
 هـ1113-م  0201. لسنة (1الرابع/ ملحق ) العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 
 

 
 
 723 

 وعالقتها باالحرتاق النفسي لدى معلمات الثقة التنظيمية
 رياض االطفال 

 سعدية موىي وريوش .دم.
 الرصافة الثانية -بغداد  مديرية تربية -وزارة التربية 

Saadia.mohi67@gmail.com 
  :الممخص
الثقة التنظيمية وعالقتها باالحتراؽ النفسي لدى معممات الى يهدؼ البحث الحالي تعرؼ        

  ،والتفاعؿ بينهما وسنوات الخدمة التخصص تبعا لمتغيري  وتعرؼ داللة الفروؽ رياض االطفاؿ
لمعاـ الدراسي  مديرية تربية الرصاية الثانية بغداد طفاؿ ييرياض اال بمعمماتوتحدد البحث الحالي 

طبقي العشوائي اختيرت باألسموب ال  معممة( 152  )  عينة البحث مف كونت(، وت0202-0201)
لثقة ا يي متغير  (0202)  الساعدي مقياس   تبنيب ةث قامت الباحثولتحقيؽ اهداؼ البح  ،

حتراؽ النفسي لال (Maslash,1982)  اسالشم  مقياس وبناء , ( يقرة37تكوف مف )ي و التنظيمية
الظاهري وصدؽ البناء، مؤشرات الصدؽ هما الصدؽ   خدمتستاو يقرة،   (00تكوف مف ) والذي 

، وبعد تطبيؽ معادلة الفا كرونباخو  طريقة اعادة االختبار باستخداـ ،ثبات يفمقياسمواستخرج ل
 رنامج االحصائيبالب  باالستعانةومعالجتها احصائيا   تـ تحميؿ البيانات  عمى ايراد العينة، ياسيفالمق
 (SPSSوتوصم ،)يهف مستوى عاؿ مف لد معممات رياض االطفاؿأف  الى النتائج االتية:  ةحثاالب ت

يروؽ ذات   ال توجدو  لصالح متغير التخصص،  يروؽ ذات داللة إحصائيةوتوجد  ةالثقة التنظيمي
سنوات و  ) التخصص متغيريبيف  و،  الخدمةسنوات تبعا لمتغير  الثقة التنظيميةداللة إحصائية يي 

يروؽ   ال توجدو , لديهف  مستوى مف االحتراؽ النفسي واف وجد يكوف بمستوى قميؿ وليس ،الخدمة (
ارتباطية  د عالقةوالتفاعؿ بينهما ، وتوج وسنوات الخدمة التخصصتبعا لمتغير  ذات داللة إحصائية
 ةالباحث  ئج وضعتويي ضوء النتا، ومتغير االحتراؽ النفسي الثقة التنظيمية  عكسية بيف  متغير

 عدد مف التوصيات والمقترحات.
  . (االحتراؽ النفسي –ثقة التنظيمية ال) :الكممات المفتاحية 
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Abstract 

The current research aims to identify organizational confidence and its 

relationship to psychological burnout among kindergarten teachers and to 

know the significance of the differences depending on the variables of 

specialization and years of service and the interaction between them. The 

current research identifies kindergarten teachers in Baghdad, the second 

Rusafa Education Directorate for the academic year (2020-2021). (150) 

teachers were chosen by the stratified random method, and to achieve the 

objectives of the research, the two researcher adopted the Al-Saadi scale of 

organizational confidence and it consists of (37) items, and construct 

psychological burnout scale of (Michelin) and it consists of (22) items, and 

they used the two validity indicators, which are the apparent honesty and the 

construction truthfulness, and extracted For each measure of stability using 

the re-test method and the alpha-Cronbach equation, and after applying the 

two scales to the sample members, the data were analyzed and processed 

statistically using the statistical program (SPSS), and the research reached the 

following results: Kindergarten teachers have a high level of organizational 

confidence and there are statistically significant differences In favor of the 

specialization variable, and there are no statistically significant differences in 

organizational confidence depending on the years of service variable, and 

between the two variables (specialization and years of service), And they do 

not have a level of psychological burnout, and if any, it is at a low level, and 

there are no statistically significant differences depending on the variable of 

specialization and years of service and the interaction between them, and 

there is an inverse correlation between the variable of organizational trust and 

the variable of psychological burnout, and in light of the results, the 

researcher put a number of recommendations and proposals. Keywords / 

organizational trust – burnout. 
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      :البحث مشكمة

ليتها واهميػػة و لمسػػؤ   يااللتػػزاـ التنظيمػػ يقػػع عمػػى عػػاتؽ المؤسسػػات التربويػػة            
إذ بػػػات عمػػػى    ،يػػػي مجػػػاالت الحيػػػاة  ةالحاصػػػم التطػػػورات والتغيػػػرات لمواجهػػػة دورهػػػا 
والتكيػؼ معهػا بطريقػة  التغيرات تمؾالتعامؿ مع يي المؤسسات التربوية  العامميف جميع 

 .تعرض لمعاناة الضغوط النفسية ال مقبولة لمواجهة

ريػػػاض األطفػػػاؿ يػػػي تعزيػػػز بنػػػاء الثقػػػة التنظيميػػػة بػػػيف اذا لػػػـ تعمػػػؿ مؤسسػػػات و         
تشػػػمؿ كايػػػة االحتياجػػػات الالزمػػػة لمعمػػػؿ يػػػي لمعمماتهػػػا مػػػف خػػػالؿ خمػػػؽ بيئػػػة مالئمػػػة 

 القػػػات المهنيػػػة بػػػيف معمماتهػػػا، ى تقويػػػة العالروضػػػة يػػػي ظػػػؿ منػػػاخ تنظيمػػػي يركػػػز عمػػػ
ومػف   ،ويقػا لممػزاجنػ  لعبػ  وجعػؿ العمػؿ ك سيؤدي  الى الميؿ  يػي ضػعؼ أداء العمػؿ 

 (.46: 0225)البستاف،  العمؿ مع بعضهـالفعالة يي  المشاركةتضعؼ ثـ 

مػػف المشػػكالت الرئيسػػة التػػي يعػػاني منهػػا المعممػػوف يػػي أثنػػاء  االحتػػراؽ النفسػػي  ويعػػد 
ولـ تكف لديهـ القدرة،  مما يحوؿ دوف قيامهـ بدورهـ بشكؿ يعاؿ أدائهـ لواجبهـ المهني 

القياـ بالمهاـ المطموبة منهـ والمستوى الذي  داالمر الذي يساهـ يي احساهـ بالعجز عن
ممػا قػد  ا الشػعور بػالعجز مػع اسػتنفاذ الجهػديتوقع  منهـ االداريوف واصحاب القػرار وهػذ

: 0227يكػػوف االثػػر السػػمبي يػػي حيػػاتهـ النفسػػية واالجتماعيػػة واالكاديميػػة. )الخطيػػب، 
9.) 

ضػعؼ يػي درجػة الثقػة بشػعرت   يي رياض االطفػاؿعمؿ الباحثة معممة  ومف خالؿ   
 ضػػػعؼ بالسػػػمب عمػػػى يعاليػػػة االداء ووالتػػػي تػػػنعكس  لػػػدى بعػػػض المعممػػػات التنظيميػػػة
عػػادة  اإلدارةوبػػيف ف انفسػػه اتالمعممػػ بػػيف المتبادلػػة والثقػػة االيجابيػػة والعالقػػات االتصػػاؿ

واف مػػا يقػػدمور ميػػر مهػػـ وميػػر دايػػع   مػػا يكونػػوا متعبػػيف مسػػتهمكيف وال يوجػػد لػػديهـ اي
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مرمػػوب بػػ  اصػػال يهػػـ يشػػعروف بػػانهـ ميػػر مهمػػيف ميػػر مقػػدريف وميػػر معتػػرؼ بهػػـ ال 
 يجػػػػػدوف اي نتػػػػػائج حقيقيػػػػػة او اثمػػػػػار لجهػػػػػودهـ وانمػػػػػا يشػػػػػعروف بالضػػػػػغط مػػػػػف االدارة 

 وال يوجػد لػديهـ اي شػعور  بػروح العمػؿ االنتػاجي او العطػاء  ممػا يػؤدي الػىوالمشرية، 
ويسػبب ذلػؾ  اضػطرابا يػي الصػحة النفسػية لممعممػة   ،ممة التواصؿ الوجػدانييقداف المع

والتػػػي اجريػػػت عمػػػػى مجموعػػػة مػػػف المعممػػػػيف  الدراسػػػات السػػػػابقة  نتػػػائجهػػػذا مػػػا كدتػػػػ  و 
يػػػي المؤسسػػػات التربويػػػة مػػػف مرحمػػػة ريػػػاض االطفػػػاؿ الػػػى  لمثقػػػة التنظيميػػػة والمدرسػػػيف 

ودراسػػة )الفريحػػات واخػػروف   (0225احمػػد، )مثػػؿ دراسػػة الحسػػيني المرحمػػة االعداديػػة 
 (،  (Cranston, 2011( ودراسة  0212

 وبناًء عمى ذلك تحددت مشكمة البحث الحالي في االجابة عن التساؤل االتي:   
رياض  معمماتلدى  الثقة التنظيمية واالحتراق النفسي عالقة بين ال ما طبيعة

 االطفال؟
 :البحث ىميةا

بوصػؼ ريػاض  كبيرا بتقدـ المجتمعػات،  و ارتباطاترتبط المؤسسات التربوية           
الكثيػػػر، كونهػػػا ميػػػة وترييهيػػػة يعػػػوؿ عميهػػػا اجتماعيػػػة تربويػػػة وتعمي مؤسسػػػات االطفػػػاؿ 

وعميػ  يجػب أف تسػعى  مػا يممكػ  المجتمػع، وهػو الطفػؿمؤتمنة لمحفاظ عمى أعػز وأثمػف 
األهػداؼ التربويػة المنشػودة، والتػي مػف أهمهػا لتحسيف المناخ التنظيمػي بػداخمها لتحقيػؽ 

 اوهػذ ،ريع مسػتوى الثقػة التنظيميػة وتقويػة العالقػات المهنيػة بػيف معمماتهػا  يػي الروضػة
 وضغوطات العمؿ الكثيرة يي ميداف التعميـ . الرهاؽ يساعد يي تخفيؼ حالة ا

لتحقيؽ أهػداؼ  يي الميداف التعميمي  الرئيسي المحرؾ وتعد معممة رياض  االطفاؿ    
 تى تغيير تحدث داخؿ الروضة، وهذا ي العممية التعميمية والتربوية ومفتاح أي عممية
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، ومف ثـ إلدارة ة لما تمنح  مف ثقة لكفاءتهامف خالؿ عالقاتها االجتماعية والمهني
الروضة ولزميالتها المعممات ومف خالؿ تفاعمها مع األطفاؿ بما تمدر لهـ بالكثير مف 

المعمومات والخبرات الحياتية الضرورية ضمف المحيط الذي يعيشوف يي  )يهمي، 
0226 :313.) 

تتميز الثقة التنظيمية ب همية بالغة يي مجاؿ التربية والتعميـ، والسيما يي مؤسسات و   
ر إيجابي يي تنظيـ التربوية ل  دو  هذر المؤسسات  رياض األطفاؿ، إذ أفَّ تعزيزها يي 

بشكؿ مباشر، إذ تديعهـ نحو تطوير وتحسيف ادائهـ وصوال لتحقيؽ ات سموؾ المعمم
 .(126: 0222ة، اسي)الحوامدة والكس اؼ االهد

لػػذا تعػػد الثقػػة التنظيميػػة مطمبػػا مهمػػا وحيويػػا يػػػػػي بمػػػػػػوغ األهػػداؼ التنظيميػػة، اذ          
البقػػاء والنمػػو هػػا عمػػى وضػػماف جودت تطػػوير قػػدرات المؤسسػػات التعميميػػة مػػف خاللهػػا يػػتـ

، لمػا لػ  مػف ت ثير كبير عمػى سػموكيات العامميف يي المؤسسات التربوية، ومػػا المتواصؿ
:  0224 0224 ، ةلػػػػ  مػػػػف انعكاسػػػات عمػػػى الفػػػرد والمؤسسػػػة عمػػػى حػػػد سػػػواء ) حنونػػػ

07.)  

 وسػمات وعناصػر خصػائص أهـ مف دتع   المؤسسة أعضاء بيف المتبادلة الثقة فَّ ا  و      
 يثػػؽ وعنػػدما المؤسسػػة، إدارة يػػي العػػامميف يثػػؽ يعنػػدما المنظمػػات، يػػي الناجحػػة الثقايػػات
 ولكػي وتػ ثير، ياعميػة أكثػر التنظيميػة القيػادة عمميػة تصبح سوؼ  ن   ي إدارت  يي العامؿ
 تحقيػػؽ أجػػؿ مػػف ظمهػػا يػػي الجميػػع يعمػػؿ و صػػالحة جماعيػػة عمػػؿ بيئػػة العامػػؿ يصػػنع

 زمالئ  وبيف  أدارت  وبيف بين  الثقة يزرع أف عمي  لممنظمة والمشتركة الم مولة األهداؼ
 تخمػػؽ التػػي السػػائدة العناصػػر والصػػدؽ واإلخػػالص الثقػػة تصػػبح حينهػػا بعضػػا، ببعضػػهـ

 (. 76:  0227 ، وحمود الشماع)  طيبة صحية بيئة يي الجماعي العمؿ مف جوا
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  (0215) كدراسة ديمير التنظيميةالثقة  موضوع عديد مف الدراسات اهتماما باولت ال   
دراسة ـ و مستوى الثقة لمعممي المدراس االبتدائية نحو مؤسساته ت ثير التي هديت الى و 

وير الثقة حاجة المؤسسات التعميمية الى تيي  التي  توصمتو   (0216)الصقير، 
بيئة العمؿ التعميمي وتنمية العالقات والتعاوف ) الزهراني،  التنظيمية مف اجؿ تحسيف

0222   .) 

الى اف المعمميف يتعرضوف لخبرات   (Jackson, 2007)ويشير جاكسوف     
ى اتجاهاتهـ وعواطفهـ نحو ومواقؼ سمبية متنوعة ترتبط بعممية التعميـ مما ينعكس عم

وتسبب لهـ االحتراؽ النفسي وذلؾ  والعمؿ وتؤثر يي قدراتهـ عمى االنجاز المتعمميف
لنقص الدعـ والمساندة مف المحيطيف واالدارة المعوقة وعدـ وضوح دور المعممة 

لممعمـ إلنجاز وازدحاـ القاعات الصفية باألطفاؿ ونقص االمكانات المادية المتاحة 
 .  (Jackson, 2007: 78) المهمات التعميمية

ديعة واحدة ولكن  يبدأ بصورة تدريجية عبر مدد زمنية  ثال يحدواالحتراؽ النفسي 
التغمب عميها يتصؿ ب   عال يستطيمتعددة، إذ يمر الفرد بسمسمة مف الضغوط النفسية 

ضغط النفسي لذا يمف الضروري اف نفهـ ال ،يي النهاية الى حد االحتراؽ النفسي
 (. 47: 0222)عمي،  د معممة الروضة.بوصف  مدخاًل لالحتراؽ النفسي وسببًا ل  عن

(  التعرؼ الى مستويات االحتراؽ 0212وهذا ما أشارت دراسة الفريحات واخروف)  
النفسي لدى معممات رياض االطفاؿ، وتوصمت بنتائج الى اف معممات رياض االطفاؿ 

 يي عجموف لديهف درجة كبيرة مف االحتراؽ النفسي.

منها اف االشخاص المحترقيف عادة مػا يكونػوا  عدة طرؽ باالحتراؽ النفسي ظهرتو      
متعبػػيف مسػػتهمكيف وال يوجػػد لػػديهـ اي دايػػع انهػػـ يقولػػوف انهػػـ مسػػتهمكوف واف مػػا يقػػدمور 
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ميػر مهػػـ وميػر مرمػػوب بػ  اصػػال يهػػـ يشػعروف بػػانهـ ميػر مهمػػيف ميػر مقػػدريف وميػػر 
وف اي نتػػائج معتػػرؼ بهػػـ يمسػػاف حػػالهـ يقػػوؿ انهػػـ اثنػػاء عممهػػـ الروتينػػي يػػانهـ ال يجػػد

حقيقية او اثمار لجهودهـ وانما يشػعروف بالضػغط مػف االدارة وال يوجػد لػديهـ اي شػعور 
 (Schonfeld, 2001: 63)او العطاء  باإلنتاجية

الػػػى اف االحتػػػراؽ النفسػػػي يػػػؤدي الػػػى   Langle) , 2003وأكػػػدت دراسػػػة النجمػػػي ) 
 عػػػػدـ االتػػػػزاف النفسػػػػيالقمؽ و مجموعػػػة مػػػػف االضػػػػطرابات البدنيػػػة واالعػػػػراض النفسػػػػية كػػػ

(Langle, 2003: 217). 

 ييدف البحث الحالي تعرف: أىداف البحث:  

 الثقة التنظيمية لدى معممات رياض االطفاؿ. -1

ويؽ متغيري   داللة الفروؽ يي الثقة التنظيمية لدى معممات رياض االطفاؿ  -0
 سنوات الخدمة والتخصص.

 االطفاؿ.االحتراؽ النفسي لدى معممات رياض  -3

داللة الفروؽ يي  االحتراؽ النفسي لدى معممات رياض االطفاؿ ويؽ متغيري   -6
 سنوات الخدمة والتخصص.

العالقة االرتباطية بيف الثقة التنظيمية واالحتراؽ النفسي لدى معممات رياض   -5
 .االطفاؿ
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 :حدود البحث 
المديرية العامة لتربية بغداد رياض االطفاؿ يي معممات يتحدد البحث الحالي ب     

 (.0201-0202لمعاـ الدراسي )الرصاية الثانية 
 : تحديد المصطمحات

 :organizational trust الثقة التنظيمية

 :(Culbert & McDonough , 1986)كولبرت وماكدونو 

هي التوقعات أو المعتقدات اإليجابية التي يحممها العامموف إلدارة المنظمة، ومنها      
توقع العامميف بافَّ نظاـ اتخاذ القرار مف قبؿ القيادات اإلدارية يمكف االعتماد عمي  يي 
تحقيؽ نتائج مرموبة لهـ ومف ثـ لممنظمة ككؿ، كـ تحقؽ الثقة بناء عالقات اجتماعية 

قرة بيف العامميف أنفسهـ وبينهـ وبيف رؤسائهـ، وتتضمف الثقة أيضا مدى ثابتة ومست
إحساس العامؿ بكفاءة وقدرة زمالئ  يي العمؿ، وكذلؾ كفاءة وقدرة قياداتهـ التنظيمية، 
يضال عف شعور العامميف بمصداقية ونزاهة هذر القيادات قوال ويعال ومدى حرصها 

 Culbert & McDonough , 1986المنظمة وأمانتها يي حفظ أسرار عامميها داخؿ 
: 182)) 

  (8002)     قموه  

مكانات االخر  راتإيماف كؿ طرؼ بقد     يث حلتنفيذ بنود العقد النفسي ، واستعدادر  وا 
والرمبة يي العمؿ ب مانة والدايع تتصؿ ب خالقيات الوظيفة   تشمؿ عمى توقعات سموكية

خالص ،لمقياـ بالعمؿ حسب   والحكـ عمى االمور بمنطؽ  المتطمبات الفنيةوا 
  32:02   ةقمو ) وموضوعية
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 , Culbert & McDonough)كولبرت وماكدونو تـ تبني تعريؼ  :التعريؼ النظري
1986): 

 :   burnout االحتراق النفسي

 :(Maslash, 1982)ماسالش 

حالػػػػة مػػػػف االسػػػػتنزاؼ االنفعػػػػالي والعػػػػبء األكثػػػػر مػػػػف طاقػػػػة الفػػػػرد عػػػػؿ التحمػػػػؿ       
 ,Maslash)واالحسػػػاس بالقصػػػور والعجػػػز عػػػف ت ديػػػة العمػػػؿ بالمسػػػتوى المطمػػػوب  

1982: 1) 

 (8008الزيود )    

استجابة يظهر ييها االنهاؾ والتعب وعدـ الرمبة يي العمؿ ناتجا عف االعباء المثقمة  
الذيف يتعامؿ معهـ  باألشخاصوالممقاة عمى عاتؽ الفرد مما يؤدي الى عدـ االهتماـ 

ويؤدي الى االحساس بالتعب واالستنزاؼ مما يجعؿ الفرد يفقد احساس  بالنجاح 
 (. 0220) الزيود، واالنجاز نحو مف يتعامؿ معهـ 

 )Maslash ,1982( ماسالشتـ تبني تعريؼ  :التعريؼ النظري

 عمى مقياس  معممةالدرجة التي تحصؿ عميها ال :حتراؽ النفسياللالتػػػعريػػؼ اإلجرائػػي 
 .الذي صمـ ألمراض هذا البحث  االحتراؽ النفسي
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  Kindergarten Teache: معممة الروضة  

 (8002) مردان

انسػػػانة لهػػػا خصػػػائص تػػػؤثر يػػػي االطفػػػاؿ وتتفاعػػػؿ معهػػػـ عنػػػد تعمػػػيمهـ الخبػػػرات       
وتقػديمها لهػـ وتسػاعدهـ عمػى التوايػؽ مػع المجتمػع وتهيئػتهـ لمتفاعػؿ مػع ضػغوط العػػالـ 
ومتغيراتػػػ  السػػػريعة الػػػى جانػػػب اثرهػػػا يػػػي االداء االكػػػاديمي والتهيئػػػة لتعمػػػيـ النظػػػاـ يػػػي 

 (.     009:  0226الروضة )مرداف، 

 : الطار النظريا

 :organizational trustالثقة التنظيمية 

الحديثػػة ذات الصػػمة بالسػػموؾ االنسػػاني  مػػف المفػػاهيـ  يعػػد مفهػػـو الثقػػة التنظيميػػة      
عمػى عالقػة مرتبطػة بحاجػات المعممػات وا تػي  لمؤسسات التعميمية كاية، كما انػ  يي ا

جػػػػـ، )الط مػػػػى مػػػػدى اشػػػػباعها لحاجػػػػاتهف درجػػػػة االولػػػػى عالتتوقػػػػؼ ثقػػػػتهف بالمؤسسػػػػة ب
ثػػػػػؿ تحػػػػديا كبيػػػػػرا ألي  (،  والػػػػػبعض62: 0223والسػػػػواط،  يػػػػرى اف  الثقػػػػػة التنظيميػػػػة تم 
وذلػػػؾ لكػػػوف أف  تمػػػػؾ المؤسسػػػات يػػػي كثيػػػر مػػػػف األحيػػػاف تكػػػوف بحاجػػػة الػػػػى  ،مؤسسػػػة

سموكيات بشرية داخمية طوعية اختيارية تتعدى حدود االدوار الرسػمية يػي العمػؿ لتػؤدي 
اؿ تعبػػر عػػف وظيفتهػػا ألجػػؿ ريػػع كفاءتهػػا ويعاليتهػػا دوف اف ت مػػؿ بحصػػولها عمػػى اعمػػ

  (Kidder & parks ,2001 :949)حواير موعودة لقاء اداء عممها الوظيفي 

وأيضػا البريسػور  (CULBERT, 1938 ).كولبرت    يع د المنظر األمريكي   و        
مػف منظػري  McDonough , 1940 )والمنظػر األمريكػي   جػوف جػاي ماكػدونو   )

الػػػذيف حػػػاولوا تفسػػػير ظػػػاهرة الثقػػػة التنظيميػػػة يػػػي نظريتهمػػػا المعرويػػػة ب عمػػػـ االجتمػػػاع 



 هـ1113-م  0201. لسنة (1الرابع/ ملحق ) العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 
 

 
 
 733 

)الثقػػػة التنظيميػػػة يػػػي عمػػػـ االجتمػػػاع(، ولقػػػد أهػػػتـ العالمػػػاف بنػػػوع التوقعػػػات والمعتقػػػدات 
وقعػػات اإليجابيػػة والسػػمبية لػػدى األيػػراد نحػػو بعضػػهـ الػػبعض، النهمػػا اعتقػػدا بػػاف تمػػؾ الت

ـ الثقػة أو عػدـ الثقػة، والمعتقدات التي يحممها األيراد هي التػي يتوقػؼ عميهػا قػرار مػنحه
يشػػػير المنظػػػروف بػػػ فَّ المػػػػوظفيف الػػػذيف يمنحػػػوف ثقػػػػتهـ لمنظمػػػتهـ يمتمكػػػوف توقعػػػػات  و

 هة وقيـ تمؾ المنظمةإيجابية نحو أهداؼ وكفاءة ونزا

  (Culbert & McDonough, 1986: 177) 

مفهومػا أخػر لمثقػة التنظيميػة أطمػؽ (Sztompka , 1999)العػالـ شػتوبكا قػدـ و        
عميهػػا   الثقػػة االجتماعيػػة   والتػػي مػػف خاللهػػا يمكػػف معريػػة درجػػة العالقػػة بػػيف المػػدراء 
والمرؤوسػػػػػيف ييمػػػػػا إذا كانػػػػػت تمتػػػػػاز باإليجابيػػػػػة أـ أنهػػػػػا تتصػػػػػؼ بالضػػػػػبابية، وأضػػػػػاؼ 

ى ثقػػػة موظفيهػػػػا والػػػذي يعػػػػد نػػػوع مػػػػف )شػػػتوبكا( بػػػاف بمقػػػػدار أي منظمػػػة الحصػػػػوؿ عمػػػ
المهػػػارات األسػػػاس لهػػػا والتػػػي عريهػػػا )شػػػتوبكا( بانهػػػا اإلنجػػػاز الفنػػػي أو الخبػػػرة المهنيػػػة 
لممنظمػػػة التػػػػي تػػػػنظـ مجػػػػاالت واسػػػػعة مػػػف البيئػػػػات الماديػػػػة واالجتماعيػػػػة داخػػػػؿ العمػػػػؿ 

             (.(Delbufalo, 2012: 382المؤسسي 

، ث أبعاد أسػاسإلى ثالالتنظيمية برت وماكدونو( الثقة قسـ المنظروف )كولو            
 -يمكف إيجازها بما ي تي: و  )وهذا التقسيـ يطمؽ عمي  بمدخؿ بؤرة الثقة 

 الثقة بزمالء العمؿ -1

الثقة التي تبنى عمى أساس العالقػات التعاونيػة المتبادلػة وميػؿ العػامميف إلػى هي        
المشػػػاركة المتبادلػػػة يػػػي األيكػػػار نهـ، وذلػػػؾ  يػػػتـ مػػػف خػػػالؿ ييمػػػا بيػػػ ةقػػػؼ اإليجابيػػػاالمو 

تعتمػػػد الثقػػػة بػػػيف مميف أنفسػػػهـ، و والمعمومػػػات واالتصػػػاالت المتنوعػػػة المفتوحػػػة بػػػيف العػػػا
زمالء العمؿ بشػكؿ كبيػر عمػى يػرؽ العمػؿ التعاونيػة، ولكػف ال نقصػد بهػا تمػؾ التكػتالت 
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امميف الػػذيف يمتمكػػوف مهػػارات الحزبيػػة يػػي العمػػؿ داخػػؿ المنظمػػة، وعػػادة مػػا يتصػػؼ العػػ
 مشػػترؾالهػػدؼ اللغػػرض الوصػػوؿ إلػػى والتزامػػا تعاونػػا مػػف زمالئهػػـ بػػ نهـ أكثػػر  أكثػػر

(Oreg,2006: 40) 

العالقػة التػي تبنػى أساسػًا يػي ثقػة العػامميف بػددارة وتعنػي      : الثقة بػددارة المنظمػة -0
ؿ عمػػى إشػػباع حاجػػاتهـ لعمػػاو  تػػواير الػػدعـ المػػادي والمعنػػوي لهػػـ  مػػف خػػالؿو المنظمػػة، 
، لػػذا ينبغػػي عمػػى إدارة المنظمػػة أف تكػػوف واعيػػة بػػ فَّ انعػػداـ ثقػػة العػػامميف لهػػا  ورمبػػاتهـ

سػػوؼ يكػػوف عػػامال أساسػػيًا لمواجهػػة كػػوارث حقيقيػػة، إذ أف التقنيػػة وحػػدها ال يمكنهػػا أف 
 ء تدير أمور المنظمة، ألن  سػيبقي العػامميف المصػدر األكبػر يػي تحقيػؽ مجهػودات األدا

لمنجػػاح ، وهػػذا مػػا تسػػعى اليػػ  المنظمػػات يػػي تحقيػػؽ أهػػدايها وأدارتهػػا واالبتكػػاروالتطوير
  (Yang ) 2005: 120بكفاءة عالية

 التوقعػػػات والمعتقػػػدات اإليجابيػػػة لمعػػػامميف تجػػػار ويقصػػػد بهػػػا   :  الثقػػػة بالمشػػػرييف -3
الثقػػػػة عمػػػػى مسػػػػتوى العالقػػػػات المتبادلػػػػة بػػػػيف  مشػػػػريهـ داخػػػػؿ المنظمػػػػة، وتتوقػػػػؼ هػػػػذر

الطرييف، يالثقة هنا مهمة وصفة أساس لكونها ترتبط بشكؿ كبير بالقيادة، إذ أفَّ األمانة 
أوامػػر المشػػرؼ ألنػػ  عمػػى ثقػػة  المشػػرييف  تجعػػؿ العػػامموف تحػػت تنفيػػذ  واالسػػتقامة لػػدى

معقػوؿ أف يتبػع العػامموف لعالية بان  لف يساء إلى حقوقهـ ومصالحهـ، إذ ان  مف مير ا
 (.32: 0213)كالوي،  ر أمينا مي مف بعمؿ عمى استغاللهـ  ويجدون 

 :burnout االحتراق النفسي   

تعػػػود البػػػدايات المبكػػػرة لمصػػػطمح االحتػػػراؽ النفسػػػي الػػػى العػػػالـ هربػػػرت يرويػػػد         
وذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ دراسػػػات  عػػػف ،  (Freudenberger& Burnout,1974)نبرجػػػر 

االستجابة لمضغوط التػي يتعػرض لهػا المشػتغموف بقطػاع الخػدمات إذ عريػ  ب نػ  ))حالػة 
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يضػاًل مػف ضػغوط  بسبب مػايتعرض لػ  الفػردمف االستنزاؼ االنفعالي واالستنفاد البدني 
 . (Bilge, 2006: 37)عدـ القدرة عمى الوياء بمتطمبات المهنة((.                عف

ويعد المؤتمر الدولي األوؿ لالحتراؽ النفسي الذي عقد بمدينة ييالدلفيا يػي نػويمبر      
إذ شػػارؾ  Burnout( البدايػػة الحقيقيػػة لتطػػور مصػػطمح االحتػػراؽ النفسػػي 1921عػػاـ )

ويرويػػػػػػدنبرجر  (Maslach)ييػػػػػػ  الػػػػػػرواد االوائػػػػػػؿ لالحتػػػػػػراؽ النفسػػػػػػي امثػػػػػػاؿ ماسػػػػػػالش 
(Freudnberger) وبػػػػػػػػػنس ،(Pines)  وكيػػػػػػػػػرنس(Cherniss) ،0225. )محمػػػػػػػػػود :

43.)  

ي ف اصطداـ المهف الضامطة يسبب  (1927 ،1924)طبقا لماسالش وزمالئها و  
مشاعر التوتر الشديد والدائـ مع الناس والذي يقود الى يقداف االهتماـ وعدـ االلتزاـ 

 هي : هذر المشاعر يي صورة ثالث ابعاد وهما عكس اتجاهات العمؿ االصمية وتظهر

ليس لديهـ و   ،لمعامؿ المشاعر االنفعالية: ويتمثؿ باستنزاؼ االجهاد االنفعالي  -1
ر واالجهاد عمى العطاء كما كانوا مف قبؿ وتتمثؿ هذر المشاعر يي شدة التوت القدرة

 رويشع ،المستوى النفسي عمى لألخريفيعطي   ءشيلدي  ال يتبقى  وشعور العامؿ باف 
ية لمد بان  مجهد بسبب نقص المصادر العاطفية ل  والتي تمدر بالطاقة والنشاط والحيو 

واالتصاؿ الفعاؿ معهـ لحؿ مشكالتهـ مما يشعرر  لألخريفيد العوف والمساعدة 
باالستنزاؼ واالرهاؽ واالجهاد النفسي وعدـ القدرة عمى االتصاؿ مع االخريف وعدـ 

عدـ القدرة عمى العطاء ويعد بعدا اساسيا لالحتراؽ وصولهـ لممستوى الذي يرمبون  و 
 . النفسي

ف يعمؿ تجار ملمعامؿ  المحترؽ نفسيا أ ويوضح االتجاهات السمبية  :تبمد الشعور  -0
الخصائص  ال تمثؿوهذر االتجاهات السمبية والتي تكوف احيانا تهكمية ساخرة مع  
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ومحاولة الحاجات مطالب او مالقاسية ليي االستجابات والتي تتمثؿ  ، لمعامؿ المميزة
الفرد تركيز السمطة بيدر وتنفيذ االوامر بشكؿ بيروقراطي مما ينتج عن  اتجاهات 

الشعور بالبرود النفسي وعدـ تحمؿ  ية تجار األخريف وتسبب ل تشاؤمية ومشاعر سمب
 & Michael)المسؤولية ويكوف ذلؾ مصحوبا بسرعة االنفعاؿ والغضب

Charles,1989:159). 

 ،تقيما سمبيا ألنفسهـااليراد  أ مف تقييـص االنجاز الشخصي وهذا البعد يبدنق  -3
وعندما يشعر العامؿ بان  لـ يعد كؼء يي العمؿ مع  لإلنجازيفقدوف الحماس  وحيف

وأن  مير قادر عمى تويير  ،االخرى بمسؤوليات عمالئ  وبعدـ قدرت  عمى الوياء 
وان  مير جدير بعمم  ومهنيت  واف دورر مير ذي معنى ونقص المساعدة المطموبة من  

تقديرر لذات  وانخفاض القوى الحيوية والضعؼ والوهف واالكتئاب وعدـ القدرة عمى 
الوصوؿ الى االهداؼ  وقدرت  عمى وشعورر بانخفاض مستوى ادائ ضغوط التوايؽ مع ال
 .(Jean Bigler 2008: 136 )المرجوة من  

 السابقةالدراسات 

 ة:ت السابقة لمفيوم الثقة التنظيميالدراسا 

 (  8000)   توبا مراد و

معممي المدراس مستوى الثقة التنظيمية ل تماعي والعالقة بين ادراك الدعم االج   
 .االبتدائية في تركيا 

بتدائية لمدعـ أل معممي مدارس ا ت الدراسة الى تحديد مستوى ادراؾهدي      
  (151)وتكونت عينة الدراسة مف ، هماالعالقة بين طبيعة و  ،والثقة التنظيمية جتماعيألا



 هـ1113-م  0201. لسنة (1الرابع/ ملحق ) العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 
 

 
 
 737 

عشر مدارس ابتدائية يي مركز مدينة كارس بتركيا  يالمدارس االبتدائية يمف  معمـ
استبانة الثقة التنظيمية واستبانة الدعـ االجتماعي المهني لممعمـ  يهـوطبقت عم

القة ايجابي  بيف وجود عتوصمت الدراسة الى و  ،المسحي  ـ المنهج الوصفياستخدو ،
أيضا و ، جتماعي والثقة التنظيمية لمعممي مدارس المرحمة االبتدائيةألادراؾ الدعـ ا

وبيف  ،جود عالقة ايجابي  بيف مستوى متوسط الدعـ االداري والثقة تجار مدير المدرسةو 
 . (  0212 ،مراد وتوبا) والثقة تجار الزمالء ،مستوى دعـ الزمالء

 (8080 ) الساعدي  

 ( دراسة مقارنة) ةىميــــواألة ـات ريــاض االطفــال الحكوميـــمعممـالثقـــة التنظيـميـة لـــ

، معممات الرياض الحكومية واألهميةالثقة التنظيمية لهديت الدراسة التعرؼ الى       
رياض االطفاؿ  بمعمماتدراسة ال توتحدد  (،تبعا لممتغيرات) التخصص، مدة الخدمة

نهج الوصفي الماتبع و  الحكومية واألهمية يي مدينة بغداد بجانبيها ػػ الكرخ والرصاية،
وتكونت عينة البحث مف معممات رياض االطفاؿ يي مدينة  ،مدراسةمنهجا ل االرتباطي

( معممة اختيرت باألسموب العشوائي البسيط ، بواقع 322بغداد والبالغ عددهف )
( معممة مف الرياض االهمي ، لإلجابة عمى 152الرياض الحكومية، و)( مف 152)

يقرات مقياس الثقة التنظيمية ،ولتحقيؽ اهداؼ البحث اعدت الباحثة مقياس الثقة 
 ،ممقياس والمتمثمة بالصدؽ والثباتل سايكومتريةمف الخصائص ال تحققتو  ،لتنظيميةا

بارتفاع  يتمتعف الحكومية واالهميةمعممات رياض االطفاؿ  افنتائج ب دراسةال توتوصم
مات معمة احصائية يي الثقة التنظيمية لال توجد يروؽ ذات دالل، و الثقة التنظيمية لديهف

تخصص رياض اطفاؿ ػػ متغير التخصص) يي  رياض االطفاؿ الحكومية تبعا 
يروؽ  يروؽ يي التخصص يي الرياض االهمية، وتوجدولكف توجد  تخصصات اخرى
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متغير سنوات يي  تبعا  واالهمية معممات رياض االطفاؿ الحكوميةذات داللة احصائية ل
 .(0202الساعدي ،)  سنوات  (5ػػ 1الخدمة ولصالح ) 

 :دراسات  مفيوم االحتراق  النفسي

 (8008المي ) لا

 الحكومية واالىمية االحتراق النفسي  لدى معممات رياض االطفال

تعرؼ االحتراؽ النفسي لدى معممات رياض األطفاؿ يي  الى الدراسة تهدي        
محايظة بغداد وتبعًا لمتغيرات نوع الرياض )حكومي وأهمي( والحالة االجتماعية، 
)متزوجة ومير متزوجة( والتحصيؿ العممي، )بكالوريوس ودبموـ واعدادية( وسنوات 

نت عينة البحث مف يما يوؽ(، وتكو  12سنوات و 12-4سنوات و 5-1الخدمة، )
( معممة مف الرياض الحكومية 172( معممة مف معممات رياض االطفاؿ وبواقع )622)
 ( معممة مف الرياض األهمية.032و)

رياض الحتراؽ النفسي لدى معممات ل لمعد مف قبؿ الباحثةا مقياسوطبؽ ال        
 األطفاؿ 

 الثبات،والمتمثمة بالصدؽ و كما تحققت الباحثة مف الخصائص القياسية لممقياس 
اف معممات رياض االطفاؿ الحكومية واالهمية وهي، الى النتائج  دراسةال توتوصم

مف االحتراؽ  المعممة المتزوجة ، وتعاني اـ اليعانوف مف االحتراؽ النفسيبشكؿ ع
معممات رياض االطفاؿ مف حممة شهادة ، سي أكثر مف المعممة مير المتزوجةالنف

ف حممة شهادة الدبمـو هف أكثر معاناة يي االحتراؽ النفسي مف المعممات م البكالوريوس
سنوات هف  12-4معممات رياض االطفاؿ المواتي لديهف خدمة تتراوح بيف ، واالعدادية
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سنوات  5-1أكثر معاناة يي االحتراؽ النفسي مف المعممات المواتي لديهف خدمة مف 
 .(0210)االمي ،  ؽو سنوات يما ي 12المواتي لديهف خدمة مف 

 (8000) الفريحات 

 معممات رياض االطفال في محافظة عجمون مستويات االحتراق النفسي ل

هديت الدراسة هذر الدراسة الى التعرؼ عف مستوى األحتراؽ النفسي لمعممات     
يرات نوع الروضة )حكومي , كؿ مف المتغ تمحايظة عجموف واثر ل رياض االطفاؿ

يي  (المعممة وسنوات الخدمة والمؤهؿ العممي وعدد االطفاؿ يي الصؼراتب )و اهمي( 
معممات رياض االطفاؿ  عممة وتكوف مجتمع الدراسة مفمستويات االحتراؽ النفسي لم

( معممة وقد تـ استخداـ 102الحكومي واالهمي يي محايظة عجموف  والبالغ عددهـ )
وصمت بنتائج الى اف معممات لدراسة والتي ت لالحتراؽ النفسي،(ماسالش )مقياس 

رياض االطفاؿ يي محايظة عجموف يعانيني مف االحتراؽ النفسي بدرجة كبيرة كما 
وؽ ذات داللة احصائية تعزى  لمتغيرات، نوع الروضة اظهرت النتائج عدـ وجود ير 

عدد االطفاؿ يي الصؼ يي حيف اظهرت وسنوات الخدمة، المؤهؿ العممي لممعممة، 
يقؿ راتبهف عف  ير الراتب لصالح المعممات مف ؾ يروؽ تعزى الى متغالدراسة اف هنا

 .(  0212ة دينار اردني ) الفريحات , مي

 : منيجية البحث واجراءاتو- 
 منيج البحث    
كشؼ لمن  يهتـ ال ،االرتباطي المنهج الوصفي ا البحث يي هذ ةالباحث تاستعمم     

ر عنها كميا مف خالؿ معامالت االرتباط يالتعبكثر أو او اعف العالقات بيف متغيريف 
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وهذر  ،بيف المتغيرات وهذا المنهج يحاوؿ وصؼ الظاهرة ودراسة العالقة بيف متغيراتها
 (42 : 0222،  ممحـالمنهجية ذات قيم  كبيرة ألنها تمثؿ الخطوات األولى لمتجريب )

 مجتمع البحث 
التابعيف الى مديرية تربية  االطفاؿبمعممات رياض يتمثؿ مجتمع البحث الحالي و     
ويؽ روضة،   ( 56عمى )  معممة موزعيف( 629 ) فوالبالغ عدده  الثانية  صايةر ال

 .( 0201 – 0202)لمعاـ الدراسي متغيري التخصص وسنوات الخدمة 
 ) التحميل والتطبيق النيائي (  عينة البحث

معممة موزعيف بالتساوي ويؽ متغيري  (152ت لفت عينة البحث الحالي مف)     
رياض  مف الطبقية وتـ اختيار العينة بالطريقة العشوائية التخصص وسنوات الخدمة 
 .الرصاية االطفاؿ التابعة لمديرية تربية 

 البحث داتاا
 مقياس الثقة التنظيمية:

والذي تـ  ثقة التنظيميةلقياس متغير ال( 0202الساعدي )   تبنت الباحثة مقياس
 , Culbert & McDonough)كولبرت وماكدونو  االعتماد عمى نطرية 

)  الثقة  ( يقرة موزعة عمى ثالثة أبعاد والتي تقيس 36ويت لؼ المقياس مف )  ،(1986
 ( 3-1 أعطت الدرجات )و ،  بزمالء العمؿ، الثقة بددارة العمؿ ، الثقة بالمشرييف(

 لمفقرات 
 : االحتراق النفسيمقياس 
قامت الباحثة باالطالع عمى االدب النظري  حتراؽ النفسياء مقياس  االبن ألجؿ

 (Maslash, 1982)ماسالش والدراسات واالختبارات السابقة و بتبني  نظرية وتعريؼ 
تـ ، االحتراؽ النفسي جاالتمف م جاؿويي ضوء تعريؼ كؿ م واعتمد عمى  مجاالت ،
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( و جهاد االنفعاليمجاؿ )االل (  يقرات 9س وكانت بواقع) صيامة يقرات هذا المقيا
( يقرات لمجاؿ) نقص الشعور 2( يقرات لمجاؿ) تبمد المشاعر (  وبواقع) 5بواقع ) 

( يقرة وتـ وضع 00وبذلؾ بمغ عدد يقرات المقياس بصورت  االولية )باالنجاز (، 
واعطت  بدائؿ سبعة المقياس  واماـ كؿ يقرة تعميمات لكيفية االجابة عمى يقرات 

 . (  لمفقرات7-1الدرجات مف )
)  مقياس الثقة التنظيمية لدى معممات رياض االطفال* التحميل المنطقي لفقرات 

 : الصدؽ الظاهري (
تػػـ عػػرض الفقػػرات مػػع مجػػاالت مقيػػاس الثقػػة التنظيميػػة  عمػػى  متخصصػػيف يػػي       

تقػدير مػدى صػالحية كػؿ يقػرة يػي ل  ورياض االطفػاؿ الكترونيػا،النفسية العموـ التربوية و 
قيػػاس مػػا اعػػدت لقياسػػ  كمػػا تبػػدو يػػي شػػكمها الظػػاهري ، وذلػػؾ بالموايقػػة عمػػى الفقػػرة أو 

و اجػػراء التعػػديؿ المناسػػب عميهػػا ، وعػػدت كػػؿ يقػػرة صػػالحة عنػػدما ا ،اقتػػراح اسػػتبعادها
 الفقرات . %  يما يوؽ ، وقد تبيف صالحية جميع 22تكوف نسبتها 

 ( 0202بمػػاف اف الباحػػث تبنػػت مقيػػاس الثقػػة التنظيميػػة الػػذي تػػـ بنػػاءر سػػنة ، )
وبهػػذا يعتبػػر مقيػػاس حػػديث وال داعػػي اجػػراء التحميػػؿ االحصػػائي ) مؤشػػرات الصػػدؽ ( 

  الصدؽ الظاهري والثبات . عمية ، يقط تـ االكتفاء بدجراءات
 ثبات المقياس:

 تـ استخراج الثبات بطريقتيف هما 

  ) اعادة األختبار (  -1
 لػػػى مػػػدى حصػػػوؿ األيػػػراد عمػػػى الػػػدرجات نفسػػػها ايشػػػير الثبػػػات بطريقػػػة إعػػػادة االختبػػػار 

: 1921، )أحمػد مف النتائج بوجػود ياصػؿ زمنػي ،رارػتقريبًا وهو ما يسمى بعامؿ االستق
( معممػػػة مػػػف معممػػػات 42مػػػف )  باختيػػػار عينػػػة عشػػػوائية مكونػػػة ةالباحثػػػ تقامػػػ( و 060
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االطفاؿ واعادة التطبيؽ عميها بعد اسبوعيف مف خالؿ اعادة التطبيؽ عمػى نفػس رياض 
 يعػدو (  ، 2،24وبهذا كانت قيمة معامؿ الثبات بطريقػة االعػادة ) المجموعة الكترونيا ،

 ., معامؿ ارتباط جيد

  (  ) طريقة الفاكرونباخ -0
االرتباطات بيف درجات مكانية نتائجها بحساب بار الطريقة التي تمتاز يكرة هذ اف    

ف الفقرة و   ،يقرات المقياس جميعها يؤشر حيث قائـ بذات  المقياس العبارة عف هي  ا 
الثبات وألجؿ استخراج  ، (353 :0222 اتساؽ أداء الفرد )عودة,عمى معامؿ الثبات 

( معممة ، وبهذا كانت 152بمغت ) البحث االساسية عمى عينةخ كرو نباطريقة الفا ب
(  2،21قيمة معامؿ الثبات )  

 مقياس االحتراق النفسي:
)  مقياس االحتراق النفسي لدى معممات رياض االطفال* التحميل المنطقي لفقرات 

 الصدؽ الظاهري ( :
تـ عػرض الفقػرات مػع مجػاالت مقيػاس االحتػراؽ النفسػي  عمػى  متخصصػيف يػي       

، وطمػب مػنهـ تقػدير مػدى صػالحية الكترونيػا  العموـ التربوية والنفسػية وريػاض االطفػاؿ
كؿ يقرة يي قياس ما اعدت لقياس  كما تبدو يي شكمها الظاهري ، وذلؾ بالموايقػة عمػى 

اجػػراء التعػػديؿ المناسػػب عميهػػا ، وعػػدت كػػؿ يقػػرة صػػالحة الفقػػرة أو اقتػػراح اسػػتبعادها أو 
 %  يما يوؽ ، وقد تبيف صالحية جميع الفقرات .22عندما تكوف نسبتها 

   التحميل االحصائي لمقياس االحتراق النفسي 
 القوة التمييزية لفقرات مقياس االحتراق النفسي: - أ

قياس لمكشؼ عف الفروؽ اف حساب القوة التمييزية لمفقرات مؤشر عمى قدرة يقرات الم
 ,Eble) الفردية بيف األيراد يي السمة التي يقوـ عمى اساسها القياس النفسي
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اف ايضؿ حجـ لعينة التحميؿ االحصائي  (Anastasi , 1997تشير )و  (1972:339
 ,Anastasi كؿ مجموعةل %( 07ف المتطريتيف يكوف بنسبة )عند استعماؿ المجموعتي

%( لممجموعة 07%( لممجموعة العميا و)07، وبهذا تـ اخذ نسبة ) ((178 :1997
( , واصبحت المجموعة العميا تتكوف مف 61الدنيا مف عينة التحميؿ االحصائي البالغة )

 ( 20( طالب وطالبة مف طمبة الجامعة , واصبحت المجموعتيف تتكوف مف )61)
وتـ استخداـ االختبار التائي لعينتيف  نياتـ تطبيؽ المقياس الكترو  إذ ،طالبة طالب و

وتبيف اف جميع يقرات المقياس دالة احصائيا , لكوف القيـ  ، العدد فمستقمتيف متساويتي
وى عند مست ،(1.94التائية المحسوبة لها اكبر مف القيمة التائية الجدولية البالغة )

( 1رات والجدوؿ )لذلؾ تـ االبقاء عمى جميع الفق (،22( ودرجة حرية )2.25داللة )
 2يوضح ذلؾ 

 (0 جدول )
 القوة التمييزية لفقرات لمقياس االحتراق النفسي  بأسموب المجموعتين المتطرفتين

القيمة التائية  المجموعة الدنيا المجموعة العميا
 المحسوبة

مستوى الداللة 
(0,00) 

االنحراؼ  الوسط الحسابي ت
 المعياري

االنحراؼ  الوسط الحسابي
 المعياري

 دالة ,00,22 0,220 8,288 0,908 2,0,0 1

 دالة 2,220 0,000 0,000 0,200 2,200 0

 دالة 222,, 0,802 0,009 0,0,0 2,0,2 3
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 دالة 00,,0 ,0,82 02,,0 0,920 2,009 6

 دالة 2,28 ,0,00 0,800 0,9,0 2,000 5

 دالة 09,,00 0,022 0,809 8,,,0 2,082 4

 دالة 00,029 0,000 8,200 0,982 2,202 7

 دالة 29,,0 0,802 0,228 0,202 220,,0 2

 دالة ,9,22 0,809 0,200 22,,0 2,2002 9

 دالة 0,292 ,0,08 0,0229 0,902 2,800 12

 دالة 2,0,2 ,0,02 0,0,22 0,000 2,002 11

 دالة 2,0,, 0,002 20,,0 0,2092 2,0,2 10

 دالة 2,028 0,020 0,290 0,00080 2,000 13

 دالة 99,,2 ,0,02 0,222 0,228 00,,2 16

 دالة 9,090 0,990 8,92 0,202 2,02 15

 دالة ,2,02 ,0,99 0,08 0,220 2,02 14

 دالة 02,,2 0,900 ,8,22 0,228 2,009 17

 دالة 9,029 0,922 8,282 0,228 2,002 12
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 دالة 00,282 0,908 8,90 0,289 ,,2,0 19

 دالة 82,,, ,0,90 0,82 0,202 2,002 02

 دالة 082,, ,0,02 0,02 0,200 2,080 01

 دالة 00,202 0,022 0,0,0 02,,0 20,,2 00

االحتراق عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية )االتساق الداخمي( لمقياس  - ب
 : النفسي

الى مدى تجانس يقرات المقياس يي قياس السمة المراد قياسها,  هذر العالقة تشير  
ويي حالة عدـ توير محؾ  ؾ خارجي او داخمي هو مؤشر لصدقهاوارتباط الفقرة بمح

 :Anastasi, 1997 خارجي ياف الدرجة الكمية لممقياس هي ايضؿ محؾ داخمي
اف جميع الفقرات دالة كوف قيـ  ستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف ليبيفوبهذا تـ ا، ((211

معامؿ االرتباط المحسوبة اكبر مف القيمة الحرجة لمعامؿ االرتباط البالغة 
( يوضح 0 ( والجدوؿ )162ودرجة حرية ) ،(2.25(عند مستوى داللة )2.159)

 2ذلؾ

 (8 جدول )
 معامل االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكمية لممقياس 

معامؿ ارتباط  ت
الفقرة بالدرجة 

 الكمية 

معامؿ ارتباط  ت
الفقرة بالدرجة 

 الكمية 
0 0,008 08 0,282 
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8 0,092 00 0,002 

0 099,0 02 0,290 

2 29,,0 00 0,080 

0 0,02, 0, 0,028 

, 0,002 02 002,0 

2 0,2,0 02 0,202 

2 0,028 09 0,22, 

9 0,220 80 0,220 

00 0,290 80 0,082 

00 0,092 88 0,22, 

 

 ارتباط الفقرات بالدرجة الكمية لممجال : - ت

تحميؿ الفقرات لممقاييس النفسية يعد هذا االسموب مف اكثر االساليب استعمااًل يي      
تحديد مدى تجانس الفقرات يي المقياس يي قياس الظاهرة ل وذلؾ لما يتصؼ ب  

مف صدؽ يقرات مقياس لغرض التثبت (، Lindguist, 1988 :286السموكية )
 مى الدرجة الكمية لكؿ مجاؿ بعدر ع اعتمدت الباحثةو سي يي كؿ مجاؿ ، فاالحتراؽ الن



 هـ1113-م  0201. لسنة (1الرابع/ ملحق ) العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 
 

 
 
 747 

المجاؿ الواحد ،  يقرات   يمكف مف خالل  استخراج معامالت صدؽ داخميًا  محكًا 
، رجة الكمية لممجاؿ الذي توجد يي واستخراج العالقة االرتباطية بيف درجات كؿ يقرة والد

وتـ حساب معامؿ ارتباط بيرسوف بيف كؿ يقرة والمجموع الكمي لممجاؿ الواحد الذي 
 ( 3الجدوؿ) و  ،( 2.25جميعها دالة عند مستوى ) توجد يي  الفقرة ، وكانت الفقرات

 (0 الجدول )                      يوضح ذلؾ

 ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممجال الذي تنتمي إليو

رقـ 
 المجاؿ

عدد  المجػػػاؿ
 الفقرات

أرقاـ 
 الفقرات

قيـ معامؿ ارتباط الفقرات 
 بالدرجة الكمية

 

 

1 

 

 

 

 االجياد النفسي

 

 

9 

1 0.,0, 

0 0.029 

3 0.,82 

6 0.022 

5 0.002 

4 0.092 

7 0.02, 

2 0.299 
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9 0.000 

 0,022 12 5 تبمد المشاعر  0

11 0,,00 

10 0,,82 

13 0,022 

16 0,0,0 

نقص الشعور  3
 باإلنجاز

2 15 0,020 

14 0,082 

17 0.000 

12 0.020 

19 0.,8, 

02 0.000 

 

 

  01 
0.,80 

  00 0.002 
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عالقة درجـة كـل مجـال بدرجـة المجـاالت األخـرى وبالدرجـة الكميـة لممقيـاس:)  - ث
 مصفوفة االرتباطات الداخمية ( لمقياس االحتراق النفسي 

 االحتراؽ النفسي ، اعتمدت الباحثتافلغرض التثبت مف صدؽ مجاالت مقياس  
عمػػػى الدرجػػػة الكميػػػة لكػػػؿ مجػػػاؿ والدرجػػػة الكميػػػة لممقيػػػاس بعػػػدر محكػػػًا داخميػػػًا يمكػػػف مػػػف 
خالل  استخراج معامالت صدؽ المجػاؿ الواحػد ، واسػتخدـ لػذلؾ معامػؿ ارتبػاط بيرسػوف 
بػيف درجػات كػؿ مجػػاؿ والمجػاالت األخػرى والدرجػة الكميػػة لممجيػب يػي المقيػاس ، وبعػػد 

الت االرتبػػػػاط المحسػػػػوبة بالقيمػػػػة الجدوليػػػػة لمعامػػػػؿ استحصػػػػاؿ النتػػػػائج ومقارنػػػػة معػػػػام
يوضػػح  (6 الجػػدوؿ )و  ( 2.25الػػة عنػػد مسػػتوى )االرتبػػاط تبػػيف أف المجػػاالت جميعهػػا د

   .ذلؾ

 (2 الجدول )

 مصفوفة االرتباط الداخمية بين مجاالت مقياس االحتراق النفسي

مجاالت مقياس 
 االحتراق النفسي

الشعور  نقص تبمد المشاعر االجياد النفسي
 باإلنجاز

 02,,0 0,222 0 االجياد النفسي

 0,202 0 - تبمد المشاعر

نقص الشعور 
 باإلنجاز

- - 
0 
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 االحتراق النفسيالخصائص السيكومترية لمقياس 

مػف صػػدؽ مقيػػاس االحتػػراؽ النفسػػي مػػف خػػالؿ المؤشػػرات تحققػػت الباحثػػة  :صــدق ال -أ
 ا تية:

االحتػراؽ النفسػي مػف الصػدؽ الظػاهري لمقيػاس  ةالباحثػ تتحقق : الصدق الظاىري -0
يػػػػي تخصػػػػص العمػػػػـو  عنػػػػدما عرضػػػػت يقػػػػرات المقيػػػػاس عمػػػػى مجموعػػػػة مػػػػف المحكمػػػػيف

 .( محكماً 12بمغ عددهـ )الذيف  التربوية والنفسية ورياض االطفاؿ الكترونيا

 ة الفقػػرة بالدرجػػة الكميػػة لممقيػػاسعالقػػة درجػػو  لمقػػوة التميزيػػة: مؤشــرات صــدق البنــاء -8
 .عالقة درجة الفقرة بدرجة المجاؿ الذي تنتمي إلية ومصفوية االرتباطات الداخمية و 

بطريقتيف االحتراؽ النفسي باستخراج ثبات مقياس  قامت الباحثة ثبات المقياس:
,. 26باستعماؿ معادلة بيرسوف  يبمغ قيمة معامؿ االرتباط ) اعادة االختبار ، هما:

 ( .., 22 الفاكرونباخ و 

لتحقيؽ اهداؼ  (،SPSS)تـ االستعانة بالحقيبة االحصائية    االحصائية: الوسائل
 -البحث اذ تـ استعماؿ الوسائؿ االحصائية االتية؛) االختبار التائي لعينة واحدة 

 معادلة الفا كرونباخ( .-معامؿ ارتباط بيرسوف   -االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف 
  -عرض النتائج وتفسيرىا ومناقشتيا :

 اليدف االول : الثقة التنظيمية لدى معممات رياض االطفال      
عمػػى عينػػة الثقػػة التنظيميػػة  بتطبيػػؽ مقيػػاس ةالباحثػػ تلمتعػػرؼ عمػػى هػػذا الهػػدؼ قامػػ   

أف المتوسػط الحسػابي لػدرجات عينػة    ،نتػائجالأشػارت و  معممة،  (152البحث البالغة )
( 09,،00وبػانحراؼ معيػاري قػدرر )( درجػة 002،000البحػث عمػى المقيػاس قػد بمػغ )
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درجػػة، وعنػػد معريػػة داللػػة الفػػرؽ بػػيف المتوسػػط الحسػػابي والمتوسػػط الفرضػػي الػػذي بمػػغ 
(، إذ بمغػػػػت 2,25عنػػػػد مسػػػػتوى ) اإحصػػػػائي داؿ ( درجػػػػة ، تبػػػػيف أف الفػػػػرؽ كػػػػاف 120)

مػػػػف القيمػػػػة التائيػػػػة الجدوليػػػػة البالغػػػػة  اكبػػػػر ( وهػػػػي4،472القيمػػػػة التائيػػػػة المحسػػػػوبة )
لػػػديهف  معممػػػات ريػػػاض االطفػػػاؿ(، وهػػػذا يشػػػير إلػػػى أف 169، وبدرجػػػة حريػػػة )(1,94)

( 0202واتفقػت نتيجػة الدراسػة مػع دراسػة السػاعدي )   مستوى عاؿ مف الثقة التنظيميػة
 يوضح ذلؾ.  (5 والجدوؿ )

 (0 جدول )
 لمقياس فرضياالختبار التائي لعينة واحدة لمفرق بين الوسط الحسابي والوسط ال

 التنظيمية لدى معممات رياض االطفالالثقة 

 
في الثقة التنظيمية لدى معممات رياض  داللة الفروقاليدف الثاني : التعرف عمى 

 . االطفال وفق متغيري التخصص سنوات الخدمة

خذ استجابات عينة البحث البالغة اب ةالباحث تلغرض التحقؽ مف هذا الهدؼ قامو 
وبعد معالجة  الثقة التنظيميةعمى مقياس  معممة مف معممات رياض االطفاؿ( 152)

متوسطات درجات ايراد العينة عمى المقياس تبعا  ةالباحث تالبيانات إحصائيا استخرج
,  يما دوف  12)  لسنوات الخدمة(  و مير متخصص,  متخصصة) التخصصلفئة 

 

 المتغير

 

 العينة

االنحراف  المتوسط الحسابي
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

 الداللة القيمة التائية

 الجدولية المحسوبة (0,00)

الثقة 
 التنظيمية 

 دالة ,0,9 22,،, 008 09,،00 002،000 000
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، سنوات  ) التخصص لمتغيريتبعا  الثقة التنظيميةولمت كد مف الفروؽ يي ، (يمايوؽ12
 ميؿ التبايف الثنائي بتفاعؿاختبار تح ةالباحث تاستعممالخدمة ( 

 (, جدول)
 وفقا لممتغيرات  لمقياس الثقة التنظيميةالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

 (سنوات الخدمة  , التخصص)

 االنحراؼ المعياري الوسط الحسابي العدد سنوات الخدمة التخصص

 متخصصة
سنوات يما دوف12  32 125،221 12،551 
سنوات يما يوؽ 12  37 127،919 12،214 

 12،423 124،64 75 الكمي

 مير متخصصة
سنوات يما دوف12  32 126،001 9،661 
سنوات يما يوؽ 12  37 125،351 9،912 

 9،479 126،724 75 الكمي

 الكمي
سنوات يما دوف12  75 126،411 9،994 
سنوات يما يوؽ 12  75 124،435 12،347 

 12،121 125،403 152 الكمي
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 (2جدول )                                           
 مقياستحميل التباين الثنائي بتفاعل لتعرف الفروق ذات الداللة اإلحصائية في  

 الثقة التنظيمية                                        
 

مجموع  مصدر التبايف
 المربعات 

درجات 
 الحرية 

متوسط 
 المربعات

النسبة 
 الفائية

الداللة 
(2,25 ) 

 دالة  07،912 016،133 1 016،133 التخصص
 مير دالة  2،421 5،030 1 5،030 سنوات الخدمة

*سنوات التخصص
 الخدمة

 مير دالة  2،022  0،011 1 0،011

    7،470 164 1102،015 الخطا
    169 11120،50 الكمي

 
 المعطيات ا تية: بتفاعؿ أظهرت نتائج تحميؿ التبايف الثنائيو 
 : ( لمتغير 07،912الفائية المحسوبة ) قيمةالف اتبيف  متغير التخصص

مف قيمة النسبة الفائية الجدولية  اكبرهي  التخصص) متخصصة ، مير متخصصة ( 
يشير  وهذا ( , 164,  1( ودرجتي حرية )2,25( عند مستوى داللة )3,26البالغة )

  لصالح متغير التخصص الثقة التنظيميةن   هناؾ  يروؽ ذات داللة إحصائية يي اإلى 
سنوات  12سنوات يما دوف  ،  12، وذلؾ الف المتوسط الحسابي  لمتخصص لفئتي ) 

سنوات يما  12يما يوؽ ( هو اكبر مف المتوسط الحسابي لغير المتخصصة لفئتي )
  2سنوات يما يوؽ(  12دوف  ، 
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 ( 2،421تبيف إف قيمة النسبة الفائية المحسوبة ) : لخدمةمتغير سنوات ا
( عند مستوى 3,26مف قيمة النسبة الفائية الجدولية البالغة ) قؿا سنوا الخدمةلمتغير 
يشير إلى أن   ليس هناؾ  يروؽ   وهذا( 164,  1ودرجتي حرية ) ،(2,25داللة )

  . سنوات الخدمةمتغير ويؽ   الثقة التنظيميةذات داللة إحصائية يي 
 تفاعل التخصص * سنوات الخدمة

سنوات * التخصصبيف )  لمتفاعؿ ،(2،022تبيف إف قيمة النسبة الفائية المحسوبة )
( عند مستوى داللة 3.26( هي أصغر مف قيمة النسبة الفائية الجدولية البالغة )الخدمة

ؾ  يروؽ ذات داللة يشير إلى أن  ليس هنا  ف و(164,  1( ودرجتي حرية )2,25)
يي الثقة   سنوات الخدمة (و  ) التخصص متغيريلتفاعؿ بيف ويؽ ا إحصائية 
 ( .0202واتفقت الدراسة مع دراسة الساعدي )  ،التنظيمية
 : االحتراق النفسي لدى معممات رياض االطفال الثالثاليدف 

عمػى عينػة االحتػراؽ النفسػي  بتطبيػؽ مقيػاس ةالباحثػ تلمتعرؼ عمى هػذا الهػدؼ قامػ   
الحسػػػابي لػػػدرجات نتػػػائج  إلػػػى أف المتوسػػػط الأشػػػارت و  معممػػػة ، (152البحػػػث البالغػػػة )
( 2،451( درجػػػة وبػػػانحراؼ معيػػػاري قػػػدرر )29،000ممقيػػػاس قػػػد بمػػػغ )لعينػػػة البحػػػث 

درجػػة، وعنػػد معريػػة داللػػة الفػػرؽ بػػيف المتوسػػط الحسػػابي والمتوسػػط الفرضػػي الػػذي بمػػغ 
(، إذ بمغػػػػت 2,25عنػػػػد مسػػػػتوى ) اإحصػػػػائي ميػػػػر داؿ تبػػػػيف أف الفػػػػرؽ و ( درجػػػػة ، 22)

(، 1,94مف القيمة التائية الجدولية البالغة ) اقؿ( وهي 1،421القيمة التائية المحسوبة )
مػػع وجػػود تقػػارب بػػيف قيمتػػي الوسػػط الحسػػابي إلجابػػات العينػػة ،  (169وبدرجػػة حريػػة )

معممػات وهػذا يشػير إلػى ضػي لممقيػاس عمى يقرات مقياس االحتراؽ النفسي والوسػط الفر 
 ليس لديهف  مستوى مف االحتػراؽ النفسػي واف وجػد يكػوف بمسػتوى قميػؿ رياض االطفاؿ

 يوضح ذلؾ.  (2 والجدوؿ )



 هـ1113-م  0201. لسنة (1الرابع/ ملحق ) العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 
 

 
 
 755 

 (2 جدول )
 لمقياس فرضياالختبار التائي لعينة واحدة لمفرق بين الوسط الحسابي والوسط ال

 االحتراق النفسي لدى معممات رياض االطفال
 

 

 المتغير

 

 العينة

توسط لما
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

 الداللة القيمة التائية

 الجدولية المحسوبة (0,00)

االحتراق 
 النفسي

 غير دالة ,0,9 00,،0 22 00,،2 29،000 000

 
داللة الفروق في االحتراق النفسي لدى معممات رياض اليدف الرابع : التعرف عمى 

 االطفال وفق متغيري التخصص وسنوات الخدمة .
ب خذ استجابات عينة البحث البالغة  ثةالباح تقام ،لغرض التحقؽ مف هذا الهدؼو 
وبعد معالجة  االحتراؽ النفسيعمى مقياس  معممة مف معممات رياض االطفاؿ( 152)

لفئة  ويقاات ايراد العينة عمى المقياس متوسطات درج  تحصائيا استخرجاالبيانات 
,  يما دوف  12)  لسنوات الخدمة(  و مير متخصص,  متخصصة) التخصص

 ( يوضح ذلؾ9وجدوؿ ) (يمايوؽ12
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 (9 جدول)
وفقا لممتغيرات  لمقياس االحتراق النفسيالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

 (سنوات الخدمة , التخصص)

 المعيارياالنحراؼ  متوسط الحسابي العدد  سنوات الخدمة التخصص

 2،808 002،,2 02 سنوات يما دوف12 متخصصة
 2،220 22،000 02 سنوات يما يوؽ 12

 2،298 282،,2 20 الكمي
 2،088 20،900 02 سنوات يما دوف12 مير متخصصة 

 2،922 20،000 02 سنوات يما يوؽ 12

 00,،2 20،202 20 الكمي 
 2،2,2 880،,2 20 سنوات يما دوف12 الكمي

 2،020 002،,2 20 سنوات يما يوؽ 12
 2،020 020،,2 000 الكمي

 
مة(،  ، سنوات الخد ) التخصص لمتغيريتبعا  االحتراؽ النفسيولمت كد مف الفروؽ يي 

موضحة يي الجدوؿ  , والنتائج عؿالتبايف الثنائي بتفا اختبار تحميؿ ةالباحث تاستعمم
( 12.) 
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 (00 جدول )
مقياس نتائج تحميل التباين الثنائي بتفاعل لتعرف الفروق ذات الداللة اإلحصائية في 

 االحتراق النفسي 
 

موع مج مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

النسبة 
 الفائية 

الداللة 
(0,00) 

 غير دالة 0,,،0 002،800 0 002،800 التخصص
سنوات 
 الخدمة

 غير دالة 0،0,00 2،000 0 2،000

التخصص 
*سنوات 

 الخدمة

 غير دالة  0،080 0،009 0 0،009

   002،208 ,02 80802،080 الخطأ
    029 80000،002 الكمي

 
 المعطيات ا تية:بتفاعؿ أظهرت نتائج تحميؿ التبايف الثنائي 

 ( لمتغير 3،443تبيف إف قيمة النسبة الفائية المحسوبة )و :ر التخصصمتغي
مف قيمة النسبة الفائية الجدولية البالغة  اقؿ متخصصة ، مير متخصصة ( التخصص)

ن   ايشير إلى  وهذا( , 164,  1( ودرجتي حرية )2,25( عند مستوى داللة )3,26)
 . التخصصلمتغير  ويقا االحتراؽ النفسيليس هناؾ  يروؽ ذات داللة إحصائية يي 
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 ( 2،2422الفائية المحسوبة )تبيف إف قيمة النسبة و   : متغير سنوات الخدمة
( عند 3,26اصغر مف قيمة النسبة الفائية الجدولية البالغة ) سنوا الخدمةلمتغير 

إلى أن   ليس هناؾ   هذا يشير و( ,164,  1ودرجتي حرية ) ،(2,25مستوى داللة )
 . سنوات الخدمةلمتغير  ويقا  االحتراؽ النفسييروؽ ذات داللة إحصائية يي 

 سنوات الخدمة  تفاعل التخصص * 
سنوات * التخصص( لمتفاعؿ بيف )2،201تبيف إف قيمة النسبة الفائية المحسوبة )و 

( عند مستوى داللة 3.26صغر مف قيمة النسبة الفائية الجدولية البالغة )ا( الخدمة
يشير إلى أن  ليس هناؾ  يروؽ ذات داللة و   ،(164,  1( ودرجتي حرية )2,25)

يي االحتراؽ   سنوات الخدمة (و  ) التخصص متغيريإحصائية تبعا لمتفاعؿ بيف 
 (.0210واتفقت هذر الدراسة مع دراسة الالمي )  ،النفسي

الثقة التنظيمية واالحتراق النفسي لدى العالقة االرتباطية بين  اليدف الخامس :
 .معممات رياض الطفال 

 Personمعامػػػػؿ ارتبػػػػاط بيرسػػػػوف )ة الباحثػػػػ تلمتعػػػػرؼ عمػػػػى هػػػػذا الهػػػػدؼ, اسػػػػتعمم
Correlation ودرجاتهـ عمػى مقيػاس عمى مقياس الثقة التنظيمية ( لدرجات أيراد العينة

 ( .11 ، يكانت النتائج كما مبينة يي الجدوؿ)االحتراؽ النفسي 
 (00 الجدول)                                         

 الثقة التنظيمية واالحتراق النفسيالعالقة االرتباطية بين                    

 
 العدد

الثقة التنظيمية قيمة معامل االرتباط بين 
واالحتراق النفسي لدى معممات رياض 

 الطفال

مستوى الداللة  القيمة التائية
(0.00) 

 الجدولية المحسوبة

 دالة ,0,9 -2،208 -0،028 000
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الثقــة التنظيميــة واالحتـــراق يتضػػح مػػف الجػػدوؿ اعػػالر اف قيمػػة معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف  
)وىــي عالقــة دالــة ســالبة (  -2،520بمغػػت )  لــدى معممــات ريــاض االطفــال النفســي

تػائي لداللػة معامػؿ ولمعرية داللػة هػذر العالقػة اسػتخدمت الباحثػة االختبػار ال  عكسية (
هػػػي اكبػػػر مػػػف القيمػػػة التائيػػػة ( -2،208المحسػػػوبة )بمغػػػت القيمػػػة التائيػػػة االرتبػػػاط  و 

( باالتجػػػػار 162( ودرجػػػػة حريػػػة )2,25( عنػػػػد مسػػػتوى داللػػػة )1,94الجدوليػػػة البالغػػػة )
 السالب.

وتػدؿ هػػذر النتيجػة عمػػى اف الثقػػة التنظيميػة تػػرتبط بعالقػػة عكسػية  بػػاالحتراؽ النفسػػي,   
فػػػػػاؿ انخفػػػػػض الشػػػػػعور أي كممػػػػػا ارتفعػػػػػت الثقػػػػػة التنظيميػػػػػة لػػػػػدى معممػػػػػات ريػػػػػاض االط

 باالحتراؽ النفسي لديهف .
 

 :استنادًا الى نتائج البحث الحالي توصي الباحثة با تي:التوصيات

عمػػػى مديريػػػة االعػػػداد والتػػػدريب اقامػػػة ورش تدريبيػػػة بتعريػػػؼ معممػػػات ريػػػاض  -1
 االطفاؿ بمهارات الثقة التنظيمية . 

مػػػػع معممػػػػات ريػػػػاض عمػػػى المشػػػػريات التربويػػػػات  التعامػػػػؿ بػػػالروح االنسػػػػانية   -0
 االطفاؿ لمتخفيؼ مف الضغوط النفسية واالحتراؽ النفسي.

 االهتمػػػاـ بالػػػدعـ المػػػادي والمعنػػػوي لمعممػػػةعمػػػى المسػػػؤوليف يػػػي وزارة التربيػػػة   -3
، ألف رضػا المعممػة عػف مهنتهػا هػو أوؿ مراحػؿ النجػاح المهنػي ومػف ثػـ تفػادي الروضة

 االحتراؽ النفسي.
 :اجراء دراسةالمقترحات:استكمااًل لنتائج البحث الحالي تقترح الباحثة 

 وعالقت  بالتحيزات المعريية  االحتراؽ النفسي لدى معممات رياض األطفاؿ-1
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 الوظيفي لدى معممة الروضة. باألداء اوعالقته ثقة التنظيميةال-0

 االحتراؽ النفسي وعالقت  بمركز الضبط لدى معممة الروضة-3

 المصادر : 

 ،, عماف، االردفمبادئ القياس النفسي والتقويم التربوي(: 1920أبو لبدة، سبع )-
 جمعية عماؿ المطابع التعاونية.

, المجمد االوؿ, مكتبة القياس النفسي والتربوي(: 1921) احمد, محمد عبد السالـ -
 النهضة المصرية, القاهرة.

 ،ف التربوي والنظرية والبحث والممارسة(: اإلدارة واإلشرا0225البستاف، أحمد ) -
 مكتبة          الفالح لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، الكويت

(: عالقة يعالية الذات يي التدريس باالحتراؽ النفسي 0213)   أياد خميس  التح، -
مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم والخبرة لدى معممي محايظة المفرؽ 

 ( .10) 6،النفس

(: إثر الثقة التنظيمية 0222الحوامدة، نضاؿ صالح؛ الكساسبة؛ محمد مفضي )  -
جامعة مؤتة لمبحوث والمشاركة يي صنع القرارات عمى رضا اعضاء هيئة التدريس، 

 كمية التربية، جامعة مؤتة، عماف، األردف (،,) (، العدد15المجمد )والدراسات، 

: قياس مستوى االلتزام التنظيمي لدى العاممين (0224حنونة، سامي إبراهيـ حماد )-
رسالة ماجستير، كمية التجارة، الجامعة اإلسالمية،  بالجامعات الفمسطينية بقطاع غزة،

 مزة، يمسطيف.
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االحتراق النفسي وعالقتو بمرونة اآلنا لدى  :(0227الخطيب، محمد جواد )  
 .0227الثالث بغزة اكتوبر  تربوي، المؤتمر الالمعممين الفمسطينيين بمحافظات غزة

، الصحة النفسية والعالج النفسي : (0222الزهراني، حامد عبد السالـ ) -
 عالـ الكتب، القاهرة، مصر.

واقع االحتراق النفسي لممرشد النفسي : (0220الزيور، نادر يهمي ) -
جامعة ، مجمة العمـو التربوية، كمية التربية، والتربوي في محافظة الزرقاء في االردن

 (.1قسطر، العدد )

الثقة التنظيمية لدى معممات رياض االطفال (: 0202الساعدي، بشائر حميد )  -  
 ،  رسالة ماجستير مير منشورة ،جامعة بغداد، تربية بناتالحكومي واالىمية

،  (: نظرية المنظمة0227الشماع، خميؿ محمد حسف؛ وحمود، خضير كاظـ )-    
 وزيع والطباعة، الطبعة الثالثة، عماف، األردفدار المسيرة لمنشر والت

السـموك التنظيمـي   (: 0223الطجـ، عبد اهلل عبد الغني، السواط، طمؽ بػف عػوض )-
دار الزمػػاف لمنشػػر والتوزيػػع، الطبعػػة األولػػى، جػػدة،  المفــاىيما النظريــاتا التطبيقــات ، 

 المممكة العربية السعودية.

طرق البحث العممي (: 0222عبد الحفيظ, اخالص محمد, وباهي, مصطفى حسف ) -
, القػاهرة: مركػز الكتػاب والتحميل االحصـائي فـي مجـاالت التربويـة والنفسـية والرياضـية

 لمنشر.
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االنيـاك النفسـي وعالقتـو بـالتوافق الزواجـي وبعـض  : (0222عمي، حساـ محمود )-
ـــة  ـــدى عين ـــة ل ـــرات الديموغرافي ـــاالمتغي ـــات الخاصـــة بمحافظـــة المني ، رسػػػالة مـــن الفئ

 ماجستير، كمية التربية، جامعة المنيا، مصر

, عمػػػاف، دار الفكػػػر لمنشػػػر القيـــاس النفســـي(: 0215عػػػالـ, صػػػالح الػػػديف محمػػػود )-
 والتوزيع.  

ــــوم (: 1990عػػػػودة، احمػػػػد سػػػػميماف )- أساســــيات البحــــث العممــــي فــــي التربيــــة والعم
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