنظيمي لممعمميف، ووجود عالقة ارتباط عكسية بيف المناخ التربوي التنظيمي وعالقتو باالحتراؽ 

 النفسي الوظيفي لدى معممي المرحمة الثانوية بجيزاف.

( بيدؼ التعرؼ عمى أبعاد المناخ التربوي 2109وفي دراسة أجراىا أبو حجمة والحراحشة )     

وية والنفسية لمعممي المدارس الثانوية بمحافظة جرش في والتنظيمي وعالقتو بالروح المعن

األردف، استخدمت الدراسة المنيج الوصفي، وتمثمت أداتي الدراسة في استبانتيف األولى لمتعرؼ 

عمى طبيعة المناخ التربوي التنظيمي، والثانية لمتعرؼ عمى مستوى الروح المعنوية والنفسية، 

مًما ومعممة، وأظيرت الدراسة توفر المناخ التربوي التنظيمي ( مع22.وتكونت عينة الدراسة مف )

بدرجة مرتفعة في المدارس مف وجية نظر المعمميف، ووجود درجة مرتفعة لمروح المعنوية 

والنفسية لدى المعمميف، ووجود عالقة ارتباط إيجابية مرتفعة بيف المناخ التربوي والروح المعنوية 

 والنفسية لدى المعمميف. 

( تعرؼ تصورات المعمميف حوؿ المناخ التربوي Dufff,2109وحاولت دراسة دوؼ )     

التنظيمي في المدارس االبتدائية في والية جورجيا، اتبعت الدراسة المنيج الوصفي، وتمثمت أداة 

( فقرة لقياس أبعاد المناخ التربوي التنظيمي، وشممت عينة 2.الدراسة باستبانة تكونت مف )

( معمًما ومعممة مف المدارس االبتدائية بوالية جوجيا، وأشارت الدراسة إلى وجود 0.1الدراسة )

 تصورات إيجابية لدى المعميف حوؿ المناخ التربوي التنظيمي في المدارس.
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( دراسة ىدفت إلى التعرؼ إلى العالقة بيف المناخ التربوي واالحتراؽ 2102أجرت عريقات )    
ثانوية في محافظة القدس مف وجية نظر المعمميف فييا. وتكونت النفسي لدى معممي المدارس ال

( معممًا ومعممة. وتوصمت الدراسة إلى أف درجة 900( مديًرا ومديرة، )90عينة الدراسة مف )
المناخ التربوي السائد في مدارس القدس الثانوية متوسطة مف وجية نظر العامميف فييا، ووجود 

التربوي ومستوى االحتراؽ النفسي لدى العامميف في المدارس،  عالقة ارتباط سمبية بيف المناخ
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغيرات جنس المدرسة ولصالح العامميف في مدارس 
الذكور، والمؤىؿ لصالح العامميف مف حممة درجة الماجستير، والخبرة العممية لصالح ذوي الخبرة 

 ألكثر مف عشر سنوات.  
( إلى تعرؼ عالقة المناخ التربوي التنظيمي باالحتراؽ النفسي 2100فت دراسة أبو ريا )وىد    

لدى معممي المدارس الثانوية بمنطقة السمطة الفمسطينية، اتبعت الدراسة المنيج الوصفي، 
( معمًما ومعممة، وتمثمت أداتي الدراسة باستبانتيف، األولى 0.0وتكونت عينة الدراسة مف )

ة المناخ التربوي، والثانية لمكشؼ عف مستوى االحتراؽ النفسي، وأظيرت نتائج لتعرؼ طبيع
الدراسة أف مستوى المناخ التربوي التنظيـ واالحتراؽ النفسي في المدارس متوسًطا، ووجود عالقة 

 ارتباط سالبة بيف المناخ التربوي التنظيمي واالحتراؽ النفسي لدى المعمميف.
( بياف مستويات االحتراؽ النفسي لدى معممي 2101ايدة والدعجة )وحاولت دراسة السع      

التربية المينية في األردف وتأثيره في مناخ المدرسة التربوي، اتبعت الدراسة المنيج الوصفي، 
( فقرة لمكشؼ عف 92( معممًا، وطبقت استبانة تكونت مف )2.2وتكونت عينة الدراسة مف )

معمميف، وتوصمت الدراسة إلى أف درجة االحتراؽ النفسي مستويات االحتراؽ النفسي لدى ال
 لمعممي التربية المينية في األردف متوسطة.

دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف عالقة   (Sheppar & Herly, 2101)أجرى شيبرد وىيرلي     
سة القيادة التربوية الموزعة لمدير المدرسة بالروح المعنوية والنفسية لممعمميف، استخدمت الدرا

( معمًما مف معممي المرحمة الثانوية تـ اختيارىـ .4المنيج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة مف )
عشوائيًا مف ثالث مدارس ثانوية إضافة لمديري ىذه المدارس. وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود 

عنوية والنفسية عالقة ارتباطية بيف القيادة الموزعة" التشاركية" في المدرسة وبيف ارتفاع الروح الم
 لدى المعمميف.
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( والتي ىدفت إلى الكشؼ عف تصورات Carlyon, 2114وفي دراسة قاـ بيا كارليف )   
المعمميف في مدارس والية كارولينا الشمالية في الواليات المتحدة حوؿ مستوى المناخ التربوي 

( 2042الدراسة مف )والتعمـ في ىذه المدارس. اتبعت الدراسة المنيج الوصفي، وتكونت عينة 
معمًما تـ اختيارىـ عشوائًيا ليمثموا عينة مختمفة لجميع المدارس المتوسطة والثانوية في والية 
كارولينا الشمالية. أشارت النتائج إلى أف معممي المدارس الثانوية لدييـ تصورات منخفضة حوؿ 

 ي المرحمة المتوسطة.عممية التعمـ والمناخ التربوي السائد في المدرسة مقارنة مع معمم
( دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف العالقة بيف المناخ التربوي Smith, 2113أجرى سميث )   

والضغوط النفسية لدى المعمميف في مجموعة مف المدارس الثانوية األمريكية. اتبعت الدراسة 
( معمًما ومعممة مف مدارس شيكاغو 201المنيج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة مف )

األمريكية. بينت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية بيف المناخ التربوي السائد في المدرسة وبيف 
 مستوى الضغوط النفسية السائدة في المدرسة.

مما سبؽ، يتضح أف معظـ الدراسات التي تـ عرضيا ركزت عمى المناخ التربوي لفي     
النفسية أو الروح المعنوية لدى المعمميف، المؤسسات التربوية، أو االحتراؽ النفسي والضغوط 

ومنيا ما اىتـ بدراسة عالقة المناخ التربوي باالحتراؽ النفسي وبمتغيرات أخرى، فقد حاولت 
(. بياف عالقة المناخ التربوي 2100؛ أبو ريا، 2102؛ عريقات، 2102دراسة )عقدي، 

           (. إلىChia & Ting , 2103باالحتراؽ النفسي لدى المعمميف. بينما سعت دراسة )
               تعرؼ مستويات االحتراؽ النفسي لدى المعمميف في مارس تايواف. واىتمت دراسة 

(. بتعرؼ أبعاد المناخ التربوي Shipper & Herlly , 2101)؛ 2109) أبو حجمة والحراحشة، 
ع الدراسات التي اىتمت بتعرؼ وعالقتو بالروح المعنوية لدى المعمميف. وتتفؽ الدراسة الحالية م

؛ أبو حجمة 2102العالقة بيف المناخ التربوي واالحتراؽ النفسي لدى المعمميف، كدراسة )عقدي، 
(. واختمفت الدراسة الحالية في تناوليا بالتحديد المناخ  2102؛ عريقات، 2109والحراحشة، 

 أف إالاسية في لواء بني كنانة. التربوي وعالقتو باالحتراؽ النفسي لددى معممات المدارس األس
بناء األدب النظري، وفي  :أىميا مف لعؿ متعددة، أمور الباحثة استفادت مف تمؾ الدراسات في

         مناقشة في السابقة الدراسات توظيؼ إلى إضافة المنيجية، واختيار الدراسة، أداتي إعداد
 النتائج وتفسيرىا.
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 مشكمة الدراسة وأسئمتها
( أف المناخ التربوي اإليجابي في المدرسة يحقؽ Lee Esaki, 2109أيساكي ) ليو أكد      

مستويات منخفضة مف التنبؤ بمستوى االحتراؽ النفسي لدى المعمميف. وقد أشارت نتائج دراسة 
( إلى وجود عالقة ارتباط سالبة بيف المناخ التربوي واالحتراؽ النفسي لدى 2102الذبياني ) 

تولد إحساس الباحثة بمشكمة ىذه الدراسة مف خالؿ عمميا مديرة إلحدى المدارس المعمميف. كما 
 مف يعاني المدارس بعض في السائد التربوي المناخ في لواء بني كنانة، فقد الحظت أف طبيعة

أف يخفؼ مف  شأنو مف وصحي إيجابي مناخ تربوي بتوفير االىتماـ فإف لذا السمبيات، بعض
. وعميو، التعميمي ى أدائيـمستو  ويرفع باالحتراؽ النفسي أثناء العمؿ،مستوى شعور المعمميف 

المناخ التربوي السائد في المدارس األساسية لإلناث في لواء أرتأت الباحثة التعرؼ عمى مستوى 
 .بني كنانة وعالقتو باالحتراؽ النفسي لدى المعممات

طبيعة المناخ ما  ؤاؿ الرئيس التالي:وبالتحديد فإف مشكمة ىذه الدراسة تتحدد باإلجابة عف الس
 التربوي السائد في مدارس لواء بني كنانه وعالقته باالحتراق النفسي من وجهة نظر معمماتها؟ 

 وتفرع عن هذا السؤال األسئمة التالية:
. ما مستوى المناخ التربوي السائد في المدارس األساسية لإلناث في لواء بني كنانة مف وجية 0

 يا؟نظر معممات
 . ما مستوى االحتراؽ النفسي لدى معممات المدارس األساسية لإلناث في لواء بني كنانة؟2 
ىؿ توجد عالقة ارتباط بيف المناخ التربوي السائد في المدارس األساسية في لواء بني كنانة . 9 

 معممات ؟واالحتراؽ النفسي لدى ال
 أهمية الدراسة

لموضوع واألىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا، وتظير تأتي أىمية ىذه الدراسة مف أىمية ا 
 في مجاليف، ىما:
 األهمية النظرية

عمى الصعيد المحمي، والتي تحاوؿ  -عمى حد عمـ الباحثة  –تعد مف الدراسات القالئؿ  .1
المناخ التربوي وعالقتو باالحتراؽ النفسي لدى معممات المدارس التعرؼ إلى طبيعة 

 ني كنانة. األساسية لإلناث في لواء ب

 مف المؤمؿ أف تثري األدب التربوي المتعمؽ بالمناخ التربوي واالحتراؽ النفسي.  .2
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 ثانًيا: األهمية التطبيقية
مف المؤمؿ أف تساعد الجيات المعنية باإلرشاد التربوي عمى التخفيؼ مف مستوى االحتراؽ  .0

 رسة.النفسي والضغوط النفسية التي تؤثر عمى أداء المعمـ الميني في المد
مكانية االستفادة مف  .2 مف المؤمؿ أف توجو أنظار باحثيف آخريف ضمف ىذا المجاؿ، وا 

نتائجيا التي قد تساعد في إجراء دراسات أخرى حوؿ المناخ التربوي وعالقتو بمتغيرات 
 أخرى. 

 أهداف الدراسة
 تهدف إلى: 

ني كنانة مف وجية نظر مستوى المناخ التربوي السائد في المدارس األساسية في لواء بتعرؼ . 0
 .معمماتيا

 .مستوى االحتراؽ النفسي لدى المعممات في المدارس األساسية في لواء بني كنانة. تحديد 2
لدى المعممات في . الكشؼ عف نوع العالقة االرتباطية بيف المناخ التربوي واالحتراؽ النفسي 2

 .المدارس األساسية في لواء بني كنانة
 حدود الدراسة

 :التالية بالحدود الدارسة تتحدد
لدى المناخ التربوي وعالقتو باالحتراؽ النفسي اقتصرت عمى دراسة الحدود الموضوعية: 

 .معممات المدارس األساسية في لواء بني كنانة
 .المدارس األساسية في لواء بني كنانة الحدود المكانية:
 .ةالمدارس األساسية في لواء بني كنانمعممات  :الحدود البشرية

كما تتحدد بدرجة صدؽ وثبات أداتي الدراسة المستخدمتيف، وصدؽ استجابة أفراد العينة عف 
 فقرات األداتيف.  

 مصطمحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية
مجموعة الخصائص السائدة في المدارس  ": (Educational Climateالمناخ التربوي )

افز العمؿ التربوي، واألسموب اإلداري، والتي قد تختمؼ مف مدرسة إلى أخرى وتشمؿ: حو 
والعالقات اإلنسانية في مناخ المدرسة، واالتصاالت، والصالحيات، واتخاذ القرارات، والسياسات، 

(. ويقاس إجرائًيا في ىذه الدراسة: بالدرجة 2.، ص 2102واإلجراءات، والنمو الميني" )عقدي، 
 اة المستخدمة لتحديد أبعاد المناخ التربوي.الكمية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى األد
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حالة مف اإلرىاؽ النفسي والجسمي (: "Psychological Burnoutاالحتراق النفسي )
                "واالنفعالي والجسدي الذي يعاني مف بعض العامميف في ميف ذات طبيعة إنسانية

(Maslach & Jakson, 2100, p.22.)  
ذه الدراسة: بالدرجة التي يحصؿ عمييا أفراد عينة الدراسة عمى مقياس ويعرؼ إجرائًيا في ى  

 االحتراؽ النفسي المستخدـ في ىذه الدراسة.
 الطريقة واإلجراءات

 منهجية الدراسة
 اتبعت الدراسة المنيج الوصفي لمناسبتو لطبيعة وأىداؼ ىذه الدراسة.   

 عينة الدراسة
ممة مف معممات المدارس األساسية في لواء بني كنانة ( مع021تكونت عينة الدراسة مف )      

 ـ، وقد تـ اختيارىف بالطريقة الطبقية. 2120/2122لمعاـ الدراسي 
 أدوات الدراسة

 لتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة تطمب استخداـ أداتيف، ىما: 
 أواًل: أداة المناخ التربوي

( فقرة موزعة بالتساوي في 22، وىي عبارة عف استبانة تكونت )أعدت الباحثة ىذه األداة     
ثالثة مجاالت لممناخ التربوي، ىي )مجاؿ القيادة المدرسية، مجاؿ العالقات واالتصاؿ، مجاؿ 
اإلجراءات والسياسات(، وذلؾ بالرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة ذات العالقة 

؛ أبو حجمة 2102؛ عقدي، 2102؛ الذبياني، 2102ي، بموضوع ىذه الدراسة، كدراسة )تالل
 (.2102؛ خطاب، 2109حشة، اوالحر 

 صدق استبانة المناخ التربوي
 صدق المحتوى . أ

تـ التأكد مف صدؽ المحتوى والصدؽ الظاىري لالستبانة عف طريؽ عرضيا عمى لجنة مف     
انتماء الفقرات لمجاالت المحكميف، والطمب إلييـ إبداء الرأي حوؿ محتوى االستبانة، ومدى 

ضافة أو حذؼ وتعديؿ ما يرونو مناسًبا مف فقرات أو  االداة المدرجة تحتيا، ووضوحيا المغوي، وا 
مجاالت تسيـ في تحقيؽ أىداؼ الدراسة، وقد اقترح المحكموف بعض التعديالت وقد تـ األخذ 

بعضيا مع فقرات أخرى،  كما تـ إعادة الصياغة المغوية لعدد مف فقرات االستبانة، ودمجبيا، 
  %( أو أكثر.31وقبمت الفقرة إذا كاف اتفاؽ المحكميف عمييا )
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 الصدق البنائي . ب
تطبيقيا عمى تـ استخراج مؤشرات الصدؽ البنائي لفقرات استبانة المناخ التربوي عف طريؽ     

ت وتـ حساب قيـ معامال( معممة مف خارج عينة الدراسة، 21عينة استطالعية تكونت مف )
( بيف كؿ فقرة والمجاؿ الذي تنتمي Pearson's Correlation Coefficient)ارتباط بيرسوف  

 إليو، ومع األداة الكمية. وبينت النتائج أف جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة
( 1.91(، وقد تـ اعتماد قيمة معامؿ االرتباط )(.α = 1.1مستوى الداللة عند  ودالة إحصائيا

(، 1.91حيث كانت جميع معامالت االرتباط أعمى ) عياًرا لقبوؿ الفقرات ضمف أداة الدراسة،م
 مما  يدؿ عمى وجود معامؿ ارتباط قوي لفقرات أداة الدراسة واألداة الكمية. 

 ثبات األداة
لمتأكد مف ثبات استبانة المناخ التربوي، تـ حساب معامالت االتساؽ الداخمي باستخداـ    

كرونباخ ألفا ألبعاد االستبانة، ولمدرجة الكمية لالستبانة، عف طريؽ تطبيقيا عمى نفس  معادلة
إلى تمتع استبانة الدراسة ومجاالتيا بمعامالت ثبات العينة استطالعية. وقد أشارت النتائج 

 مقبولة ألغراض ىذه الدراسة. 
 ثانًيا: مقياس االحتراق النفسي

               مقياس فسي لدى أفراد الدراسة استخدمت الدراسةلمكشؼ عف مستوى االحتراؽ الن    
والذي طوره وعربو العتيبي  (Maslach Burnout Inventory (MBI)ماسالش وجاكسوف 

جاكسوف  وسوزاف ماسالش كريستينا( لمبيئة العربية، وىذا المقياس مف إعداد .211)
(Maslach & Jackson, 0430) البيئة التربوية لمدارس  مع يتناسبل بإعداده، وقامت الباحثة

( فقرة موزعة بالتساوي عمى ثالثة مجاالت لالحتراؽ 22لواء بني كنانة، وتكوف المقياس مف )
 (.باإلنجاز  الشعور نقص)االجياد العاطفي، تبمد المشاعر،  النفسي، وىي:

 صدق المقياس
 المغة إلى دهبنو  ترجمة إال أف الباحثة تأكدت مف عدة، عربية ترجمات لممقياس أف مع    

 العربية والمغة اإلنجميزية بالمغة المتخصصيف األساتذة مف مجموعة عمى عرضو وتـ، العربية
 اإلنجميزية، المغة إتقاف شروط فييـ تتوافر ممف والتربوييف النفسييف مف االختصاصييف وعدد
ومدى وضوحيا،  التيا،لمجا الفقرات انتماء ومدى المغوية، الترجمة والصياغة صحة مف لمتأكد

   وبعد ذلؾ طبؽ المقياس عمى عينة استطالعية مف خارج ،وتـ األخذ بمالحظات المحكميف
 عينة الدراسة.
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 ثبات المقياس
استطالعية مف خارج عينة  عينة عمى اإلعادة بطريقة الثبات لممقياس معامؿ تـ استخراج     

اسبوعيف  مضي بعد نفسيا، العينة عمى الثانية لممرة المقياس تطبيؽ إعادة الدراسة األصمية، ثـ
طريؽ حساب  عف لممجاالت ولمدرجة الكمية الثبات معامالت استخراج التطبيؽ األوؿ، وتـ  مف

إلى تمتع وقد أشارت النتائج . والثاني األوؿ التطبيؽ بيف (Pearsonمعامؿ ارتبط بيرسوف )
  الدراسة. المقياس ومجاالتو بمعامالت ثبات مقبولة ألغراض ىذه

 طريقة تصحيح أداتي الدراسة  
           يتبع كؿ فقرة مف فقرات أداتي الدراسة تدريج خماسي عمى طريقة ليكرت وفؽ اآلتي:    

(،  وىذه .، 2، 9، 0،2)مطمًقا، نادًرا، أحياًنا، غالًبا، دائًما(،  وأعطيت عمى التوالي الدرجات )
وبذلؾ ينحصر المتوسط صيغت باتجاه موجب،  الدرجات طبقت عمى جميع الفقرات كونيا

(، ولتحديد الدرجة النيائية الستجابات عينة الدراسة، تـ تحويؿ االستجابات .-0الحسابي بيف )
عند التحميؿ إلى درجات ثالثية ) مرتفعة، متوسطة، منخفضة(، ولتحديد المدى تـ طرح أقؿ 

الناتج عمى عدد فئات الدرجات (، وقسمة 0= 2-.متوسط حسابي مف أعمى متوسط حسابي ) 
(، وبالتالي تكوف المتوسطات الحسابية المعتمدة في الحكـ عمى درجة 0،99= 9 ÷ 2)  الجديدة

              مف(، متوسطة . -2،9.مف )استجابات أفراد عينة الدراسة كما يمي: بدرجة عالية مف  
 .(99،2 -0)مف (، ومنخفضة 9،.. -92،2) 

 يةالمعالجات اإلحصائ
 (Correlation(، ومعامؿ ارتباط بيرسوف Cronbach Alphaألفا كرونباخ )معامؿ  -

Pearson)  ألداتي الدراسة.والصدؽ  لحساب معامالت الثبات 
 المتوسطات واالنحرافات المعيار الستجابات عينة الدراسة عمى فقرات أداتي الدراسة. -
ناخ التربوي واالحتراؽ النفسي لدى أفراد معامؿ ارتباط بيرسوف لمكشؼ عف العالقة بيف الم -

 عينة الدراسة.
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 عرض نتائج الدراسة
مستوى المناخ التربوي السائد في المدارس األساسية ما النتائج المتعمقة بالسؤال األول: 

 لإلناث في لواء بني كنانة مف وجية نظر معمماتيا؟

واالنحرافات المعيارية الستجابات لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتوسطات الحسابية    
( يبيف 0أفراد عينة الدراسة الكمية عمى استبانة المناخ التربوي ومجاالتيا وفقراتيا، والجدوؿ )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عف كؿ مجاؿ مف 
 مجاالت المناخ التربوي وعمى األداة الكمية.

: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن كل (1جدول )
 مجال من مجاالت المناخ التربوي مرتبة تنازلياً 

 الدرجة الرتبة االنحراؼ المعياري الوسط الحسابي المجاؿ الرقـ

 متوسطة 0 2..1 9..9 القيادة المدرسية 2
 وسطةمت 2 3..1 9..9 العالقات واالتصاؿ 2
 متوسطة 9 1.23 4..9 اإلجراءات والسياسات 9

 متوسطة  1.24 2..9 الكمي لممجاالت 

( أف المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة عف كؿ 0يظير مف الجدوؿ )
(، حيث جاء مجاال " القيادة 9..9-4..9مجاؿ مف مجاالت المناخ التربوي تراوحت ما بيف )

( وبدرجة متوسطة مف 9..9قات واالتصاؿ" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي )المدرسية، والعال
( وبدرجة متوسطة، وبمغ 4..9التقدير، وجاء مجاؿ "اإلجراءات والسياسات" بمتوسط حسابي )

 ( وبدرجة متوسطة مف التقدير.2..9المتوسط الحسابي الكمي لألداة )

بوي السائد في المدارس األساسية وإلعطاء صورة أكثر تفصياًل عف طبيعة المناخ التر 
في لواء بني كنانة مف وجية نظر معمماتيا، تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عف فقرات كؿ مجاؿ مف مجاالت المناخ التربوي، وفيما 

 يمي عرض النتائج:
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 المجال األول: القيادة المدرسية. -
(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عن 2جدول )

 فقرات مجال القيادة المدرسية مرتبة تنازلياً 

الوسط  الفقرة الرقـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 الدرجة المعياري

تشجع مديرة المدرسة المعممات عمى المبادرات التي تحّسف  .
 تفعةمر  ...1 9.32 العمؿ بالمدرسة. 

 مرتفعة 1.22 9.23 تراعي مديرة المدرسة ظروؼ المعممات وقدراتيف الخاصة.   3
 مرتفعة 1.22 .9.2 توزع المديرة العبء الدراسي بعدالة عمى المعممات.  2
 متوسطة .1.2 ...9 أرى أف األساليب اإلدارية التي تمارسيا المديرة توافؽ قناعاتي.   .

شاور مع المعممات لتحسيف سير العمؿ في تقـو مديرة المدرسة بالت 2
 متوسطة 1.23 2..2 المدرسة.

تقـو مديرة المدرسة بإعطاء تعميمات كافية لممعممات لما  0
 متوسطة 1.32 3..9 يجب عممو وكيفية أدائو.

تتأكد المديرة مف الكفايات التعميمية لممعممات مف خالؿ حضور  2
 سطةمتو  1.32 .9.2 الحصص ومتابعة السجالت.

تنظـ مديرة المدرسة العمؿ اإلداري وفؽ خطط مدروسة وواضحة  9
 متوسطة .1.3 9.21 لتحقيؽ أىداؼ المدرسة التعميمية والتربوية.

 متوسطة 1.22 9..9 الكمي لممجاؿ

( أف المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عف 2يظير مف الجدوؿ رقـ )
( فقرات بدرجة 9(، حيث جاءت )9.32-9.21تراوحت ما بيف )  فقرات مجاؿ القيادة المدرسية

تشجع  ( فقرات متوسطة التقدير، وجاءت بالمرتبة األولى الفقرة ونصيا: ".تقدير مرتفعة، و)
(، 9.32"، بمتوسط حسابي )مديرة المدرسة المعممات عمى المبادرات التي تحّسف العمؿ بالمدرسة

تنظـ مديرة المدرسة العمؿ تبة األخيرة الفقرة ونصيا: "وبدرجة مرتفعة، في حيف جاءت بالمر 
"، بمتوسط اإلداري وفؽ خطط مدروسة وواضحة لتحقيؽ أىداؼ المدرسة التعميمية والتربوية

             ( 9..9( وبدرجة متوسطة، وبمغ المتوسط الحسابي لممجاؿ ككؿ )9.21حسابي )
 بدرجة متوسطة.
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 ة واالتصالثانًيا: مجال العالقات اإلنساني
(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عن 3جدول )

 فقرات مجال العالقات واالتصال مرتبة تنازلياً 

الوسط  الفقرة الرقـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 الدرجة المعياري

تشارؾ المعممات بعضيف بعضًا في المناسبات االجتماعية  01
 مرتفعة .1.2 .9.2 المختمفة. 

تناقش المعممات فيما بينيف بعض المشكالت التي تعيؽ سير  .0
 مرتفعة 1.22 9.21 العمؿ. 

تصغي مديرة المدرسة لممعممات عندما يتحدثف في موضوع ييـ  09
 مرتفعة 1.23 3..9 المدرسة. 

 مرتفعة 1.24 2..9 تصغي المعممات لبعضيف البعض في لقاءاتيف خالؿ الدواـ الرسمي.  4

تشجع المديرة مشاركة المعممات في االتصاؿ مع أولياء  .0
 متوسطة 1.32 2..9 األمور والمجتمع المحمي. 

تتبادؿ المعممات في المدرسة الخبرات التعميمية والتربوية بشكؿ  00
 متوسطة 1.32 1..2 مستمر. 

تتخذ القرارات في المدرسة بعد دارسة المشكمة وطبيعتيا  02
 متوسطة 1.33 ...9 . وأىميتيا

تشارؾ مديرة المدرسة المعممات في مناقشة بعض المشكالت  02
 متوسطة 1.41 .9.2 واتخاذ القرارات بشكؿ جماعي. 

 متوسطة 1.32 9..9 الكمي لممجاؿ     

( أف المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عف فقرات 9يظير مف الجدوؿ )
( فقرات بدرجة 2(، حيث جاءت ).9.2-.9.2تراوحت ما بيف ) صاؿ مجاؿ العالقات واالت
تشارؾ  ( فقرات متوسطة التقدير، وجاءت بالمرتبة األولى الفقرة ونصيا: "2تقدير مرتفعة، و)

(، ودرجة .9.2"، بمتوسط حسابي )المعممات بعضيف بعضًا في المناسبات االجتماعية المختمفة
تشارؾ مديرة المدرسة المعممات في  خيرة الفقرة ونصيا: "مرتفعة، في حيف جاءت بالمرتبة األ

( وبدرجة .9.2"، بمتوسط حسابي )مناقشة بعض المشكالت واتخاذ القرارات بشكؿ جماعي. 
 ( وبدرجة متوسطة.9..9متوسطة، وبمغ المتوسط الحسابي لممجاؿ ككؿ )
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 ثالثًا: مجال اإلجراءات والسياسات
واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عن (: المتوسطات الحسابية 4جدول )

 فقرات مجال اإلجراءات والسياسات مرتبة تنازليًا وفقا لموسط الحسابي

الوسط  الفقرة الرقـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 الدرجة المعياري

 مرتفعة 1.22 9.22 تتحمى مديرة المدرسة بالمسؤولية تجاه عمميا.   
 مرتفعة .1.2 9.21 مات قبؿ توزيع مياـ العمؿ.يتـ األخذ برأي المعم 

تقيـ مديرة المدرسة أداء كؿ معممة في المدرسة بشكؿ موضوعي دوف  
 متوسطة 1.23 ...9 تحيز.

يتـ تقييـ المعممات بناًء عمى السجؿ التراكمي لألداء والتميز  
 متوسطة 1.32 2..9 في العمؿ.

دراتيف توزع مياـ العمؿ عمى المعممات وفًقًا لق 
 متوسطة 1.32 2..9 وتخصصاتيف.

يتـ مراعاة النواحي اإلنسانية لممعممات الالتي يعانيف  
 متوسطة 1.33 2..9 ظروؼ خاصة جسمية أو صحية.

تتصؼ مديرة المدرسة بسمات مقبولة  لدى المعممات.  
 متوسطة 1.33 1..9 المعمميف.  

ولة فػي تتبع مديرة المدرسة معايير سموكية اجتماعية مقب 
 متوسطة 1.41 9.29 التعامؿ مػع المعممات.

 متوسطة 1.32 4..9 الكمي لممجاؿ

( أف المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عف فقرات 2يظير مف الجدوؿ )
( فقرة بدرجة 2(، حيث جاءت )9.22-9.29تراوحت ما بيف ) مجاؿ اإلجراءات والسياسات 

تتحمى  ات متوسطة التقدير، وجاءت بالمرتبة األولى الفقرة ونصيا: "( فقر .تقدير مرتفعة، و)
(، وبدرجة مرتفعة، في حيف 9.22"، بمتوسط حسابي )مديرة المدرسة بالمسؤولية تجاه عمميا
تتبع مديرة المدرسة معايير سموكية اجتماعية مقبولة فػي  جاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة ونصيا: "

( وبدرجة متوسطة، وبمغ المتوسط الحسابي 9.29، بمتوسط حسابي )التعامؿ مػع المعممات"
 ( وبدرجة متوسطة.4..9لممجاؿ ككؿ )
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أف المتوسطات ( يتبيف 2-0وبعد النظر في قيـ المتوسطات الحسابية الواردة في الجداوؿ )      
حت ما الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة عف كؿ مجاؿ مف مجاالت المناخ التربوي تراو 

(، حيث جاء مجاال " القيادة المدرسية، والعالقات واالتصاؿ" بالمرتبة األولى 9..9-4..9بيف )
( ودرجة متوسطة مف التقدير، وجاء مجاؿ "اإلجراءات والسياسات" 9..9بمتوسط حسابي )
( بدرجة 2..9( ودرجة متوسطة، وبمغ المتوسط الحسابي لألداة ككؿ )4..9بمتوسط حسابي )

 مف التقدير.متوسطة 

وقد تعزى ىذه النتيجة إلى وضوح أدوار المعممات وعدـ غموضيا، ومناسبة المناخ التربوي     
في المدرسة ألداء عمميف التدريسي، وربما يعود ذلؾ إلى الفاعمية الذاتية لدى المعممات والتي 

تعزى أيًضا إلى قممت نوًعا ما مف الشعور باالحتراؽ النفسي والوظيفي بدرجة أكبر. ويمكف أف 
لى تبادؿ المعممات في  مشاركة المعممات بعضيف بعضًا في المناسبات االجتماعية المختمفة، وا 
المدرسة الخبرات التعميمية والتربوية بشكؿ مستمر، والى أف المديرة تصغي إلى المعممات وػاخذ 

 بآرائيف لتحسيف مستوى العمؿ في المدرسة.

(. 2100؛ وأبو ريا )2109(؛ وعريقات، Duff, 2109ة دوؼ )وتتفؽ ىذه النتائج مع دراس    
والتي أشارت إلى توافر المناخ التربوي بدرجة متوسطة. وتختمؼ مع نتائج دراسة أبو حجمة 

( التي بينت أف درجة توافر المناخ التربوي في المدارس بدرجة مرتفعة. ومع 2109والحراحشة )
 توافر المناخ التربوي في المدارس بدرجة منخفضة.التي بينت أف درجة ((Smith, 2114دراسة 

ما مستوى االحتراؽ النفسي لدى معممات المدارس األساسية  عرض نتائج السؤال الثاني:  
 لإلناث في لواء بني كنانة؟

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن كل 5جدول )
 حتراق النفسي مرتبة تنازلياً مجال من مجاالت اال

 الدرجة الرتبة االنحراؼ المعياري الوسط الحسابي المجاؿ الرقـ
 متوسطة 0 1.23 3..9 االجياد العاطفي 2
 متوسطة 2 .1.3 9.13 تبمد المشاعر 2
 متوسطة 9 1.34 9..2 نقص الشعور باإلنجاز 0

 متوسطة  1.32 9.09 الكمي 
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سطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة عف كؿ ( أف المتو .يظير مف الجدوؿ )
(، حيث جاء مجاؿ " 3..9-9..2مجاؿ مف مجاالت االحتراؽ النفسي تراوحت ما بيف )

( وبدرجة تقدير متوسطة، وبالمرتبة 3..9االجياد العاطفي" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي )
نقص  ( وبدرجة متوسطة، ومجاؿ "9.13الثانية جاء مجاؿ "تبمد المشاعر" بمتوسط حسابي )

( وبدرجة متوسطة، وبمغ المتوسط الحسابي الكمي 9..2" بمتوسط حسابي ) الشعور باإلنجاز
 ( وبدرجة متوسطة.9.09لألداة )
وتدؿ ىذه النتائج عمى أف معممات المدارس األساسية في لواء بني كنانة يشعرف باالحتراؽ     

رجة متوسطة، وتعزو الباحثة ذلؾ إلى ما توليو مدارسيف مف النفسي أثناء العمؿ في المدرسة بد
اىتماـ بالتعميـ وتوفير المناخ التربوي المريح نوًعا ما لممعممات، مما يساىـ في التقميؿ مف شعور 
المعممات باالحتراؽ النفسي الذي قد ينعكس سمبًيا عمى مستوى أدائيف وقياميف بواجباتيف 

ا تعزى ىذه النتيجة إلى انتشار التكنولوجيا والتقنية في التعميـ مما التعميمية المنوطة بيف، وربم
سيؿ عمى المعممات القياـ بالعديد مف المياـ التعميمية، كما سيؿ عمييف التواصؿ نوًعا ما مع 

المتوسطات الحسابية زميالتيف ومع الطالبات ومع أولياء األمور، لذلؾ أكدت النتائج أف 
(، 3..9-9..2دراسة عف مجاالت االحتراؽ النفسي تراوحت ما بيف )لتقديرات أفراد عينة ال

( وبدرجة تقدير 3..9حيث جاء مجاؿ " االجياد العاطفي" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي )
( ودرجة متوسطة، 9.13متوسطة، وبالمرتبة الثانية جاء مجاؿ "تبمد المشاعر" بمتوسط حسابي )

( ودرجة متوسطة، وبمغ المتوسط 9..2توسط حسابي )ومجاؿ " نقص الشعور باإلنجاز " بم
 ( بدرجة متوسطة.9.09الحسابي لألداة ككؿ )

وترى الباحثة أف مستوى االحتراؽ النفسي لدى المعممات يميؿ إلى االرتفاع كمما شعرف بنقص    
اإلنجاز كما يميؿ شعورىف بنقص اإلنجاز إلى االنخفاض كمما ازداد مستوى ثقتيـ بزميالتيف 

 بإدارة المدرسة.و 
(. والتي أشارت إلى وجود مستوى متوسط 2100وتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة )أبو ريا،    

(؛  وأبو حجمة 2102مف االحتراؽ النفسي لدى المعمميف. وتختمؼ مع نتيجة دراسة عقدي )
 لمعمميف.( والتي أشارتا إلى وجود مستوى مرتفع مف االحتراؽ النفسي لدى ا2109والحراحشة )

ىؿ توجد عالقة ارتباط بيف المناخ التربوي السائد في المدارس  عرض نتائج السؤال الثالث:
 معممات ؟األساسية في لواء بني كنانة واالحتراؽ النفسي لدى ال

مصفوفة معامؿ ارتباط بيرسوف بيف أبعاد المناخ لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج        
 ( يبيف ذلؾ... والجدوؿ )فسي ومجاالتوالتربوي واالحتراؽ الن
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(: مصفوفة معامل ارتباط بيرسون بين أبعاد المناخ التربوي واالحتراق 6جدول )
 النفسي ومجاالته

االحتراؽ النفسي 
 الكمي

نقص 
 اإلنجاز

 المتغير اإلجياد العاطفي تبمد المشاعر

 القيادة المدرسية 94.** 21.** 24.** ...**
 العالقات واالتصاالت 22.** 22.** .9.** 1..**
 اإلجراءات والسياسات 23.** 24.** 93.** 2..**
 المناخ التربوي 2..** 2..** 21.** 4..**

 الكمي 11. 11. 11. 

 (.**  دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )
ؽ ( وجود عالقة ارتباطية بيف المناخ التربوي ومستوى االحترا.يظير مف الجدوؿ )

النفسي، حيث كانت جميع معامالت االرتباط بيف المجاالت دالة إحصائية عند مستوى الداللة 
(. وتدؿ ىذه النتائج عمى أف توافر المناخ التربوي المريح في المدرسة يقمؿ مف )

مستوى الشعور باالحتراؽ النفسي لدى المعممات، وعكس ذلؾ يؤدي إلى شعورىف باإلحباط وعدـ 
وبشكؿ عاـ، تبيف أف ثقة المعممة بزميالتيا القدرة عمى القياـ بواجباتيف المنوطة بيف بفاعمية. 

وتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج  وبالمديرة تمعب دوًرًا أساسًيًا في انخفاض مستوى االحتراؽ النفسي. 
لى . والتي أشارت إ((Smith, 2114؛ 2102؛ وعقدي، 2109دراسة )أبو حجمة والحراحشة، 

وجود عالقة ارتباط إيجابية بيف المناخ التربوي في المدراس ومستوى االحتراؽ النفسي لدى 
(. والتي أشارت إلى وجود عالقة ارتباط 2109المعمميف. وتختمؼ مع نتيجة دراسة )أبو ريا، 

 سالبة بيف المناخ التربوي في المدراس ومستوى االحتراؽ النفسي لدى المعمميف 
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 قترحاتالتوصيات والم
 في ضوء ما توصمت إليو الدراسة مف نتائج فإف الباحثة توصي بما يأتي. 

 تحسيف طبيعة المناخ التربوي السائد في المدارس.  -
لتعريفيـ بطبيعة الضغوط النفسية الناتجة عقد دورات تدريبية لمديري المدارس والمعمميف  -

 عف ممارسة مينة التعميـ.
ف شأنيا أف تسيـ في إيجاد المناخ التربوي المناسب توفير التجييزات المادية التي م -

 لممعمميف في البيئة المدرسية. 
إجراء دراسة لتعرؼ مستوى الروح المعنوية واالحتراؽ النفسي لدى المعمميف وعالقتيا  -

 بالعالقات اإلنسانية في العمؿ.
 دف. إجراء دراسة مماثمة في المراحؿ التعميمية المختمفة في مدارس أخرى في األر  -
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