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ملخص البحث :
ور بـاالحتراق النفسـي لـدى معلمـات التعـرف علـى مسـتوى الشـع إلىهدفت الدراسة الحالیة 

الصفوف الخاصة وكذلك التعرف على معنویة الفروق في مستوى الشعور بـاالحتراق النفسـي تبعـا 

:اآلتیةللمتغیرات 

ــ ســنوات الخدمــة ٢المؤهــل العلمــي -١ ــالحالة االجتماعیــة، شــملت العینــة (٣ـ ) معلمــة ٤٧ـ

تربیة الخاصة تمثل مختلف المناطق في مدینة مشمولة بنظام الالبتدائیة المدارس االموزعین على 

.الموصل

لالحتـراق النفسـي ترجمـة وطـوره  ١٩٩٦اداة البحث المستخدمة فكانت مقیـاس شـرینك أما

) تعكــس الدرجــة الكلیــة ٣٥علــى ( األصــلیةشــمل المقیــاس بصــورته  ١٩٩٨القیروتــي وعبــد الفتــاح

صــدق والثبــات للمقیــاس قبــل تطبیقــه علــى لالحتــراق النفســي عنــد المعلــم قــام الباحثــان باســتخراج ال

نتائج الدراسة عن وجود مسـتوى مـن الشـعور بـاالحتراق النفسـي لـدى معلمـات أسفرتالعینة،  أفراد

) ٩٦) درجــة مقــارب للمتوســط الفرضــي للمقیــاس البــالغ (٩٣,٣٨الصــفوف الخاصــة لمتوســط بلــغ (

.إحصائیایكن دال  مولكنه لدرجة 

عدد  فروق ذات داللة معنویة في متغیرات : المؤهل العلمي ،كما لم تظهر النتائج وجود 

% ٠,٠٥عنــد مســتوى داللــة  ياالختبــار التــائســنوات الخدمــة، الحالــة االجتماعیــة وذلــك باســتخدام 

االتجــاه االیجــابي لــدى المعلمــات  أو) وقــد تعكــس هــذه النتــائج حالــة مــن المیــل ٤٥ودرجــة حریــة (

لخاصة.للعمل مع التالمیذ من ذوي الفئات ا

Be The Psychological Burnount Of The Private Classes
Femal Teachers.
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Abstract:
The current study aimed at recognizing the level of the

sycholagical burnout feeling of the privante classes female teachers and
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recognizing the significant differences of the psycholagical burnount

level according to the following variables:1-the scientific qualifcation 2-

the job service years 3-the social status the sample contains 47 female

teachers in 52 primary schools invalved in the private education system

over all mosul city the search tool was the test at shrink 1996 of the

psy.burnout was translated and developed by al-kayrootee and abdul fatah

in1998 the original test contains 35 articles shawing the total burnoutof

the teacher the research results showed that there is a psycholagical

burnout level of the priuate classes female teaehers and was mean(39 38)

whieh was approoimate to lupo theticd avevage (96) but this difference

was not asignificant the results also didnit show asignificant differences

of the scientific qualifcation variables and the job service years and the

social status the results was tested by using t.test at 0.05 and afreedom

degree 45 the results can be explained as state of positive of the female

teacher to work withe the students of the private needs.

:اھمیھ البحث والحاجھ الیھ
یواجه الفـرد فـي حیاتـه العدیـد مـن المواقـف الضـاغطة التـي تتضـمن خبـرات غیـر مرغـوب 

وتر وعوامل الخطر والتهدید في كافة مجاالت أحداثًا قد تنطوي على الكثیر من مصادر التو فیها، 

،الحیاة

ولعل من ابرز النتائج السلبیة الستمرار تعرض الفرد لمصـادر التـوتر تلـك حالـة االحتـراق 

Psychologicalالنفسي  Burnout ،والتي تتمثل في حاالت التشاؤم، والالمباالة، وقلة الدافعیة

واجبـــات بصـــورة آلیـــة تـــدل علـــى عـــدم االنـــدماج العـــاطفي وفقـــدان القـــدرة علـــى االبتكـــار، والقیـــام بال

)٢ص١٩٩٨(عوده،

فقـد اسـتخدم هـذا المصـطلح .ویعتبر مفهـوم االحتـراق النفسـي مـن المفـاهیم الحدیثـة نسـبیًا 

لإلشـــارة إلــــى Freudenbergerاول مـــره فـــي أوائــــل الســـبعینات عــــن طریـــق العـــالم فرویــــدنبرجر 

ط العمـل لـدى العـاملین فـي المهـن اإلنسـانیة الـذین یرهقـون االستجابات الجسمیة واالنفعالیة لضـغو 

)٣٠٠ص ٢٠٠٥الخرابشة وعریبات (.أنفسهم في السعي لتحقیق أهداف صعبة

ویأتي العمل مع ذوي االحتیاجات الخاصة في مقدمة المهن التي یمكن أن تخلق مشاعر 
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تنوعة من األشخاص غیـر اإلحباط لدى العاملین لما تقتضیه هذه المهن من متطلبات مع فئات م

العادیین الذین یعانون من اإلعاقات الحركیة والعقلیة والسـمعیة والبصـریة أو اإلعاقـات المتعـددة ، 

حیث یعتبر كل شخص حالة خاصة تتطلب نمطا خاصا من الخدمـة والتعلـیم والتـدریب والمسـاندة 

بین باإلعاقــة وتنــوع باإلضــافة إلــى ان انخفــاض قــدرات وٕامكانیــات بعــض األشــخاص المصــا هــذا .

مشــكالتهم وحــدتها أحیانــًا ، قــد یخلــق لــدى العدیــد مــن العــاملین معهــم الشــعور باإلحبــاط وضــعف 

األمــر الــذي مــن شــأنه أن یولــد هــؤالء العــاملین الشــعور بالضــغوط .الشــعور باإلنجــاز أو النجــاح 

  )١ص  ٢٠٠٤ ،الجعفري(النفسیة والمهنیة وبالتالي الوصول إلى االحتراق النفسي 

أوبـالتكیفیتعلـقمـاسـواءالفـردعنـدمشـاكلمـنعنـهینـتجوماالنفسياالحتراقیتركو 

لتشـملاآلثـارهـذهتمتـدقـدبلنفسهالمحترقعلى سلبیةآثاراً تواجهه،التيالتحدیاتعلىالسیطرة

لضـغوطوا النفسـياالحتـراقموضـوع عن الحدیثویحتل.أیضاً معهمویتواصلونیتفاعلونالذین

(الخطیـب اإلنسـانیةالمهـنمجـاالت فـي والعـاملینوالتعلـیمالتربیـةمجـالكبیرة،فيمساحةالنفسیة

  . )٢،ص ٢٠٠٥والقریوتي،

تـرتبطالتـيالمشـاكلمـنلعـددنتیجـةوالمعلمـات،المعلمـینلـدىالنفسـياالحتـراقویحـدث

ة التـي یتعـرض لهـا المعلـم تـؤدي الضـغوط الداخلیـة والخارجیـحیـثالتـدریس،بعملیـةمباشـربشكل

ــد المشــاعر، ونقــص  إلــى اســتنزاف جســمي وانفعــالي، وأهــم مظــاهره فقــدان االهتمــام بالتالمیــذ وتبل

.الدافعیة، واألداء النمطي للعمل، ومقاومة التغیر وفقدان االبتكاریة

إلــى زیــادة احتمــال یــؤديافتقــاد المعلــم إلــى الــدعم االجتمــاعي ومهــارات التكیــف حیــث ان

وتعــدد مصــادر الضــغوط المســببة لالحتــراق النفســي للمعلــم بــین ،فریســة لالحتــراق النفســي هوقوعــ

سلوك التالمیذ، وعالقة المعلم بالموجـه، وعالقتـه العلمیـة بزمالئـه، والصـراعات المدرسـیة، وعالقـة 

معلـــم المعلـــم بـــاإلدارة، واألعبـــاء اإلداریـــة، وضـــیق الوقـــت، وغیـــاب التفـــاهم بـــین المعلـــم واإلدارة، وال

على االنترنیت)بابموقع ٢٠٠٥، خضر(وأولیاء األمور

نظـرًا لقلــة الدراســات التــي تناولــت هــذا الموضــوع لــدى معلمــات الطلبــة ذوي االحتیاجــات و

الخاصة باختالف فئاتهم بشكل عام والطلبه بطیئي التعلم بشكل خاص، تـأتي أهمیـة هـذه الدراسـة 

ار التربوي في وزارة التربیة باتخاذ التدابیر الالزمة للحـد لمالها من أهمیة في مساعدة أصحاب القر 

مـن ارتفــاع درجـة االحتــراق النفسـي عنــد الكـوادر العاملــه مـع الطلبــه بطیئـي الــتعلم ، وبخاصــة وان 

وزارة التربیة تتحمل مسؤولیة تعلیم فئات الطلبة ذوي االحتیاجات الخاصة ، ومما ال شـك فیـه بـأن 

ســـهم فـــي بنـــاء البـــرامج العملیـــة ووضـــع الحلـــول المناســـبة لمـــا تعانیـــه نتـــائج هـــذه الدراســـة ســـوف ت

.المعلمات في هذا المیدان وتخلیصهم من درجة االحتراق النفسي في حال وجودها

:البحثأھداف
:التالیةعن االسئله  هلالجا بیهدف البحث الحالي 
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الخاصةمستوى الشعور باالحتراق النفسي لدى معلمات الصفوف  هاهو.١

فـي مسـتوى الشـعور بـاالحتراق النفسـي لـدى معلمـات الصـفوف إحصـائیاهناك فروق داله هل .٢

:التالیةوفقا للمتغیرات الخاصة

ــــ دورة تربویة سبكالوریو التأهیل العلمي :أ. 

)فأكثرـــــ  ٦(  ---) ٥ـــ١:(ألخدمهسنوات . ب

ـــ متزوج أعزبالحالة االجتماعیة: . ج

:حدود البحث
في مركز محافظه نینـوى للعـام الدراسـي الخاصةث الحالي بمعلمات الصفوف یتحدد البح

(2006-2007 )

:تحدید المصطلحات
:االحتراق النفسي  (Burnout)

:1981)وجاكسـون عرفتـه ماسـالش - MASIASH, & Jackson حالـه مـن التعـب ":بانـه(

س والعجـز وتطـویر مفهـوم واالجهـاد العقلـي والجسـمي واالنفعـالي تتمیـز بالتعـب المسـتمر والیـا

.ذات سلبي واتجاهات سلبیه نحو العمل والحیلة والناس

BLASÉ)وعرفــه بــالس - نــوع مــن انــواع ردود الفعــل المزمنــه للضــغوط ذات :بانــه(1987.

.التاثیر السلبي طویل االمد

حالـه مـن االنهـاك العـاطفي او االنفعـالي والجسـدي والـذهني :1998عرفه السـامرائي وصـالح -

.اتج من اعباءالعمل یرافقه اهمال للمراجع ورغبه في ترك العمل الن

حالــه مــن االجهــاد البــدني والــذهني والعــاطفي یحــدث نتیجــه للعمــل مــع :ویعرفـه الباحثــان بانــه -

.الناس والتفاعل معهم لفتره طویله وفي مواقف تحتاج الى بذل جهد انفعالي مضاعف

:الصفوف الخاصه

تعبیــر عــن البـرامج والخــدمات المقدمــة لألطفــال الــذین ینحرفــون مصـطلح شــامل یســتخدم لل

بدرجـة تجعلهـم بحاجـة (سـواء فـي الجانـب الجسـمي أو العقلـي أو االنفعـالي)عـن أقـرانهم العـادیین 

تسـاعدهم علـى تحقیـق أفضـل عائـد تربـوي ممكـن :الى خبرات أو أسالیب أو مواد تعلیمیة خاصة 

(ةالخاصــة إذا كانــت مشــكالتهم أكثــر حــدســواء فــي الفصــول العادیــة أو الفصــول قــاموس التربیــة .

).م1992الخاصة وتأهیل غیر العادیین، 

 :سابقة دراساتاالطار النظري و
:االطار النظري
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:مقدمة
لمحلـــل النفســي األمریكــي أول مـــن أدخــل مصــطلح االحتـــراق ) اهربــرت فردنیرجــر(یعتبــر 

م لإلشـارة إلـى االسـتجابات 1974ي وذلـك عـام الى حیز االستخدام األكـادیم)Burnout(النفسي

الجسـمیة واالنفعالیــة لضـغوط العمــل لـدى العــاملین فـي المهــن اإلنسـانیة الــذین یرهقـون أنفســهم فــي 

السعي لتحقیق أهداف صعبة 

وجاءت تجاربه النفسیة نتیجة لتعامالته وعالجاته مع المترددین على عیاد ته النفسیة في 

اســاتذة علــم الــنفس بجامعــة بیركلــي )Maslach(مــال كرســتین ماســالكولكــن أع.مدینــة نیویــورك

موقـــع  ٢٠٠٣،القرنـــي(.األمریكیــة مثلـــت الریــادة فـــي دراســـة وتطــویر مفـــاهیم االحتــراق النفســـي 

الجزیرة على االنترنیت)

ویــرى بــاحثون آخــرون أن االحتــراق النفســي هــو المحصــلة النهائیــة او المرحلــة المأســاویة 

ویحــدث .وط المهنیــة، أي ان االحتــراق هــو عــرض مــن أعــراض الضــغوط النفســیةالمتطرفــة للضــغ

االحتراق النفسي عندما ال یكون هناك توافق بین طبیعة العمل وطبیعـة االنسـان الـذي ینخـرط فـي 

وكلما زاد التباین بین هاتین البیئتـین زاد االحتـراق النفسـي الـذي یواجهـه الموظـف .أداء ذلك العمل

  )١ص  ٢٠٠٤،الجعفري(.في مكان عمله

هذا وقد تناولت بعض من النظریات تفسیر ظـاهرة االحتـراق النفسـي نظـرا الثارهـا السـلبیه 

على العنصر البشري في مجاالت الحیاة المختلفه وسنستعرض بایجاز هذه الـرؤى التفسـیریه لتلـك 

النظریات في هذا المجال :

  : ةالسلوكی ةالنظری.١
علـى انـه نتـاج الظـروف الفیزیقیـه والبیئیـه ولـم تتجاهـل الجانـب للسلوك النظریة تنظر هذه 

الحســي لالنســلن ودور العملیــات العقلیــه الداخلیــه فیــه ،وعلیــه فــاالحتراق النفســي هــو حالــه داخلیــه 

لعوامــل بیئیــه خارجیــه تــنعكس علــى االســتعداد الــداخلي للفــرد وتظهــر مظــاهره فــي اســتجابات الفــرد 

خلیه،وتشیر العدید من الدراسات الى ان ضبط العوامـل المحیطـه بـالفرد الخارجیه وردود افعاله الدا

یؤمن امكانیـة الـتحكم بـاالحتراق النفسـي وبالتـالي یكـون ذلـك نـواة لمعالجـة وتعـدیل السـلوك المعبـر 

  )  ٢٦ص ١٩٩٨عن ذلك.(عوده ،

  :ةالمعرفی ةالنظری.٢
الـى الكیفیـه التـي ینظـر ینصب تفكیر المنظرین المعـرفیین فـي تفسـیر السـلوك بشـكل عـام 

.بها االفراد الى انفسهم والى العالم من حولهم ولیس على مایفعله االخرون 

(Atkiuson &Richard, 1996, p. 529)
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ولعل من أهم الفرضـیات التـي یعتمـد علیهـا أصـحاب هـذا المنظـور هـو مـا یعـرف بمفهـوم 

لمعرفیة والذي یشیر إلى ان األفراد الـذین االستعداد المعرفي والذي یمثل تركیبًا محوریًا للنظریات ا

یكشـــفون عـــن أنمـــاط غیـــر تكیفیـــه للوظـــائف المعرفیـــة یكونـــون أكثـــر عرضـــة لإلصـــابة بـــاالحتراق 

,Alloy(النفسي عند تعرضهم ألهداف الحیاة السلبي.  et al., 2000. P. 403(

ارات انفعالیــة وبمعنــى آخــر فــان األفــراد الــذین یمیلــون إلــى تكــوین اســتنتاجات ســلبیة واجتــر 

.مسبقة حول المواقف التي تواجههم قد یكونون أكثر عرضة لالصابة باالحتراق النفسي

(Robnson, 1997, p. 405)

نظریة التحلیل النفسي:.٣
یتفـــق اصـــحاب التحلیـــل النفســـي مـــع المعـــرفیین حـــول تفســـیرهم للســـلوك بشـــكل عـــام حیـــث 

ت بــــین انظمــــة الشخصــــیه االنســــانیة الثالثــــة یوعزونــــه الــــى قــــوى داخلیــــه تتشــــكل نتیجــــه للصــــراعا

)18، ص 1983الهو ، واألنا ، واألنا األعلى) (الدباغ ، (

وتلعــب الخبــرات المكبوتــة دورا اساســیا فــي تكــوین االضــطرابات النفســیة للشخصــیة التــي 

تكونــــت فــــي المرحلــــة األولــــى مــــن حیــــاة الفــــرد ، اي ان الســــمات النفســــیة المضــــطربة تتكــــون مــــن 

هــا بــذكریات مؤلمــة وصــدمات مبكــرة تشــكل فــي مجملهــا مســتقبال مصــدرا للســلوك االنســاني ارتباط

.حباط واالحتراق النفسيوالشعور باإلالمضطرب من قبیل تبلد المشاعر

(Kaplan, 1996, p. 103)

مــــن مظــــاهر االحتــــراق النفســــي فقــــدان الحمــــاس :مظــــاهر ومســــببات االحتــــراق النفســــي 

فصول مكدسة :والالمباالة، ویعیش المعلم في مناخ تنظیمي معقد وباردلالهتمام بالعمل وبعمالئه

بتالمیـــذ ینتمـــون إلـــى مســـتویات وأســـر مختلفـــة، یفتقـــد أغلـــبهم االهتمـــام بـــالتعلیم، ویظهـــر ذلـــك فـــي 

ویشــعر المعلــم .محــاوالتهم الخــروج علــى النظــام، وتكبلــه ســلطات بیروقراطیــة متربصــة بــه وبعملــه

ة، والتجرید من السـلطات، والنظـرة المتشـككة إلـى والئـه وأدائـه، واالسـتهتار بالعزلة، وغیاب المساند

بآرائـــه وخبراتـــه عنـــد إدخـــال تغییـــرات فـــي العملیـــة التعلیمیـــة، ویفتقـــد مـــؤازرة النقابـــات والتنظیمـــات 

المهنیـــة كغیرهـــا مــــن نقابـــات المهـــن األخــــرى، وتطـــارده الصـــورة المهــــزوزة التـــي یكرســـها اإلعــــالم 

ومن بین العوامل المسببة إلحباط المعلم واحتراقه النفسـي تـدخل اآلبـاء فـي عمـل .الجماهیري عنه

فكثیــر مــن اآلبــاء یجــادلون المعلمــین فــي عملهــم، ویخطئــونهم فــي أســالیب تعــاملهم مــع .المعلمــین

أبنائهم، ویتشـككون فـي قـدراتهم وكفـاءتهم، ممـا یهـز ثقـة المعلـم فـي نفسـه، ویقلـل مـن كـون التعلـیم 

ویحولونهـــا إلـــى مهنـــة مكشـــوفة یتـــزاحم فیهـــا غیـــر المـــؤهلین ســـواء مـــن اآلبـــاء أو مـــن مهنـــة مغلقـــة

وتؤدي هذه الضغوط إلى سلب المعلم هویته المهنیة المتخصصة .معلمي الضرورة غیر المؤهلین

كمــــا یتصــــل بالظــــاهرة نفســــها انخفــــاض المكانــــة .دون غیــــره مــــن المهــــن األخــــرى فــــي المجتمــــع

األمریكیـة أن الطــالب لـم یعــودوا یقبلـون علــى «لجنــة هـولمز»ظ تقریـر االجتماعیـة للمعلـم، فــیالح
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دراســة التربیــة لیعملــوا بالتــدریس، ولــم تعــد تلــك الدراســة تلقــى إقبــاًال یماثــل اإلقبــال علــى الدراســات 

األخـرى التـي تؤهـل الطالـب لممارسـة مهـن تتمتـع بقـدر أكبـر مـن المكانـة االجتماعیـة، أضـف إلــى 

فــالمعلم یصــاب بــاالحتراق .ال یحظــى ممارســوها بالتقــدیر المــادي المناســبهــذا أن التــدریس مهنــة

النفسي في ظل العوائق التي تحـول دون قیامـه بمهمتـه المهنیـة بشـكل كامـل بمـا یصـیبه باإلحبـاط 

على االنترنیت)بابموقع ٢٠٠٥خضر(.وضعف الدافعیة

نفســـي یكمـــن فــــي لـــى أن جـــذور وأســـاس االحتـــراق الإوفـــي الســـیاق ذاتـــه تشـــیر ماســـالك 

داریــة لتنظــیم مجموعـة عوامــل تتركـز فــي الظـروف االقتصــادیة والتطـورات التكنولوجیــة والفلسـفة اإل

وقــد حــددت ماســالك مجموعـة عوامــل تنظیمیــة مؤسســیة تـؤدي الــى االحتــراق النفســي لــدى .العمـل

:الموظفین والعاملین في بعض الشركات والمؤسسات والهیئات على النحو التالي

یشعر الموظف بأن لدیه أعباء كثیرة مناطة به، وعلیه تحقیقها فـي مـدة قصـیرة ..العملضغط .١

وكثیر من المؤسسات والشركات سعت فـي العقـود .جدا ومن خالل مصادر محدودة وشحیحة

الماضیة الى الترشید من خالل االستغناء عـن أعـداد كبیـرة مـن المـوظفین والعمالـة، مـع زیـادة 

ى األشــــخاص البــــاقین فــــي العمــــل، ومطــــالبتهم بتحســــین أدائهــــم وزیــــادة األعبــــاء الوظیفیــــة علــــ

.انتاجیتهم

إن احــد المؤشــرات التــي تــؤدي إلــى االحتــراق النفســي هــو عــدم ..محدودیــة صــالحیات العمــل.٢

وتتأتى هذه الوضـعیة مـن خـالل وجـود ..وجود صالحیات التخاذ قرارات لحل مشكالت العمل

احة مــن حریــة التصــرف واتخــاذ االجــراء المناســب مــن سیاســات وأنظمــة صــارمة ال تعطــي مســ

قبل الموظف

عنــدما یبــذل الموظــف جهــدا كبیــرا فــي العمــل ومــا یســتلزم ذلــك مــن ..قلــة التعزیــز االیجــابي.٣

ســاعات اضـــافیة وأعمـــال ابداعیـــة دون مقابـــل مـــادي او معنـــوي یكـــون ذلـــك مؤشـــرا آخـــر عـــن 

المعاناة واالحتراق الذي یعیشه الموظف

یحتاج الموظـف احیانـا الـى مشـاركة اآلخـرین فـي بعـض الهمـوم واألفـراح ..الجتماعیةانعدام ا.٤

والتنفــــیس، لكــــن بعــــض األعمــــال تتطلــــب فصــــال فیزیقیــــا فــــي المكــــان وعزلــــة اجتماعیــــة عــــن 

ـــر مـــع األجهـــزة والحاســـبات وداخـــل المختبـــرات والمكاتـــب  اآلخـــرین، حیـــث یكـــون التعامـــل أكث

المغلقة

.م احیانـا تحمیـل الموظـف مسـؤولیات ال یكـون فـي مقـدوره تحملهـایت..عدم االنصاف والعدل.٥

وقد یكون القصـور فـي أداء العمـل لـیس تقاعسـًا مـن الموظـف، .وعند إخالله بها یتم محاسبته

ولكن بسبب رداءة األجهـزة وتواضـع امكانیاتهـا ومحدودیـة برامجهـا، اضـافة الـى امكانیـة وعـدم 

جبات المطلوبةوجود كفاءات فنیة مقتدرة ألداء الوا

یكون الموظف احیانا امام خیارات صعبة، فقد یتطلب منـه العمـل القیـام بشـيء ..صراع القیم.٦
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مــا واالضــطالع بــدور مــا وال یكــون ذلــك متوافقــا مــع قیمــه ومبادئــه، فمــثًال قــد یضــطر عامــل 

المبیعــــات أن یكــــذب مــــن أجــــل أن یمــــرر منتجــــا علــــى عمیــــل، او غیــــر ذلــــك مــــن الظــــروف 

وتكثر أعـراض االحتـراق النفسـي فـي اوسـاط المهـن التـي یكـون فیهـا التعامـل مـع .والمالبسات

الجمهور، والتي عادة تتطلب مواجهة مباشـرة او اسـتیعابا دقیقـا آلراء واتجاهـات النـاس، والتـي 

موقـع الجزیـرة علـى  ٢٠٠٣،القرني(تعد محكا أساسیًا في تقییم أعمال المشتغلین بتلك المهن

االنترنیت)

لبحـــث عـــن أســـباب االحتـــراق النفســـي ال یختلـــف عـــن البحـــث فـــي أســـباب الضـــغوط إن ا 

علمـا بـأن شـعور .وذلـك مـن منطـق تشـابه الظـروف والخلفیـة التـي ینمـو فیهـا كـل منهمـا .المهنیة 

الفــــرد بالضــــغوط المهنیـــــة أو الضــــغوط النفســــیة فـــــي مجــــال العمــــل ال یعنـــــى بالضــــرورة إصـــــابته 

لفــرد بــاالحتراق النفســي هــو حتمــا نتیجــة لمعاناتــه مــن الضــغوط بــاالحتراق النفســي ولكــن إصــابة ا

وفي هذا الصدد ذكرت إحدى الدراسات من خالل استعراض .النفسیة الناجمة عن ظروف العمل 

أربعــة عشــر دراســة بحــث عــن أســباب وأعــراض االحتــراق النفســي وتبــین فیهــا وجــود ثمانیــة أســباب 

رئیسیة لالحتراق النفسي وهي 

ترات طویلة دون الحصول على قسط كاف من الراحة العمل لف. ١

غموض الدور . ٢

فقدان الشعور بالسیطرة على مخرجات العمل أو اإلنتاج . ٣

الشعور بالعزلة في العمل وضعف العالقات المهنیة . ٤

الزیادة في عبء العمل وتعدد المهام المطلوبة . ٥

الرتابة والملل في العمل . ٦

فرد للتعامل مع ضغوط العمل ضعف استعداد ال. ٧

(الخصائص الشخصیة للفرد. ٨   )١ص  ٢٠٠٤،الجعفري.

 :سابقة دراسات
:1998دراسة السامرائي وصالح 

المرشـدین التربـوین وعالقتـه منعینـةلدىاالحتراق النفسي  على التعرفإلىالدراسةهدفت

.ببعض المتغیرات

رس المتوســطه والثانویـــه لمدینـــة بغـــداد شــمل البحـــث جمیـــع المرشــدین التربـــویین فـــي المـــدا

مرشدا ومرشده(307)والبالغ عددهم 

مقیـاس –بنـاء مقیـاس لالحتـراق النفسـي :اسـتخدم الباحثـان ثـالث مقـاییس كـاداة للبحـث 

ان المرشـدین الدراسـةنتـائجأشـارت.مقیـاس ضـغوط العمـل–رضـا المرشـد التربـوي عـن عملـه 
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التربویین یعانون من احتراق نفسي بین الشدید نوعا مـا والمعتـدل خصوصـا الـذكور، كمـا تبـین ان 

بعض المتغیرات مثل العبءاالقتصادي وعالقة المرشد باالداره من اكثر المتغیرات التي تسهم في 

.االحتراق النفسي لدى المرشدین 

2005دراسة الخطیب والقریوتي 
العـادیینالطلبـةمعلمـيمـنعینـةلـدىاالحتـراق النفسـي  علـى التعـرفإلـىسـةالدراهـدفت

.الشدیدةواإلعاقاتالتعلمصعوباتوذويوالموهوبین

200)علـىالدراسةعینةواشتملت 84)مـنهمومعلمـةمعلمـاً ( 116)ومعلمـاً ( .معلمـة(

صـدقدالالتلـهاسـتخرجتوقـد،لالحتـراق النفسـي 1996شـرینكمقیـاسالباحثـاناسـتخدموقـد

.والثباتالصدقمنمقبولةبدرجةیتمتعالمقیاسأنبینت،وثبات

تعـزىاالحتـراق النفسـي درجـةفـيإحصـائیادالـةفـروقوجـودلعـدمالدراسـةنتـائجأشـارت

الدراسـةأظهـرتحینفي،االجتماعیةوحالتهخبرتهوسنواتالتعلیميومؤهلهالمعلمجنسلمتغیر

الطلبةمعلميولصالحالمعلمیعلمهالذيالطالبفئةلمتغیرتعزيإحصائیةداللةذاتروقفوجود

الموهوبینالطلبةومعلميالشدیدةاإلعاقاتذوي

Jak)كین وجیلمیرنزجاكدراسة and Jille, 2002):
مـنمكونـةعینـةلـدىوالقلـق،واالحتراقالعملوضغوطالمعلمینبینالعالقةتقصيحول

العملضغوطاتأنالدراسةنتائجأظهرتوقدوالثانویة،األساسیةالمرحلةفيومعلمةمعلماً (86)

أمـزجتهمتنظـیمعلـىالقـادرینالمعلمـینوأن،االحتـراق النفسـي  إلىتؤديالتعلیممهنةعنالناتجة

Negativeالسـلبیة Mood Regulationمـناالحتـراق النفسـي لمخـاطرعرضـةاقـلیكونـون

أمزجتهمعلىالسیطرةیستطیعونالالذینأولئك

:البحثإجراءات
:البحث مجتمع. أوال

والبـالغنینـوىمحافظـةفـيالخاصـةألتربیـهمعلمـاتجمیـعمـنالبحـثمجتمـعتـالف

.)*(الخاصةبالتربیةمشمولةابتدائیةمدرسه) ٥٢( علىموزعینمعلمه) ٩٤( عددهم

:البحثعینة.ثانیا
)٤٧( عـددهمبلـغالخاصـهبالتربیـهالمشـمولهالمعلمـاتمـنعشـوائیةعینـهاختیـارتـم

.االصليالمجتمعافرادمن%) ٥٠( نسبةالعینههذهشكلتحیث،معلمه

حســب اخــر احصــائیه مــن مدیریــة تربیــة محافظــة نینــوى / شــعبة التربیــة الخاصــه . وقــد اقتصــر البحــث علــى )*(

ات االحصائیة.جلیله وال تشكل دالله مناسبه للمعالان نسبة الذكور قالمعلمات فقط كون
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:البحثداة. أثالثا
النفسـيلالحتـراق1996شـرینكمقیـاسالباحثـاناسـتخدمالبحـثاهـدافتحقیـقجـلأل

)Shrink,1996(الكلیـةالدرجـةتعكـسفقـرة(35)مـناألصـلیةبصـورتهسالمقیـاهـذاویتكـون

بتطویر(1998)الفتاحوعبدالقریوتيقاموقد ،، وفق تدرج خماسيالمعلمعندالنفسيلالحتراق

باسـتخدامالمقیـاسثبـاتمعامـلبلـغوقـد،لـهوثبـاتصـدقمعـامالتواسـتخراجوترجمتـهالمقیـاس

بصـدقالمقیـاستمیـزوقـد،(0.90)ألفـاكروبنـاخمعادلةوفقرةالفقبداللةالداخلياالتساقمعادله

نظراالمعربهالنسخههذهاعتمادتموقد )1998الفتاح،وعبدالقریوتي(المفهوموصدقالمحتوى

المقیاس . مناالصلیهالنسخهعلىالحصوللتعذر

:المقیاسصدق-
المقیـاس النفسـي قبـل تطبیقـه یعد الصدق مـن الخصـائص المهمـة التـي ینبغـي توفرهـا فـي 

وبعبـارة أخـرى )72، ص1989ابـراهیم ،(ألنه یؤشر قدرة المقیاس على قیاس مـا وضـع مـن أجلـه 

فــان المقیــاس الصــادق هــو المقیــاس الــذي یقــیس الظــاهرة الســلوكیة المــراد قیاســها والتــي وضــع مــن 

110، ص1989سمارة وآخرون ، (أجلها  .(

حـالي باسـتخدام الصـدق الظـاهري عنـدما عـرض المقیـاس وتم التأكد من صدق المقیاس ال

ــــــراء ــــــى مجموعــــــة الخب ــــــة عل ــــــث المظهــــــر)*(بصــــــورته األولی ــــــیس مــــــن حی ــــــه تق لیحــــــددوا ان فقرات

النفسي. شعورباالحتراقال

وقـــد جـــاءت اراء الخبـــراء متفقـــة مـــابین تعـــدیل لـــبعض مـــن الفقـــرات مـــن حیـــث الصـــیاغه والوضـــوح 

  ) فقرة .  ٣٢ات بشكل اصبح عدد فقرات المقیاس النهائیة (اضافة التفاقهم على حذف لثالث فقر 

:لثباتا
یعد الثبـات مـن الخصـائص السـیكومتریة المهمـة فـي بنـاء االختبـارات والمقـاییس ، ویعنـي 

الغریـب ، (ان یعطي المقیاس النتـائج نفسـها إذا مـا أعیـد علـى األفـراد أنفسـهم فـي الظـروف نفسـها 

حثان طریقة االعاده وقد اعتمد البا653)، ص 1985

ا.م.د خشمان حسن علي-)*(

ا.م.د ثابت محمد خضیر-

ا.م.د احمد محمد نوري -

انور علي صالح م.د -

م.د ذكرى یوسف جمیل -

م.د سلیمان سعید مبارك-
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فكرة هذه الطریقة هي ان یتم تطبیق المقیاس على مجموعة معروفـة مـن األفـراد ثـم اعـادة 

االختبارعلى األفـراد أنفسـهم وفـي ظـروف مماثلـة بعـد فتـرة زمنیـة بـین االجـراءین ثـم حسـاب معامـل 

)66، ص2000ربیع ، (.االرتباط بینهما 

معلمــات ؛ ثــم أعیــد توزیــع (10)شــوائیة بلغــت وألجــل ذلــك طبــق المقیــاس علــى عینــة ع

االستمارات الخاصة بالمقیاس على العینه ذاتها، حیث تم وضع اشارات معینة لكل فرد في العینة 

) یومـا علـى ١٣ازاء تسلسله في قوائم خاصه لیتم التعرف علیهم عند اعادة االختبار، بعد مـرور (

طبیقــــین األول والثــــاني إذ بلغــــت قیمــــة االرتبــــاط التوزیــــع األول ، حســــب معامــــل االرتبــــاط بــــین الت

العالقـه (   ) ، ویعد هذا معامل ثبات عالیًا حیث ان هناك اتفاقًا عامًا على ان اعتبـار٠.٨٧(

  ) ١٩١، ص ١٩٨٤)عالقة ارتباطیة قویة. (زیتون ،  ٠.٨٠

:الوسائل االحصائیة 
:تم استخدام الوسائل االحصائیة اآلتیة 

باط بیرسون الیجاد درجة الفقرة بالدرجة الكلیة ودرجة ثبات المقیاس بطریقة االعادة معامل ارت. ١

. )١٥٩، ص2000شقیر وآخرون ، (

لعینه مستقله واحده لالجابه عن الهدف االول من البحث.(T-test)االختبار التائي . ٢

الجابه عن الهدف الثاني لفئتین مستقلتین ، غیر متساویتین وذلك ل(T-test)االختبار التائي . ٣

  )  ١٦-١٥، ص1997ابو شعیشع ، (من البحث. 

عرض النتائج ومناقشتھا
عرض النتائج:

بحســب الهـــدف االول والمتضـــمن التعـــرف علـــى مســتوى الشـــعور بـــاالحتراق النفســـي لـــدى 

معلمــات الصــفوف الخاصــه، تــم حســاب متوســط درجــات علــى مقیــاس الشــعور بــاالحتراق النفســي 

(8,51)وبــانحراف معیــاري قــدره (93,38)حیــث بلغــت  عنــد مقارنــة المتوســط الحســابي لعینــة .

درجــة وباســتخدام االختبــار (96)مــع المتوســط الفرضــي للمقیــاس والبــالغ  )٤٧والبالغــه (البحــث

التائي لعینة واحدة تبین ان هناك فرقا ذا داللة معنویة بین المتوسـطین ولصـالح المتوسـط النظـري 

.(1)لوكما موضح في الجدو ،)٤٦)ودرجة حریة(٠.٠٥دالله(  توىعند مسللمقیاس 
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  )١( جدولال

بین المتوسط الحسابي لعینة البحث(T-test)یبین نتائج االختبار التائي 

والمتوسط الفرضي للمقیاس

متوسط العینة
االنحراف 

المعیاري

المتوسط 

الفرضي

Tقیمة 

المحسوبة

Tقیمة 

الجدولیة

متوسط 

الداللة

٢.٠٢٠.٠٥-٩٣.٣٨٨.٥١٩٦٢.١١*

غبر دال*

وهــذا یعنــي ان مســتوى الشــعور بــاالحتراق النفســي لــدى معلمــات الصــفوف الخاصــه هــو 

اقل من المتوسط الفرضي. 

تضمن الهـدف الثـاني الكشـف عـن الفـروق ذات الداللـه االحصـائیه بـین متوسـط الـدرجات 

تبعا للمتغیرات التالیة :

دوره تربویه / بكالوریوس )التأهیل العلمي: ( . ا

فما فوق ) ---٦/  ٥---١عدد سنوات الخدمه: ( . ٢

الحالة االجتماعیة: اعزب ـــــ متزوج. ٣

فیمـــا یتعلـــق بمتغیـــر التأهیـــل العلمـــي الفـــراد العینـــه ، اظهـــرت نتـــائج التحلیـــل االحصـــائي 

-لعینتین مستقلتین مایلي :(T-test)وباستخدام االختبار التائي 

د فــروق ذات داللــه احصــائیه بــین متوســط درجــات خریجــي الــدورات التربویــه مــن توجــ ال

ـــافــراد العینــه ومتوســط درجــات خریجــي البكــالوریوس مــن نفــس العینــه عنــد مس ) ٠.٠٥توى داللــه (ــ

t)) درجـه وهـي اقـل مـن قیمـة ٠.٦٧٢المحسـوبه (t)) حیـث بلغـت قیمـة ( ٤٥ودرجـة حریـه ( )

یبن ذلك.  -٢-رجه والجدول ) د ٢.٠٢الجدولیه والبالغه (

  )٢(جدول ال

یبین المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعینتي التأهیل العلمي 

والقیمة التائیة المحسوبة

  العددالتأهیل العلمي
الوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

مستوى قیمة ت

الجدولیة المحسوبة  الداللة

٢٥٩٥١٢.٢الدورات التربویه
٠.٠٥(٠.٦٧٢٢.٠٢(

٢٢٩١.٦١٩.٧٣شهادة البكلوریوس

ـــین معلمـــات  ـــاالحتراق النفســـي ب وهـــذا یعنـــي انـــه الیوجـــد اخـــتالف فـــي مســـتوى الشـــعور ب

الصفوف الخاصه تبعا لمتغیر التأهیل العلمي .
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وفیمـــا یتعلـــق بمتغیـــر ســـنوات الخدمـــه الفـــراد العینـــه ، اظهـــرت نتـــائج التحلیـــل االحصـــائي 

-لعینتین مستقلتین مایلي :(T-test)دام االختبار التائي وباستخ

ـــد ي عینتـــي متغیـــر ســـنوات الخدمـــةالتوجـــد فـــروق ذات داللـــه احصـــائیه بـــین متوســـط عن

) درجه وهي ٠.١٨٧المحسوبه (t)) حیث بلغت قیمة ( ٤٥) ودرجة حریه (٠.٠٥مستوى دالله (

t)اقل من قیمة  یبن ذلك.  -٣-جدول ) درجه وال ٢.٠٢الجدولیه والبالغه ((

  )٣(جدول ال

یبین المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعینتي عدد سنوات الخدمه 

والقیمة التائیة المحسوبة

  العدد  ةعدد سنوات الخدم
الوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

مستوى قیمة ت

الجدولیة المحسوبة  الداللة

٥٢٣٩٢.٩١٢٠.٨٣-١
غیر دال٠.١٨٧٢.٠٢

٢٤٩٣.٨٣١٠.٣٨فأكثر-٦

) سنه ٥--١وهذا یعني ان مستوى الشعور باالحتراق النفسي لدى عینة الخدمه من فئة (

) مـــن فـــاكثر--٦دى عینـــة الخدمـــه مـــن فئـــة (الیختلــف عـــن مســـتوى الشـــعور بـــاالحتراق النفســـي لــ

معلمات الصفوف الخاصه عموما .

عیــة الفــراد العینــه ، اظهــرت نتــائج التحلیــل االحصــائي فیمــا یتعلــق بمتغیــر الحالــة االجتما

-لعینتین مستقلتین مایلي :(T-test)وباستخدام االختبار التائي 

مــن افــراد المعلمــات المتزوجــاتالتوجــد فــروق ذات داللــه احصــائیه بــین متوســط درجــات 

) ٠.٠٥لــه (توى دالـــــمــن نفــس العینــه عنــد مسالمعلمــات الغیــر متزوجــاتالعینــه ومتوســط درجــات 

t)) درجـه وهـي اقـل مـن قیمـة ٠.٢٣٨المحسـوبه (t)) حیـث بلغـت قیمـة ( ٤٥ودرجـة حریـه ( )

یبن ذلك.  -٤-) درجه والجدول  ٢.٠٢الجدولیه والبالغه (

  )٤( جدولال

یبین المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعینتي الحالة االجتماعیة 

والقیمة التائیة المحسوبة

  العدداالجتماعیةالحالة
الوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

مستوى قیمة ت

الجدولیة المحسوبة  الداللة

٢٢٨٥.٨١٨.٤٣متزوجة
غیر دال٠.٢٣٨٢.٠٢

٢٥٨٩.٩٥١٣.٠٤عزباء 
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وهـــذا یعنـــي انـــه الیوجـــد اخـــتالف فـــي مســـتوى الشـــعور بـــاالحتراق النفســـي بـــین معلمـــات 

لمتغیرالحالة االجتماعیة.الصفوف الخاصه تبعا

  ج:مناقشة النتائ
اشارت النتائج وبحسب الهدف االول الى انخفاض بسیط في االحتراق النفسي لـدى عینـة 

البحث مقارنة مع الوسط الفرضي لعینة البحث ، وهذا ینسحب على مضامین الهدف الثاني حیث 

متغیـرات البحـث الحالیـة فـي مفهـوم لم تظهر نتائج هذا الهدف أي داللة احصائیة في التعامل مع 

التعلـیمنحو مهنـة هاتجاه المعلماالحتراق النفسي ، ویعتقد الباحثان ان تفسیر ذلك یعود ربما الى 

للمهنـة وضـغوطها النفسـیة والجسـمیة وبالتـالي لالحتـراق االمحـدد األساسـي لمـدى تحملهـالـذي یعـد

 والســر لنجــاح المعلــم فــي عملــه هــحــول ان لعلنــا هنــا نستشــهد لمــا یقــال، و االنفســي الــذي یواجههــ

التدریسـیة هـي مفتـاح التنبـؤ االتجاهات االیجابیه نحو العملیهاتجاهاته اإلیجابیة نحو مهنته، ألن

ركیزة معظم النشاطات وانهافي حجرة الدراسة، بنموذج الجو االجتماعي الذي سوف یؤكده المعلم

.التربویة

یة للصف الخـاص كـون انـه یمـنح الطلبـة اهتمـام وتركیـز وقد انعكس تنامي النظرة االیجاب

اكثــر مــن الصــف االعتیــادي فــي تقــدیم المعلومــات والمعــارف مــن قبــل معلمــات الصــف فــي ابــراز 

دورهن في ذلك الى الشـعور بقیمـة العمـل الـذي یـؤدینهن والتفـاني فـي تحقیـق افضـل النتـائج، وهـذا 

ى درجة انهم یتمنون ان تستمر تجربة الصـف مالمسه الباحثان لدى امور طلبة الصف الخاص ال

الخاص حتى السادس ولیس الرابع ابتدائي. 

اضافة لذلك فان خیارات المرآة الیوم اصبحت ترتبط بطبیعتها اكثر من ذي قبـل كـون ان 

مهنــة التعلــیم وخصوصــا فــي المرحلــة االبتدائیــة تتعامــل مــع شــریحة خاصــة مــن االفــراد مــن حیــث 

یتطابق مع طبیعة المراه التي هي في كل االحوال ام او اخت كبرى.العمر والخبره وهذا 

والى جانب ذلك یرى الباحثان ان هناك تقبل عام للوظائف والمهن یعكسه شعور الكـوادر 

التربویه والمهنیة الى الحاجة المتزایدة لتلك الوظیفه في ظرفنا الـراهن ومـا یتطلبـه مـن ابـداء صـور 

ت التغلـب علـى الظـروف الصـعبة كـل ذلـك یـنعكس فـي التعامـل مـع من التضحیه التحمل ومحاوال

االحداث الیومیة التي غدت من المفردات االعتیادیة.
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التوصیات:
وفي ضوء نتائج البحث یوصي الباحثان بما یلي:

التجربـة ( الجـدد ) إلـى المسـاعدة والـدعم والمرونـة اتالتربیـة الخاصـة حـدیث اتمعلمـحتـاجت.١

.نمهامهئهنصف الدقیق ألداباإلضافة إلى الو 

الخبـرة والتجربـة إلـى أن یمنحـوا الرعایـة مـن مـن االتـي لـدیهنالتربیـة الخاصـة اتحتاج معلمـت.٢

والمواد التعلیمیة واالستراتیجیات الجدیدةباألفكار نخالل التشجیع ، وتزویده

ك مـــن ، وكـــذل نمـــن أنفســـه نإلـــى معرفـــة وٕادراك توقعـــاتهالتربیـــة الخاصـــةات حتـــاج معلمـــت.٣

تالمیذه

فـي  نالتربیة الخاصة إلى زیـادة الـوعي حـول المكـان والمهمـة المناسـبة لقـدراتهماتحتاج معلت.٤

.المدرسيالنظام

المقترحات: 
یقترح الباحثان مایلي : 

. اجراء دراسة موازنة بین معلمات الصـفوف الخاصـة ومعلمـات الصـفوف االعتیادیـة فـي بعـض ١

المتغیرات.

حول الصعوبات التي تحیط بعمل معلمي الصف الخاص واسالیب حلها.. اجراء دراسة٢
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المصادر:
) . االحصاء للعلوم السلوكیة ، دار الفكر الحدیث ، القاهرة.١٩٩٧ابو شعیشع ، السید ، (.١

، االحتراق النفسي لدى العاملین مـع األشـخاص ذوي٢٠٠٤الجعفري، عبداللطیف بن محمد،.٢

منتدى الخلیج لذوي األحتیاجات الخاصة-الخلیج ل ، شبكةاالحتیاجات الخاصة ،ورقة عم

) االحتــــراق النفســــي لــــدى  ٢٠٠٥الخرابشـــة عمــــر محمــــد عبــــداهللا وعریبــــات ، احمدعبــــدالحلیم(.٣

المعلمین العاملین مع الطلبة ذوي صعوبات التعلم في غرفة المصادر ،مجلة جامعة ام القرى 

.  ٧٦-٤٨، ص٢،العدد  ١٧لمجلد للعلوم التربویة واالجتماعیة واالنسانیة ،ا

االحتـــراق النفســـي للمعلـــم العربـــي مقالـــه علـــى االنترنیـــت فـــي الموقـــع  ٢٠٠٥خضـــر ،محســـن .٤

www.bab.com

، دار الطلیعة والنشر ، بیروت.  ٣) . أصول الطب النفساني ، ط١٩٨٣الدباغ ، فخري، (.٥

.الجامعیة ، القاهرةدار المعرفة ، ٢) . قیاس الشخصیة ، ط٢٠٠٠، محمد شحاته ، (ربیع.٦

) . أساسیات االحصاء الوصفي ، دار عمار للنشر والتوزیع ١٩٨٤زیتون، عایش محمود ، (.٧

، عمان . 

) . مبادئ القیاس والتقویم في التربیة ، دار عمار للنشر . ١٩٨٩سمارة ، عزیز وآخرون ، (.٨

نشــــر والتوزیــــع ) . مقدمــــة فــــي االحصــــاء ، دار المســــیرة لل٢٠٠٠شــــقیر ، فــــائق وآخــــرون ، (.٩

.والطباعة ، عمان 

 ١١٢٣٠،االعـــالم واالحتـــراق النفســـي صـــحیفة الجزیـــرة العـــدد ٢٠٠٣القرني،علـــي بـــن شـــویل ،.١٠

.chief@-jazirah.comعلى االنترنیت ،موقع الجزیرة 

الجمعیــة البحرینیــة الطبعــة االولــى . م1992قــاموس التربیــة الخاصــة وتأهیــل غیــر العــادیین،.١١

حرین.لمتالزمة داون ..الب

لـدى عینـة مـن معلمـيالنفسـياالحتراق(١٩٩٨القریوتي ، ابراهیم ؛ عبد الفتاح ، فیصل . (.١٢

كلیــة الطــالب العــادیین ومعلنمــي الطــالب ذوي االحتیاجــات الخاصــة بدولــة االمــارات . مجلــة

١٣٤-٩٥ص  ١٥التربیة جامعة االمارات ، 

معلمــي الطلبــةلــدى النفســيقاالحتــرا ٢٠٠٥ابــراهیم أمــین الخطیـب، مصــطفى والقریــوتي،.١٣

، المؤتمر العلمي الرابـع لرعایـة العادیین والموهوبین وذوي صعوبات التعلم واإلعاقات الشدیدة

عمان االردن.٨، ٨\ ١٦-١٨الموهوبین والمتفوقین ،للفترة من 

االحتـراق النفسـي لـدى المرشـدین النفسـیین  ١٩٩٩صالح، صـالح مهـدي،-----السامرائي ،.١٤
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