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 االحتراق النفسي وعالقته بالرضا الوظيفي 
 لدى معلمات أطفال التوحد بمدينة زليتن

 *أ. علي منصور بن زيد    
 

 البحث: ملّخص
يلي م حلمب يأاحلاسعععععععع احلايل إىلحلاعرفحل محلت ى احلترتععععععععي لحلا معامحلايلأطرتععععععععبحليل لحلت   ر حل  طر حلا عععععععع ىا حل
"ترسععععععع  حلحلزيلينت،حلميىلحلاسعععععععيا ثحلايل رمىلحلالسععععععع   حلايل اعععععععطبحلاسرتعععععععإبحل   حلايل ير ر ،حل اسعععععععيا ثحلت ير 

يطبحليلعععععععععععععععععع  اتبحل  ععع   حل   ى  حل متحلحلىل،حل تنحلب  (حلكأداةحليل  إ2013يل معامحلايلأطرتعععب"حل ت ير حلايلى عععرحلايلـ 
(حلت   ععاحل17غحلىعع د نحل ت زي عععحلى احلعي حلت   ععر حل  طععر حلا عععععععععععععع ىا حلايلي معع حلمبىكلحلايلي معع حلمبعع يأععاحلزيلينتحل ايل ععريل

لداةحل ث رهتر،حلاث،حل ق حلقرثحلايل رمىلحلبريليإ قحلتنحلا محل2018/2019(حل   حلايل رثحلايل  اسبحل%100 بأرت احل 
حل ب  حلاسيا اثحلالسريليبحلاإلمصرئياحلاسأرس احلت الحل محلايلأيرئجحلاآلتيا:

 حل حلايل يأا احلي ع حلتنحلاسي سطحل  ي سطحلايل يأي  ى حلمبرتي لحلتي سطحلتنحلا معامحلايلأطرتب.حلتنحلاس   ر حل  ىاد
 (.0.05(حل ي لحلىأعحلق ي حلب  يلاحل مصرئياحلىأ حلترتي لحل 66ايلطى بحليل    حل 

  يطبحلتنحل   حل ب ردهحلجن حل  حلت   ر حل  طر حلت نيحل يضرحلتنحلايلأيرئجحلاسي   احلمبرتي لحلش   حل  ىادحلايل يأاحلبريلى رحلايلـ 
يطبحل  حليفحلب  حلايل   قاحلت حلايللت ءحل ايلذيحلـهىحل هننحلايلي م حلي  ى حلب  ثحلايلى رحلى احلعي حل ب ردحلت ير حلايلى رحلايلـ 

يطب.حل  طر حلايلي م حلي  ى حلب  ثحلايلى ري  ى حلبريلى رحلم يلع،حل بذيلكحلميكنحلايل   حل  حلت   ر حل  ايلـ 
 يطبحلبر معامحلايلأطرتبحل إ حلايل رتلحلالسرسبحلتنحلى اتلحلايل ى رحليل لحلت   ر حل  طر حل ترحلم  حلى قاحلايلى رحلايلـ 

يلأطرتب،حل ى ثحلايلى رحلىنحلاايلي م حل  حلاسي  قحلبرسىتب،حل ريلى رحلىنحلاسىتبحلي  لحلتنحلت ىضحلاس   ر حليل معامحل
 رتي لحلا معامحلايلأطرتبحليل يهن.اسىتبحل  حلايلذيحليى  حلتنحلت

حل

حل

 
                                                           

حلاإلس تيا.ك ياحلاآلدا حلا رت احلالمسىياحلحمر ىحلب رتمحلايلعبياحل ى محلايلأطسحلب *
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 مقدمة:
ي  حلا معامحلايلأطرتععععبحلتنحلاس ا ععععي حل ايلد ا ىحلاع يًاحل رتعععع يرحلايلملحليي ىضحلارحلاس     حل اسهأي  حلب ععععكلحلىرث،حل
 دىاحليلي رت همحلت حل  ي احلال ىادحلايلذينحليي رت   حلت همحل يضععععرحل ييداحلى ثحلق  هتمحلى احلايليكي حلت حل ععععل  حلايل  لحل

حلش    محلب  ثحلايل   ةحلى احلملحلاس ك  ،حل ايلذيحليؤثىحلب   هحلس  رحلى احلاس   نيحل اسهأينيحل  ذاحلب   هحليؤديحل م
 ى احلاععإيهمحلايلأطرتععياحل ا عي رىياحل ا رتعع ياحل ايلصععإياحلب ععكلحلىرث،حل يلي حلتنحلشعع    محلبريلي تىحل ا تطر حل ععلطحل

،حل يضرحليل إل حل ا كيئر حلايل ثحل ايلص ا حلاسرتي ى،حلك رحليؤديحل محلايل    حلبريل ؤ حل ايلي رساحل اخنطرضحلايلً احلبريلأطس
يطب،حل  ذاحلب   هحليؤثىحلى احلكطرءةحلاس  محل  ايللضععععععععععبحل ت    حلايل  قر حلا عي رىياحل ى ثحلايل عععععععععع   حلبريلى ععععععععععرحلايلـ 
 ع دتعحليفحلايل  لحل   عععععععرهحلىأعحل قيرتعحلب   هحلبريل عععععععكلحلايلط ر حل اس    ،حل ايلذيحلي يألحلتنحلايلىكرئلحلالسعععععععرسعععععععياحليفحل

حلايل   ياحلايلعب يا.

يطبحليل لحلت   بحل  طر حلحلتنحل أرحليأيتحل ذاحلايل إىل يلييأر  حلت  عععععععع  حلا معامحلايلأطرتععععععععبحل ى قيعحلبريلى ععععععععرحلايلـ 
حلا  ىا حلايلي م .

 مشكلة البحث:
حلتي ًلحلت ك احلايل إىلحلاعرفحلمبإر يلاحلاإلعرباحلىنحلايليرترؤ  حلاآلتيا:

 ترحلترتي لحلايل    حلبر معامحلايلأطرتبحليل لحلت   ر حل  طر حلايلي م حلمب يأاحلزيلينت؟ .1
يطبحليل لحلت   ر حل  طر حلايلي م حلمب يأاحلزيلينت؟ترحلترتي لحلايل    حلبريلى رحلايل .2  ـ 
يطبحليل لحلت   ر حل  طر حلا  ىا حل .3  لحلت ع حلى قاحلا ت ر ياحلبنيحلـر ىةحلا معامحلايلأطرتبحل ترتي لحلايلى رحلايلـ 

حلايلي م حلمب يأاحلزيلينت؟

 أهداف البحث:
حليه فحلايل إىلحلاعرفحل م:

 بر معامحلايلأطرتب.ت ى احلايل كلحلايل رثحل ترتي لحلش   حلت   ر حل  طر حلا  ىا حلايلي م حل .1
يطب. .2  ت ى احلايل كلحلايل رثحل ترتي لحلش   حلت   ر حل  طر حلا  ىا حلايلي م حلبريلى رحلايلـ 
ت ى احل ذاحلكر حل أركحلى قاحلا ت ر ياحلبنيحلترتي لحلش   حلت   ر حل  طر حلا  ىا حلايلي م حلبر معامحلايلأطرتب،حل بنيحل .3

يطب. حلش    نحلبريلى رحلايلـ 
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 أهمية البحث:
حل .1 حلس اعهاحلا معامحلايلأطرتبحل ايلضل  حلايلأطرتياحل ايلياطي حلميكنحلا سيطردةحلتنحل يرئجحل ذا ايل إىل،حل اسيا اتهر

تأهر،حل ايل ق فحلى احلتصرد  ر،حل  س رهبرحلتنحل علحلتطرديهرحل بريليرفحلايل   ةحلى احلايل  رءحل الداءحلب كلحل ّ ر حليؤديحل
  محلحترتنيحلايل   ياحلايلي  ي يا.

يطبحلس   بحل  طر حلا  ىا حلايلي م .ق احلالحبرثحل ايل  اسر حلايلملحلتأر يلتحلت    حلا معامحلايلأطرتبحل ا .2  يلى رحلايلـ 
 يل رءحلايلض ءحل ت ىي حل اإر حلايل ىا حلبدر ىةحل ت    حل رثحليؤثىحلس  ًرحلى احلت   بحل  طر حلا  ىا حلايلي م حلتنحل .3

حل علحلحترتنيحلايل   ياحلايلي  ي ياحل ايلعب ياحلب كلحلىرث.

 حدود البحث:
  م حلمبىكلحلايلي م حلمب يأاحلزيلينت.اع  دحلاسكر يا:حلاقيصىحلت  يقحلايل إىلحلى احلت   بحل  طر حلا  ىا حلايلي .1
 ث.2018/2019اع  دحلايللتر يا:حلمتحلت  يقحلايل إىلحل   حلايل رثحلايل  اسب:حل .2
حلاع  دحلايل  ىيا:حلعي حلت   بحل  طر حلا  ىا حلايلي م حلمبىكلحلايلي م حلمب يأاحلزيلينت. .3

 اإلطار النظري

 :المبحث األول
 مفهوم االحتراق النفسي:

ي ىفحلا معامحلايلأطرتب:حل"بأ عحلمريلاحل رعاحلىنحلايلي بحلايل  ي حل  حلايلضلطحلايل صيب،حل ق حليك  حل طرتيرحل  حلب  يرحل
 طرتعععععيرً.حلم رحل  حلا رتعععععمحل ايل  لحلىردةحل حلييكيطر حلمب اعهاحلكلحلعه حلتطرع ،حليلكنحليلكلحل رقاحلم حلتأهر حلىأ حلحل–

حل(180:حلحل2002  ى". زيأبحلش ري،حلجتر زه،حل   حلا ي طتحل ذهحلاع  دحلتنحلشاصحل محل

ك رحلىّىفحل يضعععععععععرحلبأ ع:حل"مريلاحلتنحلا سعععععععععيألافحل  حلاإلهنركحلا  ط رفحل  حلايل ر طبحل ايلطرتعععععععععي يل عبحل ا رتععععععععع بحل
    ا حلا  ي رثحلبريلأر حل ا  رتععإر حلايلأطرتععب،حل ا  طصععر حلىنحلايلذا حل اآل ىينحل ايل عع   حلب  ثحلا  تير حل ال م،حل

يلىغ احليفحل داءحل ى ر حلكًريةحليفحل قتحلقصعععريحل   صحل كًىةحلالم ثحلاسلىداحل   صحلالداءحل ى ثحلايلى عععرحلىنحلاإلجنرزحل ا
برإلم ر ،حل  ي  حلايل لميا،حل ايليأ حل ى ثحلاس ر ةحلبرتععععععع بحلكًىةحلت ريلبحلايل  لحل ايلي ىضحلاسرتعععععععي ىحلايل ا  ياحل ايل ععععععع   حل

حل(153حل:2004يلضل  حلاعيرةحلاساي طا." ىً ر حل تي ن،حل
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 مصادر االحتراق النفسي:
حليل معامحلايلأطرتبحلى ةحلتصرد حل تنحلبيأهر:

 صرد حلايل رئ يا.اس .1
 ايلضل  حلاسهأياحلاسي   احلبرسهأا. .2
  س   حلايلي رتلحل  حل س   حلايليكي حلايل اصبحلت حلايلضل  حلايلأطرتيا. .3
حلا معامحل .4 حلتنحلـه   حلعي ًر حليعتبحلىأهر حل تر حلايلضل  حلايلأطرتيا حل تي ًلحليفحلايليكي حلت حلتصرد  حلايلي رتل، تهر ة

حل(184حل:2002زيأبحلش ري،حل حلايلأطرتب.

 ذاحل تؤك حلب ضحلايل  اسر حلى احل  حل أركحلى قاحلبنيحلايلضل  حلايلأطرتياحل ا معامحلايلأطرتبحل بنيحلمسر حل
(حل ع دحلى قاحلبنيحل د اكحلاسيط قنيحلى  يرحليل ضل  حلايلأطرتياحل ا معامحل1990ايل اصيا.حل   حل ع حلايلرت رد ينحل 

ترتي لحلمساحلايل  ق،حلحلايلأطرتبحلدا لحلمدىةحلايل  اساحل بنيحل صرئصحلايل اصياحلتًلحلت  يىحلايلذا ،حل عهاحلايلض ط،
حل مريلاحلايل  ق.

حل(حل محل ع دحلتأثريحليلضعععععععععععل  حلايل  لحلى احلا  ط ر  حلايلأطرتعععععععععععياحلايلرتععععععععععع ي احليل طىد،حل1990 ت اعععععععععععلحلبرتععععععععععع رحل 
حل(حل ع دحلى قاحلا ت ر ياحلدايلاحلبنيحلاس   ةحلى احلحت لحل1994قحل ا  لىرج،حل اكي ع حلى  حلايل رسعطحل كريللضعبحل ايل  

حلايلذا .حلريلأطس،حلايل صععععععععععععععربيا،حلا   رتععععععععععععععر يا،حلت  يىحلايلضععععععععععععععل  حلايلأطرتععععععععععععععياحل بنيحلتيلريا حلايل ععععععععععععععاصععععععععععععععيا،حلايلً احلب
حل(169-168حل:2004ىً ر حل تي ن،حل 

 أبعاد االحتراق النفسي:
حلييك  حلا معامحلايلأطرتبحلتنحلث ثاحل ب ردحل  ب:

 :حل   حلا ي ردحل اسيألافحلاس   نيحل ه  محل   ر همحلايلذيحلكر  احليي ي   حلبعحليفحلايلرتربق.اإلجهاد االنفعالي .1
 يي ًلحليفحلش   حلاس   نيحل ايل رت نيحلبرإلم ر حل  هنمحلغريحلقرد ينحلى احل داءحل اع رهتمحل:حلنقص الشعور باإلنجاز .2

  ايل يرثحلمبرتؤ يليرهتمحلبرسرتي لحلاس    .
:حل   حلمريلاحلاس   نيحل ايل رت نيحلايلذينحلتي يل حليل يهمحلت اق حلس  ياحلجترهحلايل   ءحلحبيىلحليي رت   حلت همحلتبلد المشاعر .3

حل(190:حل2002زيأبحلش ري،حل    رتر يا.كأهنمحلب   حل
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 التوّحـــــد: المبحث الثاني
 مفهوم التوّحد:

ي ىفحلايلي م :حلبأ عحل ىرقاحلمنرئياحلت   ياحلتيضححلق لحلايلً ثحلسأ ا حلال محلتنحلى ىحلايل طل،حل تي يلحلب ص  حليفحل
حل  سرتاحلتص طا،حلايلي حل ت ي ة. حلتيكى ة حلايلي م ينيحلي    حلس  كير حلمن يا حل ال ىاد طرىلحلا عي رىبحل ا تصر ،

حل(23:حل2011ايل ىبيين،حل ايلرتي حل

يطبحليفحلاسخحلملحليصلحلايل  محلب  حليليإ ي حل83حل:2008 ي ىفحلىصرثحلايلأ ىحل  (حلايلي م حلى احل  ع:حل"  لحلـ 
 س ربعحلب قا،حل يدهىحل   حلايلرتأ ا حلال محلتنحلى ىحلايل طل،حل مييرزحلب ص  حل تأ ىحليفحلايلأ  حلا عي رىب،حل اإلدا ي،حل

حل ايلي االحلت حلاآل ىين.

 أسباب التوّحد:
يأيا:حليىع حلم  ثحلايلي م حل محل ع دحل  لحل  اثب،حل أكًىحلايل إ ثحلت ريحل محل ع دحلىرتلحلعيينحلذيحلايل  اتلحلا  .1

تأثريحلت رشىحليفحلاإلارباحلهبذاحلا   ىا ،حلميىلحلتلدادحل رت احلاإلارباحلبنيحلايلي ائمحلاسي رب احل تنحلب يضاحل ام ة(حل كًىحل
 (28:حل2006خمي طيني(.  ائ حلى ردي،حلتنحلايلي ائمحلال  ياحل تنحلب يضينيحل

اتلحلاسأرىيا:حل شر  حلايل  ي حلتنحلايل  اسر حل محل ع دحل  لحليفحلا هرزحلاسأرىب،حل ريل  اتلحلا يأياحل كذيلكحلشذ ذا حلايل  حل .2
 (24:حل2011ايلي م يني.  سرتاحلتص طاحل ايلرتي حلايل ىبيين،حليفحلتأد تاحلاسأرىاحلت ى ةحليل لحل

،حل ايلطصحلا  ا يحل  ـهىحلايل  اتلحلايل ص يا:حلايلأرت احلايلك ريةحلتنحلايلليردةحليفحلاعدمحلم ثتحليفحلكلحلتنحلايلطصحلايل ط ي .3
ايلطإصحلايل صيبحليلأل طر حلايلذينحلي ر   حلتنحلايلي م حلاخنطر رحليفحلت    حل خحلايل ثحللعلاءحلاسخحلايلملحلحتي يحلى احل
ايلطصحلا  ا يحلممرحليؤثىحلى احلايل  قر حلا عي رىياحل ا سيدرباحلايلرت ياحل ايل لا،حل ترحلبرقبحلالىىاضحل يي يل حل ييداحل

 (59:حل2007حل.  ىتنيحلق ب،ا  ىا حليفحلايلطصحلالترتب
حليفحلتردةحلمحضحلااىت  ر ي يكحليفحلايل كلحلايلأارىبحل .4 ى اتلحلكي يرئياحلمي يا:حلايل  ي حلتنحلايل  اسر حلبيأتحلا تطرىًر

  ذهحلاسردةحل بحلايلأيرجحلايلىئيسحلليضحلايل  ترتني،حلممرحلي ريحل محلامي ر  حلا تطر حلترتي لحلايل  ترتنيحليفحلتخحلال طر حل
حلا تطر حلترتي لحلايلرتري ت حل  نيحليفحلدثحلث ىلحلال طر حلايلي م يني،حل يلكنحل ذاحلا  تطر حليليسحلاسصربني،حل كذيلكحل يضًر

ت ص  احلى يهم،حل ذحل  عحلي ع حل يضرحليفحلال طر حلاسيا طنيحلى  يرحلب   حلا  ىابر حلذات ياحل ى احلايل كسحلتنحلا تطر حل
حلال طر حل حلث ىل حليف حلبرسخ حلايلأارىب حلايلرترئل حليف حلايلرتري ت  ني حلترتي ل حليف حلاخنطر ًر حلجت  حلايل ث حليف ايلرتري ت  ني

 (58:حل2007. احم  حلاسه ي،حل ينيايلي م
ايلي  ثحلايل يئب:حلث يتحلى قاحلاإلارباحلبريلي م حلكأييداحليل ي  ثحلايل يئبحلب  ضحلايلكي ر ير ،حل تىكيلا حلتىتط احلتنحلاا اءحل .5

 اس   ءحلبريللئ قحل ايلكردي ثحليفحل  ياحلكريليط   يرحلا ت  تحلمب    حلتىتط احلتنحلايلي م .



  
 

  أ. علي منصور بن زيد   حد بمدينة زليتناالحتراق النفسي وعالقته بالرضا الوظيفي لدى معلمات أطفال التو 
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حل .6 حلاقع  حل1998(ايل  رقري: ،(Wakefidleحلحل حل ذاحلا ت ر  حل ي لز حلايلً ثب، حلايلي  يم حل  راا حلبريلي  ي ا اإلاربا
(حلت  ي رحلق لحلب  غحلايل طلحلايل رتني،حلك رحل41ا  عاضحلزيردةحلايلي  ي ر حلايلملحلت  احليلأل طر حل محل  حل ا تحل محل 

  حل ع دحل رت احلىريلياحلتنحلاس رد حلايلً ي احلدا لحلعرتمحلال طر حلاسصربنيحلبريلي م حل ايلملحل بحلتنحلتصرد حلبيئياحل تنحل
 ايل  رمر حل ى تحلدى رحلق يرحليل طى يا.حل  أهر

اخل ىحل اسا  ا :حلا ي تحلت ر  حلم يًاحلب ا حلتي زتاحلايلكإ  حلا يينحل ايلي م حل رلثيأ  حلت ى فحلى احل  عحل .7
 س بحليلإلارباحلق لحلايل  دةحليل دهرزحلايل صيبحلاسىكلي،حل ي   حل  عحلتنحلاس    حل  حلتي ق حلزيردةحلخمر ىحلاإلارباحلبريلي م .

(حل محلا ت ر حلايلي  نيحلالت يحل ثأرءحلاع لحلبإارباحلايل طلحل2002جحلد اساحل  ي ي نحل   ى  ،حلايلي  ني:حلا يهتحل يرئ .8
 بريلي م .

 ارباحلالثحلبرلتىاضحلاس  يا:حل   إتحلب ضحلايل  اسر حلبأ حلالىىاضحلايلملحل ىا رحليفحلال طر حلاسصربنيحلبر  ىا حل .9
دثحلال طر حلاسصربنيحلبريلي م حلحلايل ي حلايلي م يحلتنحلاحملي لحل  حلتك  حل رجتاحلىنحلايل   ل،حلميىلحل   ححل  حلىيأر 

حلالعرترثحل حل  حل ذه حل اس ك ا حلى  تر حلشرئ ير ، حلتيطرىلحلت حلبى تنيحلاع يبحل مهر حلتضردة حل عرترث  ـهى حل ع د
اسضردةحلايلملحلتيطرىلحلت حل ذهحلايلأل تيأر حل ايل   لحل مبرحلتي  حلاعرعلحلايل ت يحلايل ترغبحلبضمحل ذهحلت حلايلرت  ثحلتًلحل

ال طر حلميكنحل  حلت ألحلاسخحلتنحل   حلاعرعلحلايل ت يحلايل ترغبحلايليريلطاحلترت  احلحلايللئ قحل  حلاسردةحلاعر داحليفحلحتصيأر 
 (277-276:حل2006. ك ثىحلىرت يا،حلت طرحلخل يرحلاسخ

 أعراض التوّحد:
تعا  حلبنيحلايل رتيطحل ايل  ي ،حل  حل  عحليفحلعي حلترتي يرتعحلحلبريلىغمحلتنحل ع دحلترتي ير حلاذاحلا   ىا حلايلأ رئب
حليلعحل صرئصحل ا إاحلتي يلحلبعحلعي حلاعر  حل تأهر:

 ا  باحلايلي اال. .1
 ا  ىا حلايليطرىلحلا عي رىب. .2
 ايلرت  كير حلايلأ  ياحلاسيكى ة. .3
   صحلا  ي رهحل ترحليعتبحلى يعحلتنحلىدلحليفحلايل لاحل ايلأ  حلا عي رىب. .4
حل ا حلايل  ب.ايل دلحلىنحلايليطكريحل اكيرتر حلتهر .5

حلمثحليي امحلـه  حلالىىاضحلال ىلحل  مههر:

حلتأ ىحلايل لاحل ايلك ثحل   صحليفحلايلي االحل ايليطرىلحلا عي رىبحل ايلرت  كحلايلأ  بحل ايليكىا ي.

 تنحلالىىاضحلايل رئ احل   ىا حلايلي م حل ايلملحلتدهىحلع ياحل ا إاحلسنحلي ريشحلال طر حلاسصربنيحلبعحل  رااحل
حلي ب:حلب  حلهنرياحلايلرتأاحلال محلتنحلايل  ىحلتر
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
55 

  حليرت محلى احل م حل  حلي ألحلايليطرترحلسنحلحير  حلذيلكحلت ع. -
 ي   حلايل طلحل كأ عحلي يشحليفحلىرملحل رص. -
  حلحير  حلايليطرىلحل  حلايلي االحليلطديرحل  حلغريحليلطدب. -
 يأرتإبحلتنحلبنيحلاآل ىينحل يي  ق حلدا لحلذاتع. -
  حليهيمحلبريل ُّ بحلايلملحليهيمحلبعحلقى رءهحلتنحلال طر حلايل رديني. -
  رت ب.ييدأبحلا تصر حلا -
 يطي  حلايلي  ي حلسرحليط  عحلال طر حلاآل ى  حلتنحلايل ردينيحل  حلحيركيهم. -
 ق حليطضلحلايل طلحليل  رحلت يأاحل يكىهحليل  رحل  ىل. -
  ي مظحلدائ رحلى احلال طر حلاسصربنيحلبر  ىا حلايلي م حل  صحلش ي حليفحلمن حلاسهر ا حلاس ى يا. -
ق حلت إقحلهبمحلالذل،حل ي ي   حلايلي ىضحلارحلاسىةحلت  حل حلي أل  حلىنحل مرترسهمحلبرلمل،حل  حليطى  حلتنحلاسار ىحلايلملحل -

 ال ىلحلى احلايلىغمحلتنحلال ىا حلايلملحلت إقحلهبمحلكلحلتىة.
  حليُ     حلى احلتنحلحير  حلاميضرهنم،حل يى ض  حلاس  طاحل  حلاس ى ا. -
ت  بحلايل ع ا حلميىلحليضإكحل  حلي كبحلد  حلس بحل ا ح،حل  حليُدهىحل   رحليفحلت اق حلاخل ى،حلبيأ رحلي   حل رئطرحل -

حل(41-40حل:2004 ى ءحل بىا يم،حلتنحل شيرءحل  حل م اثحلغريحلتؤذياحل  حلتًريحل   رً.حل

 :الدراسات السابقة
 (2016. دراسة عماد العرايضة )1

هت فحل ذهحلايل  اسععععاحل محلت ى احلترتععععي لحلا معامحلايلأطرتععععبحلس   بحلايلعبياحلاخلراععععاحلبرس  كاحلايل ىبياحلايلرتعععع  ديا،حل
ثحل  قحل2014-2013(حلت   رحل   حلايل رثحلايل  اسععععععععععععععب:حل32تنحل حل ى قيهرحلب  ضحلاسيلريا ،حل تك  تحلايل يأا

ت ير حليل معامحلايلأطرتعععععععبحلتنحل ى ادحلايل رمىل،حلميىلحل شعععععععر  حلايلأيرئجحل محل  حلت   بحلايلعبياحلاخلراعععععععاحلي ر   حلتنحل
حلا معامحلايلأطرتبحلمبرتي لحلتي سط.

صحل اسىم احل  شععععععععر  حل محلى ثحل ع دحل ى محلذا حلد يلاحل مصععععععععرئياحلت للحلسيلريا حلاخلألةحلايلي  يرتععععععععياحل ايلياصعععععععع
حلايل  اسياحل ى دحلايل   حليفحلايلطصل.

  



  
 

  أ. علي منصور بن زيد   حد بمدينة زليتناالحتراق النفسي وعالقته بالرضا الوظيفي لدى معلمات أطفال التو 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (:2010. دراسة سعيد القريوتي )2
اسعععيه  تحلايل  اسعععاحلايلي ىفحلى احلترتعععي ير حلا معامحلايلأطرتعععبحليل لحلت   ر حلايلي تيذحلذ يحلاععع  بر حلايلي  محل
ياحليفحلسععع  أاحلى ر ،حل ت لحلا ي فحل ذهحلاسرتعععي ير حلبأرًءحلى احلايلياصعععص،حل اسؤ لحلايل  اسعععب،حل اعريلاحلا عي رى

يل     ر ،حلبرإل ععععععععر احل محلايلك عععععععع حلى احلايل  قاحلبنيحلا معامحلايلأطرتععععععععبحل كلحلتنحلاخلألةحلايلي  يرتععععععععيا،حل ايل   ا حل
(حلت   احلتنحل200ايلي  ي ياحليل     ر ،حل اسرتععععععععععععي ير حلا قيصععععععععععععردياحليل   حلاس  سععععععععععععا،حل ق حلتك  تحلايل يأاحلتنحل 

ت ير حلترسععععع  حل عركرتععععع  حلحلت   ر حلاع  احلال محلتنحلايلي  يمحلالسعععععرسعععععبحليلرتععععع  أاحلى ر ،حلاسعععععيا ثحلايل رمىل
حليل معامحلايلأطرتبحلبأب ردهحلايلً ثاحلاإلعهردحلا  ط رف،حل ت   حلايل    ،حل   صحلاإلجنرز.

 شر  حلايلأيرئجحل محل ع دحلترتي لحلتأاطضحلتنحلا معامحلايلأطرتبحليل لحلىيأاحلايل  اساحل   حلترتي ير حلا معامحل
 يلصعراحلمح احلايل كريل  ي  حلت ر  احلا ي طتحلبر ي فحلايلياصعصحل يلصعراحلايلياصعصعر حلايل   يا(حل اسؤ لحلايل  اسعبحل

حب  احلايل ب  ثحلايل رف(،حلبيأ رحلملحلت ع حل ى محلدايلاحل مصععععععععععععرئيرحلت للحليل إريلاحلا عي رىياحليل     ا،حلك رحلديلتحلايلأيرئجحل
ى احل  حلعي حل ب ردحلا معامحليل لحلاس   ر حلتىتط حلك  رحلاخنطضحلاسرتعععي لحلا قيصعععرديحليل   حلاس  سعععا،حلبيأ رحلملحل

حلا معامحلبرخلألةحلايلي  يرتياحل ايل   ا حلايلي  ي يا.حلت ع حلى قاحلس دمحل ب رد

 (:2007. دراسة محمد الزيدوي )3
   تحل ذهحلايل  اساحل محلايلك  حلىنحلـر ىةحلايلضلطحلايلأطرتبحل ا معامحلايلأطرتبحليل لحلت   بحلايلعبياحلاخلرااحل

ياحليفحل ق يمحلا أ  حل ى قيهرحلب  ضحلاسيلريا حلايل مي غىا ياحلكر أسحل ايل  ىحل اعريلاحلا عي رىياحل حل اخلألةحلايلي  يرتعععععععععععععع
حل اسؤ لحلايل   ب.

(حلت  محل ت   احلا يري احلب ىي احلى عععععععععع ائياحلتنحلت ا  حلعأ  حلال د حل110 اشععععععععععي  تحلىيأاحلايل  اسععععععععععاحلى احل 
حلث.2004-2003   حلايلطصلحلايل  اسبحلايلًرينحلتنحلايل رثحلايل  اسبحل

ب،حلميىلحلتض نحل يليإ يقحل   افحلايل  اساحلمتتحلت رب احل  ىادحلايل يأا،حلمثحل  قحلت ير حلترس  حليل معامحلايلأطرت
حل(حل  ىة.22ث ثاحل ب ردحلت زىاحلى احل 

 ق حل شعععر  حل يرئجحلايل  اسعععاحل محل  حلت   بحلايلعبياحلاخلراعععاحليفحلعأ  حلال د حلي ر   حلتنحلترتعععي ير حلخمي طاحلتنحل
حلايلضل  حلايلأطرتياحل ا معامحلايلأطرتبحلتىا متحلتنحلاسي سطحل محلايل رف.

آلتيا:حلق احلايل  لحلايل ععهىي،حل ايلأل رتجحلايل  اسععبحل  شععر  حل محل  حل كًىحلتصععرد حلايلضععل  حل بحلاسىت  احلبرلب ردحلا
اس يض،حل اس عععركلحلايلرتععع  كياحل ايل  قر حلت حلاإلدا ة،حل ى ثحل ع دحلايليرتعععهي  حلاس  سعععيا،حل زيردةحلى دحلايل   حليفحل
حلايلص ،حل ى ثحل ع دحلم ا لحلترديا،حل ى ثحلت ر  حلايللت ء،حل ايل  قر حلت حلايل   ،حل  دىةحلاجملي  حلاسي  ياحليل ي  يم.



 
 

 

 2019 وليوي( 2العدد ) (3)المجلد   مجلة المنتدى األكاديمي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  اسعععععاحل محل  حلاس   نيحلكر  احلي ر   حلتنحلاإلعهردحلا  ط رفحل كًىحلتنحلاس   ر ،حلكذيلكحلكر تحلك رحل شعععععر  حلايل
 أركحل ى محلذا حلد يلاحل مصععرئياحلت للحلسيلريحلسععأ ا حلاخلألةحليفحلب  حلت   حلايل عع   حل شعع تعحليلصععراحلاس   ني،حلكذيلكحل

حل  حلبرإلجنرز.كر تحل أركحل ى محلذا حلد يلاحل مصرئياحلت للحلسيلريحلايل  لحلايل هىيحليفحلب  حل  صحلايل  

 (:2007. دراسة أنور العزاوي وأياد يحيى )4
   تحل ذهحلايل  اسعععاحل محلايلي ىفحلى احلترتعععي لحلايل ععع   حلبر معامحلايلأطسحليل لحلت   ر حلايلصعععط فحلاخلراعععا،حل
 كذيلكحلايلي ىفحلى احلت أ ياحلايلطى محليفحلترتي لحلايل    حلبر معامحلايلأطرتبحلت  رحليل  يلريا حلاآلتيا:حل اسؤ لحلايل   بحل

حلاعريلاحلا عي رىيا(.حل–اخل تاحلسأ ا حلحل–

(حلت   احلت زىنيحلى احلاس ا  حلا بي ائياحلاس ععع  يلاحلبأدرثحلايلعبياحلاخلراعععاحلمتًلحلخمي  حلاسأر قحل47مش تحلايل يأاحل 
حل(حليل معامحلايلأطرتب.1996يفحلت يأاحلاس ال،حل ترحل داةحلايل إىلحلاسرتيا تاحل كر تحلت ير حلشىيأكحل 

 حلايلأيرئجحلىنحل ع دحلترتععي لحلتنحلايل عع   حلبر معامحلايلأطرتععبحلقرثحلايل رمًر حلبرسععياىاجحلايلصعع محل ايلً ر حل  سععطىحل
(حل96(حلد عاحلت ر  حليل  ي سطحلايلطى بحليل   ير حلايل ريلغحل 93.38يل لحلت   ر حلايلصط فحلاخلرااحلمبي سطحلب غحل 

حلد عاحل يلكأعحلملحليكنحلدا حل مصرئيرً.

 حلاخل تا،حلاعريلاحلك رحلملحلتدهىحلايلأيرئجحل ع دحل ى محلذا حلد يلاحلت أ ياحليفحلتيلريا حلاسؤ لحلايل   ب،حلى دحلسعععأ ا
(حل ق حلت كسحل45(حل ب  عاحلمىياحل 0.05ا عي رىياحل ذيلكحلبرسعععععععععععيا اثحلا  ي ر حلايليرئبحلىأ حلترتعععععععععععي لحلد يلاحل 

حل ذهحلايلأيرئجحلمريلاحلتنحلاسيلحل  حلا جترهحلاإلجيريبحليل لحلاس   ر حليل   لحلت حلايلي تي حلتنحلذ يحلايلطئر حلاخلراا.

 (:2001. دراسة خولة يحيى ورنا حامد )5
 محلايلي ىفحلى احلتصعععععععععرد حلا معامحليل لحلت   بحلايل   احلاس  قنيحلى  يرحليفحلايلي ن،حل  ي رحل ذاحل   تحلايل  اسعععععععععاحل

كر تحل أركحل ى محليفحل ذهحلاسصععععععععرد حلت للحل محلتيلريا حلعأسحلاس  م،حل تؤ  عحلايل   ب،حل سععععععععأ ا حل ألتع،حل د عاحل
حل ىرقاحلايل   ا.

تنحلجمي  حلايل  اسععععععاحلايلك بحلايلذيحل(حلت   رً،حل  محلتنحلاسععععععيدرب احللداةحلايل  اسععععععاحل42تأيلطتحلىيأاحلايل  اسععععععاحلتنحل 
حل(حلت   رً.45تأيل حلتنحل 

ت اعع تحل يرئجحلايل  اسععاحل محل  حلتصععرد حلا معامحلايلأطرتععبحليل لحلت   بحلايل   احلاس  قنيحلى  يرحليفحلايلي نحلكر ت:حل
ى فحلايل  ل. حل صرئصحلايل   ا،حلـ 

يل    م،حلبيأ رحلملحليدهىحلترتععععي لحلميكنحلاىي ر هحلتصعععع  احليل معامحلايلأطرتععععبحلى احلب  يحلاخلصععععرئصحلايل ععععاصععععياحل
حل اإلدا ةحل ايللت ء.



  
 

  أ. علي منصور بن زيد   حد بمدينة زليتناالحتراق النفسي وعالقته بالرضا الوظيفي لدى معلمات أطفال التو 
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ك رحل شععععععععر  حل يرئجحلايل  اسععععععععاحل  عحل حلت ع حل ى محليفحلتصععععععععرد حلا معامحلايلأطرتععععععععبحلت للحل محلتيلريا حلا أس،حل
حل اسؤ لحلايل   بحليل    م،حل سأ ا حل ألةحلاس  م.

بيأ رحل ع  حل ى محليفحلتصعععرد حلا معامحلايلأطرتعععبحلت للحل محلتيلريحلد عاحل ىرقاحلايل   ا،حلميىلحلازداد حلتصعععرد حل
عامحلايلأطرتعععععععععبحليل لحلت   بحلايل   احلذ يحلاإلىرقاحلايل   ياحلايل ععععععععع ي ة،حل ذيلكحلى احلكلحلتنحلب  حلـى فحلايل  ل،حلا م

حل  صرئصحلايل   ا،حل اإلدا ةحل ايللت ء.

 ملحلتدهىحل ى محليفحلتصعععععععرد حلا معامحلايلأطرتعععععععبحلت للحل محلتيلريحلد عاحل ىرقاحلايل   احلبريلأرتععععععع احليل   حلاخلصعععععععرئصحل
حلايل اصياحليل    م.

 تعقيب:
 ىاضحلايل  اسر حلايلرترب احل  حلت د هرحلا يمحلبريلي ىفحلى احلتصرد حل ترتي لحلا معامحلي مظحلتنحل   حلاسي

حلايلأطرتبحليل لحلت   بحل  طر حلا  ىا حلايلي م حلميىلحلت ريأتحليفحل يرئدهر.

 ي مظحل   ةحلايل  اسر حلايلملحل عىيتحلى احلايل يئاحلايل ي ياحلبصطاحلىرتاحل ى احلايل يئاحلاحمل ياحلبصطاحل رااحلميىلحلتأ  حل
يطبحلس   بحل  طر حلا  ىا حلايلي م حلمب يأاحل مهياحلايل  اساحلاعريلياحليفحل تأر ارحليل معامحلايلأطرتبحل ى قيعحلبريلى رحلايلـ 

حلزيلينت.

 إجراءات البحث:
حلتأهجحلايل إىل:

اسععععععععععععيا ثحلايل رمىلحلاسأهجحلايل اععععععععععععطبحلايلذيحليهيمحلب  اسععععععععععععاحلايل ير ر حلاسي   احلمبدي  حلايل إىلحلب صعععععععععععع حلجت ي حل
حل تطرتري ر،حل تنحلمثحلاخلى جحلبي اير حل ت عمر حلعلحلاس ك ا.اس   تر حل اع رئقحلايلملحلميكنحل ي رحلب  حلحت ي هرحل

 البحث:وعينة مجتمع 
قرثحلايل رمىلحلب  اسععععععععععععععاحلاجملي  حلبأك  عحل اسي ًلحلمب   ر حل  طر حلا عععععععععععععع ىا حلايلي م حلمبىكلحلايلي م حلمب يأاحلزيلينتحل

حلث(.2019-2018(حل   حلايل رثحلايل  اسبحل %100(حلت   احل بأرت احلتئ ياحل 17 ايل ريلغحلى د نحل 

 ث:أداة البح
يطبحليلعععع  اتبحل     حل اسيا ثحلايل رمىلحلت ير حل ترس  حل عركرت  (حليل معامحلايلأطرتبحل ت ير حلايلى رحلايلـ 

حل(.2013   ى  :حل
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 تطبيق األداة:
حلمتحلت  يقحل داةحلايل إىلحلبي زي حلا سي ير حلى احلجمي  حلايل إىلحلبأك  ع.

 عينة البحث:
تىا متحل ألاهتنحليفحلايل  لحلت حلحل(حلت   ا17تك  تحلىيأاحلايل إىلحلتنحلت   ر حل  طر حلايلي م حل ب غحلى د نحل 

(حلتأهنحل%23.5(حلتأهنحلحي  نحلتؤ   حلعرت يا،حل حل %76.5سعععأ ا ،حل   طر حلايلي م حلتنحلسعععأينيحل محلسعععتحل
(حلغريحلتيل عر حل%64.7(،حلت ربلحل %35.3حي  نحلتؤ   حلد  حلا رت يا،حلاسيل عر حلتأهنحلت  غحل رتععععععععع يهنحل 

حلك رحل  حلت نيحليفحلايل كلحلايليرف:

 

 
 

 البحث وفقا لمتغيري الحالة االجتماعية والمستوى التعليمي( توزيع عينة 1شكل )
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 وسيلة جمع البيانات: 
حلتك  تحل داةحلايل إىلحلتنحلقرت نيحل ئيرتني:

  ًا(،حلاسؤ لحلايل   ب،حلى دحلسأ ا حلاخلألة،حلاعريلاحل-اسي ر ةحلايل ير ر حلايل اصيا:حل تض أتحلتيلريا حلا أسحل ذكى -1
 ا عي رىيا

 ى ر ة.(حل22ت ير حلا معامحلايلأطرتبحل تك  حلتنحل  -2

يطبحل تك  حلتنحل حل -3 تنحلايل أ دحلت  إاحلحلاحًل(حل ب ردحلكلحلب  حلييض نحلى د6(حلى ر ةحلت زىاحلى احل 36ت ير حلايلى رحلايلـ 
حليفحلا    حلايليرف:

 .( توزيع بنود مقياس الرضا الوظيفي1جدول )

 أرقام العبارات البعــــــد
 6-1 طبيعة العمل

 12-7 الراتب
 18-13 الترقية

 24-19 العالقة مع المدير
 30-25 العالقة مع الزمالء
 36-31 المكانة االجتماعية

 التنقيط على أساس البدائل:

 أوال: مقياس االحتراق النفسي:
بأ حليفحل  ءحلت ير حلس رىبحلحل تيمحلاإلعرباحلى احلى ر ا حلاس ير حلب   حلايل  تاحلحتتحلايل  يلحلاسأرسبحليلكل

حلمثحلت زي حلب ائلحلاإلعرباحلى يعحلك رحل بحلت  إاحليفحلا    حلايليرف:حلايلي  يج

 ( تنقيط على أساس بدائل إجابة مقياس االحتراق النفسي2) جدول

ال أعاني 
 مطلقا

مرات قليلة 
 بالسنة

مرات قليلة 
 بالشهر

مرات قليلة 
 كل أسبوع

مرة في كل 
 أسبوع

مرات قليلة 
 باألسبوع

 كل يوم

0 1 2 3 4 5 6 
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(حلك ي سطحل ى بحلس ى احلش   حل  ىادحلايل يأاحلبر معامحلايلأطرتبحل3ايلعتيلحلايلرتربقحلسييمحلاىي ردحلايل  عاحل حلبأرءحلى ا
(حلك ي سطحل ى بحلس ى احل66تنحلى تعحلىأ حلايليإ يلحلايل اطبحليل  ر ا حلاس ير ،حلك رحلسييمحلا ىي ردحلى احلايل  عاحل 

(حلى ر ةحلتضى باحل22اس ير حلحيي يحلى احل ش   حل  ىادحلايل يأاحلبر معامحلايلأطرتبحلتنحلى تعحليل   ير حلككلحلبرىي ر حل  حل
حل.حل سييمحلتطرتريحل يرئجحلايل  ر ا حل اس ير حلككلحلكريليرف:3يفحلايل  عاحل

سي يألحل  ىادحلايل يأاحلي ر   حلتنحلا معامحلايلأطرتبحلب  عاحلتي س احل ذاحلكر حلتي سطحلايل  ر ةحل  حلاس ير حلي ع حلتنحل .1
 (.0.05ترتي لحلد يلاحل اسي سطحلايلطى بحلحبيىلحلملحليدهىحل ىقرحلدا حل مصرئيرحلىأ حل

حل  حلاس ير حليلي حلتنحل .2 سي يألحل  حل  ىادحلايل يأاحلي ر   حلتنحلا معامحلايلأطرتبحلب  عاحلىريلياحل ذاحلكر حلتي سطحلايل  ر ة
 (.0.05اسي سطحلايلطى بحلحبيىلحليدهىحل ىقرحلدا حل مصرئيرحلىأ حلترتي لحلد يلاحل 

احلكر حلتي سطحلايل  ر ةحل  حلاس ير حلي لحلىنحلسي يألحل  حل  ىادحلايل يأاحلي ر   حلتنحلا معامحلايلأطرتبحلب  عاحلتأاطضاحل ذ .3
 (.0.05اسي سطحلايلطى بحلحبيىلحليدهىحل ىقرحلدا حل مصرئيرحلىأ حلترتي لحلد يلاحل 

 ثانياً: مقياس الرضا الوظيفي
 تيمحلاإلعرباحلى احلى ر ا حلاس ير حلب   حلايل  تاحلحتتحلايل  يلحلاسأرسبحليلكلحلبأ حليفحل  ءحلت ير حلمخرسبحل

حلاحلى يعحلك رحل بحلت  إاحليفحلا    حلايليرف:ايلي  يجحلمثحلت زي حلب ائلحلاإلعرب

 ( تنقيط على أساس بدائل إجابة مقياس الرضا الوظيفي وأبعاده3) جدول

 دائماً  غالباً  أحياناً  نادراً  أبداً 
0 1 2 3 4 

حل

يطبحل2بأرًءحلى احلايلعتيلحلايلرتربقحلسييمحلاىي ردحلايل  عاحل  (حلك ي سطحل ى بحلس ى احلش   حل  ىادحلايل يأاحلبريلى رحلايلـ 
(حل12ى تعحلىأ حلايليإ يلحلايل اطبحليل  ر ا حلكلحلب  حلتنحل ب ردحلاس ير ،حلك رحلسييمحلا ىي ردحلى احلايل  عاحل تنحل

يطبحلتنحلى تعحلم  حلكلحلب  حلتنحل ب ردحلاس ير حلايلرتتحلبرىي ر حل ك ي سطحل ى بحلس ى احلش   حل  ىادحلايل يأاحلبريلى رحلايلـ 
 يرئجحلايل  ر ا حل الب ردحلى احلايلأإ حلحل(.حل سييمحلتطرتري2(حلى ر ا حلتضى باحليفحلايل  عاحل 6  حلكلحلب  حلحيي يحلى احل 

حلايليرف:

يطبحلم  حلايل   حلب  عاحلتي س احل ذاحلكر حلتي سطحلايل  ر ةحل  حلاس ير حلي ع حل .1 سي يألحل  ىادحلايل يأاحلي  ى  حلبريلى رحلايلـ 
 (.0.05تنحلاسي سطحلايلطى بحلحبيىلحلملحليدهىحل ىقرحلدا حل مصرئيرحلىأ حلترتي لحلد يلاحل 



  
 

  أ. علي منصور بن زيد   حد بمدينة زليتناالحتراق النفسي وعالقته بالرضا الوظيفي لدى معلمات أطفال التو 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يطبحلم  حلايل   حلب  عاحلىريلياحل ذاحلكر حلتي سطحلايل  ر ةحل  سي يألحل  ىادحلايل يأاحلي  ى  حل .2 اس ير حليلي حلتنحلحلبريلى رحلايلـ 
 (.0.05حبيىلحليدهىحل ىقرحلدا حل مصرئيرحلىأ حلترتي لحلد يلاحل حلاسي سطحلايلطى ب

يطبحلم  حلايل   حلب  عاحل ذاحلكر حلتي سطحلايل  ر ةحل  حلاس ير حلي لحلتنحلاسي سطحل .3 سي يألحل  ىادحلايل يأاحلي  ى  حلبريلى رحلايلـ 
حل(.0.05طى بحلحبيىلحليدهىحل ىقرحلداً حل مصرئيرحلىأ حلترتي لحلد يلاحل ايل

 مؤشرات صدق وثبات أدوات البحث:
يل يأك حلتنحلا محل داةحلايل إىلحلمتحلاسيا اثحلايلص محلايل أرئبحل  حلا محلايليك ينحلايلطى ب،حل ي ينحلق  ةحلا  ي ر حل

اس ير حلبرع رئقحلذا حلايل  قاحلى احلقير حلتك ينحل ى بحلت نّيحل  حلمساحلت ّيأا،حل حي دحلتنحل  يلعحلت لحلا ت ر حل يرئجحل
مب   ىع.حل يرتي  حلى احلا محلايليك ينحلب  ةحل ىمحلتأهرحلايلص محلايلي يليحل ا محلاس ر  احلايل ى يا(،حل    ةحلاس ير حل
ى احلايلي ييلحلبنيحلاجمل  ىاحلذا حلالداءحلايل رفحلى احلاس ير حل بنيحلذا حلالداءحلاسأاطضحلى احلاس ير حلي  حلتؤشىاحل

إ قحلتنحلا محل داةحلايل إىلحلهبذهحلايل ىي احل ذيلكحلبرسياىاجحلايلطى محلبنيحلتي سطحل رتًرحلى احلايلص م،حل ق حلمتحلايلي
%حلتنحلايل  عر (حلبرسيا اثحل27%تنحلايل  عر (،حل تي سطحلاجمل  ىاحلايلرتط ا  دىنحل27اجمل  ىاحلايل  يرحل  ى احل

 Independent Samples TestEqualت رديلاحل  (حليل طى محلبنيحلجم  ىينيحلغريحلتيرتر ياحلايلي رينحل 
variances not assumedحلحلبرىي ر حل  حل أركحل ىقرحلك رياحليفحلا حنىافحلاس ير يحلبنيحلاجمل  ىيني.حل  ـهى حل)

(،حلممرحل0.00ايلأيرئجحلك رحل  حلت نيحليفحلا    حل  حل أركحل ى قرحلدايلاحل مصرئيرحلبنيحلاجمل  ىينيحلىأ حلترتي لحلت أ ياحل 
حلي  حلى احلق  ةحلالداةحلى احلايلي ييل.حل

  



 
 

 

 2019 وليوي( 2العدد ) (3)المجلد   مجلة المنتدى األكاديمي 
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 البحث بأسلوب المجموعتين المتطرفتين( معامالت تمييز أبعاد بعد أداة 4جدول )
 باستخدام االختبار التائي 

 
 (T) االنحراف المعياري المتوسط

 قيمة
درجة 
 الحرية

مستوى 
 السفلى العليا السفلى العليا الداللة

 0.00 5 5.22 1.77 1.13 24.00 27.88 طبيعة العمل
 0.00 5 8.33 1.25 6.76 1.13 21.38 الراتب
 0.00 5 6.23 4.85 1.77 12.13 23.50 الترقية

 0.04 5 2.25 9.06 1.16 21.50 28.75 العالقة مع المدير
 0.01 5 2.82 7.65 2.77 18.50 26.63 العالقة مع الزمالء
 0.02 5 2.58 8.37 1.49 20.50 28.25 المكانة االجتماعية

 0.00 5 4.39 20.37 11.76 108.75 145.25 الرضا الوظيفي
 0.00 5 4.29 7.03 11.56 50.38 70.88 االحتراق النفسي

 ثبات المقياس:
ي ريحلايلً ر حل محلت لحلايل قاحلايلملحلييص حلهبرحلاس ير حلك  رحلاسيا ث.حل ه :حل" ى رءحلا  ي ر حل طسحلايلأيرئجحل ذاحل

.حل ي ينحل(87،حل2001 ى ي ا حل حل  ى  حلحلترحلاسيا ثحل كًىحلتنحلتىةحلحتتحل طسحلايلدى فحل ى احل طسحلال ىاد
ذيلكحل  َّحلد عر حلايل   حلى احلاس ير حل حلتيلريحلع  ىيرحل ذاحلترحلاسيا ثحل كًىحلتنحلتىةحليفحلـى فحلتي رهبا،حل يللىضحل

،حل ايليدلئاحلايلأصطياحلCronbach's Alphaمرتر حلت رتلحلايلً ر حليل   ير حلمثحلاسيا اثحل ىي احل يلطركى   رخحل
Split-Halfيطبحل ا معامحلايلأطرتبحليي ي ر حلمبرتي ير حلث رثحلىريلياحل ،حل  ـهى حلايلأيرئجحل  حلت يرسبحلايلى رحلايلـ 

حلك رحل  حلت نيحليفحلا    حلايليرف:

 الرضا الوظيفي واالحتراق النفسي بطريقتي ألفا كرونباخ  ( معامالت ثبات5جدول )
 والتجزئة النصفية

 طريقة التجزئة النصفية طريقة ألفا كرونباخ البعد
 0.85 0.87 الرضا الوظيفي

 0.87 0.89 االحتراق النفسي
حل



  
 

  أ. علي منصور بن زيد   حد بمدينة زليتناالحتراق النفسي وعالقته بالرضا الوظيفي لدى معلمات أطفال التو 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تحليل وتفسير النتائج:
 أوال: التحليل الوصفي ألبعاد الدراسة:

حلايللىضحلتنحلايليإ يلحلايل اطبحل  حلاإلعرباحلىنحلايليرترؤ حلايليرف:

يطبحليل لحلت   ر حل  طر حلايلي م ؟حل- حلايلي ىفحلى احلترتي لحلايل    حلبر معامحلايلأطرتبحل ايلى رحلايلـ 

حلايلي ىفحلى احلترتي لحلايل    حلبر معامحلايلأطرتبحليل لحلت   ر حل  طر حلايلي م ؟   :حل

 ( مستوى الشعور باالحتراق النفسي لعبارات المقياس6جدول )

 المتوسط العبارة
االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
درجة 
 الحرية

مستوى 
 المعنوية

أشعر بأن عملي يستفذني انفعاليا نتيجة عملية 
 التدريس

1.24 0.90 -8.05 16 0.00 

 0.43 16 0.81 2.09 3.41 أشعر أن طاقتي مستنفذة مع نهاية الدوام المدرسي
أشعر باإلنهاك حينما أستيقظ في الصباح وأعرف 

 أن عملي واجهة يوم جديد
1.18 2.10 -3.58 16 0.00 

 0.00 16 4.35 1.95 5.06 من السهل علي معرفة مشاعر طالبي
وكأنهم أشياء ال  أشعر أنني أتعامل مع بعض الطلبة

 0.00 16 50- 0.24 0.06 بشر

إن التعامل مع الناس طوال يوم العمل يسبب لي 
 اإلجهاد

1.59 1.70 -3.43 16 0.00 

 المتوسط العبارة
االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
درجة 
 الحرية

مستوى 
 المعنوية

 0.07 16 1.96 2.48 4.18 أتعامل بفاعلية مع مشاكل طالبي
 0.00 16 3.38- 1.94 1.41 باالحتراق النفسي من عمليأشعر 

أشعر أن لي تأثيرا إيجابيا في حياة كثير من الناس 
 من خالل عملي

4.76 2.25 3.23 16 0.01 

أصبحت أكثر قسوة مع الناس نتيجة عملي 
 بالتدريس.

0.88 1.50 -5.84 16 0.00 
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قسوة  أشعر باالنزعاج والقلق ألن مهنتي تزيد من
 عواطفي

0.59 1.58 -6.28 16 0.00 

 0.00 16 7.25 1.37 5.41 أشعر بالحيوية والنشاط
 0.00 16 5.86- 1.66 0.65 من ممارستي لمهنة التدريس باإلحباطأشعر 

 0.59 16 0.55 2.64 3.35 أشعر أنني أعمل في هذه المهنة بأجهاد كبير
 0.00 16 8.93- 1.22 0.35 حقيقة ال أهتم بما يحدث مع طالبي من مشاكل
إن العمل بشكل مباشر مع الناس يؤدي بي إلى 

 0.01 16 3.23- 1.87 1.53 ضغوط شديدة

 0.00 16 10.95 1.00 5.65 أستطيع بسهولة خلق جو نفسي مريح مع طالبي
 0.00 16 7.31 1.46 5.59 أشعر بالسعادة والراحة بعد انتهاء العمل مع طالبي

قيمة وأهمية في ممارستي أنجزت أشياء كثيرة ذات 
 0.00 16 6.62 1.50 5.41 لهذه المهنة

أشعر وكأنني أشرفت على النهاية نتيجة ممارستي 
 لهذه المهنة

1.82 2.60 -1.86 16 0.08 

أتعامل بكل هدوء مع المشاكل االنفعالية والعاطفية 
 أثناء ممارستي للمهنة

5.53 1.07 9.77 16 0.00 

 0.00 16 4.00- 2.06 1.00 عن بعض مشاكلهم أشعر أن الطلبة يلومونني
 0.24 16 1.62- 13.61 60.6 االحتراق النفسي

(حل  حل  ب حل0.05(حل  حلعي حلقيمحل  (حلكر تحلدايلاحل مصرئيرحلىأ حلترتي لحلد يلاحل 6ت نيحلتنحل يرئجحلا    حل قمحل 
 محل  حلد عر حل  ىادحلايل يأاحلم ارحليفحلايل سطحل ايلذيحلحلى ر ا حلتنحلت ير حلا معامحلايلأطرتبحل ايلملحلت ريحلتي س رهتر

(حل  بحلايل  ر ا حلاسد  احلبريل   حلايلىترديحلايلطرتح.حل  ي رحليي  قحلب  ياحلى ر ا حلاس ير حل3ت  غحلد عيعحليفحل ذاحلاس ير حل 
(حلمبرتي لحلدا حل3ايلملحلكر تحلدايلاحل مصرئيرحل أد حل  حلس  حلتأهرحلزاد حلتي س رهترحلاعرتربياحلىنحلاسي سطحلايلطى بحل 

حلاسىتط احل  بحلايل  ر ا حلايلملحلملحلييمحلتد ي هرحليفحلا    ،حل  م لحل0.05 حلىأ  (حلك رحليدهىحلذيلكحليفحلتي س رهتر
(حلك رحليدهىحلذيلكحليفحل0.05(حلمبرتي لحلدا حلىأ حل 3ى ىةحلى ر ةحلق تحلتي س رهترحلاعرتربياحلىنحلاسي سطحلايلطى بحل 

ىاءةحلحمي لحلت كحلايل  ر ا حلايلرت  حلايلملحلتي س رهترحلاسأاطضاحل  بحلايل  ر ا حلاسد  احلبريل   حلايلىترديحلايللرتق،حل ىأ حلق
(حلجن حل  حلا تطر حلد عرهترحلي  حل0.05(حلمبرتي لحلدا حلىأ حل 3زاد حلتي س رهترحلاعرتربياحلىنحلاسي سطحلايلطى بحل 

حلى احلى ثحلش   حل  ىادحلايل يأاحل يهرحلبر معامحلايلأطرتبحلبرىي ر حل هنرحلت ألحلىنحل شيرءحلاجيربيا.حل



  
 

  أ. علي منصور بن زيد   حد بمدينة زليتناالحتراق النفسي وعالقته بالرضا الوظيفي لدى معلمات أطفال التو 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(حل66  حلتي سطحلايل يأاحلي ع حلتنحلاسي سطحلايلطى بحليل    حل حل بريلأدىحل محلترتي لحلا معامحلايلأطرتبحلككلحلسأد 
(،حلممرحلي ينحل  حل  ىادحلايل يأاحلي  ى  حلمبرتي لحلتي سطحلتنحل0.05 ي لحلىأعحلق ي حلب  يلاحل مصرئياحلىأ حلترتي لحل 

حلا معامحلايلأطرتب.حل

 ثانياً: التعرف على مستوى الرضا الوظيفي لدى معلمات أطفال التوحد؟
 بالرضا في مجال طبيعة العمل( مستوى الشعور 7جدول )

 المتوسط الـعبــــــــــــــــــــــارة
االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
درجة 
 الحرية

مستوى 
 المعنوية

 0.14 16 1.56- 0.93 1.65 يوفر لي العمل الذي أؤديه المتعة
 0.10 16 1.77 0.69 2.29 يوفر لي العمل الراحة والطمأنينة

 0.01 16 3.11- 0.62 1.53 اجتماعيةيوفر لي عملي مكانة 
 0.65 16 0.46- 1.05 1.88 يمتاز العمل بوضوح اإلجراءات المتبعة

 0.00 16 8.64- 0.39 1.18 أحب عملي رغم األعباء
يتيح لي عملي الفرصة لتقديم أفضل ما 

 أستطيع
1.47 0.94 -2.31 16 0.03 

 0.00 16 3.44- 2.40 10 بعد مجال طبيعة العمل

(.حل0.05(حل  حلث ثحلقيمحليلععحل  (حلكر تحلدايلاحل مصرئيًرحلىأ حلترتي لحلد يلاحل 7تنحل يرئجحلا    حل قمحل حلت ني
(حلمب ىنحل  حل  ىادحلايل يأاحل حلي  ى  حل2 كر تحلعي هرحلمبي س ر حل قلحلتنحلاسي سطحلايلطى بحليل  ر ا حلاس ير حل   حل 
(حل  بحل2ي احلتنحلاسي سطحلايلطى بحل بريلى رحل ي رحليي  قحلبي كحلايل  ر ا ،حل ي رحلكر تحلايل  ر ا حلايلً ثحلال ىلحلقىحل

حلايل  ر ةحلاسض  احلبريل   حلايلىترديحلايلطرتح.

(حلمبرتي لحلدا حل12 ت نيحل يرئجحلا    حلكذيلكحل  حلتي سطحلايل   حلكذيلكحليأاطضحلىنحلاسي سطحلايلطى بحليل    حل 
حل(،حل ي  حلذيلكحل  حل  ىادحلايل يأاحل حلي  ى  حلبريلى رحليفحلب  حلجمر حلايل  ل.0.05 مصرئيرحلىأ حلترتي لحلت أ ياحل 

  



 
 

 

 2019 وليوي( 2العدد ) (3)المجلد   مجلة المنتدى األكاديمي 
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 ( مستوى الشعور بالرضا في مجال الراتب8جدول )

 المتوسط العبـــــــــــــــــــــــــــــــارة
االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
درجة 
 الحرية

مستوى 
 المعنوية

 0.01 16 2.87- 1.27 1.12 يغطي الراتب االحتياجات األساسية واألسرية
 0.01 16 3.01- 1.37 1.00 يتناسب الراتب مع طبيعة العمل

 0.22 16 1.29- 1.50 1.53 يوفر الراتب العيش الكريم
 0.00 16 5.47- 1.06 0.59 يتناسب الراتب مع الجهد المبذول في العمل
 0.20 16 1.33- 1.46 1.53 يوفر لي الراتب قسطا من الرفاه االجتماعي

 0.00 16 5.60- 1.00 0.65 يتناسب الراتب مع أهمية العمل الذي أقوم به
 0.00 16 4.44- 5.18 6.41 بعد مجال الراتب

(حل  ب حلى ر ا حل0.05(حل  حلقيمحل  (حلكر تحلدايلاحل مصرئيرحلىأ حلترتي لحلد يلاحل 8ت نيحلتنحل يرئجحلا    حل قمحل 
(حلمب ىنحل  حل  ىادحلايل يأاحلي  ى  حلب  ثحلايلى رحل2 قلحلتنحلاسي سطحلايلطى بحليل  ر ا حلاس ير حل   حل حلكر تحلتي س رهتر

يفحلى ر تنيحل ايلملحلحل0.05 ي رحليي  قحلبي كحلايل  ر ا ،حل ي رحلكر تحلقيمحل حلغريحلدايلاحل مصرئيًرحلىأ حلترتي لحلد يلاحل
حل(حل غمحل هنرحلت لحلىأع.2كر تحلتي س رهت رحلت ع حلتنحلاسي سطحلايلطى بحل 

(حلمبرتي لحل12ئجحلا    حلكذيلكحل  حلتي سطحلايل   حليأاطضحلب  عاحلك ريةحلىنحلاسي سطحلايلطى بحليل    حل  ت نيحل ير
حل(،حل ي  حلذيلكحل  حل  ىادحلايل يأاحلي  ى  حلب  ثحلايلى رحليفحلب  حلجمر حلايلىاتب.0.05دا حل مصرئيرحلىأ حلترتي لحلت أ ياحل 

  



  
 

  أ. علي منصور بن زيد   حد بمدينة زليتناالحتراق النفسي وعالقته بالرضا الوظيفي لدى معلمات أطفال التو 
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 ( مستوى الشعور بالرضا في مجال الترقية9جدول )

 المتوسط ــــــارةالـعبـــــــــــــــــ
االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
درجة 
 الحرية

مستوى 
 المعنوية

 0.57 16 0.58 1.68 2.24 فرصة الترقية متاحة ومتوفرة
 0.44 16 0.79- 1.53 1.71 تعتمد الترقية على الكفاءة في العمل

 0.12 16 1.65- 1.18 1.53 تعتمد فرص الترقية على المؤهل العلمي
 0.08 16 1.85- 1.18 1.47 الترقية على معايير واضحةتعتمد فرص 

 0.05 16 2.14- 1.36 1.29 تعتمد فرص الترقية على األقدمية
يوفر لي عملي الشعور باألمن واألستقرار 

 الوظيفي
1.59 1.23 -1.38 16 0.19 

 0.01 16 3.22- 2.79 9.82 بعد مجال الترقية

(حل  حل0.05قيمحل  (حلكر تحلغريحلدايلاحل مصرئيرحلىأ حلترتي لحلد يلاحل (حل  حلعي حل9ت نيحلتنحل يرئجحلا    حل قمحل 
حلبريل   حل حليي  قحلبي كحلايل  ر ا حل ايلملحل بحلتد  ا حلتي سطحل ي ر حلايل يأاحلي  ى  حلبى ر حل ام ة،حلمب ىنحل  حل  ىاد ى ر ة

(حلمبرتي لحل12ايلىترديحلايلطرتح،حل ت نيحل يرئجحلا    حل  حلتي سطحلايل   حلكذيلكحليأاطضحلىنحلاسي سطحلايلطى بحليل    حل 
حل(،حل ي  حلذيلكحل  حل  ىادحلايل يأاحل حلي  ى  حلبريلى رحليفحلب  حلايلعقيا.0.05ا حل مصرئيرحلىأ حلترتي لحلت أ ياحل د

 ( مستوى الشعور بالرضا في مجال العالقة مع المدير10جدول )

 المتوسط العبـــــــــــــــــــــارة
االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
درجة 
 الحرية

مستوى 
 المعنوية

التزام العاملين باألنظمة  يحرص المدير على
 والقوانين

0.94 0.24 -18 16 0.00 

يساعد المدير العاملين على حل 
 المشكالت التي يوجهونها

1.41 0.71 -3.41 16 0.00 

يعتمد المدير على أسلوب الحوار 
 والمناقشة

1.76 1.03 -0.94 16 0.36 

 0.01 16 2.79- 0.87 1.41 يشارك المدير العاملين في اتخاذ القرارات



 
 

 

 2019 وليوي( 2العدد ) (3)المجلد   مجلة المنتدى األكاديمي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المتوسط العبـــــــــــــــــــــارة
االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
درجة 
 الحرية

مستوى 
 المعنوية

يوازن المدير بين متطلبات العمل وظروف 
 العاملين

1.53 0.80 -2.43 16 0.03 

 0.00 16 4.75- 0.66 1.24 يعتمد المدير أسلوب القدوة الحسنة
 0.00 16 5.29- 2.89 8.29 بعد العالقة مع المدير

(حل  حلى ر ةحل0.05(حل  حلعي حلقيمحل  (حلكر تحلدايلاحل مصرئياحلىأ حلترتي لحلد يلاحل 10ت نيحلتنحل يرئجحلا    حل 
ي ىنحلذيلكحل  حل  ىادحلايل يأاحلي  ى  حلب  ثحلايلى رحليفحلى قيهمحل(،حل حل2 حل ام ةحلكر حلتي س هرحلقىيبحلتنحلاسي سطحلايلطى ب
 ت نيحل يرئجحلا    حل  حلتي سطحلايل   حلكذيلكحليأاطضحلىنحلاسي سطحلت حلت  اء محلبريلأدىحل محلتي سطحلت كحلايل  ر ا ،حل

(،حل ي  حلذيلكحل  حل  ىادحلايل يأاحلي  ى  حل0.05(حلمبرتي لحلداً حل مصرئيًرحلىأ حلترتي لحلت أ ياحل 12ايلطى بحليل    حل 
حلب  ثحلايلى رحليفحلب  حلايل  قاحلت حلاس يى.

 ( مستوى الشعور بالرضا في مجال العالقة مع الزمالء11جدول )

االنحراف  المتوسط العبـــــــــــــــــــــارة
 قيمة ت المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى 
 المعنوية

 1.00 16 0.00 0.87 2.00 يحرص الزمالء على تبادل الخبرات فيما بينهم
يحرص الزمالء على تنمية األنشطة االجتماعية 

 فيما بينهم
2.29 1.26 0.96 16 0.35 

 0.38 16 0.90- 0.81 1.82 مقبولةيتواصل الزمالء بأساليب 
يتعاون الزمالء للقيام بالمسؤوليات الموكلة 

 إليهم
1.88 0.99 -0.49 16 0.63 

 0.03 16 2.43- 0.80 1.53 يتبادل الزمالء مشاعر الود واالحترام
 0.30 16 1.07- 0.90 1.76 يقدر زمالؤك ما تقوم به من عمل

 0.53 16 0.65- 4.48 11.29 بعد العالقة مع الزمالء

(حل0.05لحلد يلاحل (حل  حلعي حلقيمحل  (حلكر تحلغريحلدايلاحل مصرئياحلىأ حلترتي حل11ت نيحلتنحل يرئجحلا    حل قمحل 
مب ىنحل  حل  ىادحلايل يأاحلي  ى  حلبى رحلتي سطحل ي رحليي  قحلبي كحلايل  ر ا حل ايلملحل بحلتد  احلبريل   حلحل  حلى ر ةحل ام ة،



  
 

  أ. علي منصور بن زيد   حد بمدينة زليتناالحتراق النفسي وعالقته بالرضا الوظيفي لدى معلمات أطفال التو 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(حلمب ينحل  عحل12ايل   حلكذيلكحلي ع حلتنحلاسي سطحلايلطى بحليل    حل ايلىترديحلايلطرتح،حل ت نيحل يرئجحلا    حل  حلتي سطحل
(،حل ي  حلذيلكحل  حل  ىادحلايل يأاحلي  ى  حلب  ضحلايلى رحليفحل0.05 حلي ع حل ىمحلداً حل مصرئيًرحلىأ حلترتي لحلت أ ياحل 

حلب  حلايلعقيا.

 ( مستوى الشعور بالرضا في مجال المكانة االجتماعية12جدول )

 المتوسط ـــارةالـعــبـــــــــــــــــــــــــ
االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
درجة 
 الحرية

مستوى 
 المعنوية

يحقق لي عملي المكانة االجتماعية التي 
 أطمح أليها

1.47 0.62 -3.5 16 0.00 

 0.00 16 11.6- 0.35 1.00 وظيفتي مهمة وتمنحني قيمة اجتماعية
أشعر بأني محترم من قبل المجتمع لما أقوم 

 به من عمل
1.00 0.35 -11.6 16 0.00 

أعتقد أن المجتمع يقدر عملي الحالي حق 
 قدره

1.59 0.94 -1.81 16 0.09 

 0.39 16 0.89- 1.09 1.76 أتلقى الثناء واالحترام لما أقوم به من عمل
أشجع أبنائي على اختيار مهنة معلم غرف 

 مصادر
1.18 1.24 -2.75 16 0.01 

 0.00 16 5.09- 3.24 8.00 بعد المكانة االجتماعية

  ب حلى ر ا حلحل0.05(حل  حلقيمحل  (حلكر تحلدايلاحل مصرئيرحلىأ حلترتي لحلد يلاحل12ت نيحلتنحل يرئجحلا    حل قمحل 
(،حلمب ىنحل  حل  ىادحلايل يأاحلي  ى  حلب  ثحلايلى رحل2 قلحلتنحلاسي سطحلايلطى بحليل  ر ا حلاس ير حل   حل حلكر تحلتي س رهتر

يفحلى ر تنيحل ايلملحلحل0.05 ي رحليي  قحلبي كحلايل  ر ا ،حل ي رحلكر تحلقيمحل حلغريحلدايلاحل مصرئيًرحلىأ حلترتي لحلد يلاحل
حل(حل غمحل هنرحلت لحلىأع.حل2كر تحلتي س رهت رحلت ع حلتنحلاسي سطحلايلطى بحل 

(حلمبرتي لحل12يرئجحلا    حلكذيلكحل  حلتي سطحلايل   حليأاطضحلب  عاحلك ريةحلىنحلاسي سطحلايلطى بحليل    حل  ت نيحل 
حل حلترتي لحلت أ يا حلىأ  حل مصرئيًر حلاسكر احل0.05دا  حليفحلب   حلايلى ر حلب  ث حلي  ى   حلايل يأا حل  ىاد حل ي  حلذيلكحل   ،

حلا عي رىيا.



 
 

 

 2019 وليوي( 2العدد ) (3)المجلد   مجلة المنتدى األكاديمي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يطبحل(حلاسي   احلمب ى احلترتي لحلش  حل12،حل11،حل10،حل9،حل8،حل7تنحل يرئجحلا  ا  حل   حل  ىادحلايل يأاحلبريلى رحلايلـ 
يطبحل  حل تنحل   حل ب ردهحلجن حل  حلت   ر حل  طر حلايلي م حلي  ى حلب  ثحلايلى رحلى احلعي حل ب ردحلت ير حلايلى رحلايلـ 
يفحلب  حلايل  قاحلت حلايللت ءحل ايلذيحلـهىحل هننحلي  ى حلبريلى رحلم يلع،حل بذيلكحلميكنحليل  رمىلحلايل   حل  حلت   ر حل  طر حل

حليطب.ايلي م حلي  ى حلب  ثحلايلى رحلايلـ 

 ثالثاً: العالقة بين الرضا الوظيفي واالحتراق النفسي:
يطبحل ا معامحلايلأطرتب؟حل-2  حل لحلت ع حلى قاحلبنيحلايلى رحلايلـ 

 ( تحليل االنحدار المتعدد لمجاالت الرضا الوظيفي في االحتراق النفسي13جدول )

 Bالمعامل  المتغير
الخطأ 
 المعياري

 معامل التحديد
(2R( 

 tقيمة 
 المحسوبة

 tمعنوية 
 المحسوبة

 0.00 15.26  4.58 70.01 االحتراق النفسي
 0.02 2.59 0.55- 0.56 1.46- مجال الراتب

 0.44 0.80- -0.20 1.40 -1.12 الراتب
 0.32 1.05 0.26 1.21 1.27 الترقية

 0.26 1.21 0.36 1.41 1.70 العالقة مع المدير
 0.62 -0.51 -0.17 1.03 -0.52 العالقة مع الزمالء
 0.37 -0.94 -0.25 1.11 -1.04 المكانة االجتماعية

 0.02مستوى المعنوية=               16درجة الحرية=               F  =6.74قيم 

يطبحليفحلا معامحلايلأطرتبحلبرسيا اثحل ت نيحلتنحل يرئجحلا    حلايلرتربقحل ايلذيحلي يسحلتأثريحل ب ردحلت ير حلايلى رحلايلـ 
حلىنحلايلىاتب ىي احلا حن ا حلايلي  جيبحل  حلاسرت بحلالسرسبحليل معامحلايلأطرتبحلتنحلبنيحلى اتلحلايلى رحل  حلجمر حلايلى رحل

،حل ي ينحلذيلكحل  عحلكلحلترحلش ىحل يحل ىدحلتنحلR2)ايليإ ي حل (حل ذيلكحلبريلأدىحل محلت رتلحل0.55-  ايلذيحلب غحلتأثريهحل
(،حل  ذاحلايليأثريحلي يألحل%55ايل يأاحلبريلى رحليفحلجمر حلايلىاتبحلمب  ا حلد عاحل ام ة،حلك  رحلقلحلامعاقعحلايلأطرتبحلمب  ا حل 
حل(.0.02ت أ يرحل مصرئيرحلبريلأدىحليل ي احل حلاحملرت باحلاس رب احليل  در حل ايلملحلكر تحلد يليهرحلاس أ ياحل 

يطبحلكر تحلتأثري رحلغريحلدا حل مصرئيرحل دىاحلحل ت نيحلتنحل يرئجحلت رديلا ا حن ا حلكذيلكحل  حلب ياحلجمر  حلايلى رحلايلـ 
(حلممرحلجي  أرحل رتي ي حل0.02(حل  بحلدايلاحلىأ حلترتي لحل 6.74(حل Fس أ ياحلقيمحل حلاس رب احلار،حلك رحلب لتحلقي احل 

حلا ىي ردحلى احلمن ذجحلا حن ا حلاسرتيا ثحليفحلتطرتريحل يرئجحلايل إىل.



  
 

  أ. علي منصور بن زيد   حد بمدينة زليتناالحتراق النفسي وعالقته بالرضا الوظيفي لدى معلمات أطفال التو 
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ايل رتلحلالسرسبحلتنحلى اتلحلايلى رحليل لحلت   ر حل  طر حلايلي م حل  حلاسي  قحلبرسىتب،حلصحلتنحلذيلكحل محل  حل  خن
 ريلى رحلىنحلاسىتبحلي  لحلتنحلت ىضحلاس   ر حليل معامحلايلأطرتب،حل ى ثحلايلى رحلىنحلاسىتبحل  حلايلذيحليى  حلتنحلترتي لحل

حلا معامحلايلأطرتبحليل يهن.

 :التوصيات والمقترحات
س ر حلايلملحلتؤديحليل معامحلايلأطرتبحل ترترى حلى احلايلك  حلىنحلايل  لحلى احلد اسر حل  ىلحلهت فحل محلت ى احلال .1

تيلريا حل  ىلحلق حلترت بحلا معامحلايلأطرتب،حلملحلتيأر ارحلايل  اساحلاعريليا،حل ذيلكحلتنحل علحل طضحلاسصرد حلاسؤدياحل
  يليع.

لحلايل  لحلى احلحترتنيحلايل يئاحلاسأرس احليل     نيحل ت  ريحلاخل تر حل ايل سرئلحلايلي  ي ياحلاسرترى ةحللداءحلد   محلب ك .2
   ضل.

 ايل يرثحلب   ا حلت  ي ياحل   شردياحليل     نيحلس اعهاحلا معامحلايلأطرتبحل ايلي رتلحلت عحل ايل قرياحلتأع. .3
حلايلضل  حل .4 حل ايلياطي حلتن حلايل  ل حل ت ر  حلى ا حلترترى هتم حلهب ف حليل     ني حل اإلدا ي حلايل  اسب حلايل بء ختطي 

  ا معافحلايلأطرتبحل بريليرفحلش    محلبريلى رحلى احل دائهم.

حل

حل

حل

حل
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 المراجــــــــــــــع
حلايلرتي حلكرتلحلايل ىبيينحل  .1 حليل أ ىحل ايلي زي ،حلى ر :حل2011 سرتاحل ر  محلتص طا، حلدا حلاسرترية (،حلمسر حلايلي م ،

 ال د .حل
 (،حلمسر حلايلي م ،حلدا حلاسرتريةحليل أ ىحل ايلي زي ،حلى ر :حلال د .2011 سرتاحلتص طا،حلايلرتي حلايل ىبيينحل  .2
ا معامحلايلأطرتبحليل لحلت   ر حلايلصط فحلاخلراا،حلاسؤمتىحلايل   بحلحل(،2007    حلقرسمحلايل لا يحل  يردحلحم  حلحيبحل  .3

 (،حلاس ال:حلايل ىام.02(،حلايل  دحل 05ال  حليلكياحلايلعبيا،حلجم  حل حبرثحلك ياحلايلعبيا،حلاجمل  حل 
(،حلتصرد حلا معامحلايلأطرتبحليل لحلت   بحلايل   احلاس  قنيحلى  يرحليفحلايلي ن،حل2001  يلاحلحيبحل   رحلجنيبحلمرت حل  .4

 (،حلق ى.20ثحلايلعب يا،حلعرت احلق ى،حلايلرتأاحلايل رشىة:حلايل  دحل جم احلتىكلحلايل إ حل
 (،حلايلي م ،حلتكي احلاجملي  حلايل ىيبحليل أ ىحل ايلي زي :حلال د .2008 ائ حل  يلحلايل  رديحل  .5
 (،حلايل اصياحلايلرت ياحل اسض ىبا،حلتكي احلايلأهضاحلاس ى يا:حلايل ر ىة.2002زيأبحلحم  دحلش ريحل  .6
(،حلا معامحلايلأطرتبحليل لحلت   ر حلايلي تيذحلذ يحلا  بر حلايلي  محليفحلس  أاحل2010 حلس ي حلايلدطىيحلايل ىي يت .7

 (،حلال د .03(،حلايل  دحل 06ى ر ،حلاجمل احلال د ياحليفحلايل   ثحلايلعب يا،حلجم  حل 
 (،حليفحلايلصإاحلايلأطرتيا،حلا لءحلايلًرين،حلايل ا حلايل رسياحليل   رىاحلاع يًا:حليلي ير.2004ىً ر حلى بحل تي نحل  .8
 (،حلايل ير حل ايلي  ميحليفحلايلعبياحلاخلراا،حلدا حلايليرز ديحلايل   ياحليل أ ىحل ايلي زي :حلال د .2008ىصرثحلايلأ ىحل  .9

(،حلا  ىا حلايلي م حل ىىا عحل  س ربعحل  ىمحلى عع،حلىرملحلايلكيب،حلايل ر ىة:حل2011ى ءحلى  حلايل رقبحل بىا يمحل  .10
 تصى.

(،حلترتي لحلا معامحلايلأطرتبحلس   بحلايلعبياحلاخلراا،حلجم احلايل   ثحلايلأطرتياحل ايلعب يا،حل2016 حلى ردحلاراحلايل ىايضا .11
 ايل ضيم:حلايلرت  ديا.

(،حلايلي م ،حلدا حلاطرءحليل أ ىحل ايلي زي ،حلتىعا:حلحم  دحلايلليردي،حلعرت احلىنيحلمشس:حل2006ك ثىحلمرتنحلىرتي احل  .12
 تكي احلس ي حل   ت:حلال د .

ل  حلايلأطرتياحل ا معامحلايلأطرتبحليل لحلت   بحلايلعبياحلاخلرااحليفحلحمر داحل(،حلتصرد حلايلض2007حم  حلمحلةحلايللي  يحل  .13
 (.2(،حلايل  دحل 23ايلكىكحل ى قيهرحلب  ضحلاسيلريا ،حلجم احلعرت احلدت ق،حلاجمل  حل 

ي حلا  ي رهحلا  ي رئبحل  ثىهحليفحلت  يىحلاسيدربر حلايلي االحلايل طدياحل2007 ىتنيحلق بحل  .14 (،حلبى رتجحلس  كبحليليـ 
 طر حلايلي م ،حل سريلاحلترعرتيريحلغريحلتأ   ة،حلك ياحلايلعبيا،حلعرت احل ثحلايل ىل،حلاس  كاحلايل ىبياحل غريحلايل طدياحليل يأاحلتنحل 

حلايلرت  ديا.

  



  
 

  أ. علي منصور بن زيد   حد بمدينة زليتناالحتراق النفسي وعالقته بالرضا الوظيفي لدى معلمات أطفال التو 
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Psychological burnout and it's relationship 
to job satisfaction among teachers of autistic children in Zlitan town 

Ali Mansour Ben Zaid 
 
Abstract: 

The current research sought to know the level of psychological burnout 
among teachers of children with autism in the city of Zliten, the researcher 
used the descriptive survey method to collect data, used the "Maslach and 
jackson Psychological Burnout" scale and the job satisfaction scale for (Rami 
Tashtush et al. 2013) as a research tool, and then it was distributed to all 
teachers of autism disorder at the Autism Centre in Zliten city, whose 
number is (17) female teachers and at a rate of (100%) during the academic 
year 2018/2019. The researcher verified the validity and reliability of the 
tool, and after using the appropriate statistical methods, the researcher 
reached the following results: 
•The sample members feel an average level of psychological burning. 
 The sample mean approximates the hypothetical mean of the dimension•حل

(66) and is statistically less significant at the level (0.05). 
حل •It was clear from the results which is related to the level of the 

individuals’ sense of job satisfaction through its dimensions. The research 
find that the teachers of autistic children feel dissatisfied with all dimensions 
of the job satisfaction scale except in the relationship with colleagues, which 
appeared to be satisfied with it. In addition, the research can say that the 
teachers of autistic children feel Job dissatisfaction. 
 ,As for the relationship of job satisfaction with psychological combustion•حل

the main factor of satisfaction among teachers of autistic children is related 
to the salary. Satisfaction with the salary reduces the teachers’ exposure to 
psychological burning, and dissatisfaction with the salary is what raises the 
level of psychological burnout among them. 


