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ضغىط العمل وعالقتها باالحرتاق الىظيفي لدي معلمات
املرحلة الثانىية مبدارس التطىير مبدينة تبىك
الممخص _ ىدفت الدراسة الحالية إلى الكقكؼ عمى مستكل كؿ مف

كتأثيرىا مف بيئة عمؿ إلى أخرل [ .]1كيختمؼ األفراد في

ضغكط العمؿ كفقان ألقساميا (الضغكط الشخصية – الضغكط

التعامؿ معيا؛ فيناؾ مف يستطيع التكيؼ كمكاجيتيا ،كىناؾ مف

الكظيفية – كضغكط العالقات االنسانية) كاالحتراؽ الكظيفي لدل

يفشؿ ،كيشعر بالضغكط المستمرة [ .]2كنظ انر لما تقكـ عميو

معممات ثانكيات التطكير بمدينة تبكؾ ،كتحديد الفركؽ في استجابات

ثانكيات التطكير لمبنات بمدينة تبكؾ مف برامج كمشاريع قائمة

العينة لكؿ مف متغيرم (التخصص ،كسنكات الخبرة) ،كالكشؼ عف

عمى استراتيجيات محددة ،كتكظيؼ كافة التقنيات التعميمية،

مدل كجكد عالقة ارتباطية بيف مستكل ضغكط العمؿ كاالحتراؽ

كاالرتقاء بمستكل األداء ،كؿ ذلؾ استكجب مجيكدان عاليان كفعاالن

الكظيفي .كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي االرتباطي .كتككف

مف المعممات؛ لمكصكؿ إلى المستكل المطمكب.

مجتمع الدراسة مف جميع معممات ثانكيات التطكير ،كعددىف ()321

 .2مشكمة الدراسة

معممة ،كتـ أخذ عينة عشكائية تعدادىا ( )121معممة .كاستخدمت

تتطمع ثانكيات التطكير إلى تحقيؽ قفزة في التكنكلكجيا،

االستبانة كأداة لجمع المعمكمات .كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة

كتراكـ المعرفة ،كالى االنتقاؿ مف مجرد المعرفة إلى تطبيقاتيا

مف النتائج؛ أىميا :إف مستكل ضغكط العمؿ لدل معممات ثانكيات
التطكير بمدينة تبكؾ كاف بدرجة مكافقة كبيرة ،كتبيف أف الضغكط

العممية [ .]3كالمعممات يعممف كيتعاممف مع طالبات يمتمكف

الكظيفية تحتؿ المرتبة األكلى مف حيث التقييـ ،تمييا الضغكط

قدرات كمشكالت متعددة ،باإلضافة إلى ضغكط العمؿ داخؿ

الشخصية ،ثـ ضغكط العالقات اإلنسانية .كاف مستكل االحتراؽ

قاعات الدراسة كاألعماؿ المطمكبة خارج قاعات الدراسة ،فاليكـ

الكظيفي لدل معممات ثانكيات التطكير بمدينة تبكؾ كاف بدرجة

المدرسي ال ينتيي مع ذىابيف إلى منازليف؛ حيث تقكـ

متكسطة .كلـ تكجد فركؽ دالة إحصائيان تعزم لمتغيرم (التخصص،

المعممات ببعض اعماليف خارج ساعات العمؿ [ ،]1إضافة

كسنكات الخبرة) حكؿ مستكل كؿ مف ضغكط العمؿ ،كاالحتراؽ

لحصص االحتياطي التي تشعر المعممة باإلرىاؽ المستمر،

الكظيفي ،بينما كجدت فركؽ دالة في الضغكط الكظيفية تعزل لمتغير

كالنتيجة المباشرة لذلؾ بزكغ ظاىرة االحتراؽ الكظيفي [.]4

التخصص لصالح معممات التخصص العممي .كأخي ارن أظيرت نتائج

كالمعممة تتعرض لمصادر متعددة لضغكط العمؿ ال تستطيع

الدراسة كجكد عالقة ارتباطية مكجبة بدرجة عالية كدالة بيف مستكل

التحكـ بيا ،مما يجعميا تشعر باإلحباط كنقص الدافعية ،كتنامي

ضغكط العمؿ كاالحتراؽ الكظيفي.

ىذا الشعكر قد يصؿ بيا إلى حالة مف االحتراؽ الكظيفي.

الكممات المفتاحية :ضغكط العمؿ ،االحتراؽ الكظيفي.

كاكدت دراسة النفيعي [ ]5أف مف أىـ األسباب المؤدية لالحتراؽ

 .1المقدمة

الكظيفي تكتر العالقة مع الرئيس المباشر بسبب ضغكط العمؿ.

يشيد العالـ العديد مف التغيرات مما جعؿ ىناؾ حاجة لدل

كأكدت دراسة الزعبي كالكريديس [ ]12كجكد فركؽ دالة حكؿ

المنظمات لمكاكبة متطمبات ىذا العصر .كالمؤسسات التعميمية

مستكل ضغكط العمؿ تعزل لمتغير المؤىؿ كالخبرة ،كما أكد

إحدل تمؾ المنظمات التي طاليا ىذا التطكر ،مما يجعؿ

الفكزاف [ ]13كجكد فركؽ دالة حكؿ اإلجياد كضغكط العمؿ

المعمميف يعانكف مف الضغكط المختمفة .ك مينة التدريس مف

تعزل لمتغير خبرة المعمميف .كاستنادان إلى ما سبؽ ،سعى

الميف الضاغطة ،التي تتكفر فييا مصادر عديدة لمضغكط ،مما

الباحثاف إلى محاكلة الكشؼ عف مستكل ضغكط العمؿ

يؤثر عمى أدائيـ الكظيفي .كمصادر الضغكط يختمؼ مستكاىا
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كعالقتيا باالحتراؽ الكظيفي لدل معممات المرحمة الثانكية

التطكير بمدينة تبكؾ ،كمدل تأثير ذلؾ عمى عطائيف التعميمي،

بمدارس التطكير لمبنات بمدينة تبكؾ .كيمكف تحديد مشكمة

كالكشؼ عف مدل كجكد عالقة ارتباطية بينيما .كتكمف أىمية

الدراسة في األسئمة التالية:

الدراسة في النتائج التي تتكصؿ إلييا؛ كذلؾ ألىمية المكانة التي

أ .أسئمة الدراسة

يمثميا المعمـ كركيزة أساسية في العممية التعميمة ،كتممس

 .1ما مستكل ضغكط العمؿ لدل معممات ثانكيات التطكير

الجكانب التي قد تؤثر عمى جكدة عطائو ،كمحاكلة تداركيا ما

لمبنات بمدينة تبكؾ؟

أمكف.

 .2ما مستكل االحتراؽ الكظيفي لدل معممات ثانكيات التطكير

د .حدود الدراسة
يقتصر البحث عمى الحدكد التالية:

لمبنات بمدينة تبكؾ؟
 .3ىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائية بيف متكسط استجابات عينة

الحدكد المكضكعية :ضغكط العمؿ كعالقتيا باالحتراؽ الكظيفي

الدراسة حكؿ مستكل ضغكط العمؿ لدل معممات ثانكيات

لدل معممات المرحمة الثانكية بمدارس التطكير لمبنات بمدينة

التطكير لمبنات بمدينة تبكؾ تعزل لمتغيرم الدراسة( :سنكات

تبكؾ ،كتتمثؿ في الضغكط (الشخصية ،الكظيفية ،ضغكط

الخبرة ،كالتخصص)؟

العالقات االنسانية).

 .4ىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائية بيف متكسط استجابات عينة

الحدكد البشرية :أُجرم البحث الحالي عمى كافة معممات ثانكيات

الدراسة حكؿ مستكل االحتراؽ الكظيفي لدل معممات ثانكيات

التطكير بمدينة تبكؾ.
الزمانية:

الفصؿ

الدراسي

األكؿ

مف

عاـ

التطكير لمبنات بمدينة تبكؾ تعزل لمتغيرم الدراسة (سنكات

الحدكد

الخبرة ،كالتخصص)؟

1437/1436ق.

 .5ىؿ تكجد عالقة ارتباطية بيف مستكل ضغكط العمؿ

الحدكد المكانية :اقتصر البحث الحالي عمى ثانكيات التطكير

كاالحتراؽ الكظيفي لدل معممات ثانكيات التطكير لمبنات بمدينة

لمبنات بمدينة تبكؾ.

تبكؾ؟

ه .مصطمحات الدراسة

ب .أهداف الدراسة

 -1ضغكط العمؿ :تعرؼ بأنيا "العكامؿ كالظركؼ الخارجية،

ىدفت الدراسة إلى الكقكؼ عمى مستكل كؿ مف ضغكط

التي ينتج عنيا شعكر الفرد بعدـ الراحة كاالستقرار؛ مما يؤدم

العمؿ كاالحتراؽ الكظيفي لدل معممات ثانكيات التطكير لمبنات

إلى اضطراب ناتج عف عدـ قدرة الفرد عمى التغمب أك التكيؼ

بمدينة تبكؾ .كتحديد الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية بيف متكسط

مع كثرة كاستمرار متطمبات العمؿ" [ .]14كتعرؼ إجرائيان بأنيا:

استجابات أفراد عينة الد ارسة حكؿ مستكل كؿ مف ضغكط العمؿ

كؿ ما تتعرض لو المعممة مف ضغكط؛ سكاء كانت شخصية ،أك

كاالحتراؽ الكظيفي لدل معممات ثانكيات التطكير تعزل لمتغيرم

كظيفية ،أك ناتجة عف تكتر العالقات اإلنسانية ،كما تتضمنو مف

الدراسة( :سنكات الخبرة ،كالتخصص) .كما تيدؼ الى الكشؼ

مكاقؼ كمشكالت ضاغطة ،مثيرات نفسية في مجاؿ العمؿ

عف مدل كجكد عالقة ارتباطية بيف مستكل ضغكط العمؿ

كتعيؽ فاعمية أدائيا.

كاالحتراؽ الكظيفي لدييف.

 -2االحتراؽ الكظيفي :يعرؼ بأنو "حالة مف اإلجياد االنفعالي،

ج .أهمية الدراسة

كنقص الكفاءة الشخصية ،كضعؼ االىتماـ بالبعد اإلنساني في
التعامؿ ،كيتعرض لو العاممكف في الميف التي تتطمب التكاصؿ

يساىـ البحث الحالي في الكقكؼ عمى مستكل كؿ مف

مع اآلخريف؛ مثؿ :مينة التدريس ،كالتمريض ،كالطب" [.]15

ضغكط العمؿ مستكل االحتراؽ الكظيفي لدل معممات ثانكيات
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المؤسسات التربكية كما يمي:

كيعرؼ إجرائيان بأنو :حالة مف اإلجياد النفسي ،كالفكرم،
كالجسدم ،كاإلحباط ،كنقص الدافعية ،التي تشعر بيا المعممة؛

الضغكط الشخصية :أم مدل قدرة المعممة عمى مكاجية

نتيجة االستجابة لمضغكط التي تتعرض ليا بصكرة مستمرة

الضغكط في العمؿ كخارجو بفاعمية.

كلفترات طكيمة ،كتسبب اإلجياد الذىني كالبدني ،كتفككان في

الضغكط الكظيفية :أم العكامؿ التنظيمية التي تسبب عدـ

العالقات اإلنسانية في مجاؿ العمؿ؛ مما يؤثر عمى مستكل

التكيؼ مع المتغيرات في العمؿ.

اإلنجاز الميني ،كتدني جكدة األداء.

ضغكط العالقات اإلنسانية :عالقة المعممة بالطالبات كالمعممات

 -3مدارس التطكير:

كالكادر اإلدارم ،كعالقتيا بأكلياء األمكر كالمجتمع المحيط.
المبحث الثاني :االحتراؽ الكظيفي:

ىي المدارس المطبقة لمشركع الممؾ عبداهلل بف عبد العزيز
لتطكير مدارس التعميـ العاـ ،كالمتمثؿ في" أنمكذج تطكير

كىك مف أبرز مشكالت التي تكاجو العامميف في المنظمات؛

المدارس"؛ كيمثؿ خارطة طريؽ لتطكير جميع المدارس كفؽ

آلثاره السمبية مف الناحية النفسية كالسمككية حيث يقمؿ مف قدرة

رؤية منظكمية؛ لتحقيؽ سمات محددة في المتعمـ" [.[16

االفراد عمى اإلنجاز ،فينعكس سمبان عمى ادائو كانجازه.
أكالن :مفيكـ االحتراؽ الكظيفي :يعرؼ االحتراؽ بأنو" :االستجابة

 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة

المزمنة لمضغكط ،كتشمؿ اإلجياد النفسي ،كالشعكر بتدني

المبحث االكؿ :ضغكط العمؿ:

اإلنجاز ،كاالكتئاب مف اآلخريف في مجاؿ العمؿ ].[19

كىك ظاىرة آخذة في االزدياد في المنظمات الحديثة ،كقد

ثانيان :أبعاد االحتراؽ الكظيفي :كىك ما أشارت إليو Cristina

تدفع البشرية ضريبة ىذا التقدـ مف زيادة التعقد في حياتيا

 Maslachمتمثمة فيما يمي:

اليكمية ،خاصة ما يرتبط بالعمؿ.
اكالن :مفيكـ ضغكط العمؿ :تعرؼ ضغكط العمؿ بأنيا" :مكقؼ

أ -اإلجياد العاطفي :ام استنزاؼ الطاقة النفسية .ب -تبمد

أك حالة يشعر فييا الفرد بالقمؽ كعدـ االرتياح ،األمر الذم

المشاعر :نتيجة تعرض االفراد لمتكتر كالقمؽ المستمر.

يمكف أف يتطكر ليمثؿ ضغطان عمى الفرد" [.[17

ج -نقص الشعكر باإلنجاز :يميؿ المعمـ إلى تقييـ إنجازاتو

ثانيان :مصادر ضغكط العمؿ :كىي كالتالي [:[18

بطريقة سمبية كضعؼ تقدير الذات [.[11

غمكض الدكر :عدـ تكافر معمكمات عف الدكر المطمكب أك

ثالثان :مراحؿ االحتراؽ الكظيفي:

طريقة أدائو.

ىناؾ مف قسميا إلى خمسة مراحؿ؛ الحماس كالرككد كاالحباط

صراع الدكر :كىي األدكار متعارضة في آف كيطالب الفرد

كالفتكر كالتذكر ،كىناؾ مف قسميا إلى ثالثة أقساـ ،االنذار

بالكفاء بيا.

كالمقاكمة كالتيالؾ [.[5

عبء الدكر :زيادة كمية العمؿ كال يستطيع الفرد إنجازىا في

الدراسات السابقة:
ىدفت دراسة الدكس [ ]6إلى الكشؼ عف ضغكط العمؿ

الكقت المناسب.
العالقات اإلنسانية في بيئة العمؿ :كالعالقة بيف الرئيس

كعالقتيا بالميؿ نحك التقاعد المبكر لدل معممات المرحمة

كالمرؤكس كسمككيات الطالب كمدل تعاكف أكلياء األمكر.

الثانكية بمدينة الرياض ،كاعتمدت عمى المنيج الكصفي،

كنستنتج مما سبؽ ،أف ضغكط العمؿ ىي حقيقة في أم تنظيـ

كتككنت عينة الدراسة مف ( )356معممة ،كاُستخدمت االستبانة

كيمكف أف يككف ليا آثار سمبية عمى نكاحي كثيرة تمس

لجمع البيانات .كمف نتائجيا :عدـ تناسب األعباء مع الحكافز

سمككيـ في مكاف العمؿ كغيره .كيمكف إجماؿ ضغكط العمػؿ في

كاف بدرجة متكسطة .كمضايقة زميالت العمؿ كاف بدرجة
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ضعيفة .كجكد عالقة طردية بيف ضغكط العمؿ كالتقاعد المبكر.

الرياضيات؛ كأف احتراؽ المعمميف نتيجة تعرضيـ لمضغكط

ك الكقت المتاح أقؿ مف متطمبات العمؿ كاف بدرجة متكسطة .ك

لفترات طكيمة أدت بيـ إلى لالحتراؽ الكظيفي.

كجكد فركؽ تعزل لمتغير التخصص لصالح معممات

كىدفت دراسة  ،[10] Dennisإلى التعرؼ عمى األنماط

الرياضيات ،كعدـ كجكد فركؽ تعزل لمتغير سنكات الخبرة.

الشخصية لدل المعمميف كعالقتيا باالحتراؽ لدم معممي

أما دراسة زرعة [ ]7فقد ىدفت إلى التعرؼ عمى السمكؾ

المدارس المتكسطة بجكرجيا ،كاستخدـ المنيج الكصفي

القيادم لمديرة المدرسة كعالقتو بمستكل اإلنياؾ الكظيفي لدل

المسحي ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )108معمـ ،كاستخدمت

المعممات .استخدمت المنيج الكصفي ،كتككنت عينة الدراسة

االستبانة كأداة لمدراسة .كمف أبرز نتائج الدراسة ما يمي :اف

مف ( )127معممة ،كاستخدمت االستبانة لجمع البيانات .كمف

المعممكف يشعركف باالستنزاؼ النفسي بنياية اليكـ الدراسي

أبرز نتائجيا :لـ تظير فركؽ دالة إحصائيان في أبعاد اإلنياؾ

بدرجة متكسطة.
كأجرل  ،[11] Johnدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى طبيعة

الكظيفي تعزل لمتغير التخصص كسنكات الخبرة.
كىدفت دراسة حمايدة [ ]8إلى الكشؼ عف مستكل ضغكط

االحتراؽ بيف معممي المدارس االبتدائية كالثانكية العامة

العمؿ عند معممي المرحمة الثانكية في المدارس الحككمية في

كالتصدم النتشاره ،كاستخدـ المنيج الكصفي المسحي ،كتككنت

األردف ،كاستخدـ المنيج الكصفي المسحي ،كتككف مجتمع

العينة مف ( )163معممان ،كاستخدمت االستبانة كأداة لمدراسة.

الدراسة مف ( )574معممان ،كاستخدمت االستبانة اداة لمدراسة،

كمف أبرز نتائجيا ما يمي :أف المعمميف يشعركف باالستنزاؼ

كمف أبرز النتائج :أف ضغكط العمؿ التي تكاجو معممي المرحمة

النفسي كالبدني بنياية اليكـ الدراسي ،كالمعمميف حديثي الخبرة

الثانكية كانت بمستكل مرتفع .يعاني المعممكف مف عدـ احتراـ

أكثر عرضة لالحتراؽ.

الطمبة ،كضعؼ العالقة فيما بينيـ في المدرسة ،ك يتضايؽ

 .4الطريقة واإلجراءات

المعممكف مف نتائج التقارير السنكية السمبية كالشعكر بالتشاؤـ

أ .منهج الدراسة

كالالمباالة.

استخدمت الدراسة الحالية المنيج الكصفي االرتباطي

أما دراسة  ،[9] Warradفقد ىدفت الدراسة إلى الكشؼ

لمناسبتو ألغراض الدراسة.

عف كيفية استيعاب المعمميف في مدرسة فالي الثانكية لظاىرة

ب .عينة الدراسة

االحتراؽ الكظيفي ،كاعتمدت الدراسة عمى المنيج المختمط،

تككنت عينة الدراسة مف عينة عشكائية بمغت ()121

كتككف مجتمع الدراسة مف جميع معمميف ثانكيات فالي،

معممة لمدراسة األساسية ،باإلضافة إلى ( )20معممة كعينة

كاستخدمت االستبانة ،كالمقابالت ،كالمالحظة لجمع البيانات.

استطالعية ليصؿ عدد المعممات المطبؽ عمييف ( )141معممة.

كمف أبرز نتائجيا :أف لدييـ عدـ رغبة في الذىاب إلى العمؿ،

كصؼ عينة الدراسة بحسب التخصص:

كما اف المعمميف يعانكف مف الضغكط كعمى رأسيـ معممك
جدول 1
توزيع عينة الدراسة حسب الجنس
التخصص

العدد

%

أدبي

67

37 .55

عممي

54

63 .44

الكمي

121

00 .100
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يتضح مف الجدكؿ ( )1أف عدد معممات التخصص األدبي

العممي ( )54معممة ،بنسبة (.)%44.63

( )67معممة ،بنسبة ( ،)%55.37كعدد معممات التخصص

كصؼ عينة الدراسة بحسب عدد سنكات الخبرة:

جدول 2

توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة
سنوات الخبرة

العدد

%

أقؿ مف  5سنكات

18

14.88

مف  - 5أقؿ مف  10سنكات

37

30.58

مف  10سنكات فأكثر

66

54.54

الكمي

121

100.00

يتضح مف الجدكؿ ( )2اف عدد أفراد عينة الدراسة حسب

ثـ عرض األداة في صكرتيا األكلية عمى المشرؼ العممي

سنكات الخبرة :أقؿ مف ( )5سنكات ( )18معممة ،بنسبة

بناء عمى تكجيياتو .ثـ عرض االستبانة عمى
لمبحث كتعديميا ن

( ،)%14.88ك ( – 5ألقؿ مف  )10عددىف ( )37معممة،

مجمكعة مف المحكميف ألخذ آرائيـ حكؿ صدقيا الظاىرم،

بنسبة ( ،)%58 .30ك( 10سنكات فأكثر) عددىف ()66

كاخراجيا بصكرتيا النيائية.

معممة ،بنسبة (.)%54.54

 -3صدؽ ك ثبات أداة الدراسة:

ج .أداة الدراسة

صدؽ االتساؽ الداخمي ألداة الدراسة :عف طريؽ حساب معامؿ
االرتباط بيرسكف بيف درجة كؿ عبارة مع الدرجة الكمية لمقسـ

اعتمدت الدراسة عمى االستبانة كأداة لجمع البيانات
المتعمقة بالدراسة.

كالمحكر الذم تنتمي إليو العبارة ،كتراكحت قيـ معامالت

 -1تصميـ االستبانة:

االرتباط ما بيف ( )0.61ك( ،)0.71كجميع قيـ معامالت

الجزء األكؿ :البيانات األكلية لممبحكثيف :شممت التخصص

االرتباط مكجبة كمرتفعة ،كدالة إحصائية عند مستكل (.)0.05

كعدد سنكات الخبرة .الجزء الثاني :اشتمؿ عمى محكريف كالتالي:

ثبات أداة الدراسة :تـ استخراج قيـ معامالت الثبات عف طريؽ

المحكر األكؿ :ضغكط العمؿ :اشتمؿ عمى ( )19عبارة ،تكزعت

معامؿ ألفا كركنباخ كتراكحت ما بيف ( )0.87ك( ،)0.91كىذه

عمى ( )3أقساـ :الضغكط الشخصية كالضغكط الكظيفية

القيـ مرتفعة كتدؿ عمى ثبات عالي.
 .5النتائج

كضغكط العالقات اإلنسانية .المحكر الثاني :االحتراؽ الكظيفي:
اشتمؿ عمى ( )17عبارة .ك تـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسي

 -1النتائج المتعمقة بالسؤال األول:

المتدرج لتصحيح استجابات عينة الدراسة ،بحيث تعطى الدرجة

لإلجابة عمى السؤاؿ األكؿ كنصو :ما مستكل ضغكط العمؿ

( )1لالستجابة (ضعيفة جدان) ،بالتدرج الى الدرجة ()5

لدل معممات ثانكيات التطكير لمبنات بمدينة تبكؾ؟ تـ حساب

لالستجابة (كبيرة جدان).

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لعبارات كؿ قسـ

 -2خطكات بناء االستبانة:

كالتالي:

االستفادة مف أدبيات الدراسة في صياغة عبارات االستبانة.

القسـ األكؿ :الضغكط الشخصية:
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جدول 3

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى ضغوط العمل لدى المعممات
م

درجة الموافقة

العبارات
الترتيب

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

االستجابة

4

أتضايؽ عند سماع جكانب القصكر في عممي.

1

4.17

1.00

كبيرة

1
5

أتخكؼ كثي انر مف حدكث أم خطأ في عممي.

2

3.87

1.10

كبيرة

أفتقد القدرة عمى إيجاد كقت كاؼ لتطكير مياراتي .الشخصية.

3

3.61

1.19

كبيرة

2

أفقد صبرم عندما تسير األمكر بطريقة خاطئة.

4

3.58

1.05

كبيرة

6

أجد صعكبة في معرفة الدكر المتكقع مني لتحقيؽ أىداؼ المدرسة.

5

3.17

1.31

متكسطة

3

أجد صعكبة في إدارة الكقت أثناء ساعات العمؿ.

6

2.87

1.25

متكسطة

3.55

77 .0

كبيرة

المتكسط العاـ لمقسـ األكؿ

يتضح في الجدكؿ ( )3كجكد مكافقة بدرجة (كبيرة) عمى

العبارة رقـ ( ،)3كبدرجة مكافقة متكسطة .كاتفقت ىذه النتيجة

مستكل الضغكط الشخصية لدل معممات ثانكيات التطكير،

مع دراسة الدكس []6؛ المؤكدة عمى أف الكقت المتاح أقؿ مف

بمتكسط حسابي عاـ ( .)3.55كجاءت في المرتبة األكلى

متطمبات عممي ،جاءت بدرجة متكسطة .كتعزك الدراسة ىذه

العبارة رقـ ()4؛ كبدرجة مكافقة كبيرة .كاتفقت ىذه النتيجة مع

النتيجة إلى كجكد أعداد معممات مناسبة في ثانكيات التطكير؛

دراسة حمايدة []8؛ التي تكصمت إلى أف المعمميف يتضايقكف مف

مما يجعميف يتمتعف بنصاب حصص مناسب ،يتيح ليف

نتائج التقارير السنكية السمبية .كتعزك الدراسة ىذه النتيجة إلى

االستفادة مف الكقت كادارتو بشكؿ جيد .كبقية العبارات تراكحت

حرص المعممات عمى أداء أعماليف عمى أكمؿ كجو ،كما يسند

ما بيف المتكسطيف الحسابييف ( )3.87ك(.)3.17

إلييف مف أعماؿ أخرل مف قبؿ اإلدارة؛ مما يجعميف يشعرف

القسـ الثاني :الضغكط الكظيفية:

بالضيؽ عند سماع جكانب القصكر .كجاءت في المرتبة األخيرة
جدول 4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى ضغوط العمل لدى المعممات
م

درجة الموافقة

العبارات
الترتيب

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

االستجابة

13

قمة الحكافز التشجيعية التي تدفع المعممة لإلبداع.

1

4.02

1.23

كبيرة

12

أشعر أني بحاجة لمتدريب المستمر لمكاكبة المستجدات التقنية.

2

3.83

1.25

كبيرة

7

أكمؼ بأعماؿ إضافية غير رسمية إلى جانب العمؿ الرسمي.

3

3.82

1.31

كبيرة

8

محدكدية الصالحيات الالزمة لمقياـ بالمسؤكليات الممقاة عمى عاتقي.

4

3.62

1.71

كبيرة

10

أجد صعكبة في أداء أكثر مف عمؿ في الكقت نفسو.

5

3.60

1.27

كبيرة

11

أعاني مف نقص المعمكمات حكؿ بعض المياـ التي تسند إلي.

6

3.09

1.42

متكسطة

9

معايير تقكيـ األداء الكظيفي غير كاضحة بالنسبة لي.

7

2.91

1.42

متكسطة

56 .3

89 .0

كبيرة

المتكسط العاـ لمقسـ الثاني

يتضح في الجدكؿ ( )4كجكد مكافقة بدرجة (كبيرة) عمى

مع الحكافز" كاف بدرجة متكسطة .كتعزل ىذه النتيجة إلى رغبة

مستكل الضغكط الكظيفية لدل معممات ثانكيات التطكير،

المعممات الشديدة في كجكد حكافز تشجيعية لتخفؼ عمييف

بمتكسط حسابي عاـ ( .)3.56كجاءت في المرتبة األكلى

عبء العمؿ ،كتميز المعممة التي تبذؿ مجيكد عف غيرىا األقؿ

العبارة رقـ ( ،)13كبدرجة مكافقة كبيرة .كاختمفت ىذه النتيجة مع

اىتمامان .كجاءت في المرتبة األخيرة العبارة رقـ ( ،)9كبدرجة

دراسة الدكس []6؛ التي تكصمت إلى أف "عدـ تناسب األعباء

مكافقة متكسطة .كيعزل ذلؾ الى اف معظـ المعممات لدييف
142

إلماـ كاؼ بمعايير تقكيـ األداء ،إال أنو قد تككف ىناؾ نسبة مف

تراكحت بيف المتكسطيف الحسابييف ( )3.83ك(.)3.09

المعممات الجدد تنقصيف المعرفة بمعايير التقكيـ .كبقية العبارات

القسـ الثالث :ضغكط العالقات اإلنسانية:

جدول 5

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى ضغوط العمل لدى المعممات
م

درجة الموافقة

العبارات
الترتيب

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

االستجابة

17

أشعر بالضيؽ مف السمككيات غير المالئمة لبعض الطالبات.

1

3.83

1.19

كبيرة

19

أتعرض لمكـ مف قبؿ أسرتي النشغالي بمياـ العمؿ.

2

3.63

1.34

كبيرة

15

أُكاجو صعكبة في التكاصؿ مع أكلياء األمكر.

3

3.16

1.29

متكسطة

14

قمة مراعاة مديرة المدرسة لظركؼ المعممات.

4

2.85

1.28

متكسطة

16

أتعرض كثي انر لتبايف كجيات نظرم مع زميالتي في العمؿ.

5

2.79

1.18

متكسطة

6

2.37

1.25

ضعيفة

3.11

0.82

متكسطة

18

أُعاني مف قمة تعاكف زميالتي معي.

المتكسط العاـ لمقسـ الثالث

يتضح في الجدكؿ ( )5كجكد مكافقة بدرجة (متكسطة) عمى

ضعيفة .كاختمفت ىذه النتيجة مع دراسة حمايدة []8؛ التي

مستكل ضغكط العالقات اإلنسانية لدل معممات ثانكيات

أظيرت أف المعمميف يعانكف مف ضعؼ العالقات فيما بينيـ.

التطكير بمدينة تبكؾ ،بمتكسط حسابي عاـ ( .)3.11كجاءت

كتعزل ىذه النتيجة إلى ما تقكـ عميو ثانكيات التطكير مف دعـ

في المرتبة األكلى العبارة رقـ ( )17كبدرجة ،مكافقة كبيرة.

لمعمؿ الجماعي ،مف خالؿ تعاكف كافة منسكبات المدرسة فيما

جاءت ىذه النتيجة متفقة مع دراسة حمايدة []8؛ التي أظيرت

بينيـ أثناء تفعيؿ األنشطة كالبرامج التعميمية؛ مما يساعد عمى

أف "انزعاج المعمميف مف عدـ احتراـ الطمبة ليـ "جاءت بدرجة

كجكد عالقات جيدة بينيف .باقي العبارات تراكحت ما بيف

مرتفعة .كتعزك الدراسة ىذه النتيجة إلى المرحمة العمرية التي

المتكسطيف الحسابييف ( )3.63ك(.)2.79

تتعامؿ معيا المعممات؛ فتتعرض فييا الطالبة إلى تغيرات

 -2النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:

عديدة؛ نفسية ،كفيسيكلكجية ،قد تنعكس عمى تصرفاتيف،

لإلجابة عمى السؤاؿ الثاني كنصو :ما مستكل االحتراؽ

فيحاكلف  -بطرؽ مختمفة  -لفت انتباه مف حكليف ،كاف كاف

الكظيفي لدل معممات ثانكيات التطكير لمبنات بمدينة تبكؾ؟ تـ

بطرؽ سمبية .كجاءت في المرتبة األخيرة العبارة رقـ ()18

حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لعبارات

كبدرجة مكافقة ضعيفة .كاتفقت ىذه النتيجة مع دراسة الدكس

محكر االحتراؽ الكظيفي كالتالي:

[]6؛ حيث أكدت عمى أف "مضايقة زميالت العمؿ" كانت بدرجة
جدول 6

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى االحتراق الوظيفي لدى المعممات
م

درجة الموافقة

العبارات
الترتيب

المتوسط

الحسابي

المعياري

2

أشعر أف طاقتي مستنفذة في نياية اليكـ المدرسي.

1

4.28

0.94

كبيرة جدا

5

أتضايؽ عندما أجد نقصان في دافعية طالباتي.

2

4.12

0.98

كبيرة

3

3.92

1.19

كبيرة

3.64

1.29

كبيرة

1.22

كبيرة

1.23

كبيرة

1
8

أشعر أف عممي يرىقني نفسيان.

أفتقد الحماس في أداء مينتي كمعممة لكثرة متطمبات العمؿ.

4

4

أحبط لعدـ تقدير جيدم المبذكؿ في العمؿ.

5

3.51

10

أشعر بنقص في إنجازاتي الشخصية لضيؽ الكقت.

6

3.47
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االنحراف

االستجابة

5
7

ينتابني التعب عندما أستيقظ في الصباح كأعمـ أف عمي مكاجية يكـ آخر مف

7
7

2016
3.40

متكسطة

1.30

العمؿ المدرسي
13

أشعر أف العمؿ المدرسي ركتيني ممؿ.

8

3.39

1.34

متكسطة

6

أشعر أنني أتعامؿ مع البعض في المدرسة بجمكد.

9

3.12

1.19

متكسطة

14

أحس باإلعياء ألقؿ جيد أبذلو.

10

3.02

1.30

متكسطة

3

التعامؿ المباشر مع منسكبات المدرسة يسبب لي الكثير مف اإلرىاؽ .النفسي.

11

2.88

1.22

متكسطة

11

أصاب بتكتر دائـ طكاؿ اليكـ الدراسي.

12

2.88

1.27

متكسطة

15

أشعر بالمباالة لما يحدث حكلي لبعض مف أتعامؿ معيـ في العمؿ.

13

2.74

1.35

متكسطة

16

أعاني مف حالة اكتئاب بسبب عممي.

14

2.74

1.45

متكسطة

12

أغبط زميالتي عمى مياراتيف في التكاصؿ اإليجابي.

15

2.66

1.33

متكسطة

17

أجد صعكبة في االستمرار في عممي الحالي.

16

2.59

1.47

ضعيفة

9

أفضؿ االنعزاؿ عف باقي المعممات.

17

2.18

1.23

ضعيفة

3.21

0.84

متكسطة

المتكسط العاـ لممحكر الثاني

يتضح في الجدكؿ ( )6كجكد مكافقة بدرجة (متكسطة)

ىذه النتيجة إلى تشجيع ثانكيات التطكير عمى العمؿ الجماعي

عمى مستكل االحتراؽ الكظيفي لدل معممات ثانكيات التطكير

مف خالؿ المجمكعات التعاكنية كتبادؿ الخبرات؛ مما قد يجعؿ

بمدينة تبكؾ ،بمتكسط حسابي عاـ ( .)3.21كجاءت في المرتبة

المعممة في احتكاؾ إيجابي مستمر مع باقي المعممات مف خالؿ

األكلى العبارة رقـ ( ،)2كبدرجة مكافقة كبيرة جدان .كاتفقت ىذه

العمؿ .كاتفقت نتيجة المحكر بشكؿ عاـ مع دراسة

][10

النتيجة مع دراسة [11] John؛ التي أكدت أف المعمميف

Dennis؛ التي تكصمت أف مستكل االحتراؽ لدل المعمميف كاف

يشعركف باالستنزاؼ النفسي كالبدني بنياية اليكـ الدراسي .كتعزك

بدرجة متكسطة.

الدراسة ىذه النتيجة إلى كثرة متطمبات العمؿ في ثانكيات

 -3النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث:

التطكير ،كتنكع العمؿ الممقى عمى عاتؽ المعممة؛ كما يسند إلييا

لإلجابة عبى السؤاؿ الثالث كنصو :ىؿ تكجد فركؽ دالة

مف مياـ أخرل؛ األمر الذم يجعؿ المعممة في عمؿ مستمر

إحصائية بيف متكسط استجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ مستكل

خالؿ اليكـ المدرسي ،مما يشعرىا باالستنزاؼ البدني كالذىني

ضغكط العمؿ لدل معممات ثانكيات التطكير تعزل لمتغيرم

بنياية اليكـ الدراسي .كاختمفت ىذه النتيجة مع دراسة ][10

الدراسة( :سنكات الخبرة ،كالتخصص)؟

Dennis؛ كالتي تكصمت إلى أف المعمميف "يشعركف باالستنزاؼ

أكالن :المقارنة حسب التخصص :تـ استخداـ اختبار (ت)،

النفسي بنياية اليكـ الدراسي"؛ ككانت بدرجة متكسطة .كتُعزل

كالنتائج كالتالي:

جدول .7

نتائج اختبار(ت) لممقارنة بين استجابات العينة حول مستوى ضغوط العمل حسب متغير التخصص
القسم
األكؿ
الثاني
الثالث
الدرجة الكمية

المتوسط

االنحراف

التخصص

العدد

أدبي

61

3.54

عممي

50

3.55

0.74

أدبي

61

3.40

0.98

عممي

50

3.75

0.73

أدبي

61

3.00

0.79

عممي

50

3.23

0.85

أدبي

61

3.32

0.73

عممي

50

3.52

0.65

الحسابي

المعياري
0.80

144

قيمة ت

الداللة

درجات

اإلحصائية

الحرية

0.03

119

0.98

غير دالة

2.18

119

0.03

دالة

1.57

119

0.12

غير دالة

1.61

119

0.11

غير دالة

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )7عدـ كجكد فركؽ ذات داللة

داللة ( )0.05بيف متكسطات استجابات عينة الدراسة تبعان

إحصائية عند مستكل داللة ( )0.05بيف متكسطات استجابات

لمتغير التخصص في الضغكط الكظيفية؛ حيث بمغت قيمة

عينة الدراسة حكؿ الدرجة الكمية لضغكط العمؿ تعزل لمتغير

الداللة ( ،)0.03كىي قيمة دالة إحصائيان لصالح معممات

التخصص؛ حيث بمغت قيمة الداللة ( ،)0.11كىي غير دالة

التخصص العممي بمتكسط حسابي ( ،)3.75مقارنة بالمتكسط

إحصائيان .كيتضح عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائية عند مستكل

الحسابي لمعممات التخصص األدبي ( .)3.40كاتفقت ىذه

داللة ( )0.05تبعان لمتغير التخصص في الضغكط الشخصية

النتيجة مع دراسة  ،[9] Warradكدراسة الدكس [ ]6في كجكد

جاءت ىذه النتيجة متفقة مع

فركؽ ذات داللة تعزل لمتغير التخصص لصالح معممي

دراسة زرعة []1؛ التي تكصمت إلى عدـ كجكد فركؽ دالة

كمعممات تخصص الرياضيات .كتعزك الدراسة ذلؾ لكثافة

لمستكل الضغكط المؤدية لإلنياؾ الكظيفي تعزل لمتغير

المناىج العممية ،كأف الطالبات غالبان ما يجدف فييا صعكبة؛ مما

التخصص .كيعزل ذلؾ إلى حرص جميع المعممات بمختمؼ

يتطمب مف معمماتيف تبسيطيا بالطرؽ السيمة لتساعدىف عمى

تخصصاتيف عمى أداء أعماليف عمى أكمؿ كجو ،كىذا بدكره قد

فيميا كاستيعابيا.

يجعميف في قمؽ مستمر حكؿ مدل صحتيا كخمكىا مف

ثانيان :المقارنة حسب عدد سنكات الخبرة :تـ استخداـ اختبار

األخطاء .كما يتضح كجكد فركؽ دالة إحصائية عند مستكل

تحميؿ التبايف األحادم (ؼ) كنتائجو كالتالي:

كضغكط العالقات االنسانية.

جدول 8

نتائج اختبار(ف) لممقارنة بين استجابات العينة مستوى ضغوط العمل حسب عدد سنوات الخبرة
القسم

مصادر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف

األكؿ

بيف المجمكعات

3.17

2

1.59

2.74

داخؿ المجمكعات

68.26

118

0.58

الكمي

71.43

120

بيف المجمكعات

0.21

2

0.11

داخؿ المجمكعات

95.48

118

0.81

الكمي

95.69

120

بيف المجمكعات

0.07

2

0.03

داخؿ المجمكعات

81.50

118

0.69

الكمي

81.56

120

بيف المجمكعات

0.19

2

داخؿ المجمكعات

58.56

118

الكمي

58.75

120

الثاني

الثالث

الدرجة الكمية

0.10

0.13

50 ،0

0.19

الداللة اإلحصائية
0.07

0.88

0.95

0.83

غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

0.50

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )8عدـ كجكد فركؽ ذات داللة

التكالي ،كىي اعمى مف ( ،)0.05كغير دالة إحصائيان .كاتفقت

إحصائية عند مستكل داللة ( )0.05بيف متكسطات استجابات

ىذه النتيجة مع دراسة الدكس [ ،]6في عدـ كجكد فركؽ دالة

عينة الدراسة حكؿ الدرجة الكمية لضغكط العمؿ لدل معممات

لضغكط العمؿ تعزل لمتغير سنكات الخبرة .كيعزل ذلؾ إلى كثرة

ثانكيات التطكير بمدينة تبكؾ تعزل لمتغير سنكات الخبرة؛ حيث

متطمبات العمؿ كحرص جميع المعممات عمى أداء مياميف

بمغت قيمة الداللة ( ،)0.83كىي غير دالة .كما يتضح عدـ

تجنبان لظيكر جكانب قصكر في أعماليف ،مما أدل إلى زيادة

كجكد فركؽ دالة إحصائية عند مستكل داللة ( )0.05تبعان

استشعارىف لضغكط العمؿ.

لمتغير سنكات الخبرة في القسـ األكؿ كالثاني كالثالث عمى
145

7

5

2016

تعزل لمتغيرم الدراسة (سنكات الخبرة ،كالتخصص)؟

 -4النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع:

أكالن :المقارنة حسب التخصص :تـ استخداـ اختبار (ت)،

لإلجابة عمى السؤاؿ الرابع كنصو :ىؿ تكجد فركؽ دالة

كالنتائج كالتالي:

بيف متكسط استجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ مستكل االحتراؽ
الكظيف ػ ػي لػ ػدل معممػ ػات ثانكي ػ ػات التط ػكي ػر لمبنػ ػات بمدين ػة تب ػكؾ

جدول 9

نتائج اختبار (ت) لممقارنة بين استجابات عينة الدراسة حول مستوى االحتراق الوظيفي حسب متغير التخصص
المحور

التخصص

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

قيمة ت

درجات الحرية

الدرجة الكمية

أدبي

67

3.16

0.81

0.69

119

عممي

54

3.27

0.89

الداللة اإلحصائية
0.49

غير
دالة

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )9عدـ كجكد فركؽ ذات داللة

التخصص ،كجاءت لمصالح المعمميف في تخصص الرياضيات.

عند مستكل داللة ( )0.05بيف متكسطات استجابات عينة

كتعزل ىذه النتيجة إلى أف كؿ مف معممات التخصص األدبي

الدراسة حكؿ مستكل االحتراؽ الكظيفي لدل معممات ثانكيات

كالعممي يسعيف إلى تقديـ أفضؿ ما لدييف مف عطاء ،باإلضافة

التطكير بمدينة تبكؾ تعزل لمتغير التخصص ،حيث بمغت قيمة

إلى أف المعممات يدركف أنيف يتعامؿ مع مرحمة عمرية قادرة

الداللة ( )0.49كىي غير دالة .كاتفقت ىذه النتيجة مع دراسة

عمى المناقشة كالحكار كاالستفياـ؛ مما يتطمب منيف اإللماـ

زرعة []1؛ التي تكصمت إلى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان

الجيد بما يرتبط بالمادة المعطاة ،كالعمؿ عمى االستزادة

حكؿ مستكل اإلنياؾ الكظيفي تعزل لمتغير التخصص ،بينما

بالمعمكمات كالمعارؼ المختمفة.

اختمفت مع دراسة  [9] Warradالتي تكصمت إلى كجكد فركؽ

ثانيان :المقارنة حسب عدد سنكات الخبرة :تـ استخداـ اختبار

دالة إحصائية حكؿ مستكل االحتراؽ الكظيفي تعزل لمتغير

تحميؿ التبايف األحادم (ؼ) كنتائجو كالتالي:

جدول 10

نتائج اختبار (ف) لممقارنة بين متوسطات مستوى االحتراق الوظيفي حسب عدد سنوات الخبرة
المحور

مصادر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف

الدرجة الكمية

بيف المجمكعات

0.38

2

0.19

0.26

داخؿ المجمكعات

85.93

118

0.73

الكمي

86.41

120

الداللة اإلحصائية
0.77

غير
دالة

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )10عدـ كجكد فركؽ ذات داللة

الخبرة .كتعزك الدراسة ىذه النتيجة إلى أف تكزيع الحصص

إحصائية عند مستكل داللة ( )0.05بيف متكسطات استجابات

كاألعماؿ كالمسؤكليات عمى المعممات ال يأخذ باالعتبار سنكات

عينة الدراسة حكؿ مستكل االحتراؽ الكظيفي لدل معممات

الخبرة؛ فيي تكزع عمى الجميع بصكرة عادلة كمتساكية.

ثانكيات التطكير بمدينة تبكؾ تعزل لمتغير سنكات الخبرة؛ حيث

 -5النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس:

بمغت قيمة الداللة ( ،)0.77كىي غير دالة .كاتفقت ىذه النتيجة

لإلجابة عمى السؤاؿ الخامس كنصة :ىؿ تكجد عالقة ارتباطية

مع دراسة زرعة [ ،]1في عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائية حكؿ

بيف مستكل ضغكط العمؿ كاالحتراؽ الكظيفي لدل معممات

مستكل االحتراؽ الكظيفي تعزل لمتغير سنكات الخبرة .كاختمفت

ثانكيات التطكير لمبنات بمدينة تبكؾ؟ قامت الباحثاف بحساب

مع دراسة [11] John؛ التي تكصمت إلى كجكد فركؽ دالة

معامؿ ارتباط بيرسكف بيف مستكل ضغكط العمؿ بأقسامو الثالثة

إحصائية حكؿ مستكل االحتراؽ الكظيفي تعزل لمتغير سنكات

كمستكل االحتراؽ الكظيفي ،ككانت النتائج كالتالي:

146

جدول 11
معامالت ارتباط بيرسون بين مستوى ضغوط العمل ومستوى االحتراق الوظيفي لدى معممات ثانويات التطوير
ضغكط العمؿ

المتغير األول

الضغكط الشخصية

العالقة االرتباطية

المتغير الثاني

معامؿ االرتباط

االحتراؽ الكظيفي
الضغكط الكظيفية

ضغكط العالقات اإلنسانية

الدرجة الكمية لضغكط العمؿ

0.66

مستكل الداللة

0.00

قكة العالقة

عالية

معامؿ االرتباط

0.60

مستكل الداللة

0.00

قكة العالقة

عالية

معامؿ االرتباط

0.74

مستكل الداللة

0.00

قكة العالقة

عالية

معامؿ االرتباط

0.78

مستكل الداللة

0.00

قكة العالقة

عالية

تشير نتائج جدكؿ ( )11إلى كجكد عالقة ارتباطية

 -1تخفيؼ ضغكط العمؿ عمى المعممات خاصة التخصص

مكجبة ،كدالة إحصائية عند مستكل ( )0.05بدرجة عالية بيف

العممي ،عف طريؽ استحداث كظائؼ ،تتكلى متابعة مشاريع

مستكل ضغكط العمؿ كمستكل االحتراؽ الكظيفي لدل معممات

الطالبات ،كدخكؿ حصص االحتياط التي تمثؿ عبأن عمييف.

ثانكيات التطكير .كيعزك الباحثاف ىذه النتيجة إلى كثرة متطمبا

 -2مشاركة الطالبات في كضع نظاـ الحكافز كالعقكبات

ثانكيات التطكير؛ حيث البعض منيا قائـ عمى النظاـ الفصمي،

الخاصة بيف عف طريؽ استبياف عمى مكقع الك ازرة.

كالبعض اآلخر عمى نظاـ المقررات ،ككالىما يتطمب جيدان

 -3إيجاد نظاـ لمحكافز بمعايير كاضحة لمجميع ،ككضع حكافز

كاطالعان مستم انر مف قبؿ المعممات مما يشكؿ ضغطان عمى

مالية ،أك زيادة عدد أياـ اإلجازات االضط اررية.

المعممات .كما أف بعضيف قد تككف غير قادرة عمى الكقكؼ

المراجع

أماـ الضغكط ،مما يؤدم إلى ظيكر استعدادات لتككيف

أ .المراجع العربية

اتجاىات سمبية نحك أعماليف ،كنحك غيرىف مف منسكبات

] [1ابف زرعة ،سكسف محمد ( .)2012ضغكط العمؿ لدل

المدرسة ،كىك ما ُيعبر عنو باالحتراؽ الكظيفي ،مما قد يدفعيف

رئيسات األقساـ التعميمية في جامعة األميرة نكرة بنت
عبدالرحمف .مجمة مستقبؿ التربية العربية .ـ  .19ع .77

لميركب مف تمؾ الضغكط ،أك الميؿ لمتقاعد المبكر .كىذا ما

أشارت إليو دراسة  ،[9] Warradأف تعرض المعمميف لمضغكط

ص .80 – 9

لفترات طكيمة يؤدم بيـ إلى الكصكؿ لالحتراؽ الكظيفي.

][3

كاشارت دراسة الدكس []6؛ إلى كجكد عالقة طردية بيف ضغكط

ك ازرة التعميـ (1433ق) .أنمكذج تطكير المدارس.
الرياض :شركة تطكير.

العمؿ كالميؿ نحك التقاعد المبكر ،مما يمثؿ عبئان عمى التعميـ؛

] [4نصر ،عزة جالؿ ( .)2013إدارة االحتراؽ الكظيفي لمعممي

ككنو يفقد العائد الخاص بالخبرات المتراكمة ،كالتدريب الذم

المرحمة االبتدائية  -دراسة إثنكجرافية .مجمة مستقبؿ التربية

حصمف عميو خالؿ حياتيف الكظيفية.

العربية .ـ ،20ع  .82ص .282 – 233

 .6التوصيات
في ضكء النتائج تكصي الدراسة بجممة مف التكصيات أىميا:
147

5

7

2016

] [5النفيعي ،ضيؼ اهلل عبداهلل ( .)2000االحتراؽ الكظيفي في

] [15رمضاف ،رشيدة عبدالرؤكؼ ( .)2011االحتراؽ الكظيفي

المنظمات الحككمية الخدمية في محافظة جدة .مجمة

كعالقتو بالرضا الميني لدل معممي المرحمة االبتدائية.

االقتصاد كاإلدارة .جامعة الممؾ عبد العزيز .ـ .14ع .1

المجمة التربكية .ـ  .26ع .151ص .246-189

ص.88 – 55

] [16ك ازرة التعميـ (1433ق) .الدليؿ اإلرشادم لإلشراؼ التربكم
في أنمكذج تطكير المدارس .الرياض :شركة تطكير.

] [6الدكس ،غادة مساعد ( .)2013ضغكط العمؿ كعالقتيا
بالميؿ نحك التقاعد المبكر لدل معممات المرحمة الثانكية

] [17الشاماف ،أمؿ سالمة( .)2005مصادر ضغكط العمؿ

بمدينة الرياض .رسالة ماجستير منشكرة .جامعة نايؼ

التنظيمية لدل مديرات المدارس في مدينة الرياض .مجمة

العربية لمعمكـ األمنية .الرياض .كمية الدراسات العميا.

مستقبؿ التربية العربية .ـ .11ع  .37ص .292 -259
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WORK PRESSURES AND ITS
RELATIONSHIP TO THE JOB BURNOUT AT
GIRLS' HIGH SCHOOLS ' TEACHERS OF
DEVELOPMENT SCHOOLS PROGRAM IN
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MOHAMAD Y. M. NASIR
Tabuk University

ABSTRACT_ The study aimed at exploring the levels of the work pressures according to its
sections(personal pressures- job pressures and human relations pressures) and the job burnout at
girls' high schools' teacher of Development Schools Program in Tabuk City ،identifying the
differences among the responses of the study sample's members for both the variables of
(Specialization and Years of Experience) and exploring if there is a correlation between the work
pressures and the job burnout. The study used the correlational descriptive method and the study's
community consisted of all girls' high schools ' teachers of Development Schools Program in
Tabuk City (321) teachers. A random sample was selected of (121) teachers. To achieve this
study's goals ،the researcher used the questionnaire to collect data. The study reached a group of
results and the most important of which was that work pressures level at girls' high schools '
teachers of Development Schools Program in Tabuk City was high. According to evaluation ،the
job pressures were in the first position followed by personal pressures then human relations
pressures. The job burnout level at girls' high schools ' teachers of Development Schools Program
in Tabuk City was average. The results showed that there were no statistically significant
differences due to the variables of (Specialization and Years of work experience) about the levels
of work pressures and job burnout while there were statistically significant differences in the work
pressures due to the variable of specialization for the teachers specialized in sciences. Finally ،the
results showed that there is a high positive correlation between the level of work pressures and the
job burnout.
Keywords: Work Pressures, Job Burnout.
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