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 ممخص الجراسة :
ىدفت الدراسة الكدف عؽ العبلقة بيؽ رأس الزال السفخي وكل مؽ الرضا 

واالحةراق السفخي لدى الزعمزات بالروضة في ضؾء بعض الزةغيرات ) سسؾات  ،الؾعيفي
وتكؾنت عيسة  ،وتؼ اسةحدام الزسيج الؾصفي االرتباطي ،(لزؤىل الدراسيا –الحبرة 

وتؼ اسةحدام  ،( معمزة مؽ معمزات الروضة بالزدارس الةثريبية 111الدراسة مؽ )
مقياس االحةراق  ،ومقياس الرضا الؾعيفي  ،األدوات الةالية : مقياس رأس الزال السفخي

إن الزعمزات بالروضة  ة إلى أىؼ السةائج الةاليةوتؾصمت الدراس ،(السفخي ) اعداد الباحتة
ويزةمكؽ مخةؾى مرتفع مؽ الرضا  ،يةزةعؽ بزخةؾى مرتفع مؽ رأس الزال السفخي

وجؾد  ولدييؽ مخةؾى مةؾسط مؽ االحةراق السفخي .كزا كدفت السةائج عؽ : ،الؾعيفي
رضا الؾعيفي لدى عبلقة ارتباطية ايثابية ذات داللة احذائية بيؽ رأس الزال السفخي وال

وجؾد عبلقة ارتباطية سالبة بيؽ رأس الزال السفخي واالحةراق السفخي  ،الزعمزات بالروضة
لدى الزعمزات بالروضة. كزا تؾصمت الدراسة إلى : عدم وجؾد فروق بيؽ مةؾسظي 

االحةراق السفخي فيزا يةعمق  ،درجات الزعمزات بالروضة عمى مقياس رأس الزال السفخي
وجؾد فروق ذات داللة إحذائية عسد مخةؾى  ،الزؤىل العمزي(–الحبرة ) بخسؾات 

وال تؾجد فروق بيؽ مقياس الرضا  ،بيؽ مقياس الرضا الؾعيفي و سسؾات الحبرة (1.15)
 والزؤىل العمزي . الؾعيفي

 االحةراق السفخي . ،الرضا الؾعيفي ،: رأس الزال السفخي الكممات المفتاحية
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The Relationship between Psychological 

Capital, Job Satisfaction, and Burnout 
among Kindergarten Teachers   

(in Light of Some Variables) 

Abstract: 

The current study aims to exploring the relationship between 

psychological capital, job satisfaction, and burnout among 

kindergarten teachers (in light of some variables) (i) years of 

experience and - (ii) qualification. The descriptive correlation 

method was applied, The sample of the study consists of (110) 

teachers of kindergarten in experimental schools. The tools of the 

study were: The Psychological Capital Scale, Burnout Scale and 

Job Satisfaction Scale,. The findings of the study reveal that the 

kindergarten teachers have a high level of psychological capital, a 

high level of job satisfaction; and a Medium level of Burnout. 

Moreover, There was a significant positive correlation between the 

psychological capital and job satisfaction of the kindergarten 

teachers, and a negative correlation between psychological capital 

and the Burnout of kindergarten teachers. The study also found that: 

There were no differences between the average grades of teachers 

in kindergarten on the psychological capital scale in relation to 

years of experience - and - academic qualification. Additionally, 

whilst statistically significant differences at the level 0.05 were 

found between the measure of job satisfaction and the years of 

experience, there were no differences between the measure of job 

satisfaction and the study qualification 

Keywords: psychological Capital, Job Satisfaction, Burnout  
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 جمة :مق

كيان لييا دوراب بيارزاب وفعياالب فيي ت يديؼ  يعد عمؼ السفس اإليثابي مؽ أىؼ العمؾم الةيي
أىييؼ الزفيياايؼ الجديتيية الةييي تخيياعد الفييرد عمييى تظييؾير وتعييديل وتجخيييؽ حياتييو لؤلفرييل مييؽ 

والكديف عيؽ الحذيائإل اإليثابيية الةيي تثعميو فيي  خبلل الؾقؾف عمى جؾانب ال ؾة لديو،
 . عمى تج يق أىدافو الزسدؾدة في كافة مثاالت الجياة خاعدهأسزى حاالتو وت

ويعةبر مفيؾم رأس الزال السفخي ميؽ أىيؼ الزفياايؼ الجديتية فيي مثيال عميؼ اليسفس 
وتظيييؾرت  ،(2112عيييام ) Seligmanاإليثيييابي والةيييي عييييرت عميييي ييييد العيييالؼ سيييميثزان 

واألجسبييييية  (. وأكييييدت العديييييد مييييؽ الدراسييييات العر ييييية(Luthans, et. alعمييييي يييييد 
),2018) Kamaylar  أن مؽ يزةمكؾن رصييد ىائيل ميؽ رأس الزيال السفخيي يديؾن ليدييؼ

م اومات السثاح في الجياة فيةخزؾن بالةفاؤل واألمل في تج يق وإنثياز أىيدافيؼ ميؽ خيبلل 
باإلضيافة  ،ولمغيروف الزجيظية بييؼ  الحذائإل والثؾانب اإليثابية ل يدراتيؼ الؾقؾف عمى

 ييةيؼ بفنفخيييؼ وقييدراتيؼ عمييى االسييةزرار والزتييابرة مييؽ أجييل تج يييق األىييداف إلييى إيزييانيؼ و 
 الزسدؾدة .

فيييي دراسييةو أن رأس الزيييال السفخيييي يعييد ميييؽ أىيييؼ  (Cornner, 2015 )وأكييد
مةظمبييات ال ييرن الجييادش والعدييريؽ واليي ش مييؽ خبللييو يييةؼ تغيييير جيي رش لؤلفييراد لزخيياعدتيؼ 

 الجياة بدفاءة ناججة .عمى السثاح و االزدىار و تج يق مةظمبات 

والةييي  ،ليي ا يعييد رأس الزييال السفخييي مييؽ أىييؼ التييروات البدييرية الةييي يزةمكيييا األفييراد
تييؤ ر عمييى الثانييب السفخييي الخييمؾكي لمفييرد اليي ش بييدوره يييؤ ر عمييي أفعالييو و أقؾالييو و ييعؾره 
بالرضيييييا ويخييييياعده عميييييى السثييييياح والةفيييييؾق وعبيييييؾر حيييييؾاج  الريييييغؾ  السفخيييييية والزؾاقيييييف 

مييا  أو مييا يعةريييو مييؽ مدييدبلت حياتييية أو وعيإييية وصييؾالب إلييى أىدافييو وتج يييقالريياةظة 
 يذبؾ إليو .
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ويبلحييأ أن الزعمزيييؽ والزعمزييات فيييي جزيييع الزراحييل الةعميزيييية بذييفة عاميية ىيييؼ 
 ميؽ أجيل قادة الزخة بل، وي يع عميى عيات يؼ اليدور األكبير فيي بسياء واسيةتزار ع يؾل طبلبسيا

والمجاق بالة دم العمزيي والةكسؾليؾجي اليائيل ميؽ حؾلسيا  ، بلاعدادىؼ لزؾاجية تجديات الزخة
دوراب كبييييراب فيييي تر يييية  -بذيييفة خاصييية  –لييي ا ي يييع عميييى عييياتق معمزيييات ريييياض األطفيييال 

وإعييييدادىؼ اعيييدادا ب نفخييييياب وع مييييياب  (أطفييييال الييييؾم ) رجييييال الغيييد –وتسدييياة البييييراعؼ الذيييغيرة 
السزييييؾ الزحةمفيييية مييييؽ أجييييل بسيييياء جيييييل  وفييييي كافيييية جؾانييييب ،وحركييييياب ووجييييدانياب واجةزا ييييياب 

يمييق بييفدوارىؽ البلتييي ي زييؽ بيييا مييؽ أجييل  ليي ا يثييب عميسييا إعييدادىؽ اعييداداب جيييداب  ،الزخية بل
افييراز جيييل مةزييي  مييؽ أطفييال الغييد اليي يؽ يج  ييؾن اامييال والظزؾحييات واألىييداف الزسدييؾدة 

 في الزثةزع ويدؾنؾن الب رة األولي لةج يق مخة بل م دىر ومدرق .

ؼ يةج يييق ذليييػ إال إذا امةمكيييت الزعمزيييات بالروضييية قيييدراب وافيييراب ميييؽ رأس الزيييال ولييي
السفخييي الييي ش يخييياعدىؽ عميييى القيييام بيييفدوارىؽ وميييياميؽ عميييى أكزييل وجيييو تثييياه أطفييياليؽ 

 Wang , et al )أ يارت إلييو دراسية وأنفخييؽ و يعؾرىؽ بالرضيا والخيعادة. وىي ا ميا
ؽ لزخييةؾى عييال مييؽ رأس الزييال السفخييي حيييأ أكييدت عمييى أىزييية امييةبلك الزعمزييي.(2014,

رأس الزيال  وأوصيت بريرورة تع يي  وتظيؾير وتؾسييع ،لفاعميةو فيي جيؾدة الةيدريس والةعمييؼ
بريرورة  (Demir, 2018)السفخي لمزعمؼ ألىزيةو فيي جيؾدة الةعمييؼ . كزيا أوصيت دراسية 

الدييييعؾر  بالزييييدارس بةع ييييي  رأس الزييييال السفخييييي لمزعمزيييييؽ لمة ميييييل مييييؽاىةزييييام الزخييييؤوليؽ 
وتع ي  الزؾاقف اإليثابيية و أكيدت عميى أىزيةيو لةع يي  محرجيات األداء  ،بالزؾاقف الخمبية

وأنييو ييؤ ر بدييدل ايثييابي عمييى جزييع األعريياء بالزسغؾميية الةعميزييية  ،فيي الةعميييؼ لمزعمزيييؽ
عميى أن  ف يد أوصيت العدييد ميؽ الدراسيات )طبلب ومعمزيؽ وزمبلء( .عبلوة عمي ما سيبق

 لسفخي ذو تيف ير فيياعال فيي حيياة الزعمزييؽ والزعمزيات ف يد أعييرت نةيائج دراسيةرأس الزال ا
Aminikhah, 2016)) لي ا أوصيت  ،تف ير رأس الزال السفخي عمى األداء الؾعيفي أىزية

 )كزا اتف ت معيا دراسة : ،بررورة تسزية مدؾنات رأس الزال السفخي لدى جزيع العامميؽ
Mello, 2013) ورة دعيؼ رأس الزيال السفخيي والرضيا اليؾعيفي ليدى ضير  الةي أكيدت عميى

 & Cheung.,2011  دراسيية كييل مييؽ : العييامميؽ فييي الزثييال األكيياديزي . وأ بةييت
Bergheim,2015& Rabenu ,2017) )  عميى أن رأس الزيال السفخيي يعي ز الرضيا



جامعة اسيؽط – "الطفؽلة والتخبية فيدراسات  "مجمة   

___________________________________________________________ 

 

 م0202يناير –السادس عشرالعدد  201

كزييا  بذييفة عاميية ويعييد مةغيييراب وسيييظاب بيييؽ الرضييا الييؾعيفي والرضييا عييؽ الجييياة ،الييؾعيفي
إليى وجيؾد عبلقية بييؽ اميةبلك  (.(Badran, & Youssef, 2015تؾصيمت نةيائج دراسية 

مسغزيية تزتييل أىييؼ الذييساعات فييي مذيير لييرأس الزييال السفخييي والرضييا  (11الزييؾعفيؽ فييي )
 & Li, 2018 Zhen & Mansor , 2020) وىي ا ميا أكدتيو دراسية كيل ميؽ ،اليؾعيفي

Avey,2010 & Antunes, 2017)  زيال السفخيي أن يةسبيف بالرضيا أنيو يزديؽ ليرأس ال
إن ارتفيا  رأس الزيال السفخيي  (Gupta, 2018 )أكيدت دراسية اليؾعيفي .عيبلوة عيل ذليػ

 يؤدش إلى عيؾر الخمؾكيات اإلبدا ية في العزل .

كزا يعد الرضا اليؾعيفي ميؽ الزؾضيؾعات الةيي كيان لييا حيأ وافير ميؽ الدراسيات 
إال أن ىيي ا االىةزييام ت ايييد فييي  ،لييػ ألىزيةييياواألبجيياث العر ييية واألجسبييية مسيي  زمييؽ بعيييد وذ

الةييي تيييةؼ بييو و دراسييةو بالعديييد مييؽ  ااونيية األخيييرة وعيييرت العديييد مييؽ الدراسييات الجديتيية
الزةغيرات سعياب لمؾصؾل إلى أعميى درجيات الرضيا اليؾعيفي لمزعمزييؽ والزعمزيات فيي كافية 

 الزراحل الةعميزية مؽ الروضة إلى الثامعة.

اليييييؾعيفي ركسييييياب أساسيييييياب وجؾىريييييياب لمسييييييؾض بالعزميييييية الةعميزيييييية ويعةبييييير الرضيييييا 
ولمجذؾل عمى الثيؾدة الدياممة الةيي نخيعي إل كخيابيا لثزييع الزيدارس فيبل جيؾدة وال ت يدم 

ألن الرضييييا الييييؾعيفي ي يييييد مييييؽ  ،وال تظييييؾير بييييدون معمزييييات ال يدييييعرن بالرضييييا الييييؾعيفي
األىييداف الةعميزييية وتجقي يييا وجييؾدة الظزييؾح والزتييابرة عمييى العزييل والكفيياح مييؽ أجييل بمييؾ  

 Zabarauskaite,2011العزيييييييل .وىييييييي ا ميييييييا أوضيييييييجةو نةيييييييائج دراسييييييية كيييييييل ميييييييؽ : ) 
Sivakumar , 2019 & )  أن الرضيا اليؾعيفي ليدى األفييراد ييؤدش إليى زييادة الدافعييية

 لمعزل مز وجة بالدعؾر بالخعادة والةفاؤل .

ؽ ال يؽ يدعرون بالرضيا عيؽ إن الزعمزي (2115،وأكدت دراسة )التبيةي &العس ش 
فإنيؼ يدعرون باالت ان والعزيل الثياد و فاعميية أكتير ميؽ األفيراد ااخيريؽ الي يؽ ال  وعيفةيؼ

 عميى(Watt, & Richardson, 2008 )  يزةمكيؾن الرضيا اليؾعيفي .وتةفيق معيو دراسية
جات كييانؾا وحذييمؾا عميى أعمييى اليدر  ،أن الزعمزييؽ اليي يؽ ح يق أبسييائيؼ إنثيازاب دراسييياب مرتفعياب 

 باإلضييافة إلييى ذلييػ مييا تؾصييمت إليييو وارتفييا  معسؾييياتيؼ اإليثابييية . ،راضيييؽ عييؽ عزميييؼ
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تييييف ير رأس الزييييال السفخييييي عمييييى األداء  مييييؽ إيثابييييية ((Aminikhah, 2016 دراسيييية
 ل ا أوصت بررورة تسزيةو لدى لثزيع العامميؽ في كافة الزثاالت .  ،الؾعيفي

ييييد ومةخيييار  بيييالةظؾرات الةكسؾلؾجيييية اليائمييية وتيييرش الباحتييية أنسيييا نعييييد عذييير جد
ولكيؽ إذا  ،والجديتة والةي يةجةؼ عمى الزعمزيؽ والزعمزات مؾاكبة ى ه الةظيؾرات ومخيايرتيا

يدييعرون بيياالحةراق السفخييي اليي ش ي ييف  فييإنيؼ ، ييعر الزعمزييؾن برييغؾ  فييي مثييال عزميييؼ
والرفض نجؾ كل ميا ىيؾ  مزا يثعميؼ يدعرون بالخمبية حائل بيسيؼ و يؽ أش تظؾر أو ت دم

. لييي ا تعيييد عييياىرة  جدييييد ولييييس ذليييػ فجخيييب . بيييل بعيييض ميييسيؼ يةركيييؾن العزيييل بالةيييدريس
االحةييراق السفخييي مييؽ أىييؼ الزديياكل الةييي يعيياني مسيييا الزعمزييؾن والزعمزييات بدافيية الزراحييل 

بييييفن االحةييييراق السفخييييي لمزعمزيييييؽ مييييؽ أكتيييير  وقييييد أكييييدت العديييييد مييييؽ الدراسييييات الةعميزييييية
ميييؽ الزعمزييييؽ  (%25وأن حيييؾالي ) ،الةيييي تذييييب ال يييائزيؽ بالعزميييية الةعميزييييةالزعؾقيييات 

يةركييؾن الزيسيية بخييبب االحةييراق السفخييي خييبلل الييتبلث الخييسؾات األولييي مييؽ عزميييؼ بدسييدا 
وفي دراسات أخيرى أكيدت أن بعيض ميسيؼ تركيؾ الزيسية بخيبب االحةيراق السفخيي ميا يعيادل 

بيدف اسةكداف االحةيراق السفخيي  ( Özberk, 2017. وأجريت دراسة ) (%61ت ريباب ) 
وانحفياض  ،لدى الزعمزيؽ و أعيرت نةائثيا أن ةالبيية الزعمزييؽ يعيانؾن ميؽ عيبء العزيل

مخيييييةؾى األداء مزييييييا أدى إلييييييى زيييييييادة االحةييييييراق السفخيييييي لييييييدييؼ . كزييييييا تؾصييييييمت دراسيييييية 
Rehman, 2017) )  عيفي إليى أن رأس الزيال السفخيي يةؾسيط العبلقية بييؽ االحةيراق اليؾ

وجيؾد عبلقية  إليى  (Kaya & Altınkurt, 2018 ) وأشـارت دراسـةومخيةؾى األداء .
واالجيييياد السفخيييي . كزيييا أكيييدت نةيييائج  ،سيييمبية بييييؽ رأس الزيييال السفخيييي واالحةيييراق السفخيييي

وجيؾد عبلقية ارتباطيية بييؽ رأس الزيال السفخيي وضيغؾ  العزيل  ( إليى,Kim (2020دراسية
السفخيييييؽ بدؾرييييا . و سييياءب عميييى ميييا سيييبق أجرييييت ىييي ه  واالحةيييراق السفخيييي ليييدى الززرضيييات

الدراسيية لمؾقييؾف عمييى مخييةؾى امييةبلك الزعمزيييات بالروضيية لييرأس الزييال السفخييي ولفجيييإل 
 بدل مؽ الرضا الؾعيفي واالحةراق السفخي لدييؽ . طبيعة العبلقة االرتباطية

 مذكمة الجراسة :
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لمفيييرد والةيييي تثعميييو يةخيييؼ  يعيييد رأس الزيييال السفخيييي ميييؽ الجييياالت السفخيييية اإليثابيييية
والةي تخاعده عمى السثاح في الجاضر والزخية بل والةفياؤل واألميل والزتيابرة  ،بالت ة بالسفس

فييي تج يييق مييا يذييبؾ إليييو مييؽ أىييداف مييع الةييؾازن والزرونيية عسييد مؾاجيةييو لزدييدبلت أ سيياء 
ثابيية كزيا أنيو  بيارة عيؽ حالية نفخيية وإيAvolioi, 2007, 3)(Luthans&تج يق أىدافيو 

 (Aljaghthami, 2016)قابمية لمةظيؾير والةيي يزديؽ هياسييا ومبلحغةييا فيي سيمؾك الفيرد 
والحغت الباحتة خبلل الةدريب الزيداني ومؽ خبلل آراء بعض األميات عؽ وجؾد بعيض 

أو يفرييمؽ العزييل فييي  ،الزعمزييات ال يييرةبؽ باالسييةزرار فييي العزييل مييع األطفييال بالروضيية
ق بالةعميؼ وقد يدؾن ذلػ نابعياب ميؽ بعيض الجياالت السفخيية أو وعائف وميؽ أخرى ال تةعم

إحخاسيؼ بعدم الة دير لدورىؽ كزعمزات سؾاء كان ت ديراب مادياب أو معسؾيا ب و رجيؾ  الباحتية 
لييي ه الغيياىرة الةييي أ ييارت انةباىيييا الحغييت أن بعييض الدراسييات أ ييارت إلييى أن الزعمزيييؽ 

عرضييية لةيييرك الزيسييية كزيييا فيييي دراسييية كيييل ميييؽ :  فيييي بدايييية حيييياتيؼ الزيسيييية يدؾنيييؾن أكتييير
(Arnup, & Bowles, ,2016 & Chambers ,2019)  وفي الز ابيل أ يارت دراسيات

ميييؽ الزعمزييييؽ يةركيييؾن الزيسييية خيييبلل الحزيييس سيييسؾات  (%31أن نخيييبة )  و جيييؾث أخيييرى 
وأخيرش أكييدت أن األميير ال  ((Newberry , & Allsop, 2017األوليي مييؽ العزيل . 

ف ييد تةييراوح  زعمزيييؽ والزعمزييات الثييدد ف ييط بييل إنييو يزدييؽ أن يةحظييى ذلييػي ةذيير عمييى ال
مؽ الزعمزيؽ يةركؾن الزيسة خيبلل العزيل وقبيل الة اعيد )  (%16إلى  %8 )السخبة ما بيؽ

أن  (Toropova, 2020. كزيييا أكيييدت دراسيية )  ((Burkhauser, 2017 (الزعيياش
في لمزعميؼ يخيةجق االىةزيام بديدل لي ا فيإن الرضيا اليؾعي ،ن إل الزعمزيؽ يعد مديدمة دوليية

أكبيير ألنييو ال يييرتبط ف ييط باالحةفييان بييالزعمزيؽ فجخييب بييل يخيياىؼ أيريياب فييي رفااييية الزعمييؼ 
وتع يييي  مدانيييو الزعميييؼ بذيييفة عامييية وميسييية الةيييدريس،  ،وطبلبيييو والةزاسيييػ الزدرسيييي العيييام

   واالرت اء بالعزمية الةعميزية كدل الةي تعةبر الثؾىر األساسي لكل مثةزع .

يعييد الرضييا الييؾعيفي لزعمزيات الروضيية مييؽ أىييؼ األساسييات الةييي تييؤ ر بدييدل  لي ا
يال عمييي الزسغؾميية الةعميزييية وجيؾدة الزحرجييات الةعميزييية فكمزييا تج يق ليييؼ أعمييى مخييةؾى  فعا
مييؽ الرضييا الييؾعيفي يدييعرن بالخييعادة والرضييا وتيي داد دافعيييةيؽ نجييؾ العزييل والةعامييل مييع 

زييا يييؤدش إلييى تجخيييؽ الزحرجييات الةعميزييية والسيييؾض األطفييال بالروضيية بجييب وسييعادة م
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أش أن امييةبلك الزعمزييات بالروضيية الرضييا الييؾعيفي فييي العزييل  ،بالعزمييية الةعميزييية بفكزميييا
يسبييع مييؽ خبللييو السثيياح فييي كافيية العبلقييات والزةظمبييات الؾعيإييية مزييا يييؤ ر عمييى األطفييال 

 ويسةج عسو جيل ناجح ومةزي  .

ت البلتيييي تعزميييؽ فيييي الروضيييات ميييع األطفيييال تحةميييف الزعمزيييا وتيييرش الباحتييية أن
فيييإنيؽ يخيييةزةعؽ فيييي  ،طبيعييية عزمييييؽ عيييؽ الزعمزييييؽ والزعمزيييات ببييياقي الزراحيييل الةعميزيييية

 أال وىييي الةعامييل مييع األطفييال مزييا يثعميييؽ أكتيير عظيياءاب وانثييازاب  الز يام األول بييي ه الزيسيية
ييسثجؽ بزييارة فيي إعيداد التيروة وإذا اميةمكؽ ال يدر الكيافي ميؽ رأس الزيال السفخيي  ،وسعادة

اعيييداداب مةؾازنييياب ميييع االسيييةزرار فيييي العزيييل  بسييياة الزخييية بل -() األطفيييال-البديييرية الجقيقيييية 
ولكييؽ الحغييت الباحتيية أن  ،والرضييا عييؽ الجييياة بذييفة عاميية  ،والدييعؾر بالرضييا الييؾعيفي

حةيراق بعض الزعمزات الزؤىبلت البلتي تعزميؽ ميع أطفيال الروضية قيد يزيةمكؽ مدياعر اال
السفخي ولكؽ بسخب مةفاوتة وتؼ مراجعة الدراسات والبجؾث الةي تظرقيت لمفجيإل والكديف 

وأعيييرت السةييائج أن االحةييراق  عييؽ االحةييراق السفخييي لمزعمزيييؽ فييي كافيية الزراحييل الةعميزييية
الزعمزية فيي كافية الزراحيل الةعميزيية  –السفخي يعد مؽ األسباب الرئيخية في معانياة الزعميؼ 

ضة إليى الثامعية ميع اخيةبلف درجيات ومخيةؾيات االحةيراق السفخيي ليدييؼ ميا بييؽ مؽ الرو 
أن مخيةؾى  .(Gallegos, 2019)وىي ا ميا أكدتيو دراسية (والزسحفض ،والزةؾسط ،)الزرتفع

االحةراق السفخي يدؾن لدى جزيع العيامميؽ بزيسية الةعمييؼ ولكسيو يحةميف فيي الدرجية فيديؾن 
س بسخبة أكبر ميؽ أعرياء ىياية الةيدريس بالثامعية .وميؽ لدى الزعمزيؽ والزعمزات بالزدار 

العر يية واألجسبيية يبلحيأ العدييد ميؽ الدراسيات والبجيؾث  خبلل اسةعراض الدراسات الخاب ة
ومييا  ،مييؽ الزعمزيييؽ يعييانؾن مييؽ االحةييراق الزةكييرر (%61أ ييارت إلييى أن مييا ي يييد عييؽ )

أوضييييييييجت  ف ييييييييد ،%( عيييييييييرت عمييييييييييؼ عبلمييييييييات االحةييييييييراق السفخييييييييي31ي ييييييييرب مييييييييؽ )
( معمزة ميؽ معمزيات ريياض األطفيال 121الةي أجريت عمى ) (Herman, 2018)دراسة

والزرحميية االبةدائييية بفمريدييا لمةعييرف عمييى العبلقيية بيييؽ االحةييراق السفخييي والرييغؾ  السفخييية 
عميى  ،يزيةمكؽ احةيراق نفخيي مةؾسيط (%51أعييرت أن نخيبة حيؾالي ) ،وأساليب الزؾاجية

وجيؾد نخيبة عاليية ميؽ الزعمزييؽ بيإيران يزيةمكؽ  ( Sadeghi, 2016حييؽ أ بةيت دراسية )
مخييييةؾيات مرتفعيييية مييييؽ االحةييييراق السفخييييي . باإلضييييافة إلييييى السةييييائج الةييييي تؾصييييمت إلييييييا 
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امييةبلك الزعمزيييؽ  (2118 ،معييروف & الدراسييات العر ييية حيييأ أوضييجت )دراسيية مدييي
صيمت دراسية كيل ميؽ) أميا بياألردن ف يد تؾ  ،بيالث ائر لزخيةؾى مةؾسيط ميؽ االحةيراق السفخيي

الزيييدارس  ( إليييى مخيييةؾى معةيييدل ميييؽ االحةيييراق السفخيييي لزعمزييييؽ2112،وآخيييرون ,الحبليمييية 
 فيييي األردن أيرييياب ميييؽ (2119،( أوضيييجت دراسييية )نذيييير2119وفيييي عيييام )  ،الجدؾميييية

 ،انحفيياض الزخييةؾى العييام لبلحةييراق السفخييي لمزعمزيييؽ، وفييي ةيي ه تؾصييمت دراسيية )مييؾنس
معمزيييا ومعمزييية إليييى أن مخيييةؾى االحةيييراق السفخيييي جييياء  526الةيييي أجرييييت عميييى  (2118
 معمزية ميؽ (218الةي أجريت عميي ) (2117 ،وتؾصمت دراسة ) الداعر مةؾسظة بدرجة

 معمزات الزرحمة األساسية بزديسة سبيا إلى أن مخةؾى االحةراق السفخي كدل كان معةدالب 

ال السفخييي واالحةييراق ليي ا أرادت الباحتيية تخييميط الرييؾء عمييى العبلقيية بيييؽ رأس الزيي
السفخييي أمييبلب فييي الؾصييؾل إلييى دالالت تخيياعدنا عمييى تحإيييض أو ت ميييل االحةييراق السفخييي 
لمزعمزيييؽ والزعمزييات وخاصيية بزرحميية رييياض األطفييال ألىزييية ىيي ه الزرحميية ولزييا ليييا مييؽ 

العديييييد مييييؽ  . كزييييا أوصييييت تييييف ير جيييي رش وجييييؾىرش عمييييى تكييييؾيؽ و سيييياء  حذييييية الظفييييل
بةسفييي  بييرامج لةع ييي  رأس الزييال  García & Ayala,2017)اسيية )الدراسييات مسيييا در 

أ يارت العدييد  عيبلوة عميى ميا سيبق السفخي مؽ أجل مسيع االحةيراق السفخيي داخيل العزيل .
 ,Demir مؽ الدراسات إلى وجيؾد عبلقية إيثابيية بييؽ رأس الزيال اليسفس والرضيا اليؾعيفي

2018 & Luthans, 2017)مزيييؽ مزييا يييؤ ر عمييي ب يياؤىؼ ( وأكييدت أىزييية تييؾافره لمزع
وت ميييل الدييعؾر بيياالحةراق السفخييي. وفييي حييدود عمييؼ الباحتيية وجييدت  ،ورضيياىؼ عييؽ العزييل

ندرة الدراسات العر ية الةي أىةزت بي ه العبلقيات عميى معمزيات ريياض األطفيال لي ا أرادت 
مي ان واالحةراق السفخيي لزعمزيات الروضية ال ،الباحتة أن تخمط الرؾء عمى الرضا الؾعيفي

والةعييرف  (مييةعمؼ ،يعييدان مييؽ أىييؼ الزؾضييؾعات الةييي تييؤ ر عمييى العزمييية الةعميزييية ) معمييؼ
ليدييؽ و سياءب عميى ميا سيبق تيؼ صيياةة مديدمة الدراسية  عمي عبلقةيزا بيرأس الزيال السفخيي

 في الخؤال الرئيس الةالي :

ي واالحةييراق السفخيي ،مييا العبلقيية بيييؽ رأس الزييال السفخييي وكييل مييؽ الرضييا الييؾعيفي
 ؟  (لزعمزات رياض األطفال ) في ضؾء بعض الزةغيرات
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 ويتفخع منه األسئمة الفخعية التالية : 

 ،رأس الزيييال السفخيييي  ميييا مخيييةؾى اميييةبلك معمزيييات ريييياض األطفيييال لكيييبلب ميييؽ ) -2
 االحةراق السفخي ؟ ،الرضا الؾعيفي

مييييا العبلقييييية بيييييؽ رأس الزيييييال السفخييييي والرضيييييا الييييؾعيفي ليييييدى معمزييييات ريييييياض  -0
 ل؟األطفا

ومخةؾى االحةراق السفخي لدى معمزيات ريياض  ما العبلقة بيؽ رأس الزال السفخي -3
 األطفال؟

الزؤىييييل  ،ىييييل تؾجييييد فييييروق ذات دالليييية إحذييييائية تبعيييياب لزةغييييير ) سييييسؾات الحبييييرة -4
االحةيراق السفخيي  -الرضيا اليؾعيفي  - رأس الزيال السفخيي عمى كيل ميؽ (العمزي

 لدى الزعمزات بالروضة . 

 : تهجف الجراسة الحالية إلى: أهجاف الجراسة

 ،رأس الزييييال السفخييييي وكييييل مييييؽ : )الرضييييا الييييؾعيفي الكدييييف عييييؽ العبلقيييية بيييييؽ  -2
   (االحةراق السفخي

 لدى معمزات رياض األطفال .
االحةييراق  ،الرضييا الييؾعيفي الةعييرف عمييى مخييةؾش كييل مييؽ : )رأس الزييال السفخييي، -0

 لدى معمزات رياض األطفال . (السفخي
االحةيراق  ،الرضيا اليؾعيفي ،يؽ رأس الزال السفخي لمزعمزاتالكدف عؽ الفروق ب -3

 السفخي في ضؾء الحبرة والزؤىل العمزي.

 أهمية الجراسة :
 األهمية النعخية : - أ

ال ييياء الريييؾء عميييي أىزيييية رأس الزيييال السفخيييي والرضيييا اليييؾعيفي واالحةيييراق   -2
 السفخي لزعمزات الروضة 
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الةي اىةزت بالكديف عيؽ  تزتل إضافة لمبجؾث الخيدؾلؾجية لس إل الدراسات -0
االحةييراق السفخييي  ،العبلقيية بيييؽ رأس الزييال السفخييي وكييل مييؽ الرضييا الييؾعيفي

 لمزعمزات بالروضة .

تفةح ى ه الدراسة الزثال لعزل دراسات أخرش ت ؾم عمى إجراء برامج تدريبيية  -3
 لزعمزات الروضة . لةسزية وتع ي  رأس الزال السفخي

 األهمية التطبيقية :  - ب
 اإليثيابي الزال السفخي عمى ضرورة إكخابيؼ رأس عمزات بالروضةتؾ ية الز -2

. 
الحروج ببعض الةؾصيات واالقةراحات الةي تخياىؼ فيي االىةزيام بيرأس الزيال  -0

 السفخي لزعمزات الروضة .

تؾجييو نغيير الزخييؤوليؽ عميى ضييرورة الةركييي  عميى تزةييع الزعمزييات بالروضيية  -3
 ةراق السفخي.وتثسب اا ار الخمبية لبلح ،بالرضا الؾعيفي

 مرطمحات الجراسة :

( ىؾ حالة نفخية إيثابية Psychological Capital ) رأس المال النفدي
قابمة لمةظؾير والةي يزدؽ هياسيا ومبلحغةيا في سمؾك الفرد وتةكؾن مؽ األبعاد األر عة 

 (الزرونة ،الةفاؤل ،األمل ،الةالية ) الكفاءة ال اتية

(Aljaghthami, 2016)  الباحتة إجرائياب بفنو ىؾ الدرجة الكمية والفر ية وتعرفو
الةي تجذل عمييا الزعمزات بالروضة عمى مقياس رأس الزال السفخي والزخةحدم بالدراسة 

  ( الزرونة. ،الةفاؤل ،األمل ،ال اتية )الكفاءةالجالية وال ش يةكؾن مؽ األبعاد الةالية 

د عمى الةكيف والةؾافق ىؾ قدرة الفر  (Job Satisfaction)الخضا الؽظيفي
 ((Ana, 2015.  يسةج عسو الدعؾر بالخعادة (وتج يق ال ات في مدان وعيفةو ) عزمو
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وتعرفو الباحتة إجرائياب بفنو الدرجة الكمية والفر ية الةي تجذل عمييا الزعمزات بالروضة 
 الجالية.الزخةحدم بالدراسة الخضا الؽظيفي عمى مقياس 

عدم قدرة الفرد عمى إتزام الزةظمبات الزدمف بيا  (Burnoutاالحتخاق النفدي )
 ،االسةس اف العاطفي ،وتغير مبلمجو في البلمباالة ،في مثال عزمو كزا ىؾ مةؾقع

واإلحبا  الزة ايد وانحفاض الظاقة وتدني مخةؾى اإلنثاز لمفرد  ،اإلرىاق والةعب الثخدش
. ( Trivedi& Shukla, 2008,321) .ئياب بفنو ىؾ الدرجة الكمية وتعرفو الباحتة إجرا

والفر ية الةي تجذل عمييا الزعمزات بالروضة عمى مقياس االحةراق السفخي الزخةحدم 
تدني  ،تبمد الزداعر ،بالدراسة الجالية وال ش يةكؾن مؽ األبعاد الةالية ) اإلجياد االنفعالي

  (الدعؾر باإلنثاز

 تتحجد الجراسة الحالية مما يمي: حجود الجراسة: 

الرضيييا  ،اىةزيييت الدراسييية بالزؾضيييؾعات الةاليييية :رأس الزيييال السفخيييي :الحـــجود المؽضـــؽعية
 االحةراق السفخي . ،الؾعيفي

 . : معمزات رياض األطفالالحجود البذخية

: مجافغيية ال يياىرة وال قييازيق و سييي سييؾيف وتةزتييل فييي الروضييات الةالييية ) الحــجود المكاةيــة
 ،الديييبان الزخيييمزيؽ ،كفييير اإل يييراف ،الساصييير جزال عبيييد،الديييييد أحزيييد حزيييدش الةثريبيييية

   (الزجزدية ، ثرة الدر ،الساصر الةثريبية

 م .  2119/2121: الفذل الدراسي األول الحجود الدماةية

 االطار النعخي : والجراسات الدابقة

 أواًل : اإلطار النعخي 

 Psychological Capital أواًل : رأس المال النفدي :
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ال درة السفخية  بفنو ىؾ (poon,2013 ): عرفو .ديرأس المال النفتعريف 
والزرونة الفردية، وعرفو  ،والكفاءة ال اتية ،والةفاؤل ،لمفرد والةي تعسي تؾفر األمل

(Cavus&Gokcen, 2015,243)  بفنو حالة إيثابية لمةظؾر الدحذي مع مي ات
والةؾقعات اإليثابية  ،(االعةزاد عمى ال ات أ ساء الةعامل مع الةجديات ) الكفاءة ال اتية

واالنثاز رةؼ  ،(الع يزة ) األمل ،والزمياة بالجيؾية ،لمسثاح في الزخة بل ) الةفاؤل(
أن رأس الزال السفخي يدير إلى  (Gupta, 2018,281 )ويرى  (العقبات ) الذزؾد

زرونة وال ،الجالة السفخية االيثابية لمفرد والةي تةزتل في الةفاؤل واألمل والكفاءة ال اتية
والةذرف بظري ة إيثابية عمى  ،وإدارة األفكار ،الةي تخاعد الفرد عمى تسغيؼ مداعره

بفنو حالة  (Luthans, et al 550 ,2007,) وعرفو الرةؼ مؽ الغروف الزعاكخة .
الفرد السفخية اإليثابية وال ابمة لمةظؾير والةعديل .وترى الباحتة بالرةؼ مؽ االخةبلفات 

الباحتيؽ في تعريف رأس الزال السفخي إال أنيا تذب جزيعاب في بؾت ة  الظإيفة بيؽ آراء
وتعزل عمى تجخيسيا وتظؾيرىا  ،اإليثابي الةي تيةؼ بثؾانب ال ؾة واإليثابية عمؼ السفس

ألن أبعاده قابمو لمةعديل والةظؾير والةجخيؽ مزا يذل بالفرد ل زة اإلنثاز والخعادة في 
زعت عمى األبعاد األر عة لرأس الزال السفخي ) الكفاءة كافة مثاالت الجياة والةي أج

 . (الزرونة ،الةفاؤل ،األمل ،ال اتية

 أبعاد رأس المال النفدي :

اتفق الفريق األول مؽ الباحتيؽ عمى أن رأس الزال السفخي ىؾ الجالة السفخية 
وأدائو بالعزل  وتكؾن مرتبظة بخمؾكو ،اإليثابية لمفرد وال ابمة لمةظؾير والةعديل والةجخيؽ

.وتعد ى ه األبعاد  (والزرونة ،األمل ،الةفاؤل ،وتةرزؽ أر عة أبعاد كزا يمي ) الكفاءة ال اتية
 ,,Luthans, et. Al)األر عة ىي الةي أجزع عمييا الباحتيؽ في دراسات عديدة مسيا

2007&, Cheng, 2011& Poon, 2013 & Wyk, 2014& Alessandri , et al , 
2015 & Badran,2015 & Rad, 2017 & Zhang, 2019& Richard ,, 2020)  

 ،الكفياءة ال اتيية )أما الفرييق التياني اتفيق عميى إنييا تةريزؽ نفيس األبعياد الخياب ة 
وروح  ،والدييييثاعة ،الت يييية بييييالسفس  والزرونيييية( مرييييافاب إلييييييا مييييا يمييييي : ،األمييييل ،والةفيييياؤل
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.  ( (Baron, & Hmieleski,2013والزتيييابرة كزيييا فيييي دراسييية ،واالجةيييياد ،الزبيييادرة
وأضاف الفريق التالأ مؽ الباحتيؽ قيدرة الفيرد عميى السثياح واإلنثياز ميؽ خيبلل ) الدافعيية 

وسؾف ت ةذر الدراسة الجاليية عميى األبعياد  ((Cavus& Gokcen , 2015 . (والزتابرة
ر ييييية األر عيييية الةالييييية لييييرأس الزييييال السفخييييي والةييييي أجزعييييت عمييييييا الدراسييييات األجسبييييية والع

ويبلحييأ أن الزدؾنيات أو األبعيياد األر عية لييرأس  الزرونية( ،األمييل ،الةفياؤل ،)الكفياءة ال اتييية
الزال السفخي تدور في حم ية دائريية ميع بعرييا اليبعض فييي تعيد مدزمية ومةززية لبعرييا 

أن األميييل سيييؾف ييييؤدش إليييى الكفييياءة  ((Martin,2011 وىييي ا ميييا أكدتيييو دراسييية ،اليييبعض
إلى الةفاؤل وال ش بدوره يؤدش إلى الزرونة وىد ا كفنيؼ فيي حم ية دائريية ال اتية الةي تؤدش 

حييأ أكيدت أن  , (Cavus, & Gokcen, 2015 )وىي ا أيرياب ميا أكدتيو نةيائج دراسية 
مييؽ خذييائإل مفيييؾم رأس الزييال السفخييي أنييو مةغييير وةييير تابييت ويزدييؽ إكخييابو وتعميزييو 

وفيزيا يميي سييةؼ اسيةعراض ألبعياد رأس لؤلفراد مع اخةبلف الزؾاقف لمؾصؾل إلي األفريل 
 الزال السفخي .

   efficacy-Selfالكفاءة الحاتية : 

عمى أنيا   ة الفرد بسفخو في مؾاجية الةجديات والخعي  تعرف الكفاءة ال اتية 
بفنيا قؾة اعة اد الفرد  ( (Avey, 2010و عرفيا  (Zhang, 2019,4) لةج يق السثاح .

تو الحاصة والسثاح بيا بغض السغر عؽ الغروف أو الزعؾقات ب دراتو وامداناتو وميارا
أنيا تعسي مدى قساعو الفرد و  ةو في ما يزةمكو  (Luthans, 2007 )الزجيظة بو . ويرش 

وتجديد اتثاىات ومخارات  ،مؽ قدرات والةي ت يد مؽ دافعيةو وادراك الزؾاد الزعرفية
 الباحثة الكفاءة الحاتية وتعرف سثاح .العزل الةي يحةارىا لةسفي  ميزة ما واجةيازىا ب

بفنيا ال درة ال اتية اإليثابية لمزعمزات بالروضة و  ةيؽ ب دراتيؽ بفنفخيؽ الةي تدفعيؽ 
وتحظي أش عقبات واجةيازىا  ،نجؾ الز يد مؽ السثاح والة دم في كافة أمؾر حياتيؽ

 بزيارة ونثاح . 

    Hopeاألمل 
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مؽ تج يق اليدف الزجدد سمفبا مؽ خبلل قسؾات األمل يعسي حالة دافعية إيثابية 
أنو يعسي الجالة  (Luthans , et .al, 2015 )و عرفو  Zhang, 2019,4) محةمفة .)

ويخعى  ،الزعرفية الةي يرع فييا الدحإل أىداف صعبو ولكسيا واقعية ويزدؽ تجقي يا
وال حياة  ،لجياةمثاىداب بدل ع مو وقؾتو نجؾ تجقي يا. وترى الباحتة أن األمل ىؾ سر ا

وأن األفراد ال يؽ يزةمكؾن األمل فإنيؼ أكتر سعادة وقدرة عمى تجزل الجياة  ،بدون أمل
والع يزة  ويةخزؾن بالجالة السفخية اإليثابية الةي تخاعدىؼ عمى اإلصرار ،بدل ما فييا

مل عمى إيثاد الجمؾل والظرق الزحةمفة الةي تذل بيؼ إلى تج يق أىدافيؼ الزسدؾدة دون ك
. وتعرف الباحتة  أو ممل أو تؾقف عسد حدوث مددمو ولكسيؼ متابرون مؽ أجل السثاح

وإصرارىؽ نجؾ الة دم  األمل بفنو : الجالة السفخية اإليثابية لمزعمزات بالروضة،
 والزجافغة عمى السثاح والخعي نجؾ تج يق األىداف والةغمب عمى جزيع العقبات

 

 : Optimismالتفاؤل  

ل البعد التالأ ألبعاد رأس الزال السفخي ويعةبر مؽ أىؼ األبعاد الرتباطو يعد الةفاؤ 
بالزخة بل اإليثابي الزدرق لدى األفراد . فبدون تفاؤل ال يخةظيع الفرد الجياة . والةفاؤل 
 يدير إلى اتبا  األسمؾب اإليثابي لؤلفراد والسغر إلى الجاضر والزخة بل بددل إيثابي )

(Zhang, , 2019,4  تعددت تعريفات الةفاؤل مسيا عرفووKes, & Riziq, 
بفنو مدؾن نفخي يرك  عمى طزؾح الفرد وتؾقعاتو اإليثابية في الزخة بل  (  (2017,13,

عمى أن الةفاؤل يعسي  (Tan,2014,626 & Mathur,2015,130 )واتفق كل مؽ . 
وتعةزد تؾقعاتو عمى  ،تؾقع الفرد لمزحرجات اإليثابية في الزؾاقف الزةعددة الةي يزر بيا

وتعزل عمى ت ميل الزجؽ والرغؾ  الةي يزر  ،الة ديرات والة ييزات الزسظقية والع بلنية
بفنو بساء معرفي يةكؾن مؽ اعة اد  ((Kirmani & Sgarma,2015,264  وعرفو بيا .

 ;Bozgeyikli, 2017)عام في السةائج اإليثابية عمى أساس ع بلني . واتفق كل مؽ 
Lorenz et al., 2016; Luthans et al., 2015 أنو ىؾ قدرة الفرد عمى (. عمى

تفخير األحداث اإليثابية كفنيا نابعة مسو كجالة داخمية دائزة ومجاولةو الب اء عمييا أش 
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أما األحداث الخمبية فإنو يعةبرىا حالة مؤقةو وخارجيو ويجاول  ،كفنيا ت ع تجت سيظرتو
وذلػ مؽ أجل تج يق السثاح في  ،عؽ سيظرتوأش كفنيا  يء خارج  الةحمإل مسيا

اترح مزا سبق أن الةفاؤل ىؾ إيزان الفرد باهلل و  ةو في الؾقت الجاضر والزخة بل .
مزا  ،قدراتو مزا تثعمو يفكر ويسغر إلى الزخة بل بإيثابية وي يؽ بفنو سيدؾن األفرل

كافة األمؾر  يثمب لو اإلحخاس بالخعادة وت داد قدرتو الع مية عمى الةعامل مع
 والزددبلت الجياتية بإيثابية وتثعمو يزةمػ قدر مؽ االيثابية في كافة جؾانب حياتو
واالبةعاد والةحمإل مؽ رؤيةو لؤلمؾر بسغرة سمبية وذلػ بيدف أن يدعر باإليثابية الةي 
ت ؾده لمةفاؤل في الؾقت الجاضر والزخة بل . ويةذف األفراد الزةخزؾن بالةفاؤل 

والت ة  ،وال درة عمى اإلنثاز ،الحذائإل والخزات كالرضا عؽ الجياةبزثزؾعة مؽ 
باإلضافة ،االكةااب ،الةؾتر ،وت ميل الزداعر السفخية الخمبية كال مق ،الزرتفعة بالزخة بل

إلى ال درة عمى مؾاجية الرغؾ  الجياتية في البياة الةعمزية أو العزل أو الجياة بذفة 
تر قدرة عمى مؾاجية الجياة بة مباتيا ومداكميا ومذاعبيا عامة .أش أن الزةفائل يدؾن أك

 وتعخف الباحثة فيؾ دائزاب يبجأ عؽ الجل األفرل ويسغر لمزخة بل بسغرة مدرقة .
يسغرن لؤلحداث  بفنو ىؾ الجالة السفخية الداخمية الةي تثعل الزعمزات بالروضة الةفاؤل

ؽ يدعرن ب درتيؽ وإيزانيؽ باهلل عمى وتثعمي ،اليؾمية والزخة بمية بسغرة إيثابية مدرقو
أما األحداث  ،تج يق السثاح في كافة أمؾر الجياة في الجاضر ال ريب والزخة بل البعيد

الخمبية فيسغرن إلييا عمي أنيا أحداث طارئة ويثب عمييؽ تبديميا وزواليا والخيظرة عمييا 
 لمؾصؾل إلى حالةيؽ اإليثابية الةفاؤلية .

 Resilienceالمخوةة  

 الزرونة تدير إلى قدرة الفرد لمةعافي بخرعة مؽ الددائد والسكخات والفدل .
(Zhang, 2019,4) وعرفيا Hobfoll, 2011) )  بفنيا تعسي قدرة الفرد عمى تجزل

السةائج الخمبية الزةرتبة عمى الرغؾ  والةجديات الذعبة الةي يزر بيا أو يةعرض ليا 
 )والزداركة في ميام الجياة الذعبة .واتفق معيؼفي حياتو ويغل الفرد مةخؼ بال ؾة 

Luthans ., 2007, 213) قدرة الفرد عمى مثابية ما يعةرضو مؽ مددبلت  بفنيا
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الزرونة  ومؾاقف صعبة وضغؾ  والسثاح في مؾاجيةيا لةج يق السثاح الزسدؾد . أش أن
دؾدة بسثاح . واتفق ىي ال درة السفخية عمى الزتابرة في العزل سعياب لةج يق األىداف الزس

بفنيا تعسي أن الفرد قادر عمى  (Longman , 2009& Conrner, 2015 )كل مؽ
مؽ خبلل مؾاجية كل ما ىؾ مخةثد مؽ تغيرات سؾاء  االزدىار والةفةح في بياة مةغيرة

وترش الباحتة أن الزرونة تعسي قدرة الفرد عمى الةكيف مع كافة  كانت مفاجاة أو مةؾقعة .
فإذا كان الزؾقف إيثابي ح ق األىداف  ،جياتية الةي يزر بيا اإليثابية والخمبيةالزؾاقف ال

وإذا كان الزؾقف سمبي تغمب عميو وعمى الذعؾ ات والزعؾقات  ،والسثاح الزظمؾب مسو
قدرة الزعمزات  أي أن المخوةة هي الةي تؾاجيو سعياب لةج يق السثاح الزسدؾد في السياية

ثابي ومؾاجية الرغؾ  والزجؽ والزددبلت اليؾمية والةعامل بالروضة عمى الةكيف اإلي
معيا بسثاح وتحظييا وتج يق األىداف الزسؾطة بسثاح . اترح مؽ العرض الخابق أن 
رأس الزال السفخي مؽ الجاالت السفخية اإليثابية الةي تؤ ر عمى الفرد في كافة جؾانب 

وكمزا زاد رصيد  ،اتية بذفو عامةوأنو يغير في سمؾكو في حياتو العزمية والجي ،حياتو
 ،الةفاؤل ،األمل ،الفرد مؽ رأس الزال السفخي الزةزتل في األبعاد الةالية ) الكفاءة ال اتية

كمزا زاد تؾاف و مع الجياة وعيرت عميو مبلمح الثؾدة الجياتية بدافة أنؾاعيا  (الزرونة
 والدعؾر بالخعادة واالنثاز والعظاء الزة ايد لمزثةزع . 

 Job Satisfaction ثاةيًا : الخضا الؽظيفي : 

عسدما يدعر بفن وعيفةو الةي يزةيسييا تج يق  إن الرضا الؾعيفي يجدث عسد الفرد
لو مظالبو الزاديية والزعسؾيية معياب مزيا يثعميو يديعر بالخيعادة والرضيا وتج ييق الي ات وكافية 

 مةظمبات الجياة .

ــؽظيفي : أنييو الدييعؾر باالرتييياح  ((Miharty, 2013عرفييو  تعخيــا الخضــا ال
واالنخيييييثام والراحييييية السفخيييييية فيييييي جزييييييع الثؾانيييييب الزرتبظييييية بالعزيييييل. وييييييرش ) بيييييؾقره & 

بفنيييو مراحيييل الفثيييؾة بييييؽ ميييا يةؾقعيييو الفيييرد ميييؽ عزميييو و ييييؽ ميييا  (23 ،2114 ،مسذيييؾرش 
بفنو يةرزؽ ويدزل مثزؾعية ميؽ  ((Ruhela,2017,351واتفق معو  يجذل عميو فعمياب 
ويةفيق معيو  اإليثابيية الةيي يديعر بييا األفيراد تثياه أعزياليؼ ووعيائفيؼ. الزداعر والعؾاطف
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بةعيريفيؼ لمرضيا اليؾعيفي بفنيو الةعبيير عيؽ الخيعادة الةيي  (2113 ،كيل ميؽ ) عبيد الزةعيال
. وعميى ةيرار الةعريفيات الخياب ة لمرضيا اليؾعيفي وأنييا  ،يزدؽ أن تةج ق مؽ خيبلل العزيل
 ,Sivakumar& Anbazhagan تيرش دراسية ) لمفيردالظرييق لمخيعادة واالرتيياح السفخيي 

 ،بفن الرضا الؾعيفي يدير إلى الجالة الداخميية لديعؾر الفيرد بالرضيا عيؽ الؾعيفية (2019
بل يذييل ،أو الخيعادة ،فإنيو لييؼ يعيد ف يط الرضيا عيؽ اليسفس ،والي ش يةجيؾل إليى دافيع لمعزيل

مثزؾعيية مييؽ  بفنييوحيييأ عرفييو  ((Baseri,2013لدرجيية الرضييا عييؽ الؾعيفيية. واتفييق معييو 
 ،عييؽ وعييائفيؼ الةييي يعزمييؾن بيييا وعرفييو ) عمييي  الزديياعر واألفكييار الةييي يعة ييدىا األفييراد

مييؽ  (ويقيييس قييدرة الفييرد عمييى ت بمييو ) لؾعيفةييو ،بفنييو مفيييؾم سييمؾكي قابييل لمقييياس (2114
باإلضييافة إلييى مييا تج  ييو الؾعيفيية مييؽ حيياالت اإل ييبا  الحةياجييات الفييرد  ،جزيييع الثؾانييب

هياسييياب بفدائيييو اليييؾعيفي. وتعرفيييو الباحتييية بفنيييو : ىيييؾ الديييعؾر اليييداخمي اإليثيييابي  الداخميييية
نةيثيية إحخاسييييؼ باإل يييبا  الكيييافي  (بالراحيية السفخيييية لزعمزيييات رييياض األطفيييال ) الروضييية

داخيييل الروضيييية مزييييا ييييدفعيؽ إلييييى اإلحخيييياس بالخييييعادة  (والزعسؾييييية ،لجاجييياتيؽ ) الزادييييية
عظيياء والجزيياس واإلنثيياز مييؽ أجييل االرت يياء بالعزييل . الزز وجيية بالرضييا والةييي تييدفعيؽ لم

اتريييح ميييؽ الةعريفيييات الخييياب ة أن الرضيييا اليييؾعيفي ىيييؾ  يييعؾر داخميييي وذاتيييي ليييدى الفيييرد 
 - نةيثة لزتيرات البياية الحارجيية ) الزةزتمية فيي بياية العزيل ميؽ ويدؾن مز وجاب باإليثابية

نثيياز وزيييادة الظزييؾح واإلنةاجييية فييي الثييانبيؽ الزييادش والزعسييؾش مزييا يييدفع الفييرد لمعظيياء واإل
 عزمو مزا يؤدش في السياية لؾصؾلو لجالة مؽ: الرضا والخعادة واالمةسان نجؾ وعيفةو .

أ بةيييت الدراسيييات العر يييية واألجسبيييية الةيييي الخضـــا الـــؽظيفي ومعممـــة الخوضـــة : 
 ،تساولييييت الرضييييا الييييؾعيفي كزةغييييير مخيييية ل بفىزيةييييو لمزعمزيييييؽ والزعمزييييات بذييييفة عاميييية 

وفييي ىييي ا السظييياق أجريييت العدييييد مييؽ الدراسيييات الةيييي  ،زعمزييات الروضييية بذييفة خاصيييةول
تساولييت الرضييا الييؾعيفي لمزعمزيييؽ والزعمزييات بدافيية الزراحييل الةعميزيية وعبلقةييو بالعديييد مييؽ 

أن الرضا اليؾعيفي عسيدما  (Kapa & Belinda, 2018 ) الزةغيرات ف د أوضجت دراسة
ذلػ إلى اميةبلكيؼ الةذيؾر االيثيابي عسيد تظبييق الميؾائح يدؾن مرتفعاب لدى الزعمزيؽ يرجع 

أن االلةيييييي ام الةسغيزييييييي  ( (Kamayla,2018وال ييييييؾانيؽ الزدرسييييييية .كزييييييا أ بةييييييت دراسيييييية 
دارسية  واتف ت معييا ،كايا كان ذو عبلقة ارتباطية ايثابية بالرضا الؾعيفي لمزعمزيؽ بؾالية
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مزياب ميؽ الزعمزييؽ بالزيدارس ( مع118)الةيي أجرييت عميى ( (Getalun , 2016كيل ميؽ :
.عيبلوة  الةيي أجرييت عميى الزعمزييؽ باليسيد ((Ruhela, 2017 االبةدائيية بف يؾ ييا ودراسية

ولزعمزييات الروضيية بذييفة  ،عمييى مييا سييبق وألىزييية الرضييا الييؾعيفي لمزعمزيييؽ بذييفة عاميية
ىزيية والةي أوضجت وأ بةت نةائثييا أ  خاصة أجريت العديد مؽ الدراسات العر ية واألجسبية

 ,Chengبذييفة خاصيية كزييا فييي دراسيية كييل مييؽ : ) الرضييا الييؾعيفي لزعمزييات الروضيية
2011& Taleb, 2013 & Anghelache, 2014& Stearns, 2014 & ع ييل  &

( كزا أجريت العديد مؽ الدراسات العر ية واألجسبيية فيي 2113& اليابط  2114 ،عميزات
لييؾعيفي لييدى الزعمزييات برييياض ىييدفت الكدييف عييؽ مخييةؾى الرضييا ا محةمييف الييدول الةييي

وميؽ ىي ه الدراسيات ميا يميي :  ميسحفض ،مةؾسيط ،األطفال وتؾصمت السةائج ميا بييؽ مرتفيع
الةييي أجريييت بييالبجريؽ وىييدفت الؾقييؾف عمييى مخييةؾى  (2121 ،دراسيية ) الديييراوش وآخييرون 
معمزيية مييؽ معمزييات رييياض األطفييال بييالبجريؽ وتؾصييمت إلييى  (51الرضييا الييؾعيفي لييدى ) 

والةيييي أجرييييت فيييي  (2119،مخيييةؾى الرضيييا اليييؾعيفي ليييدييؽ . أميييا دراسييية ) حزيييادارتفيييا  
جزيؾرييية مذيير العر يييية وتؾصييمت إلييى ارتفيييا  مخييةؾى الرضييا اليييؾعيفي لزعمزييات ريييياض 

عيؽ درجية الرضيا اليؾعيفي  (2119 ،كديفت دراسية )  يزا (األطفال. وفيي ةي ه ) فمخيظيؽ
وتؾصييمت إلييى  ،خييل الحييط األحزيير( معمييؼ ومعمزيية فييي الزييدارس الجدؾمييية دا211لعييدد ) 

 (2114 ،ارتفييا  مخييةؾى الرضييا الييؾعيفي . أمييا األردن أجريييت دراسيية ) ع يييل & عميزييات
معمزية ميؽ معمزيات ريياض األطفيال فيي  (351الةي ىدفت الكدف عؽ الرضا اليؾعيفي ) 

وتؾصيييمت إليييى أن مخيييةؾى الرضيييا  ،الزيييدارس الجدؾميييية بيييإقميؼ الؾسيييط ميييؽ وجيييية نغيييرىؽ
وأوصييييت برييييرورة أن يدييييؾن الرضييييا الييييؾعيفي مييييؽ بيييييؽ  ،بدرجيييية مةؾسييييظة الييييؾعيفي جيييياء

 الزؾضييؾعات الرئيخييية الةييي تجغييي باىةزييام وزارة الةر ييية والةعميييؼ وأولؾياتيييا .كزييا أجريييت
دراسية ) ميؽ  (264( بياألردن لمةعيرف عميى الرضيا اليؾعيفي ليدى ) Taleb, 2013أيريا ب

سييؾريا  الرضييا الييؾعيفي . وفييي معمزييات رييياض األطفييال وتؾصييل إلييى مخييةؾى مرتفييع مييؽ
( إلييييى الةعييييرف عمييييى درجيييية الرضييييا الييييؾعيفي 2113 ،ىييييدفت دراسيييية ) الثسييييدش & عمييييي

معمزية ميؽ  (181لزعمزات رياض األطفال فيي مجيافغةي طرطيؾس والبلذهييو عميى عيسية )
وتؾصمت الدراسة إلى أن معمزة ريياض األطفيال راضيية إليى حيد  ،معمزات رياض األطفال
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بالزديسية الزسيؾرة عميى  (2116 ،ة العر يية الخيعؾدية أجرييت دراسية ) ىيبيةما . وفيي الززمكي
( معمزييية ميييؽ معمزيييات الروضييية بييييدف الكديييف عميييى ميييدى الرضيييا اليييؾعيفي 211عيسييية )

لزعمزات رياض األطفال إلى ارتفا  مخةؾى الرضا الؾعيفي لدييؽ . وأجرييت أيريا دراسية 
ة الخعؾدية لمكديف عيؽ الرضيا اليؾعيفي بزسظ ة ال ذيؼ بالززمكة العر ي (2113 ،) اليابط

لزعمزيييات ريييياض األطفيييال بالروضيييات الجدؾميييية والحاصييية وتؾصيييمت إليييى ارتفيييا  الرضيييا 
لمكديف عيؽ   (Cheng , 2011 )أجرييت دراسية  اليؾعيفي ليدييؽ . وفيي تيايؾان بالذييؽ

وتؾصييمت إلييى انحفيياض مخييةؾى الرضييا  (1424الرضييا الييؾعيفي لييدى معمزييات الروضيية ) 
دى الزعمزيييات بالروضييية .وفيييي تركييييا أجرييييت دراسييية لفجيييإل مخيييةؾيات الرضيييا اليييؾعيفي لييي

وتؾصييييمت إلييييى وجييييؾد  ،(289الييييؾعيفي لييييدى معمزييييات الزييييدارس االبةدائييييية عمييييى عيسيييية ) 
 مخةؾيات عالية مؽ الرضا الؾعيفي.

اترييييح مزييييا سييييبق أىزييييية الرضييييا الييييؾعيفي لمزعمزيييييؽ والزعمزييييات بذييييفة عاميييية 
ةفيياوت بيييؽ مييدى امييةبلك الزعمزييات لزخييةؾى الرضييا ولزعمزييات الروضيية بذييفة خاصيية وال

اليييؾعيفي ميييا بييييؽ الزرتفيييع والزةؾسيييط والزيييسحفض وسيييؾف تفجيييإل الدراسييية الجاليييية أيريييا 
 مخةؾى الرضا الؾعيفي لعيسة الدراسة الجالية وعبلقةيا بالعديد مؽ الزةغيرات .

: أوضييجت العديييد مييؽ الدراسييات أىزييية الرضييا الييؾعيفي  أهميــة الخضــا الــؽظيفي
اإلبيييدا  واالبةكيييار، زييييادة مخيييةؾى  ،نثزمييييا فيزيييا يميييي )ال يييدرة عميييى الةكييييف داخيييل العزيييل

اإلحخياس  ،ال يدرة عميى تجزيل الزخيؤولية ،اإلحخياس بالخيعادة واالمةسيان ،اإلنثاز والظزيؾح
ومييؽ أىييؼ الذييعؾ ات الةييي تييؤدش  (Guest,2017  الغيامر بالخييعادة والرضييا عييؽ الجييياة )

 ،عدم رغبة الفرد فيي العزيل (2114 ،تؾصمت إليو دراسة ) عميلعدم الرضا الؾعيفي كزا 
ضيييعف وقميية اإلمدانيييات والةثييييي ات الزةيييؾفرة  ،البعييد الزدييياني لمزدرسييية عييؽ سيييدؽ الزعميييؼ 

وعييدم الةثديييد فييي العزييل مزييا يثعييل  ،وممييل الييروتيؽ ،زيييادة عييدد سيياعات العزييل ،بالعزييل
 ةزا ية .وتدني الزدانة االج  الفرض يدعر بالرتابة في العزل

 ) : أجزعيييت الدراسيييات والبجيييؾث العر يييية واألجسبيييية عؽامـــل الخضـــا الـــؽظيفي
Getahun ,2016 & Prati,2017)  أن مييؽ أىييؼ العؾامييل الزييؤ رة عمييى الرضييا :
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بيايية وطبيعيية  ،الةسزييية الزيسييية لمزعمزييات ،الييؾعيفي مييا يمييي ) الجييؾاف  والرواتييب والزدافيي ت
 ،العبلقية بييؽ الي مبلء واإلدارة والرؤسياء بالعزييل ،اتفيرص الةظيؾر اليؾعيفي والةرهييي ،العزيل

 كزيا أكيدت ،(الميؾائح واألنغزية داخيل الزدرسية ) الروضية ،الزدانة االجةزا ية في الزثةزع
( والةييي أجريييت عمييى عيسيية مييؽ الزعمزيييؽ بفمريدييا أن مييؽ يزةمييػ Kapa, 2018دراسيية ) 

ةخييؼ بزخييةؾى مرتفييع مييؽ الرضييا تذييؾر إيثييابي عييؽ المييؾائح واألنغزيية وال ييؾانيؽ الزدرسييية ي
 الؾعيفي .

 النعخيات التي تفدخ الخضا الؽظيفي :

تعييييددت السغريييييات الزفخييييرة لمرضييييا الييييؾعيفي مسيييييا مييييا يمييييي : نغرييييية الجاجييييات 
نغرييية االتفيياق وفيزييا يمييي عييرض محةذيير لكييل  ،نغرييية القيزيية ،نغرييية الةؾقييع ،()لزاسييمؾ
 نغرية .

سغريية ميؽ أىيؼ وأقيدم السغرييات فيي عميؼ تعيد ىي ه الةعخية الحاجات ) لماسـمؽ( : 
ويعيد  ،السفس الةي فخرت الخمؾك االنخاني في ضؾء احةياجات الفرد وقدرتيو عميى اإل يبا 

مييؽ أىييؼ مؤسييس ىيي ه السغرييية والةييي اسييةحدميا لةفخييير الخييمؾك  (1954) ابراىييام ماسييمؾ 
حيأ أنييو بييدأ ويبل ،اإلنخياني ال ييائؼ عميى إ ييبا  احةياجاتيو مييؽ خيبلل ىييرم ماسيمؾ لمجاجييات 

بالجاجييات الفخيييؾلؾجية الرييرورية لمفييرد كالجاجيية إلييى الظعييام والدييراب ويمييييا الجاجيية إلييى 
وتسةييي بة يدير  إلى أن يذل ل زية الييرم ،ويمييا االحةرام وت دير ال ات ، ؼ االنةزاء ،األمؽ

وتج يق الي ات . وتيؼ تفخيير الرضيا اليؾعيفي ميؽ خيبلل ىي ه السغريية كزيا يميي : إذا وصيل 
وعييدم الةج يييق واإل ييبا  يييؤدش  ،حاجاتييو واحةياجاتييو وصييل لسييؾ  مييؽ الرضييا الفييرد بإ ييبا 
وىي ا مييا يجيدث بالؾعيفيية اذا تج يق لييو اإل يبا  مييؽ خبللييا وصييل لجالية مييؽ  ،لعيدم الرضييا

 الرضا الؾعيفي .

تعسييي ىيي ه السغرييية قييدرة الفييرد عمييى الةؾقييع  ((Victor Froom:  ةعخيــة التؽ ــ 
عمى الرضا الؾعيفي أو عدم الرضا فإنو ناتج عيؽ ميا يةؾقعيو الفيرد  فإن حذؾلو ،الذجيح

والعديييس  أش أنييو إذا وافيييق واقعييو تؾقعاتييو تج يييق لييو نييؾ  ميييؽ الرضييا الييؾعيفي ،ومييا يج  ييو
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أ سيياء هيامييو بعزييل مييا ويةؾقييف الرضييا  (صييجيح .أش أن حذييؾل الفييرد عمييى العائييد ) الةؾقييع
مؽ وعيفةو مع ميا يعة يد أنيو يخيةجق حيدث  عمى الؾعيفة إذا اتفق العائد ال ش حذل عميو

 لو نؾ  مؽ الرضا الؾعيفي .

ـــة االةجـــا   ت يييؾم ىييي ه السغريييية عميييى مبيييدأ قيييدرة الفيييرد عميييى  Meclellandةعخي
 ،الزظميييؾب مسييو بسثييياح وفاعميييو تديييعره بالرضيييا  االنةييياء ميييؽ الزيييام الزدميييف بيييا وإنثييياز

عمييى مبييدأ الدافعييية الةييي تعييرف  بغييض السغيير عييؽ العؾامييل الزادييية . وتخييةسد ىيي ه السغرييية
بفنيييا عؾامييل داخميييو لمفييرد تةذييل بييال ؾى والرغبييات الداخمييية لديييو والةييي تجفيي ه عمييى القيييام 
بزيزة ما أو عزل ما بجزاس وحيؾية وإبدا  وتزي  مزيا يثعميو يبي ل قذيارش جييده ليذيل 

 ((Homackova, 2014إلى ىدفو . 

السغريية عميى مبيدأ العيدل والزخياواة ت يؾم ىي ه  Adamsةعخية العجالة والمدـاواة 
عمييى أن تةخييؼ  ،أو داخييل أش مسغؾميية عزييل بيييؽ األفييراد داخييل الزؤسخيية الةعميزييية الؾاحييدة

ىيي ه الزخيياواة فييي الزثيياليؽ الزييادش والزعسييؾش . فيييةؼ ت ييدير الفييرد لؾضييعو داخييل الزؤسخيية 
ش والزعسيؾش مرضيي الةعميزية أو الؾعيإية بفنو عميى قيدر العزيل الز يدم يديؾن الة يدير الزياد

( بفنيو 2114 ،مزا يدعره بالزخاواة والعدالة بيؽ جزيع أفراد الزؤسخة الؾاحيدة . وأكيد )عميي
عسييد حييدوث الةييؾازن بيييؽ مييا ي دمييو الفييرد مييؽ عزييل ومييا ي ييدم لييو مييؽ م ايييا ىييؾ مييا يييؤدش 

 لدعؾره بالرضا الؾعيفي .

أ العييامميؽ ت ييؾم ىيي ه السغرييية عمييي مبييدهيدربيــخ   Herzberg ةعخيــة العــامميؼ
حييييأ قخيييؼ العؾاميييل الزيييؤ رة عميييى الرضيييا اليييؾعيفي  (ىي ر ييييرج  Herzbergالييي ش حيييدده )

وتدزل الزثزؾعة األولي العؾامل الزرتبظة بالؾعيفية ذاتييا  (لمفرد إلي مثزؾعةيؽ ) عامميؽ
والةييي أطمييق عمييييا العؾامييل الدافعييية أو الةجفي ييية والةييي تةزتييل فييي ) مييدى إحخيياس الفييرد 

وقدرتيييو عميييى اتحييياذ  ،،السزيييؾ والةظيييؾر الييي اتي ،وقدرتيييو عميييى تجزيييل الزخيييؤولية ،باإلنثييياز
أميا الزثزؾعية  (والة يدم فيي الؾعيفية  ،ال رارات البلزمية فيي وقةييا الةيي تةعميق بزثيال عزميو

والةييي أطمييق عمييييا عؾامييل الؾقاييية الةييي  (التانييية فيييي تدييزل ) العؾامييل الزجيظيية بالؾعيفيية
ي لةثسييب الزديياعر الخييمبية الةييي تييؤدش إلييى إحخيياس الفييرد وجؾدىييا جييؾىرش وأساسيي يعةبيير
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وعبلقيييية الفييييرد ب مبلئييييو  ،بعييييدم الرضييييا والةييييي تةزتييييل فييييي الغييييروف البياييييية لزدييييان العزييييل
 ،حخييييؽ&  2118 ،الدييي  )ومييؽ أىزيييا إحخيياس الفييرد باألمييان الييؾعيفي . ،والزخييؤوليؽ 

0229) . 

الزؤ ييرات األساسييية اتريح مييؽ العييرض الخييابق أن الرضييا الييؾعيفي يعييد مييؽ أىييؼ 
والرضيييا  ،وأىزيةيييو تسذيييب عميييى الفيييرد والزثةزيييع فيييي آن واحيييد ،لسثييياح العزميييية الةعميزيييية

الييؾعيفي لمزعمييؼ يثعمييو فييي حاليية مييؽ الرضييا والةؾافييق السفخييي وي مييل تعرضييو لئلرىيياق أو 
 وىؾ دليل عمى العظاء واإليثابيية فيي العزيل ومؤ يراب جؾىريياب  ،اإلجياد أو االحةراق السفخي

وتفيييؾق طبلبيييو . لييي ا يعيييد الرضيييا اليييؾعيفي ميييؽ  ،أساسييييا ب عميييى نثييياح العزميييية الةعميزييييةو 
الزةظمبييات األساسييية والثؾىرييية مييؽ أجييل الةظييؾير والةجخيييؽ والثييؾدة لمزعمييؼ  ييؼ لمزؤسخيية 

 الةعميزية .

 Burnoutثالثًا االحتخاق النفدي : 

عاني مسيا تعد عاىرة االحةراق السفخي مؽ أىؼ الزددبلت السفخية الةي ي
الزعمزؾن والزعمزات في كافة الزراحل الةعميزية والةي قد ت داد مع ازدياد الةظؾر العمزي 

قد تثعل الزعمؼ ي ف عاج اب أمام مخايرة الة دم أو االسةزرار  والةي ،والةكسؾلؾجي اليائل
 فبدالب مؽ أن يجزل لؾاء العمؼ ويدؾن  ،في عزمو بسفس الكفاءة الةي كان عمييا مؽ قبل

ميخراب لظبلبو فإنو يذبح معمزاب ةير قادر عمى العظاء ويذل لرعف وتدني مخةؾى 
اإلنثاز لديو بل يذل ببعض الزعمزيؽ الة اعد وترك العزل . ول د تعددت تعريفات 

: بفنو حالة مؽ تعخيا االحتخاق النفدي هؽاالحةراق السفخي ويةرح ذلػ فيزا يمي .
وتدني مخةؾى اإلنثاز الدحذي بخيب  ،الدحذية وتبدد ،اإلرىاق الؾجداني والعاطفي 

وعدم كفاية الزؾارد  متل الرغؾ  في العزل مع قمو الؾقت لمةسفي  كتره الزظالب بالؾعيفة
ويةفق كل مؽ ) Jameson, 2016, 66) وكترة الزيام الزةسؾعة والزةعددة ) ،الزخةحدمة

بفنو حالة مؽ  (23 ،2114 ،& الةكريةي & الثابرش  84 ،2114 ،بؾقرة& مسذؾرش 
ومؽ  ،االسةس اف االنفعالي والبدني لمفرد والةي تسةج نةيثة الةؾتر والرغؾ  في العزل

مذجؾ ة برعف أداء  وقمة السدا  ،وقمة أو ن إل الدافعية ،مغاىره ف دان االىةزام لمفرد
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عرفو بفنو تراكؼ الرغؾ  السفخية واأل باء الةي يةعرض  (2113 ،الخمحي العزل . أما )
وتبمد مداعره  ،االنفعالي (الفرد أ ساء عزمو مزا يخبب لو حالو مؽ اإلجياد) اإلنياك ليا

اترح مؽ الةعريفات الخاب ة أن االحةراق  ،وتدني إنثازه الدحذي .  ،تثاه ااخريؽ
نةيثة الرغؾ  الزخةزرة واأل باء الزت مة  ،السفخي حالة مؽ اإلجياد واالسةس اف العاطفي

وقمة الؾقت  تفؾق قدرتو عمى اإلنثاز في الؾقت الزجدد نغرة لكترتيا عمى الفرد والةي قد
مزا يؤدش إلى إحخاسو بالةدني والفدل وعدم ال درة عمى اإلنثاز واإلحخاس بالةؾتر 
 الدديد مزا يؤدش في السياية إلى عدم ال درة عمى العظاء والخمبية والة اعد أو السفؾر مؽ

إلى عدة مراحل مةدرجة ألنو  اب لآلراء الكةاب والعمزاءالعزل . ويزر االحةراق السفخي وف 
 ،ومؽ أىؼ ى ه الزراحل ما يمي ) الزرحمة األولي وتعسي بزرحمة االسةتارة ،ال يجدث فثفة
الزرحمة التالتة : انظفاء اإلنثاز  ،مرحمة اإلنياك أو االسةس اف االنفعالي الزرحمة التانية

  .(الدحذي

 ،بلحةراق السفخي  بل ة أبعاد كزا يمي : . ) مؾنسل:  أبعاد االحتخاق النفدي
 ( 27 ،2118 ،& مدي & معروف 36 ،2114 ،& الةكريةي & الثابرش  182، 2118

 :EmotionalExhaustionالبعج األول  اإلجهاد االةفعالي

إحخاس الفرد باإلرىاق الدديد  وىؾ يعسي الدعؾر باإلنياك ويةرزؽ ذلػ 
وعدم قدرتو عمى  ،وانحفاض الروح الزعسؾية ،طاقاتو بالعزل الزخةزر، واسةس اف واإلحبا 

فيعة د أنو قدم كل ما يخةظيع وذلػ نةيثة ضغؾ  العزل ال ائدة  أش جديد لمعزل ت ديؼ
ويعد ى ا البعد العسذر األساسي لبلحةراق  ،فيدعر أنو قد اسةيمكت كافو طاقاتو فعمياب 

 ,Kimوأكدت دراسة  أو واحدة مسيزا السفخي وقد يغير عمى  دل أعراض جخزيو ونفخيو
إنسا أذا أرادنا الة ميل مؽ االحةراق السفخي لمزعمؼ عميسا االىةزام بالزذادر  ( (2020

مراعاة الثانب الؾجداني لديو مؽ مداعر  بال در الكافي مسيا مع العاطإية وامداده
 وتجخيؽ مخةؾى الدخل . ،وت دير الزعمؼ ،وأحاسيس
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وىيؾ حالية ميؽ الديعؾر   Depersonalizationالمذـاعخ "البعج الثـاةي " تبمـج 
الخييمبي لمفييرد يزيييل مييؽ خبلليييا إلييى إعيييار اتثاىييات سييمبية تثيياه ااخييريؽ . وىييي تعسييي 

وتثيياه وعيفةييو وتجؾيميييا  ،ف يدان الفييرد لزديياعره وأحاسيخييو تثيياه األفييراد الي يؽ يةعامييل معيييؼ
ةةجييؾل مديياعره إلييى مديياعر لزديياعر سييمبية نةيثيية  ييعؾره الزخييةزر بالرييغط فييي العزييل ف

باإلضييييافة إلييييى  ،سيييمبية مةثزييييدة ومةجثيييرة ال تدييييعر بيييااخريؽ وال تيييييةؼ بزيييا يدييييعرون بيييو
اإلحخاس بفنو ليس لو هيزيو أو تؾاجيد فيي عزميو رةزياب ميؽ تؾاجيده أش الةؾاجيد بالثخيد ف يط 

خييو واإلحخيياس مزمييؾء بالزديياعر الخييمبية .وتييرش الباحتيية أن الزديياعر الخييمبية لمفييرد تثيياه نف
تييؤدش إلييى تبمييد الزديياعر واألحاسيييس وف ييدان اإلحخيياس بييااخريؽ، أمييا الزديياعر اإليثابييية 
فإنيييا تعةبيير مذييدر ال ييؾة الييداخمي لييدى الفييرد والةييي تجركييو وتدفعييو نجييؾ الخييعادة وتج يييق 

   وانثاز أعزالو الؾعيإية والجياتية بسثاح .

  الذعؽر باإلةجا  (البعج الثالث : تجةي ) ةقص

 Feeling of Low Personal Accomplishment 

وعييدم ال ييدرة عمييى إنثيياز  ،وانحفيياض الظاقيية ،وي ذييد بييو : الة ييدير الخييمبي لميي ات
باإلضييافة  ،األعزييال الزؾكميية لمفييرد، وعييدم قدرتييو عمييى الةعامييل مييع ااخييريؽ أو مخيياعدتيؼ 

د الجميؾل ميع ف يد ال يدرة عميى إيثيا ،إلى وقؾفو عاج اب أمام الزددبلت الةي تعةريو في عزميو
الزساسبة و  لػ نثيده ي يؾم بة يؾيؼ سيمبي لمي ات وت يل قدرتيو عميى العزيل أو اإلنثياز والفديل 

 ( (Salvagioni,2017فيييي الةعاميييل ميييع ااخيييريؽ . و فيييي ىييي ا الذيييدد أجرييييت دراسيييية 
( دراسية وقيامؾا بةمحييإل اا يار الساجزية ميؽ االحةيراق 61وقامت بزراجعة ميا ي يرب ميؽ ) 

ؾاقيييييب الثخيييييدية والسفخيييييية والزيسيييييية الزذييييياحبة لبلحةيييييراق السفخيييييي السفخيييييي وتريييييزست الع
 ،زيييادة الكؾلخيييةرول فييي اليييدمالجدــج ة مثـــل :  اآلثـــار الجدـــميةوتؾصييمت إلييى ميييا يمييي : 

 ،باإلضيييييافة إليييييى أميييييراض ال ميييييب الةاجيييييية ،واإلصيييييابة بيييييداء الخيييييدرش ميييييؽ السيييييؾ  التييييياني
 ،الةغييرات فيي تثيارب األليؼ ،مآالم العريبلت والعغيا ،واضظرابات ال مب واألو ية الدمؾيية

 ،مديييياكل الثييييياز الةسفخييييي ،مديييياكل الثييييياز اليرييييزي ،الذييييدا  ،الةعييييب لفةييييرات طؾيميييية
المرـاحبة  العؽا ب واآلثار النفدـية سسة. ومؽ 45اإلصابات الدديدة والؾفيات تجت سؽ 
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اعيييةبلل الذيييجة السفخيييية . وميييؽ  ،اضيييظرابات نفخيييية ،وأعيييراض االكةاييياب ،األرق لمفـــخد : 
الة اعييد  ،الةغيييب الزخييةزر عييؽ العزييل ،عييدم الرضييا الييؾعيفيا ــب واآلثــار المهنيــة : العؽ 

اترييح مييؽ العييرض الخييابق الحظييؾرة الساجزيية عييؽ اإلحخيياس بيياالحةراق السفخييي  الزبديير .
والةييي تييؤدش لسةييائج سييمبية لمفييرد ولمزعمييؼ بذييفة خاصيية وتييؤ ر عمييى طبلبييو وعمييى الزؤسخيية 

لي ا وجييب عميسيا البجييأ عييؽ األسيباب وطييرق الؾقاييية  ،مييةالةعميزيية وجييؾدة الةعمييؼ بذييفة عا
لجزاية الزعمزات بالروضة ميؽ عياىرة االحةيراق السفخيي ميؽ أجيل إفيراز جييل سيؾش مةؾاف ياب 

 نفخياب مؽ األطفال وقادراب عمى مؾاجية الةظؾرات الزخة بمية والجياتية . 

 ثاةيًا : الجراسات الدابقة :

س المال النفدي لممعممـيؼ وعق تـه عـبعل المتايـخات المحؽر األول : دراسات تناولت رأ
 برفة عامة

 ( وىيييدفت إليييى فجيييإل العبلقييية بييييؽ رأس الزيييال(Richard , 2019 دراسيية
 ،واالىةزيييام بالييديييل الزدرسيييي ،السفخيييي لمزعمزييييؽ ميييع الزةغييييرات الةسبؤييييو لمقييييادة الزدرسيييية

وتيؼ اسيةحدام  ،ة بسخمفانيامعمؼ معةزد مؽ الزدارس بؾالب (119وتكؾنت عيسة الدراسة مؽ ) 
 ،واالىةزيييام بالييديييل الزدرسيييي ،القييييادة الزدرسيييية ،اسيييةبيان لكيييل ميييؽ ) رأس الزيييال السفخيييي

وأ ارت السةيائج إليى وجيؾد عبلقية تسبؤييو بييؽ القييادة الزدرسيية واالىةزيام بالييديل الزدرسيي 
س الزيال : العبلقية بييؽ رأ (0229 ،وكذـفت دراسـة )إسـماعيلعمى رأس الزال السفخي . 

وتكؾنيت عيسية الدراسية ميؽ  ،السفخي وأساليب مثابية الرغؾ  لدى معمزي الةر ية الحاصة
وتييؼ اسييةحدام مقييياس رأس  ،( معمييؼ ومعمزيية بزييدارس الةر ييية الحاصيية بزذيير الثديييدة41)

وتؾصييمت الدراسية لمسةيائج الةاليية : وجيؾد عبلقيية  ،أسياليب مثابيية الريغؾ  ،الزيال السفخيي
وعبلقيييية  ،و يييييؽ االسييييةراتيثيات الزعرفييييية فييييي الزؾاجييييية ،لزييييال السفخيييييطردييييية بيييييؽ رأس ا

أعـؽ المعـاطي  )عدخية باالسةراتيثيات االنفعالية والةثسبية في مؾاجيية الريغؾ  . وأجيرش 
ىييييدفت إلييييى الةعييييرف عمييييى العبلقيييية بيييييؽ رأس الزييييال السفخييييي دراســــة  (0228 ،& أحمــــج

( ميديراب ووكييبلب 43ؾنيت عيسية الدراسية ميؽ )وتك ،وااللة ام الزيسيي ليدى معمزيي الةعمييؼ العيام
وتؾصيمت الدراسيية  ،معمزياب ومعمزية ميؽ الزراحيل الةعميزييية اليتبلث بيالةعميؼ العيام (297& ) 
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مةؾسيظاب . وأن  السفخيي كيان ألىؼ السةائج الةالية : أن مخةؾى امةبلك الزعمزييؽ ليرأس الزيال
قييية مؾجبيية بيييؽ رأس الزيييال ووجييدت عبل ،درجيية الةيي اميؼ الزيسيييي كانييت أقييل ميييؽ الزةؾسييط

العبلقية  ىيدفت لمكديف عيؽ Lee& Chou. 2017 )دراسية) السفخيي وااللةي ام الزيسيي . أميا 
( معمييؼ مييؽ تييايؾن بزرحمييو 411وتكؾنييت عيسيية الدراسيية مييؽ )بييؽ رأس الزييال وااللةيي ام الزيسييي 

 ،سييييومقيييياس االلةييي ام الزي ،وتيييؼ اسيييةحدام اسيييةبانة رأس الزيييال السفخيييي ،ميييا قبيييل الزدرسييية
وأن االلةي ام الزيسيي يةيف ر بيو  ،وتؾصمت الدراسة إلى امةبلك الزعمزات ليرأس الزيال السفخيي

وأوصييت برييرورة  ،وأنييو تؾجييد عبلقيية بيييؽ رأس الزييال السفخييي وااللةيي ام الزيسييي ،تييف يرا كبيييرا
 تع ي  رأس الزال السفخي لزعمزات الروضة ىدفاب لبللة ام الزيسي لدييؽ .

 ول :تعقيب عمى المحؽر األ 

مؼ حيث الهـجف :  قحـأ أن جميـ  الجراسـات فحرـت العق ـة عـيؼ رأس المـال 
ــل دراســة ــة مث ــة التعميمي ــتعمػ والعممي ــالتعميػ وال ــخات تالــة ب ــج مــؼ المتاي  النفدــي والعجي

(, 2019Richard) واالىةزيييام  ،الزةغييييرات الةسبؤييييو لمقييييادة الزدرسيييية  الةيييي فجذيييت
: العبلقيية بيييؽ رأس الزييال السفخييي  (0229 ،ماعيل)إســوىييدفت دراسيية  ،بالييدييل الزدرسييي

أعـــؽ  )كيييل ميييؽ وىيييدفت دراسييية ،وأسييياليب مثابيييية الريييغؾ  ليييدى معمزيييي الةر يييية الحاصييية
إليى الةعيرف عميى العبلقية بييؽ  (Lee& Chou, 2017 )&  (0228 ،& أحمـج ،المعـاطي

مدراسية الجالييية رأس الزيال السفخييي وااللةي ام الزيسييي ليدى معمزييي الةعمييؼ العييام .أميا اليييدف ل
يحةمييييف وىييييؾ الكدييييف عييييؽ العبلقيييية بيييييؽ رأس الزييييال السفخييييي وكييييل مييييؽ الرضييييا الييييؾعيفي 

: أجريييت الدراسييات الخيياب ة عمييى  العينــةواالحةييراق السفخييي لزعمزييات الروضيية .مييؽ حيييأ 
ماعيييدا دراسييية  ، يييانؾش  ،اعيييدادش ،الزعمزييييؽ والزعمزيييات بدافييية الزراحيييل الةعميزيييية : ابةيييدائي

وتةفيق معييا الدراسية الجاليية (Lee,& Chou, , 2017 ) معمزيات الروضية. أجسبيية واحيدة ميع
: اسييييةحدمت الدراسييييات  األدوات.أمييييا  (مييييؽ حيييييأ العيسيييية لزعمزييييات الروضيييية ) رييييياض األطفييييال

 ،األميل ،الخاب ة اسيةبانة ليرأس الزيال السفخيي الزديؾن ميؽ األبعياد األر عية الةاليية ) الكفياءة ال اتيية
تخيييةحدم الدراسييية الجاليييية نفيييس األبعييياد األر عييية الخييياب ة الةيييي أجزعيييت  وسيييؾف(الزرونييية ،الةفييياؤل

: تؾصيمت الدراسيات إلييى وجيؾد عبلقية دالية إحذييائيا  النتــا  عميييا الدراسيات العر يية واألجسبيية .
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أسييييياليب مؾاجيييييية  ،القييييييادة الزدرسيييييية ،بييييييؽ رأس الزيييييال السفخيييييي وكيييييل ميييييؽ ) االلةييييي ام الزيسيييييي
 . اليساء ال اتي ،الرغؾ 

 رأس المال النفدي والخضا الؽظيفي : حؽر الثاةي : دراسات تناولتالم

ىدفت الدراسة الةعرف عمى العبلقة  ( (Cheng, & Gan, ,2020دراسة  
بيؽ رأس الزال السفخي وااللة ام الزيسي وجؾدة الجياة الزةعم ة بالعزل لدش الزعمزيؽ 

( معمؼ مؽ الزعمزيؽ 759وتكؾنت عيسة الدراسة مؽ )  ،الذيسيؽ في الزساطق الجررية
وجؾده الجياه  ،ومقياس االلة ام الزيسي ،وتؼ اسةحدام اسةبانة رأس الزال السفخي ،بالروضة
وتؾصمت الدراسة لعدة نةائج مؽ أىزيا امةبلك الزعمزيؽ برياض األطفال بالذيؽ  ،العزمية

خي وااللة ام ووجؾد عبلقة ارتباطية بيؽ رأس الزال السف ،لرأس الزال السفخي بدرجة جيدة
) Kurt &  الؾعيفي وجؾدة حياه العزل لمزعمزيؽ بزرحمة الروضة . وأجرش 

  2019) Demirbolat,الكدف عؽ العبلقة بيؽ رأس الزال السفخي دراسة اسةيدفت، 
معمزاب  (384عيسة الدراسة مؽ )  وتكؾنت ،والرضا الؾعيفي لمزعمزات ،واليساء ال اتي

اسةبانة الرضا  ،وتؼ اسةحدام مقياس رأس الزال السفخي ،يعزمؾن في الزدارس التانؾية
وتؾصمت الدراسة إلى أن ادراك الزعمزيؽ لرأس الزال  ،ومقياس اليساء ال اتي ،الؾعيفي

وإن ادراك الزعمزيؽ  ،واليساء ال اتي كان مرتفعاب  ،ورضاىؼ الؾعيفي ،السفخي كان جيداب 
وعمى رضاىؼ الؾعيفي واليساء ال اتي بددل  ،يؤ ر عمى عزميؼ .لرأس الزال السفخي 

كزا أن الرضا الؾعيفي لو دور وسيط في العبلقة بيؽ  ،ايثابي ويةسبف بيؼ بددل كبير
  (Tuzun, 2018)دراسة  وأجريت ، ادراك الزعمزيؽ لرأس الزال السفخي واليساء ال اتي

وتكؾنت عيسة الدراسة مؽ)  ،لؾعيفيالكدف عؽ تف ير رأس الزال السفخي عمى األداء ا
وتؾصمت الدراسة إلى أن رأس الزال  ،عرؾاب مؽ أعراء ىياة الةدريس بالثامعة (235

السفخي لو تف يرات إيثابية عمى الرضا واألداء الؾعيفي ألعراء ىياة الةدريس . أما 
يدفت فجإل العبلقة بيؽ رأس الزال السفخي وكل مؽ : اسة (Demir, 2018)دراسة 

في مسظ ة  والرضا الؾعيفي لدى الزعمزيؽ بالزدارس ،واالحةراق السفخي ،وال مق ،إلجيادا
مدرسو وتؼ  (27معمزاب في )  (335وتكؾنت عيسة الدراسة مؽ )  ،كير حان في ىاتاش

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Kurt%2C%20Neslihan%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Demirbolat%2C%20Ayse%20Ottekin%22%7C%7Csl~~rl','');
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 ،وتؼ اسةحدام الز اييس الةالية مقياس ) رأس الزال السفخي ،اخةيارىؼ بالظري ة العدؾائية
 ،(والزداركة الؾعيإية ،والرضا الؾعيفي ،واالحةراق السفخي ،ال مقو  ،اإلجياد والةؾتر

والرضا  ،وتؾصمت الدراسة لعدة نةائج مؽ أىزيا ما يمي :مخةؾى رأس الزال السفخي
الؾعيفي لمزعمزيؽ كان مرتفعاب & ومخةؾى الةؾتر واإلجياد وال مق واإلنياك والزداركة 

، وأن رأس الزال الس فخي الزرتفع لمزعمزيؽ أدش إلى ت ميل الةؾتر الؾعيإية كان معةدال ب
 )وتع ي  مخةؾى الرضا الؾعيفي أيراب .وأجرى) ،واإلجياد وال مق واالحةراق السفخي لدييؼ

Salam,2017  دراسة ىدفت الكدف عؽ رأس الزال السفخي وعبلقةو بالرضا الؾعيفي
اء ىياة ( عرؾاب مؽ أعر114وتكؾنت عيسة الدراسة مؽ )  ،ومعدل دوران العزل

وتؼ اسةحدام مقياس رأس الزال  ،الةدريس مؽ محةمف معاىد الةعميؼ العالي الةايبلندش
وتؾصمت الدراسة لعدة نةائج مسيا :  ،ومعدل دوران العزل ،والرضا الؾعيفي ،السفخي

ووجد أن  ،وجؾد عبلقة إيثابية دالة إحذائيا بيؽ رأس الزال السفخي والرضا الؾعيفي
 Liao, 2017) )مرتبظان بددل إيثابي بالرضا الؾعيفي وىدفت دراسةالزرونة والةفاؤل 

في إدارة عبلقات  والرضا عؽ الجياة فجإل العبلقة بيؽ القيادة الةبادلية والرضا الؾعيفي
مؽ مؾعفي الذساعات الةجؾيمية  مؾعفاب  (319وتكؾنت عيسة الدراسة مؽ )  ،الزؾعفيؽ

إلى أن رأس الزال السفخي يؤ ر عمى الرضا وتؾصمت  ،الزالية واإللكةرونية في تايؾان
الدور الؾسيط لمرضا  لمكدف عؽ ((Durrah, 2016الؾعيفي . واسةيدفت دراسة 

وتكؾنت عيسة  ،الؾعيفي في العبلقة بيؽ رأس الزال السفخي اإليثابي واألداء الؾعيفي
اسةحدام  وتؼ ،معمزاب مؽ الزعمزيؽ مؽ  زان كميات جامعة فيبلدلإيا (111الدراسة مؽ ) 

وتؾصمت السةائج  ،رأس الزال السفخي اإليثابي ،واألداء الؾعيفي ،مقياس الرضا الؾعيفي
وجؾد عبلقة مؾجبة ذات داللة إحذائية بيؽ رأس الزال السفخي اإليثابي والرضا  إلى

ت ييؼ رأس الزال السفخي والكدف  دراسة بيدف (Aminikhah,2016)الؾعيفي وأجرش 
وتكؾنت  ،الرضا الؾعيفي لدى مؾعفي الةعميؼ ،لة ام الةسغيزيعؽ عبلقةو بدل مؽ اال

وتؼ اسةحدام الز اييس الةالية )  ،( مؾعفاب مؽ العامميؽ بالةعميؼ151عيسة الدراسة مؽ )
وأسفرت السةائج عؽ :ارتبا  رأس  (الرضا الؾعيفي ،االلة ام الةسغيزي ،رأس الزال السفخي

ىدفت الةعرف  (Bergheim, 2015)دراسة ي أما الزال السفخي إيثابياب بالرضا الؾعيف
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والرضا عؽ  ،والرضا الؾعيفي ،عمى العبلقة بيؽ رأس الزال السفخي وكل مؽ : القيادة
( مؾعفُا مؽ العامميؽ في مثال صساعة وتثيي  319وتكؾنت عيسة الدراسة مؽ )  ،الجياة

يا : وجؾد عبلقة ذات وتؾصمت الدراسة إلى العديد مؽ السةائج مس ،وإعداد اإللكةرونيات
 داللة بيؽ رأس الزال السفخي والرضا الؾعيفي .

مؽ حييأ الييدف : ىيدفت جزييع الدراسيات الةعيرف  تعقيب عمى المحؽر الثاةي :
عمى العبلقة بيؽ رأس الزال السفخي والرضا اليؾعيفي وجزيعييا دراسيات أجسبيية .أميا العيسية 

ومييؾعفيؽ  ،أعريياء ىيايية الةييدريس بالثامعييةو  ،: اخةمفييت مييا بيييؽ معمزيييؽ بالزرحميية التانؾييية
فيي مثيال الذيساعات أو الةعمييؼ وتحةميف عسييا عيسية الدراسية الجاليية لمزعمزيات بالروضية. 

 ومؽ حييأ السةيائج ،و السخبة لؤلدوات واسةفادت الباحتة في تذزيؼ م اييس الدراسة الجالية
لزييال السفخييي والرضيييا عمييى وجييؾد عبلقييية ارتباطييية بيييؽ رأس ا أجزعييت الدراسييات األجسبييية

الؾعيفي. واسةفادت الباحتية فيي صيياةة فيروض الدراسية وتفخيير السةيائج . ليؼ تؾجيد دراسية 
تساولييت العبلقية بييؽ رأس الزييال السفخيي والرضيا الييؾعيفي -فيي حييدود عميؼ الباحتية -عر يية 

 لزعمزات الروضة .

 يو االحتخاق النفد رأس المال النفدي المحؽر الثالث :دراسات تناولت

ىيدفت الدراسية الةعيرف عميى العبلقية بييؽ رأس  ( (Chen, 2020 ىيدفت دراسية
الزال السفخي وضيغؾ  العزيل واالحةيراق السفخيي ليدى العيامميؽ فيي الةعمييؼ الحياص بإحيدى 

مييؽ العييامميؽ  (31وتكؾنييت عيسيية الدراسيية مييؽ )  ،الزؤسخييات الةعميزييية الحاصيية السزؾذجييية
رأس الزييال  ،واالحةييراق السفخييي ،ييياس ضييغؾ  العزييلوتييؼ اسييةحدام مق ،فييي الةر ييية الحاصيية

وتؾصمت الدراسة إلى أىؼ السةائج الةالية : رأس الزال السفخي ييؤ ر عميى االحةيراق  ،السفخي
وكمزيا  ،وييرتبط سيمبيُا بدرجية اإلنيياك اليؾعيفي ليدييؼ ،السفخي لمعيامميؽ فيي الةر يية الحاصية

سفخيييي الحييياص بالعزيييال .أميييا دراسييية ارتفيييع رأس الزيييال السفخيييي انحفيييض درجييية اإلرىييياق ال
((Zhang,2019 )  ىييدفت إلييى فجييإل تييف ير رأس الزييال السفخييي والرييغؾ  الزيسييية عمييى

 (386وتكؾنت عيسة الدراسية ميؽ )  ،احةراق العزل لمزعمؼ الدور الؾسيط ألساليب الزؾاجية
لةالييية : وتؾصييمت الدراسيية ألىييؼ السةييائج ا ،معمييؼ مييؽ الزييدارس االبةدائييية والتانؾييية بالذيييؽ
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تؾجيييييد عبلقييييية ارتباطيييييية إيثابيييييية بييييييؽ رأس الزيييييال السفخيييييي وأسيييييمؾب الةيييييفقمؼ اإليثيييييابي . 
ىييدفت إلييى الةعييرف عمييى رأس الزييال السفخييي لمزعمييؼ  دراسيية (Ferradás,2019)وأجييرش 

معمزياب ةيير جيامعي وتيؼ  (1379وتكؾنيت عيسية الدراسية ميؽ )  ،وعبلقةو باالحةراق السفخيي
 ،األمييييل ،السفخييييي لؤلبعيييياد األر عيييية الةالييييية ) الكفيييياءة ال اتييييية اسييييةحدام مقييييياس رأس الزييييال

 ومقييياس االحةييراق السفخييي وتؾصييمت الدراسيية إلييى وجييؾد عبلقيية سييمبية ،(الزرونيية ،الةفيياؤل
بيؽ رأس الزال السفخي واالحةراق السفخي لمزعميؼ حييأ وجيدت الدراسية مخيةؾيات أقيل ليرأس 

يخيةظيعؾن حزايية  السفخيي الزرتفيع أس الزيالوأكدت أن مؽ يزةمكيؾن ر  ،الزال السفخي لدييؼ
بدراسية ىيدفت إليى  (Kaya & Altınkurt 2018)وقيام)  أنفخييؼ ميؽ االحةيراق السفخيي .

 ،الكدييف عييؽ دور الةزديييؽ السفخييي والييدميية فييي العبلقيية بيييؽ رأس الزييال السفخييي لمزعمزيييؽ
وتيؼ  ،مزياب بةركييامع (374وتكؾنيت عيسية الدراسية ميؽ )  ،ليدييؼالسفخي ومخةؾيات االحةراق 

اسيةبيان  ،الةزدييؽ السفخيي ،رأس الزال السفخيي اإليثيابي  اسةحدام األدوات الةالية ) مقياس
وتؾصييمت الدراسيية لعييدة نةييائج مسيييا : رأس الزييال السفخييي والةزديييؽ  ،( ييرو  فعالييية العزييل

لمزعمزييييييؽ . السفخيييييي السفخيييييي والييدميييييي يدؾنيييييان فعييييياليؽ فيييييي ت مييييييل مخيييييةؾيات االحةيييييراق 
الةعييرف عمييى أ يير رأس الزييال السفخييي اإليثييابي    (Rehman, 2017)سييةيدفت دراسييةوا

وتكؾنيت عيسية الدراسية مييؽ  ،وأداء أعرياء ىياية الةيدريس بالثامعية ،السفخييعميى االحةيراق 
وتؾصييمت الدراسيية  ،( مؤسخييات تعميزييية فييي باكخييةان7عرييؾ ىيايية تييدريس مييؽ ) (282)

خييييي اإليثييييابي ي مييييل الةييييف ير الرييييار لبلحةييييراق السف لعييييدة نةييييائج مييييؽ أىزيييييا أن رأس الزييييال
السفخييييي يةؾسييييط العبلقيييية بيييييؽ االحةييييراق  كزييييا أن رأس الزييييال السفخييييي اإليثييييابي ،السفخييييي

ىييدفت الكدييف عييؽ   (Moyer & Wuensch, ,2017)ومخييةؾى األداء .أمييا دراسيية 
دراسية وتكؾنيت عيسية ال ،واالحةيراق السفخيي ،ورأس الزيال السفخيي ،العبلقة بيؽ إدميان العزيل

وأسييفرت السةييائج عمييى: وجييؾد  ،عرييؾ مييؽ أعريياء ىيايية الةييدريس بالثامعييات (411مييؽ ) 
وأن رأس الزييال  ،عبلقيية ارتباطييية سييالبة داليية إحذييائيا بيييؽ رأس الزييال واالحةييراق السفخييي

 ،اإلنثياز الدحذيي ،السفخي مةغير وسييط بييؽ أبعياد االحةيراق السفخيي ) اإلنيياك العياطفي
 ((Ali, 2014دراسية  واسيةيدفت ،أنو يزدسو الةسبؤ باالحةراق السفخيكزا  (انياك الدحذية

واالحةييراق السفخييي لييدى  ،والرضييا عييؽ العزييل ،الكدييف عييؽ العبلقيية بيييؽ رأس الزييال السفخييي
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وتييييؼ اسييييةحدام  ،( مزرضيييية فييييي باكخييييةان219وتكؾنييييت عيسيييية الدراسيييية مييييؽ ) ،الززرضييييات
 ،(االحةييييراق السفخييييي ،عييييؽ العزييييلالرضييييا  ،األدوات الةالييييية مقييييياس ) رأس الزييييال السفخييييي

وتؾصيييمت الدراسييية لعيييدة نةيييائج مسييييا : إن الززرضيييات يزيييةمكؽ مخيييةؾى ميييسحفض ميييؽ رأس 
وتؾجد عبلقية إيثابيية دالية إحذيائيا بييؽ  ،(الذزؾد ،األمل ،الزال السفخي ) الكفاءة ال اتية

حةييراق وعبلقيية سييمبية بيييؽ رأس الزييال السفخييي واال ،رأس الزييال السفخييي والرضييا عييؽ العزييل
االحةييراق الييؾعيفي وأ ييره عمييى  دراسييةو لمكدييف عييؽ (2118 ،السفخييي .وأجييرش ) الخييسباني

عييامبلب  (231وتكؾنييت عيسيية الدراسيية مييؽ )  ،رأس الزييال السفخييي لييدى العييامميؽ بالزخةدييفى
وتؾصمت نةائج الدراسية إليى أن تذيؾرات العيامميؽ ألبعياد االحةيراق  ،بزخةدفيي ذمار العام
وتؾصيمت  ،وتذيؾراتيؼ لزخيةؾى رأس الزيال السفخيي كانيت مرتفعية ،ظةالسفخي جاءت مةؾسي

الدراسة إلى وجؾد تف ير ذش دالليو إحذيائية لبلحةيراق اليؾعيفي ميؽ خيبلل بعيدى االنيزياك 
 العاطفي وتدني اإلنثاز عمى رأس الزال لدى العامميؽ بالزخةدفى .

ف عميييى اليييدف : ىييدفت جزييييع الدراسييات الةعيير تعقيــب عمـــى المحــؽر الثالـــث : 
العبلقيية بيييؽ رأس الزييال السفخييي واالحةييراق السفخييي ومعغزيييا دراسييات أجسبييية و حذييؾص 

 ،وأعرييياء ىياييية الةيييدريس بالثامعييية ،العيسييية : اخةمفيييت ميييا بييييؽ معمزييييؽ بالزرحمييية التانؾيييية
ومييؾعفيؽ فييي مثييال الذييساعات أو الةعميييؼ وتحةمييف عسيييا عيسيية الدراسيية الجالييية لمزعمزييات 

. و السخيييبة ليييؤلدوات اسيييةفادت الباحتييية فيييي وضيييع م ييياييس  (طفيييالبالروضييية ) ريييياض األ
 عميى وجيؾد عبلقية ارتباطيية أجزعيت الدراسيات األجسبيية الدراسة الجاليية وميؽ حييأ السةيائج

مسييييا فيييي صيييياةة  سيييالبة بييييؽ رأس الزيييال السفخيييي واالحةيييراق السفخيييي. واسيييةفادت الباحتييية
 .فروض الدراسة وتفخير السةائج 

 سات الدابقة:لمجرا تعقيب عام
 . ندرة الدراسات العر ية الةي تساولت رأس الزال السفخي لدى معمزات الروضة 

* نيييدرة الدراسيييات العر يييية الةيييي تساوليييت مةغييييرات الدراسييية الجاليييية لزعمزيييات الروضييية 
 .(االحةراق السفخي ،)الرضا الؾعيفي
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و أ * مخييييييةؾى رأس الزييييييال السفخييييييي كييييييان مرتفعيييييياب فييييييي بعييييييض الدراسييييييات ومةؾسييييييظاب 
في البعض ااخر.   مسحفرا ب

* أجزعت معغؼ الدراسات العر ية واألجسبية عمى األبعاد األر عة الةاليية لزقيياس رأس 
واسييةفادت الباحتيية مييؽ  (الزرونيية . ،األمييل ،الةفيياؤل ،الزييال السفخييي ) الكفيياءة ال اتييية

 ذلػ في تجديد األبعاد الزخةحدمة بالدراسة الجالية .

 ،ف العيسييييات الزخييييةحدمة مييييا بيييييؽ ) أعريييياء ىيايييية تييييدريس* العيسيييية : يبلحييييأ اخييييةبل
 ومزرضات. ،معمزيؽ تر ية خاصة ،ومؾعفيؽ

 فخوض الجراسة :
 ،الرضييييا الييييؾعيفي ،رأس الزييييال السفخيييي  يؾجيييد مخييييةؾى مرتفييييع لكيييل مييييؽ ) -2

 لدى الزعمزات بالروضة (االحةراق السفخي
 روضييةتؾجييد عبلقيية ارتباطييية مؾجبيية داليية إحذييائيا بيييؽ درجييات معمزييات ال -0

 عمى مقياس رأس الزال السفخي ودرجاتيؽ عمى مقياس الرضا الؾعيفي .
تؾجييد عبلقيية ارتباطييية سييالبة داليية إحذييائيا بيييؽ درجييات معمزييات الروضيية  -3

 . مقياس االحةراق السفخي عمى مقياس رأس الزال السفخي ودرجاتيؽ عمى
 الرضييا - رأس الزيال السفخيي تؾجيد فيروق ذات داللية إحذيائية فيي درجية ) -4

الزةغيييرات  ترجييع إلييى لييدى معمزييات الروضيية (االحةييراق السفخييي -الييؾعيفي 
 الزؤىل العمزي(  -الةالية )عدد سسؾات الحبرة

 إجخاءات الجراسة:

ــنه  الجراســة: تخييةحدم الدراسيية الجالييية الزييسيج الؾصييفي االرتبيياطي لمةعييرف عمييى  أوالً  م
الحةيراق السفخيي لزعمزيات العبلقة بييؽ رأس الزيال السفخيي وكيل ميؽ الرضيا اليؾعيفي وا

 الروضة . 

( معمزيية مييؽ معمزييات 61: العيسيية االسييةظبل ية تكؾنييت مييؽ عييدد ) عينــة الجراســة: ثاةيــا ً 
األساسيييييية  وتكؾنيييييت عيسييييية الدراسييييية ،ريييييياض األطفيييييال بزجافغييييية ال ييييياىرة والثيييييي ة
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معمزييية ميييؽ معمزيييات ريييياض األطفيييال بالروضيييات الةاليييية : ) الديييييد   (111)ميييؽ
 ،الديييبان الزخيييمزيؽ ،كفييير اإل يييراف ،جزيييال عبيييد الساصييير ،ثريبييييةأحزيييد حزيييدش الة
بالزجافغييات الةالييية ق ال يياىرة والثييي ة  (الزجزدييية  ، ييثرة الييدر ،الساصيير الةثريبييية

عييدد الزعمزييات مييؽ  وكانييت مؾاصييفات العيسيية كزييا يمييي : ،و سييي سييؾيف وال قييازيقق
 11مييييؽ ( معمزيييية & وأكتيييير 62) (سييييسؾات 11حيييييأ سييييسؾات الحبييييرة ) أقييييل مييييؽ 

 (( معمزييييية & وت خييييييزيؼ ميييييؽ حييييييأ الزؤىيييييل الثيييييامعي ) العمزيييييي48)  (سيييييسؾات
عييدد  (تر ييؾش  دبمييؾم ،دكةييؾراه  ،ومييؤىبلت أخييرش )ماجخييةير ،(75بدييالؾريؾس عييدد )

(35)   . 

: وتكؾنيت أدوات الدراسية الجاليية ميؽ  بل ية م ياييس وىيي )رأس الزيال ثالثًا: أدوات الجراسة
 لمزعمزات بزرحمة رياض األطفال . راق السفخي(االحة ،الرضا الؾعيفي ،السفخي

 : (اعجاد الباحثة )أواًل: مقياس رأس المال النفدي 

 : ولف المقياس

قامت الباحتة باالطبل  عمى العديد مؽ الدراسات الخاب ة واألطر السغرية 
 The ) ، (Luthans et al, 2007)مسيا : مقياس  والز اييس واألدبيات

Psychological capital Questionnaire)، مقياس Rego ,2010))   ومقياس
Avey ,2010) )، (2118 ،& ) الخسبخاني (2118 ،دراسة ) أبؾ الزعاطي & أحزد  .

ف رة بذؾرتو  (31ويةكؾن مؽ )   رأس المال النفدي ؼ قامت الباحتة بإعداد مقياس 
 ،نادراب  ،أحياناب  ،ةالباُ  ،ويةؼ تذجيح الزقياس وف اب لخمؼ ليدرت الحزاسي ) دائزاب  السيائية
) ، 2، 1والعدس ) ،( في حالة العبارات اإليثابية1-2-3-4-5وتكؾن الدرجات )  ،أبدا ب

وأقل  ،(درجة 155وتكؾن أعمى درجة لبلخةبار )  ،في حالة العبارات الخالبة (5 ،4 ،3
ؽ تؾزيع أرقام العبارات عمى كل بعد م (1درجة . ويؾضح الثدول الةالي ) (31درجة ) 

 :  رأس المال النفديأبعاد مقياس 
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 تؽ ي  أر ام العبارات عمى كل بعج مؼ أبعاد مقياس رأس المال النفدي : (2ججول )
 عجد  الفقخات األبعاد م

 العبارات
 8 29 ،25 ،21 ،17 ،13 ،5،9، 1 البعد األول الكفاءة ال اتية  2
 7 26 ،22 ،18 ،14 ،11 ،6 ،2 البعد التاني الةفاؤل 0
 7 27 ،23 ،19 ،15 ،11 ،7 ،3 البعد التالأ األمل  3
 9 . 31 ،31.  28 ،24 ،21 ،16 ،12 ،8 ،4 البعد الرابع الزرونة  4

 

   الخرا ص الديكؽمتخية لممقياس :حداب الرجق والثبات لمقياس رأس المال النفدي:
الذييدق الغيياىرش لمزقييياس :قامييت الباحتيية بعييرض الزقييياس عمييى مثزؾعيية مييؽ 

وعميييؼ  ،والزسييياىج وطيييرق الةيييدريس ،يؽ بالةحذذيييات الزحةمفييية ) الظفؾلييية الزبديييرةالزجدزييي
.  ييييؼ قامييييت الباحتيييية  (%  111%، 91وحذييييمت عمييييى نخييييبة اتفيييياق مييييا بيييييؽ )  (الييييسفس

   بحداب االتداق الجاتمي كما يمي :
( يؽضح معامقت االرتباط عيؼ درجة كل فقخة مؼ فقخات مقياس رأس المال 0ججول) 

 ة الكمية لممقياسالنفدي بالجرج
 ر ػ

 العبارة
 معامل
 االرتباط

 ر ػ
 العبارة

 معامل
 االرتباط

 ر ػ
 العبارة

 معامل
 االرتباط

2 2.727** 20 2.859** 03 2.928** 
0 2.902** 23 2.725** 04 2.578** 
3 2.899** 24 2.678** 05 2.857** 
4 2.932** 25 2.599** 06 2.762** 
5 2.909** 26 2.670** 07 2.922** 
6 2.924** 27 2.650** 08 2.737** 
7 2.833** 28 2.927** 09 2.768** 
8 2.892** 29 2.626** 32 2.804** 
9 2.832** 02 2.926** 32 2.732** 

22 2.679** 02 2.657**   
22 2.595** 00 2.473**   

  2.22** دالة عنج مدتؽى الجاللة       
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عيخسؽن ألبعاد مقياس مدتؽى رأس المال النفدي  ( يؽضح معامقت ارتباط3ججول )
 بالجرجة الكمية لممقياس

 معامل االرتباط الُبعج

 1.975**   (الكفاءة الحاتية )البعج األول

 1.944**   (التفاؤل )البعج الثاةي

 1.858**   (البعج الثالث ) األمل

 1.958**   (البعج الخاب  ) المخوةة

  2.22دال عنج مدتؽى  **

( يةبييييؽ أن هييييؼ 3، 2بلل اسيييةعراض السةيييائج الزؾضييجة بالثيييدول الخيييابق )مييؽ خييي
بالدرجية الكميية رأس المال النفدي معامبلت االرتبا  بيؽ درجة كل ف رة مؽ ف رات مقياس 

لمزقيييياس، ومعيييامبلت االرتبيييا  لؤلبعييياد بالدرجييية الكميييية أيرييياب دالييية إحذيييائيبا عسيييد مخيييةؾى 
مؾجبيية، ويييدل ذلييػ عمييى ارتفييا  معييامبلت االتخيياق وجزيعيييا هيييؼ  (،2.22، 2.25)دالليية 

 الداخمي.

باسييةحدام معامييل  رأس المــال النفدــي:وتييؼ حخيياب  بييات مقييياس ثبــات المقيــاس 
 وكانت معامبلت التبات كزا يمي :  بات الفا كرونباخ
 مقياس رأس المال النفدي ( يؽضح معامقت الثبات ألبعاد4ججول )

 معامل ثبات الفا كخوةباخ الُبعج

 1.798  (الكفاءة الحاتية )البعج األول

 1.816  (التفاؤل )البعج الثاةي

 1.818  (البعج الثالث ) األمل

 1.788  (البعج الخاب  ) المخوةة

 1.948 الجرجة الكمية 
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 : (إعجاد الباحثة )ثاةيا : مقياس الخضا الؽظيفي 

اسييات الخيياب ة ر : قامييت الباحتيية بيياالطبل  عمييى العديييد مييؽ الد ولــف المقيــاس
 Cheng, 2011& Taleb, 2013متل)  الزةعددة واألدبيات واألطر السغرية ،والز اييس

& Anghelache, 2014& Stearns, 2014 & الييابط  2114 ،& عميزيات ع ييل &
ويةكيؾن   الخضـا الـؽظيفي ؼ قاميت الباحتية بإعيداد مقيياس  & (2111 ،& الدسؾقي2113
 ،ويةؼ تذجيح الزقياس وف اب لخمؼ ليدرت الحزاسيي )دائزياب  ةف رة بذؾرتو السيائي (46مؽ ) 
( ،نييييادراب  ،أحيانيييياب  ،ةالبيييياُ  ( فييييي حاليييية العبييييارات 1-2-3-4-5وتكييييؾن الييييدرجات )  ،أبييييدا ب

وتكيييؾن أعميييى درجييية  ،فيييي حالييية العبيييارات الخيييالبة (5 ،4 ،3، 2، 1والعديييس ) ،اإليثابيييية
 درجة . (46وأقل درجة )  ،(درجة 231لبلخةبار ) 

تؾزييييع أرقيييام العبيييارات عميييى كيييل مجيييؾر ميييؽ مجييياور مقيييياس  (5ضيييح الثيييدول الةيييالي )ؾ وي
    الخضا الؽظيفي

عجد  الفقخات  المحاور م
 العبارات 

 9  41 ،43 ،37 ،31 ،25 ،19 ،13 ،1،7 الجؾاف  الزادية والرواتب الزجؾر األول 2
 8 44 ،38 ،32 ،21،26 ،14 ،8، 2 الزجؾر التاني بياة وطبيعة العزل 0
الزجيييييؾر التاليييييأ عبلقييييياتي بيييييال مبلء ورؤسييييياء  3

 العزل
3 ،9، 15، 29،27،33، 39، 45 8 

الزجيييييييؾر الرابيييييييع الةسزيييييييية الزيسيييييييية لمزعمزيييييييات  4
 بالروضة

4 ،11، 16، 22، 28، 34، 41 7 

 6  35 ،29 ،23 ،17 ،11 ،5 الزجؾر الحامس المؾائح والخياسات واألنغزة  5
ةزا يييية وت يييدير جالزدانييية اال الزجيييؾر الخيييادس 6

 الزثةزع 
6 ،12، 18، 24،31، 36، 42، 46  8 

   الخرا ص الديكؽمتخية لممقياس :حداب الرجق والثبات لمقياس الخضا الؽظيفي:
الذييدق الغيياىرش لمزقييياس :قامييت الباحتيية بعييرض الزقييياس عمييى مثزؾعيية مييؽ 

وعميييؼ  ،يسر والزسييياىج وطيييرق الةيييد ،الزجدزييييؽ بالةحذذيييات الزحةمفييية ) الظفؾلييية الزبديييرة
.  ييييؼ قامييييت الباحتيييية  (%  111%، 91وحذييييمت عمييييى نخييييبة اتفيييياق مييييا بيييييؽ )  (الييييسفس
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بجخاب االتخاق الداخمي لمزقياس عؽ طرييق حخياب معاميل االرتبيا  لبيرسيؾن لدرجية كيل 
   ف ره مؽ ف رات الزقياس مع الدرجة الكمية كزا بالثدول الةالي :

 

مؼ فقخات مقياس الخضا الؽظيفي  ةمعامقت االرتباط عيؼ درجة كل فقخ :(6ججول)
 بالجرجة الكمية لممقياس

ر ػ 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

 رقؼ

 العبارة

معامل 
 االرتباط

معامل  رقؼ العبارة
 االرتباط

رقؼ 
 العبارة

 معامل

 االرتباط

2 1.351** 14 1.382** 27 1.493** 41 1.632** 

0 1.728** 15 1.319** 28 1.547** 41 1.487** 

3 1.398** 16 1.455** 29 1.619** 42 1.552** 

4 1.423** 17 1.457** 31 1.315** 43 1.381** 

5 1.448** 18 1.646** 31 1.376** 44 1.615** 

6 1.314** 19 1.496** 32 1.228* 45 1.458** 

7 1.366** 21 1.561** 33 1.311* 46 1.556** 

8 1.324** 21 1.559** 34 1.355**   

9 1.412** 22 1.448** 35 1.414**   

22 1.321** 23 1.631** 36 1.599**   

22 1.455** 24 1.438** 37 1.318**   

20 1.493** 25 1.554** 38 1.211*   

23 1.416** 26 1.631** 39 1.347**   

  2.22** دالة عنج مدتؽى الجاللة       
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 ( يؽضح معامقت ارتباط عيخسؽن ألبعاد مقياس مدتؽى الخضا الؽظيفي7ججول )
 بالجرجة الكمية لممقياس

  معامل االرتباط المحاور م
 **1.743 الجؾاف  الزادية والرواتب الزجؾر األول 2
 **1.687 الزجؾر التاني بياة وطبيعة العزل 0
 **1.828 الأ عبلقاتي بال مبلء ورؤساء العزلتالزجؾر ال 3
 **1.817 الزجؾر الرابع الةسزية الزيسية لمزعمزات بالروضة 4
 **1.597 الزجؾر الحامس المؾائح والخياسات واألنغزة  5
 **1.538 الزدانة االجةزا ية وت دير الزثةزع  الزجؾر الخادس 6

  2.22دال عنج مدتؽى  **

( يةبييييؽ أن هييييؼ 7 ،6ةيييائج الزؾضييجة بالثيييدول الخيييابق )سمييؽ خيييبلل اسيييةعراض ال
بالدرجيية الكمييية  الخضــا الــؽظيفيمعييامبلت االرتبييا  بيييؽ درجيية كييل ف ييرة مييؽ ف ييرات مقييياس 

وجزيعييا هييؼ مؾجبية، وييدل  (،2.22، 2.25)لمزقياس، دالية إحذيائيبا عسيد مخيةؾى داللية 
 ذلػ عمى ارتفا  معامبلت االتخاق الداخمي.

باسيةحدام معاميل  بيات  الخضـا الـؽظيفيوتؼ حخاب  بات مقياس  :ثبات المقياس
 الفا كرونباخ وكانت معامبلت التبات كزا يمي :

  مقياس الخضا الؽظيفي ( يؽضح معامقت الثبات ألبعاد8ججول )
 معامل ثبات الفا كخوةباخ المحاور

 1.735 الجؾاف  الزادية والرواتب الزجؾر األول
 1.791 يعة العزلبالزجؾر التاني بياة وط

 1.833 الزجؾر التالأ عبلقاتي بال مبلء ورؤساء العزل
 1.751 الزجؾر الرابع الةسزية الزيسية لمزعمزات بالروضة
 1.813 الزجؾر الحامس المؾائح والخياسات واألنغزة 

الزدانة االجةزا ية وت دير  الزجؾر الخادس
 الزثةزع 

1.749 

 1.879 الجرجة الكمية
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   قياس االحتخاق النفديم ثالًثا
 ولف المقياس:

تيييؼ اعيييداد الزقيييياس بعيييد اطيييبل  الباحتييية عميييى العدييييد ميييؽ الدراسيييات والز ييياييس  
 (2113 ،& طدييييييييييظؾش 2117& الديييييييييياعر،  2118 ،& مييييييييييؾنس 2118 ،)الخييييييييييسباني

األبعييياد التبل ييية بزقيييياس ماسيييبلش لبلحةيييراق  واعةزيييدت الباحتييية فيييي تذيييزيزيا ج ئيييياب عميييى
وتكيؾن الزقيياس بذيؾرتو  ،ل لبعض الف رات ليةساسيب ميع الدراسية الجالييةيالسفخي مع الةعد
تبميييييد  ، بييييارة تةريييييزؽ األبعيييياد التبل ييييية الةالييييية ) اإلجيييييياد االنفعييييالي (21السيائييييية ميييييؽ ) 

 ،واعةزييد الة ييييؼ وف يياب لخييمؼ ليدييرت الحزاسييي ) دائزيياب  ،تييدني اإلنثيياز الدحذييي ،الزديياعر
( فييييي حاليييية العبييييارات 1-2-3-4-5وتكييييؾن الييييدرجات )  ،(أبييييدا ب  ،نييييادراب  ،أحيانيييياب  ،ةالبيييياُ 

 في حالة العبارات الخالبة . (5 ،4 ،3، 2، 1والعدس ) ،اإليثابية
مقيـاس االحتـخاق تؾزيع أرقام العبارات عمى كل بعد مؽ أبعياد  (9ويؾضح الثدول الةالي )

   النفدي
 المجمؽع أر ام الفقخات لكل بعج أبعاد المقياس

 7 19، 16 ،13 ،11 ،7 ،4 ،1 هاد االةفعاليجالبعج األول اال

 7 21 ،17 ،14 ،11 ،8، 5 ،2 تبمج المذاعخ البعج الثاةي

 7  21 ،18 ،15، 12 ،9، 3،6 البعج الثالث تجةي االةجا  الذخري 

 21  المجمؽع

 الخرا ص الديكؽمتخية لممقياس :
 :   حداب الرجق والثبات لمقياس االحتخاق النفدي

ى صيبلحية ف يرات وأبعياد مقيياس االحةيراق السفخيي قاميت الباحتية بعرضيو دلمةعرف عمى م
عمى مثزؾعة مؽ الزجدزيؽ بالةحذذات الزحةمفة: و ةجمييل آراء الزجدزييؽ تيؼ اسيةحراج 

%(، وتيييؼ حخييياب 111%، 98السخيييبة الزاؾيييية لبلتفييياق بييييؽ الزجدزييييؽ فكانيييت ميييا بييييؽ )
الدرجيية الكمييية إليثيياد االتخيياق الييداخمي و عبلقيية االرتبييا  بيييؽ كييل ف ييرة مييؽ ف ييرات االخةبييار 

 كزا مؾضح بالثدول الةالي
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معامقت االرتباط عيؼ درجة كل فقخة مؼ فقخات مقياس االحتخاق النفدي  (11جدول)
 بالجرجة الكمية لممقياس

 2.22 ** دالة عنج مدتؽى الجاللة &  2.25* دالة عنج مدتؽى الجاللة 

( يؽضح معامقت ارتباط عيخسؽن ألبعاد مقياس مدتؽى االحتخاق النفدي 22ججول )
 بالجرجة الكمية لممقياس

 معامل االرتباط الُبعج

 **1.795 البعج األول االجهاد االةفعالي

 **1.761 تبمج المذاعخ البعج الثاةي

 **1.854 البعج الثالث تجةي االةجا 

  2.22دال عنج مدتؽى  **

ــخاق النفدــي ــاس االحت ــات مقي : وقامييت الباحتيية أيريياب  بييات مقييياس االحةييراق ثب
 لسفخي باسةحدام معامل  بات الفا كرونباخ وكانت معامبلت التبات كزا يمي :

 

 

ر ػ 
 العبارة

 ر ػ معامل االرتباط
 العبارة

ر ػ  معامل االرتباط
 العبارة

 معامل االرتباط

 البعج األول
 هاد االةفعاليجاال

 البعج الثاةي
 تبمج المذاعخ

 البعج الثالث
 تجةي االةجا 

1 1.562** 8 1.436* 15 1.494** 
2 1.417* 9 1.514** 16 1.419* 
3 1.627** 11 1.568** 17 1.578** 
4 1.569** 11 1.516** 18 1.577** 
5 1.463** 12 1.527** 19 1.639** 
6 1.511** 13 1.541** 21 1.511** 
7 1.516** 14 1.652** 21 1.686** 
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 الثبات ألبعاد مقياس االحتخاق النفديت ( يؽضح معامق20ججول )

 معامل ثبات الفا كخوةباخ الُبعج

 1.821 البعج األول االجهاد االةفعالي

 1.79.3 تبمج المذاعخ البعج الثاةي

 1.82.3 البعج الثالث تجةي االةجا 

 1.895 الجرجة الكمية 

 ةتا   الجراسة وتفديخها : 
يؾجيد مخيةؾى مرتفيع لكيل ميؽ عمـى " نص ولإلجابة عمى الفخض األول والحي يـ -2

لييييدى الزعمزييييات  (االحةييييراق السفخييييي ،الرضييييا الييييؾعيفي ،رأس الزييييال السفخييييي  )
 بالروضةق

ـــج "   (ولئلجابييية عميييى الفيييرض األول ) أ مدـــتؽى رأس المـــال النفدـــي مختفـــ  عن
لمزعمزيييات بالروضييية رأس المـــال النفدـــي عميييى مخيييةؾى  ولمةعيييرفالمعممـــات بالخوضـــة " 

قامييت الباحتيية بةجميييل إجابييات عيسيية الدراسيية الجالييية وحخيياب الزةؾسييط  (ال)رييياض األطفيي
 الجخابي، واالنجراف الزعيارش، كزا يمي: 

المتؽســــطات الحدــــاعية واالةحخافــــات المعياريــــة الســــتجابات المعممــــات  ( 23جــــجول ) 
 لمقياس رأس المال النفدي  (  بالخوضة عمى البعج األول ) الكفاءة الحاتية

 ر ػ 
 خةالفق

 المتؽسط
  الحداعي 

 االةحخاف
 المعياري  

 درجة 
  التؽفخ

 مرتفع 1.449 3.75 2

 مرتفع 1.271 3.67 0

 مرتفع 1.221 3.41 3

 مرتفع 1.2921 3.62 4

 مةؾسط 1.246 3.26 5
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 ر ػ 
 خةالفق

 المتؽسط
  الحداعي 

 االةحخاف
 المعياري  

 درجة 
  التؽفخ

 مرتفع 1.1224 3.77 6

 مرتفع 1.2167 3.74 7

 مةؾسط 1.2972 3.21 8

 عمرتف 3.55 المتؽسط الكمي لمبعج األول 

ة لمبعيييييد األول ) الكفييييياءة اتريييييح ميييييؽ الثيييييدول الخيييييابق أن الزةؾسيييييظات الجخيييييابي
 ( 3.55  وكييان الزةؾسييط العييام لمبعييد األول ) (3.77، 3.21تراوحييت مييا بيييؽ )  (ال اتييية

 أش بدرجة مرتفعة . 

المتؽسطات الحداعية واالةحخافات المعيارية الستجابات المعممات  (24ججول )
 لمقياس رأس المال النفدي ( ي ) التفاؤلثاةبالخوضة عمى البعج ال

 ر ػ

 الفقخة 

 المتؽسط

  الحداعي 

 االةحخاف 

 المعياري 

 درجة 

  التؽفخ

 مرتفع 1.376 3.66 2

 مةؾسط 1.562 3.33 0

 مةؾسط 1.548 3.11 3

 مرتفع 1.445 3.73 4

 مةؾسط 1.541 3.25 5

 مةؾسط 1.491 3.12 6

 مةؾسط 1.499 3.11 7

 مةؾسط 3.32 الثاةيالمتؽسط الكمي لمبعج 

اترييييح مييييؽ الثييييدول الخييييابق أن الزةؾسييييظات الجخييييابية لمبعييييد التيييياني )الةفيييياؤل( 
( أش بدرجييية 3.32( وكييان الزةؾسييط العيييام لمبعييد التيياني )3.73، 3.11تراوحييت مييا بييييؽ )

 مةؾسظة . 
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ممات ( المتؽسطات الحداعية واالةحخافات المعيارية الستجابات المع25ججول )
 بالخوضة عمى البعج الثالث )األمل( لمقياس رأس المال النفدي

درجة  االةحخاف المعياري  المتؽسط الحداعي ر ػ الفقخة
 التؽفخ

 مةؾسط 1.417 3.11 2

 مرتفع 1.454 3.41 0

 مةؾسط 1.337 3.19 3

 مةؾسط 1.419 3.39 4

 مرتفع 1.211 4.11 5

 مةؾسط 1.232 3.18 6

 سطمةؾ  1.328 3.28 7

 مةؾسط 3.38 المتؽسط الكمي لمبعج الثالث

اترح مؽ الثدول الخابق أن الزةؾسظات الجخابية لمبعد التالأ )األميل( تراوحيت 
 ( أش بدرجة مةؾسظة.3.38وكان الزةؾسط العام لمبعد التالأ ) (4.11 ،3.11ما بيؽ )

ممات ع( المتؽسطات الحداعية واالةحخافات المعيارية الستجابات الم26ججول )
 بالخوضة عمى البعج الخاب  )المخوةة( لمقياس رأس المال النفدي:

 المتؽسط ر ػ الفقخة
 الحداعي

 االةحخاف
 المعياري 

 التقجيخ

 مرتفع 1.268 3.92 2

 مرتفع 1.321 3.98 0

 مرتفع 1.233 4.11 3

 مرتفع 1.385 3.74 4

 مرتفع 1.329 3.58 5

 مةؾسط 1.475 3.37 6
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 المتؽسط ر ػ الفقخة
 الحداعي

 االةحخاف
 التقجيخ المعياري 

 عفمرت 1.522 3.78 7

 مرتفع 1.342 3.91 8

 مرتفع 1.525 3.51 9

 مرتفع 3.76 المتؽسط الكمي لمبعج الخاب  

اترييييح مييييؽ الثييييدول الخييييابق أن الزةؾسييييظات الجخييييابية لمبعييييد الرابييييع )الزرونيييية( 
( أش بدرجيية 3.76( وكييان الزةؾسييط العييام لمبعييد الرابييع )4.11 ،3.37تراوحييت مييا بيييؽ ) 

 مرتفعة 

 رأس المال النفدي لمعممات الخوضة ( تختيب أبعاد27ججول )

 التختيب  المتؽسط  األبعاد

 التاني 3.55  (الكفاءة الحاتية )البعج األول

 الرابع 3.32  (التفاؤل )البعج الثاةي

 التالأ 3.38  (البعج الثالث ) األمل

 األول 3.76  (البعج الخاب  ) المخوةة

 مرتفع  3.51 المتؽسط الكمي لممقياس

الثيداول الخياب ة أن الزةؾسيظات الجخيابية لزقيياس رأس الزيال السفخيي  اترح مؽ
و ي لػ يذيبح الزةؾسيط  (3.76 ،3.38 ،3.32 ،3.55لؤلبعاد األر عة جاءت كزا يميي ) 

مزييييييا يييييييدل عمييييييى أن الزعمزييييييات برييييييياض االطفييييييال  ،(3.51الجخييييييابي لمزقييييييياس كدييييييل ) 
ةفييق ىيي ه السةيثيية مييع دراسيية ت.و  يةزييةعؽ بدرجيية مرتفعيية مييؽ رأس الزييال السفخييي ()بالروضيية

Wong, & Hus , 2014))  الةيي أعييرت أن اميةبلك الزعمزييؽ بالذييؽ ليرأس الزيال
( 385الةيي أجرييت عميي ) (Fu, 2015 )كزا تةفق أيراب ميع دراسية  ،السفخي كان مرتفعاب 

ميؽ رأس  معمزة مؽ معمزات رياض األطفال فيي تيايؾان وأعييرت اميةبلكيؼ لزخيةؾى مرتفيع
( معمزية 335الةيي أجرييت عميي ) ( (Demirs, 2018 خيي . وتةفيق ميع دراسيةفالزيال الس
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مييؽ الزعمزييات بالزييدارس الزحةمفيية وتؾصييمت الييى امييةبلكيؽ مخييةؾى مرتفييع مييؽ رأس الزييال 
 &كزييا تةفييق مييع دراسيية ) الكعبييي  (Karakus, , 2019 )السفخييي وتةفييق مييع دراسيية

أبيؾ  )كزيا تةفيق ميع دراسية ،دادغيالةي أجريت عمى مسخؾ ي الثامعية بب (2118 ،الزدايحي
والةييي أوضييجت أن مخييةؾى رأس الزييال السفخييي مرتفعيياب لييدى أعريياء ىيايية  (2118 ،سيييف

وتحةمييف مييع دراسيية كييل مييؽ ) أبييؾ  ،الةييدريس بالززمكيية العر ييية الخييعؾدية بثامعيية الظييائف
الةيييي أوضيييجت أن مخيييةؾى اميييةبلك الزعمزييييؽ بيييالةعميؼ العيييام  (2118 ،الزعييياطي & أحزيييد

وتع و الباحتة امةبلك الزعمزات بالروضية لزخيةؾى مرتفيع ميؽ  ،لرأس الزال السفخي مةؾسط
رأس الزييال السفخييي أيريياب لظبيعيية وسييزات الزعمزييات الزييؤىبلت لمةعامييل مييع طفييل الروضيية 
ألن ميييييؽ الذييييييفات الدحذييييييية لمزعمزييييييات بالروضييييية الةزةييييييع بالكفيييييياءة ال اتييييييية اإليثابييييييية 

والةعامييل مييع كافيية األمييؾر  ،والسغييرة الزدييرقة لمزخيية بل ويةخييزؽ بالةفيياؤل واألمييل ،والزرتفعيية
وتحظيييي جزييييع العقبيييات الةيييي يةعرضيييؽ لييييا بزرونييية وسيييرعة بدييييية وي غييية ع ميييية لظبيعييية 
الةعامل مع األطفال بالروضة وى ه الخزات والذفات جعمةيؽ يةزيةعؽ بزخيةؾى مرتفيع ميؽ 

 وبحلغ تحقق الفخض األول وتػ  بؽله . رأس الزال السفخي . 

مدــــتؽى الخضــــا واليييي ش يييييسإل عمييييى أن ق  (لئلجابيييية عمييييى الفييييرض األول ) بو 
 الؽظيفي مختف  لجى المعممات بالخوضة ". 

ليييدى الزعمزيييات بالروضييية، تيييؼ تجميييييل الخضـــا الـــؽظيفي ولمةعيييرف عميييى مخيييةؾى 
 إجابات عيسة الدراسة الجالية وحخاب الزةؾسط الجخابي، واالنجراف الزعيارش، كزا يمي: 



جامعة اسيؽط – "الطفؽلة والتخبية فيدراسات  "مجمة   

___________________________________________________________ 

 

 م0202يناير –السادس عشرالعدد  211

متؽسطات الحداعية واالةحخافات المعيارية الستجابات المعممات لا (28ججول )
 بالخوضة عمى مقياس الخضا الؽظيفي

 المحؽر الثاةي عيئة وطبيعة العمل الحؽافد الماد ة والخواتب المحؽر األول

ر ػ 
 الفقخة

المتؽسط 
 الحداعي

االةحخاف 
ر ػ  درجة التؽفخ المعياري 

 الفقخة
المتؽسط 
 الحداعي

االةحخاف 
 درجة التؽفخ معياري لا

 مرتفع 1.286 3.71 11 ضعيف 1.157 2.136 1

 مرتفع 1.129 3.56 11 ضعيف 1.185 2.18 2

 مةؾسط 1.284 3.17 12 مرتفع 1.329 3.59 3

 مةؾسط 1.331 3.14 13 ضعيف 1.314 2.46 4

 مرتفع 1.232 3.51 14 مرتفع 17262 4.18 5

 طمةؾس 1.379 3.26 15 مةؾسط 1.322 3.14 6

 مرتفع 1.166 3.68 16 مرتفع 1.174 4.15 7

 مةؾسط 1.54 3.35 17 مةؾسط 3.119 3.11 8

     مرتفع 3.663 3.66 9

المتؽسط الكمي 
 لممحؽر

 مةؾسط 3.42 المتؽسط الكمي لممحؽر مةؾسط 3.15

 خوضةلالمحؽر الخاب  التنمية المهنية لممعممات با المحؽر الثالث عق اتي بالدمقء ورؤساء العمل

ر ػ 
 الفقخة

المتؽســــط 
   الحداعي

االةحـــــــخاف 
 المعياري 

ر ػ  درجة التؽفخ 
 الفقخة

المتؽسط 
  الحداعي

االةحخاف 
 المعياري 

 درجة التؽفخ 

 مرتفع 1766 3.61 26 مةؾسط 1.437 3.23 18

 مةؾسط 1.237 3.16 27 مرتفع 1.378 3.83 19

 مةؾسط 1.513 3.18 28 مرتفع 1.228 3.93 21
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 مرتفع 1.281 3.56 29 مرتفع 1.315 3.68 21

 مرتفع 1.232 3.49 31 مرتفع 1.221 3.89 22

 مةؾسط 1.281 3.12 31 مةؾسط 1.567 3.17 23

 مرتفع 1.336 3.41 32 مرتفع 1.129 3.86 24

     مرتفع 1.196 3.81 25

المتؽسط الكمي 
 لممحؽر

 مةؾسط 3.33 المتؽسط الكمي لممحؽر مرتفع 3.67

 المكاةة االجتماعية وتقجيخ المجتم   المحؽر الدادس خامذ المؽا ح والدياسات واألةعمة لالمحؽر ا

ر ػ 
 الفقخة

المتؽسط 
  الحداعي

االةحخاف 
 المعياري 

ر ػ  درجة التؽفخ 
 الفقخة

المتؽسط 
  الحداعي

االةحخاف 
 المعياري 

 درجة التؽفخ 

 مةؾسط 1.351 3.29 39 مرتفع 1.414 4.19 33

 مةؾسط 1.632 3.24 41 مرتفع 1.577 3.44 34

 مرتفع 18147 3.59 41 مرتفع 1.7612 4.15 35

 مةؾسط 1.3795 3.36 42 مرتفع 1.1169 4.13 36

 مرتفع 1.258 3.66 43 مرتفع 1.234 3.67 37

 مرتفع 1.111 3.58 44 مرتفع 1.211 4.14 38

 مةؾسط 1.636 3.11 45    

 مةؾسط 1.328 2.71 46    

لكمي االمتؽسط 
 لممحؽر

 مةؾسط 3.31 المتؽسط الكمي لممحؽر مةؾسط 3.95
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 ترتيب محاور الرضا الوظيفي للبعذ الكلي لمعلمات الروضة :(21جذول )

 التختيب  المتؽسط العام  المحؽر 

 الخادس مةؾسط 3.15 الحؽافد الماد ة والخواتب المحؽر األول

 لتالأا مرتفع 3.42 المحؽر الثاةي عيئة وطبيعة العمل

 التاني مرتفع 3.67 المحؽر الثالث عق اتي بالدمقء ورؤساء العمل

 الرابع مةؾسط 3.33 المحؽر الخاب  التنمية المهنية لممعممات بالخوضة

 االول  مرتفع 3.95 المحؽر الخامذ المؽا ح والدياسات واألةعمة 

 الحامس طمةؾس 3.31 المكاةة االجتماعية وتقجيخ المجتم   المحؽر الدادس

  مرتفع 3.47    المتؽسط الكمي لمخضا الؽظيفي             
أن مخييةؾى الرضييا الييؾعيفي لزعمزييات  ( 19، 18اترييح مييؽ الثييداول الخيياب ة ) 

أمييا اذا نغرنييا لكييل مجييؾر فسثييد  ،(3.47الروضيية جيياء بدرجيية مرتفعيية بزةؾسييط حخييابي ) 
ى وحذيييل عميييى مةؾسيييط حخيييابي لييياحةييل مجيييؾر الميييؾائح والخياسيييات واألنغزييية الزرتبييية األو 

وحذل عمى الزرتبة التانية عبلقيات الزعمزيات بيال مبلء ورؤسياء العزيل وحذيل  ( 3.95)
 يييؼ جييياء بالةرتييييب عميييى الةيييؾالي الزجييياور الةاليييية ) بياييية  (3.67عميييى مةؾسيييط حخيييابي ) 

الةسزييييييية الزيسييييييية لمزعمزييييييات بالروضيييييية  ، (3.42  بزةؾسييييييط حخييييييابي ) (وطبيعيييييية العزييييييل
والزدانيية االجةزا ييية وت ييدير الزثةزييع بزةؾسييط  ( 3.33ةؾسييط حخييابي ) موحذييمت عمييى 

(  ؼ حذل مجؾر الجيؾاف  الزاديية والرواتيب عميى الةرتييب الخيادس واألخيير 3.31حخابي)
 Saiti, 2015  وتةفق ى ه السةيثة مع دراسة كل مؽ :.  (3.15 بزةؾسط حخابي قدرة )

& Karakus, 2019)  &Sibhoko, 2019)  صيمت إليى أن مخيةؾى الرضييا ؾ الةيي ت
( 284الةيي أجرييت عميى ) (Kurt, 2019 )اليؾعيفي كيان مرتفعياب .كزيا تةفيق ميع دراسية

وأوضجت أن مخةؾى الرضا اليؾعيفي ليدييؼ مرتفيع كزيا تةفيق ميع  ،معمزاب بالزدارس التانؾية
معمزيييييا ب فييييييي الزيييييدارس االبةدائييييييية  (121الةيييييي أجريييييييت عميييييي )  (Reilly,2014)دراسييييية
كزيا تةفيق ىي ه السةيثية أيرياب ميع معغيؼ  ة وأعيرت ارتفا  الرضا اليؾعيفي ليدييؼ .يااليرلسد

فيي كيل  (الدراسات الةي أجريت عمى الرضيا اليؾعيفي لزعمزيات الروضية ) ريياض األطفيال
 تركييييا ... الييي  ،(ال ذييييؼ ،الخيييعؾدية )الزديسييية الزسيييؾرة ،األردن ،فمخيييظيؽ ،ميييؽ ) البجيييريؽ
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الةيييي أجريييت بيييالبجريؽ عميييى عيييدد  (2119 ،ش وآخيييرون و حيييأ اتف يييت ميييع دراسيية ) الدييييرا
 ،مييؽ معمزييات رييياض األطفييال وتؾصييمت إلييى ارتفييا  الرضييا الييؾعيفي لييدييؽ (معمزيية 51)

الةييييي أجريييييت بزذييير عمييييى معمزييييات  (2119 ،أيزيييؽ ،واتف يييت أيريييياب ميييع دراسيييية ) حزيييياد
دراسيات  عكزيا تةفيق أيرياب مي ،الروضة والةي أكيدت ارتفيا  الزخيةؾى اليؾعيفي أيريا ليدييؽ

 ،& اليييييابط 2116ودراسيييية ) ىيبيييية  ،( والةييييي أجريييييت بفمخييييظيؽ2119 ،كييييل مييييؽ )  ييييزا
وأعييييرت نةائثيزيييا ارتفيييا   ،المييي ان تيييؼ إجراؤىزيييا فيييي الززمكييية العر يييية الخيييعؾدية (2113

 ,Kapa & ,Belinda الرضييا الييؾعيفي لمزعمزييات بالروضيية . كزييا تةفييق مييع دراسيية
مزيييؽ بفمريدييا وأوضييجت أن مييؽ يزةمييػ تذييؾر عالةييي أجريييت عمييى عيسيية مييؽ الز ((2018

إيثابي عؽ الميؾائح واألنغزية وال يؾانيؽ الزدرسيية يةخيؼ بزخيةؾى مرتفيع ميؽ الرضيا اليؾعيفي 
ولكسييا تحةميف  حيأ جاء ترتيبيو بالدراسية الجاليية بالزرتبية األوليي ليدى معمزيات الروضية .

مسظ يييييية  ي( معمزيييييياب فيييييي215الةييييييي أجريييييييت عمييييييي )  ((Sivakumar,2019مييييييع دراسيييييية 
دراسية ) ع ييل  ،وتؾصمت إليى اميةبلكيؼ لزخيةؾى مةؾسيط ميؽ الرضيا اليؾعيفي  ،كؾ زباتؾر
الةييي أجريييت عمييي معمزييات رييياض األطفييال فييي الزييدارس الجدؾمييية  (2114 ،& عميزييات

بييإقميؼ الؾسييط وتؾصييمت إلييى أن مخييةؾى الرضييا الييؾعيفي جيياء بدرجيية مةؾسييظة . وتحةمييف 
والةيي أجرييت بياألردن عميي معمزيات الروضية وأ بةيت  ((Taleb, 2013أيرياب ميع دراسية 

مييؽ الرضيا اليؾعيفي لييدييؽ . وعميى نظيياق الدراسيات األجسبييية  أيرياب وجيؾد مخييةؾى مةؾسيط
الةييي أجريييت فييي تييايؾان عمييى معمزييات الروضيية  ( Cheng, 2011تحةمييف مييع دراسيية )

 ضلــحة الفــخ  وبــحلغ تحقــق وأوضييجت انحفيياض مخييةؾى الرضييا الييؾعيفي بذييفة عاميية .
 . األول وتػ  بؽله

ـــجى :  (ولئلجابييية عميييى الفيييرض األول ) ج ـــ  ل ـــخاق النفدـــي مختف مدـــتؽى االحت
 المعممات بالخوضة . 

تييؼ تجميييل  ،لييدى الزعمزييات بالروضيية ()االحتــخاق النفدــيولمةعييرف عمييى مخييةؾى 
 إجابات عيسة الدراسة الجالية وحخاب الزةؾسط الجخابي، واالنجراف الزعيارش، كزا يمي: 
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المتؽسطات الحداعية واالةحخافات المعيارية الستجابات المعممات  (02) لججو
 لمقياس االحتخاق النفدي (  بالخوضة عمى البعج األول ) االجهاد االةفعالي

  درجة التؽفخ االةحخاف المعياري   المتؽسط الحداعي ر ػ الفقخة

 مرتفع 1.359 3.77 1

 مرتفع 1.261 3.63 2

 مرتفع 1.191 3.76 3

 مرتفع 1.239 3.73 4

 مرتفع 1.385 3.54 5

 مةؾسط 1.441 3.32 6

 مرتفع 1.599 3.58 7

 مرتفع 3.62 المتؽسط الكمي لمبعج األول 
 

المتؽسطات الحداعية واالةحخافات المعيارية الستجابات المعممات  ( 02ججول ) 
 يلمقياس االحتخاق النفد (بالخوضة عمى البعج الثاةي ) تبمج المذاعخ

  درجة التؽفخ االةحخاف المعياري   المتؽسط الحداعي ر ػ الفقخة

 مسحفرة 1.255 2.27 1

 مسحفرة 1.988 2.59 2

 مةؾسظة 1.959 3.15 3

 مةؾسظة 1.113 2.61 4

 مسحفرة 1.9723 2.26 5

 مسحفرة 1.1172 2.27 6

 مسحفرة 1.186 2.48 7

 مسحفرة 2.52 المتؽسط الكمي لمبعج الثاةي
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المعلمات  ( 11)  ولجذ

 لمقياس االحتراق النفسي ( بالروضة علي البعذ الثالث ) تذني االنجاز الشخصي

 ر ػ
 الفقخة 

 المتؽسط
  الحداعي 

 االةحخاف
 المعياري  

 درجة
  التؽفخ 

 مرتفع  1.239 3.51 2

 مرتفع  1.186 3.49 0

 مرتفع  1.327 3.61 3

 مرتفع  1.385 3.58 4

 مرتفع  1.511 3.62 5

 مرتفع  1.636 3.98 6

 مةؾسط 1.426 3.38 7

 مرتفع 3.59 المتؽسط الكمي لمبعج الثالث  

أن درجييية االحةيييراق السفخيييي ليييدى  (22 ،21، 21اتريييح ميييؽ الثيييداول الخييياب ة )
الزةؾسيييييط العيييييام ن وكيييييا (2.52،3.59، 3.62الزعمزيييييات بالروضييييية تراوحيييييت ميييييا بييييييؽ ) 

 (أش بدرجييية مةؾسيييظة . ميييع ارتفيييا  واضيييح فيييي البعيييد األول ) اإلجيييياد االنفعيييالي (3.24)
احةييييل عمييييى مةؾسييييط  (أمييييا البعييييد التييياني ) تبمييييد الزديييياعر ،(3.62حييييأ بمييييس الزةؾسييييط ) 

وكيييان االرتفيييا  ميييرة أخيييرى ميييؽ نذييييب البعيييد  ،أش بدرجييية مسحفريييو   (2.52حخيييابي ) 
. أش أن  (3.59حييييييأ بميييييس الزةؾسييييييط )  (نثيييييياز الدحذييييييالالتاليييييأ ) تيييييدني مخيييييةؾى ا

تيييييدني مخيييييةؾى االنثييييياز  ،اإلجيييييياد االنفعيييييالي )االحةيييييراق السفخيييييي لمبعيييييديؽ األول والتاليييييأ
نةيائج  وتةفيق و درجة مسحفرة لمبعيد الحياص بةبميد الزدياعر . ،جاءت مرتفعة (الدحذي 

( معمزييياب ومعمزييية 374( الةيييي أجرييييت عميييى ) 2112 ،الحبليميييو ىييي ه الدراسييية ميييع دراسييية)
بالزدارس الجدؾمية باألردن والةي تؾصمت إلى أنيؼ يزةمكؾن مخةؾى مةؾسط ميؽ االحةيراق 

ومةؾسيط ميع تبميد الديعؾر . و تةفيق أيرياب  ،وكان مرتفعاب باإلجيياد االنفعيالي ،السفخي العام
( معمزياب بيالث ائر وأعييرت 157الةي أجرييت عميى ) (2118 ،مع دراسة ) مدي &معروف

 كزييا تةفييق مييع نةييائجالزعمزيييؽ يعييانؾن بدرجيية مةؾسييظة مييؽ االحةييراق السفخييي .  ثيييا أنائنة
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الةييييييي  (2113 ،& طدييييييظؾش 2118 ،& مييييييؾنس 2117دراسيييييية كييييييل مييييييؽ ) الديييييياعر، 
أوضييجت نةائثيزييا أن مخييةؾى االحةييراق السفخييي لمزعمزيييؽ والزعمزييات بالزرحميية األساسييية 

( الةييي تؤكييد أن عمييؼ الييسفس 2114 ،)دمحمع كزييا تةفييق ىيي ه السةيثيية ج ئييياب ميي ،كييان مةؾسييظاب 
اإليثيييابي يخييياعد األفيييراد عميييى تثسيييب اا يييار الخيييمبية لبلحةيييراق السفخيييي بذيييؾرة ج ئيييية إذا 
اسييةظا  الفييرد الؾصييؾل إلييى درجيية مييؽ الييؾعي بس ييا  ال ييؾة لديييو ون ييا  الرييعف ومييؽ  ييؼ 

ؾاجيييية م الةركيييي  عميييى اإليثابييييات الةيييي تخييياعده عميييى امةذييياص الحبيييرات الذيييادمة عسيييد
العقبيييات أو الزديييدبلت الةيييي يةعيييرض لييييا الفيييرد كعؾاميييل وقائيييية ت ميييل ميييؽ الةيييف ير الخيييمبي 

الةييي أعيييرت وجييؾد مخييةؾى  ) 2112 ،دبييابي )لمزحيياطر. وتحةمييف ىيي ه السةيثيية مييع دراسيية
الةيييي  (2113 ،مرتفيييع ميييؽ االحةيييراق السفخيييي لمزعمزييييؽ .كزيييا تحةميييف ميييع دراسييية )البلميييي

طفييييال الجدؾمييييية واألىمييييية بدييييدل عييييام ال يعييييانؾن مييييؽ ألأوضييييجت أن معمزييييات رييييياض ا
الةييي أجريييت عمييي  (2119 ،وتحةمييف أيريياب مييع نةييائج دراسيية ) نذييير ،االحةييراق السفخييي

بييياألردن وتؾصيييمت إليييى أن الزخيييةؾى العيييام لبلحةيييراق السفخيييي كيييان بدرجييية  (معمزييياب  112)
( 591) مييىالةيي أجرييت ع (Zhang, 2014 )كزيا تحةميف ميع نةيائج دراسية  ،مسحفرية

وأعيييرت السةييائج بييامةبلكيؼ ارتفييا   ،معمييؼ ومعمزيية بالذيييؽ فييي مسيياطق جبمييية فييي تييايؾان
والةيييييي  (2117 ،مخيييييةؾى االحةيييييراق السفخيييييي ليييييدييؽ . كزيييييا تحةميييييف ميييييع دراسييييية ) ع يييييدش

أوضجت ارتفيا  مخيةؾى االحةيراق السفخيي ليدى الزعمزييؽ بثيازان . وقيد ترجيع الباحتية ذليػ 
كزييا تةفييق ج ئيييا ب أيريياب  لعيسيية الةييي أجريييت عميييا الدراسييات .والظبيعية واخييةبلف الزسيياطق 

 ،ميييؽ حييييأ ترتييييب األبعييياد حييييأ حذيييل اإلجيييياد االنفعيييالي (2118 ،ميييؾنس )ميييع دراسييية
حيسزيا حذيل الةبميد الزدياعر عميى درجية مةؾسييظة .  ،تيدني مخيةؾى اإلنثياز درجية مرتفعية

صييمت إلييى وجييؾد تؾ الةييي  ((Sadegh& Khezrlou, ,2016وتةفييق أيريياب مييع دراسيية 
وترجييع الباحتيية ارتفييا   ،تييدني مخييةؾى اإلنثيياز و ،مخييةؾيات مرتفعيية مييؽ اإلجييياد االنفعييالي

اإلجياد االنفعالي لمزعمزات بالروضة قد يديؾن نةيثية تعاميل الزعمزيات ميع األطفيال طيؾال 
باإلضيييافة إليييى الةعاميييل ميييع األمييييات واابييياء بذيييفة عامييية مزيييا يثعمييييؽ  ،الييييؾم الدراسيييي

رحميية مييؽ اإلجييياد االنفعييالي الزرتفييع الةييي تييؤ ر عمييى إنثييازىؽ لمعزييل مزييا أدى لزيذييمؽ 
باإلضييافة إلييى أن األدوار الةييي ت ييؾم بيييا معمزيية ،أيريياب إلييى ارتفييا  مخييةؾى الةييدني لئلنثاز
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الروضييية فإنييييا ليخيييت معمزييية فذيييل فجخيييب كبييياقي الزعمزيييات وإنزيييا تةعيييدد أدوارىيييا داخيييل 
فيية بيييا والةييي ت ييع عمييي عات يييا مزييا يييؤدش إلحخاسيييا دمالروضيية مزييا ي يييد مييؽ الزيييام الز

بيياالحةراق السفخييي وعييدم قييدرتيا عمييي اسييةيفاء وإنثيياز الزيييام الزظمؾ يية مسيييا وتسفييي ىا فييي 
الؾقييييت الزجييييدد . وتييييرى الباحتيييية أن االحةييييراق السفخييييي رةييييؼ اخييييةبلف العيسييييات بالدراسييييات 

االبةييييدائي،  –مفيييية ) الروضيييية حةالخيييياب ة بيييييؽ الزعمزيييييؽ والزعمزييييات بالزراحييييل العزرييييية الز
إال أنيييؼ جزيعيياب اتف ييؾا عمييى وجييؾد احةييراق نفخييي لييدى الزعمييؼ وإن  (والثامعيية أيريياب  التييانؾش 

مزييا يييدل عمييى أن ىيي ه الزيسيية رةييؼ  (ومةؾسييط ومييسحفض ،مرتفييع)اخةمفييت درجةييو مييا بيييؽ :
 ،ق وسيييييرعة الجيييييياة العذيييييرية الةيييييي تخيييييير بخيييييرعة البييييير  ،الةظيييييؾرات الةكسؾلؾجيييييية الجديتييييية

زيييييادة اإلجييييياد االنفعييييالي  الةيييي أدت إلييييى اإلسيييييام فيييي والةكسؾلؾجييييا الزةثييييددة والزةبلح يييية
كزييا ترجييع الباحتيية ذلييػ لظبيعيية واخييةبلف الزثةزعييات والبيايية  واالحةييراق السفخييي لمزعمزييات

لييدى  مخييةؾى االحةييراق السفخييي مةؾسييطأن  الةييي أجريييت فييييا الدراسييات . اترييح مزييا سييبق
 م قبؾل الفرض األول ج ئياب لعدم تج  و .عدالزعمزات بالروضة 

ــاةي ــخض الث ــى الف ــة عم ــة  لإلجاب ــة ارتباطي ــه " تؽجــج عق  ــى أة ــنص عم ــحي ي وال
دالـة إحرـا يا عـيؼ متؽسـط درجـات المعممـات بالخوضـة عمـى مقيـاس رأس المـال  مؽجبة

والخةبيار صيجة ىي ا الفيرض تيؼ  النفدي ومتؽسط درجاتهؼ عمـى مقيـاس الخضـا الـؽظيفي
مل االرتبا  لبيرسؾن بييؽ درجيات الزعمزيات بالروضية عميى مقيياس رأس الزيال عاحخاب م
 ودرجاتيؽ عمي مقياس الرضا الؾعيفي كزا يمي : ،السفخي

( يؽضح معامقت االرتباط عيؼ متؽسط درجات المعممات بالخوضة عمى 03ججول )
 مقياس رأس المال النفدي ومتؽسط درجاتهؼ عمى مقياس والخضا الؽظيفي

 مال النفدي الرأس 
 الجرجة الكمية المخوةة األمل التفاؤل الكفاءة الحاتية

 الخضا الؽظيفي 

الحـــــــــــؽافد  المحـــــــــــؽر األول
 الماد ة والخواتب

1.221** 1.274** 1.321** 1.251** 1.213* 

المحـؽر الثـاةي عيئـة وطبيعــة 
 العمل

1.271** 1.242** 1.248** 1.239** 1.254** 
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  2**2.22دالة عنج مدتؽى   &    *2.25دالة عنج مدتؽي. 
( أن معييييامبلت االرتبييييا  داليييية احذييييائيا عسييييد مخييييةؾى 23يةرييييح مييييؽ جييييدول )

ميييى وجيييؾد عبلقييية ارتباطيييية مؾجبييية بييييؽ رأس الزيييال السفخيييي ل ع( مزيييا ييييد1.11، 1.15)
والرضييا الييؾعيفي بفبعيياده والدرجيية الكمييية لييدى الزعمزييات  ،بفبعيياده األر عيية والدرجيية الكمييية

 ,Rabenuوتةفيق ىي ه السةيثية ميع دراسية بالروضة . وى ا يعسيي قبيؾل الفيرض وتج  يو. 
إيثيابي ميع الرضيا اليؾعيفي دل أن رأس الزيال السفخيي ييرتبط بدي الةي أوضجت ((2017

وييييرتبط بديييدل سيييمبي ميييع اإلرىييياق وال ميييق .كزيييا تةفيييق ىييي ه السةيثييية ميييع  ،وأداء الزؾعيييف
 &Alessandri,2015 & Bergheim, 2015 & Tuzun, 2018)دراسات كل مؽ 

Kong , 2018)  الةييي أ بةييت وجييؾد عبلقيية ارتباطييية ايثابييية داليية احذييائياب بيييؽ رأس
 , Avey, 2011& Li )ؾعيفي . كزا اتف ت مع دراسية كيل ميؽ ال الزال السفخي والرضا

الةي أجريت عميى الزيؾعفيؽ وأعييرت أيرياب وجيؾد عبلقية دالية إيثابيية بييؽ رأس  (2018
الةيي كديفت عيؽ  ((Salam, 2017الزال السفخي واألداء الؾعيفي . و اتف ت مع دراسة 

ألعريياء ىيايية الةييدريس  يفيوجييؾد عبلقيية إيثابييية بيييؽ رأس الزييال السفخييي والرضييا الييؾع
الةيي وجيدت عبلقية  (Kaplen , 2013 )وتةفق ج ئياب ميع دراسية  ،بالثامعات الةايبلندية

وعييدم وجييؾد عبلقيية داليية  ،إيثابيية داليية بيييؽ كييل ميؽ الزرونيية والةفيياؤل مييع الرضييا اليؾعيفي
 وتةفييييق ج ئيييييا ب  ،مييييع الرضييييا الييييؾعيفي (األمييييل ،إحذييييائيا بيييييؽ بعييييدش ) الكفيييياءة ال اتييييية

ميييع دراسيييةأيرييي ( معمزيييا فيييي البؾسيييسة 215والةيييي أجرييييت عميييي )  (Ocak,2016 )ا ب

تي  ــــــاالمحــــــؽر الثالــــــث عق
 بالدمقء ورؤساء العمل

1.749** 1.313** 1.294** 1.231** 1.344** 

المحــــــــؽر الخابــــــــ  التنميــــــــة 
 المهنية لممعممات بالخوضة

1.478** 1.318** 1.227** 1.262** 1.681** 

ـــــؽا ح  المحـــــؽر الخـــــامذ الم
 والدياسات واألةعمة 

1.384** 1.241** 1.298** 1.274** 1.217* 

ة كاةـــــالم المحـــــؽر الدـــــادس
 االجتماعية وتقجيخ المجتم  

1.315* 1.426** 1.274** 1.741** 873** 

 **1.662 **1.262 **1.343 **1.338 **1.817 الجرجة الكمية
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ذو عبلقية إيثابيية بالرضيا اليؾعيفي .  (وأعيرت أن الةفاؤل )أحد أبعاد رأس الزال السفخي
كزييا تةفييق ج ئييياب مييع العديييد مييؽ الدراسييات الةييي أوضييجت أىزييية تييد يؼ الةييف ير اإليثييابي 

وجييؾد عبلقية ارتباطيية بييؽ الكفيياءة  اليؾعيفي، وأعييرتضيا لمكفياءة ال اتيية لمزعميؼ عمييى الر 
والرضيا اليؾعيفي لمزعميؼ كزيا فيي دراسيات كيل ميؽ  (ال اتية ) أحد أبعاد رأس الزال السفخي

( Zakariya,,2020& Kasalak, 2020&Kalkan,2020& Zhen,,2020& 
Sokmen,2019 Renbarger,2019& Alford, 2018 & Turkoglu 

&Cansoy, 2017&Buluc, 2015)   ( : كزيييا اتف يييت أيرييياب ميييع دراسييية كيييل ميييؽ
Karabiyik., & Korumaz., , 2014 ) ( 83الةييي أجريييت عمييى)   معمزيياب بييالفرو

 ،الزحةمفة لمزدارس بفنو تؾجد عبلقة إيثابيية بييؽ الكفياءة ال اتيية ومخيةؾى الرضيا اليؾعيفي
رسييية مد (33معمزييياب فيييي )(321الةيييي أجرييييت عميييى ) ( (Demir , 2020و دراسييية 
 ،أنيييييييو كمزيييييييا زادت الكفييييييياءة ال اتيييييييية لمزعمزييييييييؽ زاد الرضيييييييا اليييييييؾعيفي ليييييييدييؼ وأعييييييييرت
بيييؽ الرضييا الييؾعيفي  وجييؾد عبلقيية إيثابييية الةييي أعيييرت ((Kalkan , ,2020ودراسيية

( مؾعفييياب 388( الةيييي أجرييييت عميييي عيسييية ) Ren, 2017ودراسييية ) ،والكفييياءة ال اتيييية
ذو عبلقييية إيثابيييية بالرضيييا اليييؾعيفي   اتييييةال بالذييييؽ وتؾصيييمت السةيييائج إليييى أن الكفييياءة

 ,Granziera. & Perera )مع دراسية  كزا تةفق ى ه السةائج أيراب  ،بالذيؽلمزؾعفيؽ 
الةي أكدت أن الرضا اليؾعيفي لمزعميؼ مرتبظياب إرتباطياب ايثابيياب بالكفياءة ال اتيية )   (2019

تزدسييو مييؽ القيييام بزياراتييو  فييردحيييأ أن الكفيياءة ال اتييية لم (أحييد أبعيياد رأس الزييال السفخييي
عمييى أكزييل وجييو مزييا يثعمييو قييادراب عمييى العزييل فييي عييل أش عقبييات أو ضييغؾ  و ييعؾره 

 ,Richards., 2019) & )( Shukla& Singhكزيا أكيدت دراسية  ،بالرضيا اليؾعيفي
عميييي أىزيييية العبلقيييات اإليثابيييية لمزعميييؼ فيييي بياييية العزيييل لدييييو مزيييا ييييؤدش إليييى  (2013

الةييي أجريييت  ((Blackburn, 2008واتف ييت معيييا دراسيية  ،يفيلييؾعإحخاسييو بالرضييا ا
معمزاب بؾالية بفمريدا لفجإل العبلقة بيؽ الرضيا اليؾعيفي والكفياءة ال اتيية  ( 81)عمى عدد

مييع نةييائج  اتف ييت أيريياب حييأ وجييدت بيييسيؼ عبلقيية ايثابييية مرتفعيية . عييبلوة عمييى مييا سييبق 
لةعييرف عمييى العبلقيية بيييؽ ت االةييي ىييدف ((Bargsted, & Yeves, , 2019دراسيية 

وتؾصييمت إلييى  (353والرضييا اليؾعيفي وتكؾنييت عيسية الدراسيية ميؽ ) الكفياءة ال اتييية لمزعميؼ
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يييؤ ر ايثابييياب عمييي الرضييا  (أن زيييادة الييةجدؼ وادراك ال ييؾى الداخمييية ) متييل الكفيياءة ال اتييية
ميى الةيي أجرييت ع  (.(Cimen, & Ozgan,2018الؾعيفي لمزعميؼ . وتةفيق ميع دراسية 

الزعمزيؽ بةركيا وأكدت أن مؽ أىؼ العؾامل الةي ت يد رأس الزال السفخي لمزعمزييؽ ميا يميي 
: العؾامييل الزساسيييبة لمزسيياخ الزدرسيييي والةيييي تةذييل اليييدعؼ والةعيياون والةؾاصيييل والغيييروف 

والحبيييرات اإليثابيييية  ،تديييثيع أوليييياء األميييؾر لمزعمزييييؽ الفي يقيييية الزبلئزييية باإلضيييافة إليييى
البياة الزجيظة بالزعمزيات فيي الروضية ذو أىزيية كبييره فيي اميةبلك رأس أن الزدةخبة أش 

الزييال اإليثييابي واليي ش بييدوره يييؤ ر عمييى درجيية الرضييا الييؾعيفي لمزعمزيييؽ و تحةمييف مييع 
الةيي أعييرت عيدم وجيؾد عبلقية  (Islam , 2018 & Reilly, 2014 )دراسية كيل ميؽ

 وتعـــدو الباحثـــة (س الزيييال السفخييييرأ بييييؽ الرضيييا اليييؾعيفي والكفييياءة ال اتيييية ) أحيييد أبعييياد
الةيي  (Luthans et. al, 2007,2015 )تفخيير ىي ه السةيثية فيي ضيؾء األطير السغريية

أكيدت أن األفيراد ذوش رأس الزييال السفخيي الزرتفييع يةخيزؾن ب يؾة اإلرادة وال ييدرة عميى إيثيياد 
زخيية بل بالوذو تؾقعييات ايثابييية  (حمييؾل محةمفيية لثزيييع الزدييدبلت الةييي تييؾاجييؼ ) األمييل

ولييدييؼ أيريياب مرونيية فييي الةكيييف مييع  ،(والجييياة العزمييية والةعامييل مييع ااخييريؽ ) الةفيياؤل
مزا يعسيي أنيو كمزيا زاد رأس الزيال السفخيي  ،كافة األمؾر والزددبلت والرغؾ  في العزل

تمييػ السةيثيية أيرييا  لمزعمزييات كمزييا زاد لييدييؽ الرضييا الييؾعيفي . كزييا تعيي و الباحتيية أيريياب 
 ،والةفييياؤل ،بلك الزعمزيييات بالروضييية ليييي ه الزييييارات الةيييي تةزتيييل فيييي األميييلاميييةإليييى أن 

والةيييي تثعميييييؽ يديييعرن باتثيييياه  (والزرونييية ) أبعيييياد رأس الزيييال السفخييييي ،والكفييياءة ال اتييييية
ويدييييعرن بإ ييييراقو أمييييل وتفيييياؤل مزييييا ي يييييد مييييؽ  ،ايثييييابي نجييييؾ أنفخيييييؽ ونجييييؾ ااخييييريؽ

ؾ العزل، وتجزل جزيع الذيعاب والزديدبلت نج والدافعية والجزاس ،اتثاىاتيؽ االيثابية
باإلضيافة إليى طبيعية  ،وى ا بدوره يؤدش إلى الدعؾر بالرضا اليؾعيفي ،الساتثة عؽ العزل

 واالسيةزةا  مزيا ي ييد ميؽ قيدرتيؽ الفائ ية عزميؽ مع األطفال بالروضة الةيي تةخيؼ بالجيب
كافية الزديدبلت الةيي  ميع وتعيامميؽ بزرونية ،عمى الةكيف والةفقمؼ مع بياة وطبيعة العزل

عييييبلوة عمييييى   ييييةيؽ بفنفخيييييؽ و  ييييدراتيؽ مييييع بييييأ روح األمييييل  ،تعةييييرييؼ داخييييل الروضيييية
والةفيياؤل لييدش األطفييال مييؽ خييبلل ىيي ه الزيسيية الزجببيية إلييى نفؾسيييؽ جعمييةيؽ يةييفقمزؽ مييع 

عميى العزيل تجيت أش عيروف  ال مبلء والرؤساء والزدرفيؽ ميع ازديياد دافعييةيؽ وقيدراتيؽ
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مزيييا جعمييييؽ يديييعرن بالرضيييا عيييؽ الؾعيفييية بغيييض السغييير عيييؽ رفرييييؽ  سييييةضييياةظة مي
ليي ا ارتييبط ارتفييا  مخييةؾى رأس الزييال السفخييي لييدى عيسيية الدراسيية الجالييية  ،لييبعض األمييؾر

بالرضيييا اليييؾعيفي ليييدييؽ، أش أنيييو كمزيييا زاد رصييييد الزعمزيييات بالروضييية ميييؽ رأس الزيييال 
   . وتػ  بؽلهالفرض التاني  صجةو  لػ تج ق  ،السفخي ارتفع  عؾرىؽ بالرضا الؾعيفي 

 لإلجابة عمى الفـخض الثالـث والـحي يـنص عمـى أةـه " تؽجـج عق ـة ارتباطيـة سـالبة دالـة
إحذييييائيا بيييييؽ مةؾسييييط درجييييات الزعمزييييات بالروضيييية عمييييى مقييييياس رأس الزييييال ومةؾسييييط 

 ق درجاتيؽ عمي مقياس االحةراق السفخي
رسييؾن بيييؽ درجييات الزعمزييات لبيوالخةبييار صييجة ىيي ا الفييرض تييؼ حخيياب معامييل االرتبييا  

كزييا  ودرجيياتيؽ عمييي مقييياس االحةييراق السفخييي ،بالروضيية عمييى مقييياس رأس الزييال السفخييي
 يمي 

معامقت االرتباط عيؼ متؽسط درجات المعممات بالخوضة عمى مقياس  ( 04 ججول )
 " رأس المال ومتؽسط درجاتهؼ عمي مقياس االحتخاق النفدي

 ،( وجييؾد عبلقيية ارتباطيية سييالبة بييؽ رأس الزييال السفخييي24اتريح مييؽ الثيدول ) 
واالحةييراق السفخييي لييدى الزعمزييات بالروضيية أش أنييو كمزييا انحفييض الرصيييد فييي رأس الزييال 

نةيائج دراسية وتةفيق ىي ه السةيثية ميع  ،زاد وارتفع االحةراق السفخي والعدس صيجيح ،السفخي
Caglar & Yahya, 2018))  الةيي أعييرت وجيؾد عبلقية سيمبية بييؽ رأس الزيال السفخيي

الةييي أجريييت عمييى  (Moyer, 2017 )واالحةييراق السفخييي . كزييا تةفييق أيريياب مييع دراسيية

 االحتخاق النفدي
تجةي  تبمج المذاعخ ةفعالياال االجهاد 

 الجرجة الكمية االةجا 
 رأس المال النفدي

 1.177- 1.115- 1.219- 1.117- الكفاءة الحاتية

 1.131- 1.112- 1.121- 1.1125- التفاؤل

 1.277- 1.159- 1.222- 1.147- األمل

 1.126- 1.125- 1.189- 1.138- المخوةة

 1.117- 1.179- 1.213- 1.136- الجرجة الكمية
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أعراء ىياة الةدريس بالثامعة وتؾصمت إلى وجؾد عبلقة ارتباطيية سيالبة بييؽ رأس الزيال 
 (اإلنثييياز الدحذييييي ،دحذييييةال انيييياك ،السفخيييي واالحةيييراق السفخيييي ) اإلنيييياك العييياطفي

الةيي أجرييت عميى الزعمزييؽ والزعمزيات وأكيدت  ((Wang ,2015وتةفيق أيرياب ميع دراسية 
 ،والةفياؤل ،واألميل ،أن رأس الزال السفخي وال ش يةكؾن مؽ األبعاد الةاليية ) الكفياءة ال اتيية

عمزييؽ ) أحيد الزمرتبط ارتباطاب سمبياب باإلرىاق وانحفاض اإلنثاز الدحذي ليدى  (والزرونة
الةيي تؾصيمت إليى وجيؾد  ) (Kim, 2020دراسية  وتةفيق أيرياب ميع أبعاد االحةراق السفخي(

رأس الزيييال السفخيييي وضيييغؾ  العزيييل واالحةيييراق السفخيييي ليييدى  عبلقييية ارتباطيييية سيييالبة بييييؽ
 & Rehman , 2017الززرضييات السفخييييؽ بدؾريييا . وتةفييق مييع دراسيية كييل مييؽ : 

Kaya. 2018) )  ن رأس الزيييال السفخيييي يةؾسيييط العبلقييية بييييؽ االحةيييراق ت أالةيييي أعيييير
الةي أكيدت أن رأس الزيال السفخيي  (Virga , 2020 )و دراسة  ،ومخةؾى األداء  ،السفخي

الةي أعييرت وجيؾد  (Rad, 2017 )ودراسة لو دور وقائي ضد اإلرىاق واالحةراق السفخي
خييي وتةفييق مييع نةييائج دراسيية لسفعبلقيية ارتباطييية سييمبية بيييؽ رأس الزييال السفخييي واالحةييراق ا

(Herman , 2018)  الةيي أعييرت أن الكفياءة ال اتيية لمزعميؼ ت ميل ميؽ االحةيراق السفخيي
الةيي أجرييت بةركييا عميي ميديرش الزيدارس  (Ozer, 2013 )دراسية  تةفيق ج ئيياب ميع كزيا

ال أحيييد أبعييياد رأس الزييي )االبةدائيييية والةيييي أكيييدت وجيييؾد عبلقييية سيييالبة بييييؽ الكفييياءة ال اتيييية
وتعييي و الباحتييية ىييي ه السةيثييية بفنيييو فيييي حالييية انحفييياض رأس  واالحةيييراق السفخيييي . (السفخيييي

وانحفيياض الكفيياءة  الزييال السفخييي لمزعمزييات بالروضيية وعييدم امييةبلكيؽ لمةؾقعييات االيثابييية،
وعييدم ال ييدرة  ،ال اتييية لييدييؽ ي يييد ذلييػ مييؽ الدييعؾر بييالس إل تثيياه أنفخيييؽ وتثيياه ااخييريؽ

اةظة والزدييدبلت والرييغؾطات داخييل الروضيية بةفيياؤل أو بريييق الرييعمييى رؤييية الزؾاقييف 
ميييؽ األميييل مزيييا ي ييييد ميييؽ سيييؾء الجالييية السفخيييية ليييدييؽ تثييياه أنفخييييؽ وتثييياه ااخيييريؽ مزيييا 

واإلحخياس باإلجيياد االنفعيالي وقمية الدافعيية مزيا  ،يثعميؽ ي عؽ فريخو لمةبمد في الزداعر
دييؽ. ويةفق ذلػ ميع األطير السغريية الةيي ي لي يد مؽ تدني االنثاز وزيادة االحةراق السفخ

 -أوضجت أن مؽ أىيؼ الزعؾقيات ليدى الزعمزيات بذيفة عامية ا معمزيات الروضية خاصية
الةي يزدؽ أن يةعرضؽ ليا بالروضة ىؾ امةبلكيؽ االتثاىات الخيمبية نجيؾ أنفخييؽ ونجيؾ 

الةبميييد فيييي ر بوي ييييدىؽ ميييؽ الديييعؾ  ،ليييدييؽ والدافعيييية ،ااخيييريؽ مزيييا ي ميييل الكفييياءة ال اتيييية
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الزديياعر واالجييياد ال أقييل مثيييؾد أو مؾقييف والدييعؾر بالفدييل الزخييةزر وعييدم ال ييدرة عمييى 
أمييا إذا  العظياء أو الةعاميل ميع ااخيريؽ داخيل الروضية مزيا ييؤدش إليى االحةيراق السفخيي .

والدعؾر باألمل والةفاؤل مزا ي يد قدراتيؽ عمى االنثياز وتفييؼ  ،امةمكؽ الةؾقعات االيثابية
عرىؽ ومدياعر ااخيريؽ مزيا ي ييد رصييدىؽ ميؽ رأس الزيال السفخيي وي ميل أو يثسيبيؽ مدا

اإلحخاس بياالحةراق السفخيي . اتريح مزيا سيبق أن رأس الزيال السفخيي ليو دور كبيير عميى 
أش أنو كمزا زاد رأس الزيال السفخيي انحفيض االحةيراق  انحفاض أو ارتفا  االحةراق السفخي

 وبحلغ تحقق الفخض الثالث وتػ  بؽله ..  عدس صجيحوال السفخي لمزعمزات بالروضة

تؾجييد فييروق ذات دالليية  قوالــحي يــنص عمــى أةــه "  لإلجابــة عمــى الفــخض الخابــ 
لييدى  (االحةييراق السفخييي -الرضييا الييؾعيفي  - رأس الزييال السفخييي إحذييائية فييي درجيية )

 لعمزي( ل االزؤى -الزةغيرات الةالية )عدد سسؾات الحبرة ترجع إلى معمزات الروضة

  ليييبعض  تؾجيييد فيييروق دالييية فيييي درجييية رأس الزيييال السفخيييي لزعمزيييات الروضييية تبعييياب
 . (الزؤىل العمزي ،الزةغيرات الديزؾجرافية ) سسؾات الحبرة

  ــخ ــًا لمتاي ــخة ) أ ــل مــؼ  وفق ــخ مــؼ  ،ســنؽات 22ســنؽات الخب  (ســنؽات 22أكث
 In) ةيؽ )ة ملعيسةييؽ مخي (( T testتؼ إجراء اخةبار  ولمتحقق مؼ هحه الفخضية
depended Samples  : وكانت السةائج كزا يمي 

مدتؽى داللة الفخوق في درجة رأس المال النفدي تبعًا لمتايخ الخبخة  ( 05 ججول )
 لمعممات الخوضة

 ن سنؽات الخبخة رأس المال النفدي
المتؽسط 
 الحداعي

االةحخاف 
 قيمة ت المعياري 

مدتؽى 
 الجاللة

 الكفاءة الحاتية
غيخ  1.137 6.52 25.758 62 سسؾات  11 أقل مؽ

 6.811 25.583 48 سسؾات  11أكتر مؽ  دالة

 التفاؤل

غيخ  1.216 6.478 25.354 62 سسؾات  11أقل مؽ 
 دالة

 6.538 25.625 48 سسؾات  11أكتر مؽ 
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المتؽسط  ن سنؽات الخبخة رأس المال النفدي
 الحداعي

االةحخاف 
مدتؽى  قيمة ت المعياري 

 الجاللة

 األمل
غيخ  1.481 4.469 28.54 62 سسؾات  11أقل مؽ 

 4.554 28.91 48 سسؾات  11أكتر مؽ  دالة

غيخ  1.239 6.531 25.626 62 سسؾات  11أقل مؽ  المخوةة
 6.911 25.935 48 سسؾات  11أكتر مؽ   دالة

 الجرجة الكمية
غيخ  1.253 1.199 115.287 62 سسؾات  11أقل مؽ 

 2.25 116.153 48 سسؾات  11أكتر مؽ  دالة

فيييي رأس الزيييال  ياب اتريييح ميييؽ الثيييدول الخيييابق أنيييو ال يؾجيييد فيييروق دالييية إحذيييائ
وتةفيييق ىييي ه السةيثييية ميييع  ،السفخيييي ليييدى معمزيييات الروضييية ترجيييع الخيييةبلف سيييسؾات الحبيييرة

( الةييي أعيييرت عييدم وجييؾد فييروق داليية فييي أبعيياد رأس الزييال Cheung 2011,دراسيية ) 
 , Wang  وتحةميف ميع دراسية كيل ميؽ ،السفخيي بييؽ الزعمزييؽ األكتير خبيرة واألقيل خبيرة

2014 & Lee, 2017 ) ) لةيي أوضيجت أن زييادة سيسؾات الحبيرة لمزعميؼ ت ييد ميؽ رأس ا
وتعيي ى الباحتيية ذلييػ فييي أن امييةبلك الزعمزييات لرصيييد مرتفييع مييؽ رأس الزييال  ،الزييال لديييو

السفخييي يخييةزر معيييؼ مييدى الجييياة مزييا ي يييدىؼ مييؽ الةؾقعييات االيثابييية والةفيياؤل والزرونيية 
 ألكتر . و  لػ لؼ يةج ق الفرض .وابالعزل واتفق كل مؽ الزعمزات ذوات الحبرة األقل 

 ماجدـتيخ -دراسـات عميـا " دعمـؽم تخبـؽي  ،متايخ المؤهل العممي) بكـالؽريؽس–
 In لعيسةييؽ مخية مةيؽ T.Testىي ه الفرضيية تيؼ إجيراء اخةبيار  ولمتحقـق(دكتؽراه

depended Samples وكانت السةائج كزا يمي   



 الرحمن علي دمحمد/ عال عبذ  رأس المال النفسي وعالقته بالرضا الوظيفي، 

 فسي لذى المعلمات بالروضةالن االحتراق 

 )في ضوء بعض المتغيرات(    
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ل النفدي تبعًا لمتايخ المؤهل امدتؽى داللة الفخوق في درجة رأس الم (06ججول )
 العممي لمعممات الخوضة .

رأس المال 
المتؽسط  ن المؤهل العممي النفدي

 الحداعي
االةحخاف 
مدتؽى  قيمة ت المعياري 

 الجاللة
الكفــــــــــــــــــاءة 

 الحاتية 
 ةير دالة  1.161 5.33 23.41 75 بدالؾريؾس

–ماجخيةير -دبمؾم تر يؾش 
 دكةؾراه.

35 23.22 6.24 

 ةير دالة  1.117 6.42 25.48 75 بدالؾريؾس لالتفاؤ
–ماجخيةير -دبمؾم تر يؾش 

 دكةؾراه.
35 25.45 6.67 

 ةير دالة  1.364 6.78 25.96 75 بدالؾريؾس األمل 
–ماجخيةير -دبمؾم تر يؾش 

 دكةؾراه.
35 25.45 6.67 

 ةير دالة  1.229 4.19 28.693 75 بدالؾريؾس المخوةة 
–خيةير جما-دبمؾم تر يؾش 

 دكةؾراه.
35 28.88 3.88 

الجرجـــــــــــــــــــة 
 الكمية 

 ةير دالة  1.364 15.19 113.543 75 بدالؾريؾس
–ماجخيةير -دبمؾم تر يؾش 

 دكةؾراه.
35 113.128 16.61 

 (1.15عسد مخةؾى ) اترح مؽ الثدول الخابق أنو ال يؾجد فروق دالة إحذائياب 
الدرجة الكمية لرأس الزال السفخي. وتع و و لزةغير الزؤىل العمزي في جزيع األبعاد  تع ى 

الباحتة عدم وجؾد اخةبلف وف اب لمزؤىل العمزي مزا يدل عمى أن الزعمزات البلتي يعزمؽ 
مع األطفال بالروضة والزةحذذات في مثال الظفؾلة بذفة عامة يةخزؽ بال درة عمى 

طفال ألمعرفة طبيعة ا اإللزام بفكبر قدر مؽ الزعمؾمات الةي تخاعدىؽ عمي
وحالةيؼ السفخية و ساء عمي ذلػ كيإية الةعامل معيؼ وال  ،ومراحل نزؾىؼ ،وخذائذيؼ

يحةمفؽ في ذلػ وف اب لمزؤىل الجاصبلت عمييؽ فالثزيع تفاعميؽ مع األطفال داخل 
. الروضة يداد يدؾن مةدابياب .و  لػ لؼ يةج ق الفرض  الرابع ج ئيا ب
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  وف ييياب ليييبعض  عيفي لزعمزيييات الروضيييةؾ ق تؾجيييد فيييروق دالييية فيييي درجييية الرضيييا الييي
. ولمةج ييق مييؽ ىيي ه  (الزؤىييل العمزييي  –الزةغيييرات الديزؾجرافييية ) سييسؾات الحبييرة 

 In depended لعيسةيييؽ مخيية مةيؽ ( (T. Testالفرضييية تييؼ إجييراء اخةبييار 
Samples كانت السةائج كزا يمي 

تايخ الخبخة ممدتؽى داللة الفخوق في درجة الخضا الؽظيفي تبعًا ل (07ججول )
 لمعممات الخوضة

 ن سنؽات الخبخة الخضا الؽظيفي
المتؽسط 
 الحداعي

االةحخاف 
 قيمة ت المعياري 

مدتؽى 
 الجاللة

الحــــــــؽافد  المحــــــــؽر األول
 الماد ة والخواتب

 ةير دالة 1.381 3.554 28.541 62 سسؾات  11أقل مؽ 
 11أكتيييييييييييييييير مييييييييييييييييؽ 

 سسؾات 
48 28.919 4.469 

 المحــــــــؽر الثــــــــاةي عيئــــــــة
 وطبيعة العمل

 دالة 1.627 5.88 26.875 62 سسؾات  11أقل مؽ 
 11أكتيييييييييييييييير مييييييييييييييييؽ 

 سسؾات 
48 27.629 6.52 

المحــــؽر الثالــــث عق ــــاتي 
 بالدمقء ورؤساء العمل

 دالة 1.912 6.523 28.7511 62 سسؾات  11أقل مؽ 
 11أكتيييييييييييييييير مييييييييييييييييؽ 

 سسؾات 
48 29.9355 7.157 

المحــــــؽر الخابــــــ  التنميــــــة 
عممــــــــــــــات مالمهنيــــــــــــــة لم

 بالخوضة

 1.856 5.629 22.833 62 سسؾات  11أقل مؽ 
 

 دالة

 11أكتيييييييييييييييير مييييييييييييييييؽ 
 سسؾات 

 23.758 5.619 

ـــؽا ح  المحـــؽر الخـــامذ الم
 والدياسات واألةعمة 

 

 دالة 1.596 4.16 23.791 48 سسؾات  11أقل مؽ 
 11أكتيييييييييييييييير مييييييييييييييييؽ 

 سسؾات 
 24.225 3.98 

المكاةـــة  المحـــؽر الدـــادس
خ ياالجتماعيــــــــــــة وتقــــــــــــج

 المجتم 
 

 دالة 1.962 6.538 25.62  سسؾات  11أقل مؽ 

 11أكتيييييييييييييييير مييييييييييييييييؽ 
 سسؾات 

 28.35 7.478 

 دالة 1.969 17.16 156.41 62 سسؾات  11أقل مؽ  الجرجة الكمية
 11أكتيييييييييييييييير مييييييييييييييييؽ 

 سسؾات 
48 162.81 19.81 



 الرحمن علي دمحمد/ عال عبذ  رأس المال النفسي وعالقته بالرضا الوظيفي، 

 فسي لذى المعلمات بالروضةالن االحتراق 

 )في ضوء بعض المتغيرات(    
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 اترح مؽ الثدول الخابق أنو يؾجد فروق دالة إحذائياب في الرضيا اليؾعيفي ليدى
معمزييات الروضيية تعيي ى لزةغييير سييسؾات الحبييرة . حيييأ تدييير البيانييات الييؾاردة بالثييدول أن 

( و ليي وش الحبييرة 162.81بمييس ) (سييسؾات 11الزةؾسييط الجخييابي ليي وات الحبييرة أكتيير مييؽ )
( مزييا يدييير إلييى أن الفييروق لذييالح األكتيير خبييرة . 156.41بمييس ) (سييسؾات 11أقييل مييؽ )

والةييي أجريييت عمييي  (2114 ،عميزييات ،مييؽ : ) ع يييل لوتةفييق ىيي ه السةيثيية مييع دراسيية كيي
معمزات رياض األطفال بيإقميؼ الؾسيط لمةعيرف عميى الرضيا اليؾعيفي ليدييؽ . وتحةميف ميع 

والةي أجرييت عميى معمزيات الروضية بززمكية البجيريؽ  (2119دراسة ) الديراوش وآخرون، 
( 2111 ،أل ي رالمةعرف عمى مخةؾى الرضيا اليؾعيفي ليدييؽ . ودراسية ) أبيؾ مذيظفى& 

وتع و الباحتية وجيؾد (Sivakumar,2019 )ودراسة ،الةي أجريت عمي الزعمزيؽ بفمخظيؽ
الفيييروق لذيييالح األكتييير خبيييره حييييأ أن الحبيييرة الظؾيمييية لمزعمزيييات وتيييفقمزيؽ ميييع األطفيييال 

والةزيييي  والزدانييية فيييي  ،بالروضييية و يييي ه الؾعيفييية الةيييي سيييعيؽ لةج ييييق ذواتييييؽ ميييؽ خبللييييا
نيية بزييؽ ىييؽ أقييل خبييره مييازلؽ يسغييرن إلييى ىيي ه الزيسيية بفنييو يؾجييد األفرييل ر الزثةزييع بالز ا

مسيا وةير مخية ريؽ فيي الب ياء والعظياء واالسية رار كزيا يبلحيأ ارتفيا  مخيةؾى ذوش الحبيرة 
باإلضيافة  ،وتيفقمزيؽ ميع بياية وطبيعية العزيل ،األكتر في عبلقاتيؽ مع الي مبلء والرؤسياء 

دانة الزيسية وااللة ام بالمؾائح عيؽ ذوش الحبيرة األقيل أش أن زإلى الةسزية الزيسية لدييؽ و ال
الحبرة لمزعمزيات بزيرور الخيسؾات قاميت بت يل ميياراتيؽ فيي الةعاميل ميع األطفيال بالروضية 
واليييي ميبلت والرؤسيييياء وأولييييياء أمييييؾرىؽ باإلضييييافة إلييييى االلةيييي ام باألنغزيييية والمييييؾائح وتسزييييية 

 ج ئياب .  الرابع ضمياراتيؽ الزيسية . و  لػ تؼ قبؾل الفر 
 ماجدـتيخ -دراسـات عميـا " دعمـؽم تخبـؽي  ،متايخ المؤهل العممي) بكـالؽريؽس–

 لعيسةييؽ مخية مةيؽ  T.Testولمةج ق مؽ ى ه الفرضية تيؼ اجيراء واخةبيار (دكتؽراه
In depended Samples  : وكانت السةائج كزا يمي 
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تبعًا لمتايخ المؤهل العممي ي مدتؽى داللة الفخوق في درجة الخضا الؽظيف (08ججول )
 لمعممات الخوضة

المتؽسط  ن المؤهل العممي الخضا الؽظيفي
 الحداعي

االةحخاف 
 المعياري 

مدتؽى  قيمة ت
 الجاللة

الحـــــــــــؽافد  المحـــــــــــؽر األول
 الماد ة والخواتب

 ةير دالة 1.117 4.19 28.75 75 بدالؾريؾس
-دبمييييييييييييييييؾم تر ييييييييييييييييؾش 

 دكةؾراه.–ماجخةير 
35 28.76 3.87 

لمحــؽر الثــاةي عيئــة وطبيعــة ا
 العمل

 ةير دالة 1.171 6.165 27.368 75 بدالؾريؾس

-دبمييييييييييييييييؾم تر ييييييييييييييييؾش 
 دكةؾراه.–ماجخةير 

35 27.147 6.697 

ــــــاتي  ــــــث عق  المحــــــؽر الثال
 بالدمقء ورؤساء العمل

 ةير دالة 1.281 6.528 29.539 75 بدالؾريؾس
-دبمييييييييييييييييؾم تر ييييييييييييييييؾش 

 دكةؾراه.–ماجخةير 
35 29.147 7.332 

ــــــــة  ــــــــ  التنمي المحــــــــؽر الخاب
 المهنية لممعممات بالخوضة

 ةير دالة 1.112 5.314 23.394 75 بدالؾريؾس

-دبمييييييييييييييييؾم تر ييييييييييييييييؾش 
 دكةؾراه.–ماجخةير 

35 23.264 6.335 

المحـــــؽر الخـــــامذ المــــــؽا ح 
 والدياسات واألةعمة 

 ةير دالة 1.116 3.96 23.155 75 بدالؾريؾس

-دبمييييييييييييييييؾم تر ييييييييييييييييؾش 
 اه.ؾر دكة–ماجخةير 

35 23.171 3.99 

ـــــة  المحـــــؽر الدـــــادس المكاة
 االجتماعية وتقجيخ المجتم 

 

 ةير دالة 1.166 6.38 25.511 75 بدالؾريؾس

-دبمييييييييييييييييؾم تر ييييييييييييييييؾش 
 دكةؾراه.–ماجخةير 

35 26.411 6.77 

 الجرجة الكمية
 ةير دالة 1.282 17.64 157.616 75 بدالؾريؾس

-دبمييييييييييييييييؾم تر ييييييييييييييييؾش 
 دكةؾراه.–ماجخةير 

35 156.899 18.21 

 



 الرحمن علي دمحمد/ عال عبذ  رأس المال النفسي وعالقته بالرضا الوظيفي، 

 فسي لذى المعلمات بالروضةالن االحتراق 

 )في ضوء بعض المتغيرات(    
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ال يؾجيد فيروق دالية إحذيائياب فيي الرضيا اليؾعيفي  اترح ميؽ الثيدول الخيابق أنيو
 دكةيؾراه.(–ماجخيةير -لدى معمزات الروضة ترجع الخةبلف الزؤىل العمزي )دبميؾم تر يؾش 

. حييييأ تديييير البيانيييات اليييؾاردة بالثيييدول أن الزةؾسيييط الجخيييابي لييي وات البديييالؾريؾس بميييس 
بمييييييييس  (،ودكةييييييييؾراه  ،الزييييييييؤىبلت العميييييييييا )دبمييييييييؾم تر ييييييييؾش ماجخييييييييةيروش ليييييييي  ،(157.199)
. وتةفيق ىي ه السةيثية  مزا يدير إلى عيدم وجيؾد فيروق ترجيع لمزؤىيل العمزيي (158.415)

( معمزيياب بالزرحميية االبةدائييية 118والةييي أجريييت عمييى ) (Getahun, 2016)مييع دراسيية
ي معمزيات ريياض األطفيال عمي والةي أجريت (2114 ،دراسة ) ع يل & عميزات  ،بف يؾ يا

والةييي  (2119الديييراوش وآخييرون،  )بييإقميؼ الؾسييط لمةعييرف عمييى الرضييا الييؾعيفي لييدييؽ &
أجرييييت عميييى معمزيييات الروضييية بززمكييية البجيييريؽ لمةعيييرف عميييى مخيييةؾى الرضيييا اليييؾعيفي 

كيل ميؽ ودراسية  وتحةميف ميع دراسية ،( (Sivakumar,2019كزا تةفيق ميع دراسية  لدييؽ
ودراسيييية )  ،( الةييييي أجريييييت عمييييي الزعمزيييييؽ بفمخييييظيؽ2111 ، يييي راأل) أبييييؾ مذييييظفى &

وتيرى  ،الةي أوضجت أن مؽ لدييؼ دبمؾم يزيةمكؽ مخيةؾى عيال ميؽ الرضيا (2118 ،الدي 
الباحتة أن دراسة الدي  أجريت مس  سسؾات عديدة وكانيت أعميي درجيات الزخيةؾى الةعميزيي 

 (الي بزذير) عيسية الدراسية الجالييةالجيبعد البدالؾريؾس لمزعمزات دبمؾم تر ؾش أميا الؾضيع 
نثييد أن معغييؼ الزعمزييات أكزمييؽ الييدبمؾم أو ماجخييةير ودكةييؾراه ومييا زلييؽ يعزمييؽ ويخييةزةعؽ 
بالعزل في الروضة كباقي خريثات البدالؾريؾس ويديعرن بيسفس الرضيا لزيسية الةعاميل ميع 

دالليية ات األطفييال .و يي لػ تييؼ رفييض الفييرض ج ئيييا اليي ش يييسإل عمييى أنييو ق ق تؾجييد فييروق ذ
 إحذائية في درجة الرضا الؾعيفي لزعمزات الروضة تبعاب لزةغير الزؤىل العمزي ق

   ق تؾجد فروق ذات داللة إحذائية في درجة االحةيراق السفخيي لزعمزيات الروضية
. ولمةج يييق ميييؽ ىييي ه الفرضيييية تيييؼ   الزؤىيييل العمزيييي ،تبعييياب لزةغيييير سيييسؾات الحبيييرة

وكانيت   In depended Samples ةيؽلعيسةييؽ مخية م T Testاجيراء اخةبيار 
   السةائج كزا يمي :
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مدتؽى داللة الفخوق في درجة االحتخاق النفدي تبعًا لمتايخ الخبخة  (09ججول )
 لمعممات الخوضة

االحتخاق 
 النفدي

المتؽسط  العجد سنؽات الخبخة
 الحداعي

االةحخاف 
 المعياري 

مدتؽى  قيمة ت
 الجاللة

اإلجهـــــــــــــــــــــــــــاد 
 االةفعالي

 11أقييييييييل مييييييييؽ 
 ؾات سس

 ةير دالة 1.192 6.111 25.26 62

 11أكتييييير مييييييؽ 
 سسؾات 

48 25.38 5.835 

 11أقييييييييل مييييييييؽ  تبمج المذاعخ
 سسؾات 

 ةير دالة 1.113 6.18 21.87 62

 11أكتييييير مييييييؽ 
 سسؾات 

48 21.99 5.99 

ـــــجةي مدـــــتؽى  ت
اإلةجـــــــــــــــــــــــــــا  

 الذخري

 11أقييييييييل مييييييييؽ 
 سسؾات 

 ةير دالة 1.163 5.42 26.816 62

 11أكتييييير مييييييؽ 
 سؾات س

48 26.97 5.58 

االحتــــــــــــــــــــــــخاق 
 النفدي ككل 

 11أقييييييييل مييييييييؽ 
 سسؾات 

 ةير دالة 1.431 9.81 73.93 62

 11أكتييييير مييييييؽ  
 سسؾات 

48 74.34 11.84 

 (1.15عسيد مخيةؾى ) اترح مؽ الثدول الخابق أنو ال يؾجد فروق دالة إحذيائياب 
والدرجييية الكميييية  بعيييادفيييي جزييييع األ (سيييسؾات 11لخيييسؾات الحبيييرة ) أقيييل/أكتر ميييؽ  تعييي ى 

 ،& ) دبيابي (2119 ،لبلحةراق السفخي .. وتةفق ى ه السةيثة مع دراسة كل مؽ )الع يميي
وتحةميييييف ميييييع  (2118 ،& ) ميييييؾنس (2114 & ) بيييييؾقرة، (2119 ،) نذيييييير ،(2112

الةيييي أوضيييجت أن الزعمزييييؽ ميييؽ   (2118 ،& ع يييدش 2113 ،الخيييمحي)دراسييية كيييل ميييؽ
وتعيي و الباحتيية عييدم وجييؾد  ، ييعؾرا بيياالحةراق السفخييي  أكتييرذوات الحبييرة الظؾيميية يدؾنييؾن 

اخةبلف وف اب لخسؾات الحبرة مزا يدل عمى قدرة الزعمزيات بالروضية عميى ت مييل وتحإييض 
والييييةجدؼ فييييي  ،االحةييييراق السفخييييي والةعامييييل بجدزيييية وىييييدوء مييييع كييييل الزؾاقييييف الريييياةظة

ى مرتفع مؽ رأس الزيال زخةؾ وقد يرجع ذلػ أيراب إلى امةبلكيؽ ل ،مداعرىؽ وانفعاالتيؽ



 الرحمن علي دمحمد/ عال عبذ  رأس المال النفسي وعالقته بالرضا الوظيفي، 

 فسي لذى المعلمات بالروضةالن االحتراق 

 )في ضوء بعض المتغيرات(    
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باإلضيييافة إليييى الييدورات الةدريبيييية والزيسيييية الةيييي جعمييت األكتييير خبيييرة ال يديييعرن  ،السفخييي
 و  لػ تؼ رفض الفرض ج ئياب.  ،باالحةراق السفخي متل الزعمزات األقل خبرة

  ولمةج ق مؽ فرضية ى ه الفرضية تؼ إجراء اخةبار الزؤىل العمزي : وف ابT 
Test   مةيؽمخة لعيسةيؽ In depended Samples: وكانت السةائج كزا يمي 
مدتؽى داللة الفخوق في درجة االحتخاق النفدي تبعًا لمتايخ المؤهل   (32ججول )

 لمعممات الخوضة العممي
االحتخاق 
 النفدي

المؤهل 
المتؽسط  ن العممي

 الحداعي
االةحخاف 
مدتؽى  قيمة ت المعياري 

 الجاللة

اإلجهاد 
 االةفعالي

 ةير دالة 1.281 6.138 25.411 75 يؾسالؾر بد
دبمييييييؾم تر ييييييؾش 

–ماجخييييةير -
 دكةؾراه.

35 25.15 5.87 

تبمج 
 المذاعخ

 ةير دالة 1.132 6.72 24.61 75 بدالؾريؾس

دبمييييييؾم تر ييييييؾش 
–ماجخييييةير -

 دكةؾراه.

35 24.65 6.73 

تجةي مدتؽى 
اإلةجا  
 الذخري

 ةير دالة 1.442 5.16 27.14 75 بدالؾريؾس
مييييييؾم تر ييييييؾش دب
–ماجخييييةير -

 دكةؾراه.

35 26.54 6.14 

االحتخاق 
 النفدي ككل

 ةير دالة 1.621 11.17 69.93 75 بدالؾريؾس
دبمييييييؾم تر ييييييؾش 

–ماجخييييةير -
 دكةؾراه.

35 68.45 12.25 

لزةغيير الزؤىيل  تعي ى  اترح مؽ الثدول الخيابق أنيو ال يؾجيد فيروق دالية إحذيائياب 
رجييية الكميييية لبلحةيييراق السفخيييي .وتعييي و الباحتييية عيييدم وجيييؾد والدالعمزيييي فيييي جزييييع األبعييياد 

اخيييةبلف وف ييياب لمزؤىيييل الدراسيييي مزيييا ييييدل عميييى أن الزعمزيييات البلتيييي يعزميييؽ ميييع األطفيييال 
بالروضة والزةحذذات فيي مثيال الظفؾلية بذيفة عامية يدؾنيؾن ممزييؽ ب يدر كيافي عميي 
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تفاعميؽ ميع األطفيال داخيل ساء طبيعة الةعامل مع األطفال بالروضة وال يحةمفؽ في ذلػ أ 
 (2118 ،الخيييسباني)وتحةميييف ىييي ه السةيثييية ميييع دراسييية ،الروضييية بييياخةبلف الزؤىيييل العمزيييي

 ،الةي أعيرت أن الجاصميؽ عمي اليدكةؾراه أكتير معانياه فيي االحةيراق السفخيي ميؽ ااخيريؽ
زيال س الأن ارتفيا  رأ وتع و الباحتة االخةبلف لظبيعة العيسة في كل دراسة باإلضافة إليى

بالروضييية جعمييييؽ عميييي قيييدر ميييؽ اليييؾعي الكيييافي ميزيييا اخةميييف الزؤىيييل  السفخيييي لمزعمزيييات
وتثسييب الس ييا  والثؾانييب الخييمبية  ،العمزييي بييالؾقؾف عمييى ن ييا  ال ييؾة لييدييؽ والةركييي  عمييييا

وخذؾصياب عسيد مؾاجييية الزؾاقيف الريياةظة بالعزيل مزيا سيياعد عميى الة ميييل ميؽ االحةييراق 
   ق الفرض الرابع ج ئياب .ػ تجو  ل ، السفخي لدييؽ

 تؽليات الجراسة :
تع يييييي  مخيييييةؾى رأس الزيييييال السفخيييييي لمزعمزيييييات بالروضييييية و دافييييية الزراحيييييل  -2

 الةعميزية . 
وار ييييادية لة ميييييل مييييؽ االحةييييراق  ت ويييييد الزعمزييييات بييييدورات تدريبييييية وتؾعؾييييية -0

 السفخي . 
مخييةؾى ادة زيييادة الزدافيي ت والجييؾاف  والرواتييب لمزعمزييات برييياض األطفييال ل ييي -3

 الرضا الؾعيفي لدييؽ .
 رفع الروح الزعسؾية والزادية لمزعمزات بالروضة . -4
لب ياء  (اليدكةؾراه  ،مداففة الزعمزات ذوات الزؤىيل العمزيي الزرتفيع ) الزاجخيةير -5

 عزميؽ داخل الروضات لبلسةفادة مؽ خبراتيؽ .

 مقتخحات الجراسة :

لمة مييييل ميييؽ االحةيييراق ي إجيييراء برنيييامج تيييدريبي قيييائؼ عميييى رأس الزيييال السفخييي -2
 السفخي لزعمزات الروضة . 

إجيييييراء دراسيييييات ارتباطيييييية لمةعيييييرف عميييييى العبلقييييية بييييييؽ رأس الزيييييال السفخيييييي  -0
 والخعادة . ،والظزؾح ،لمزعمزيؽ وجؾدة الجياة



 الرحمن علي دمحمد/ عال عبذ  رأس المال النفسي وعالقته بالرضا الوظيفي، 

 فسي لذى المعلمات بالروضةالن االحتراق 

 )في ضوء بعض المتغيرات(    
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إجييراء دراسييات حييؾل عييادات الع ييل وعبلقةيييا بييرأس الزييال السفخييي لزعمزييات  -3
 الروضة .

الزيييال السفخيييي لةجخييييؽ اليسييياء الييي اتي س إجيييراء برنيييامج تيييدريبي قيييائؼ عميييى رأ -4
 وجؾدة الجياة العزمية لمزعمزات بالروضة .
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 المخاج  
بيااللة ام  . رأس الزيال السفخيي وعبلقةيو (2118مسيار مسذيؾر )  ،وليد & أحزيد ،أبؾ الزعاطي -

. كميييية الدراسيييات العمييييا لمةر يييية .  مثمييية العميييؾم الةر ؾييييةالزيسيييي ليييدى معمزيييي الةعمييييؼ العيييام . 
 . 441-411.  2. ج  3.   26مج  عة ال اىرة .امج

( . دور جييؾدة حييياة العزييل فييي العبلقيية بيييؽ رأس الزييال 2118مجزييؾد سيييد عمييي ) ،أبيؾ سيييف -
السفخي ومخةؾى االلة ام الةسغيزي لدى أعراء ىياية الةيدريس بدميية الةر يية بثامعية الظيائف . 

 . 119-181( . 4) .  1. مج  الزثمة الدولية لمبجؾث في العمؾم الةر ؾية
( . الرييغؾ  الزيسييية وعبلقةيييا بالرضييا 2111ياسيير حخييؽ ) ،نغزييي & األ يي ر ،أبييؾ مذييظفى -

 . 238-219( . 1.   )19. مج  مثمة الثامعة اإلسبلمية الؾعيفي لدى الزعمؼ الفمخظيسي .
(. رأس الزال السفخي وعبلقةو بفساليب مثابية الريغؾ  ليدى 2119ابة حخيؽ )  ،إسزاعيل -

 . 72-47.  4. ج 21.    مثمة البجأ العمزي في اادابلةر ية الحاصة . ا معمزي
( . عبلقيية االحةييراق السفخييي بالرضييا الييؾعيفي 2114مذييظفي ) ،محةييار & مسذييؾرش  ،بييؾقرة -

. جامعة زىران . ميج  مثمة الباحأ العمؾم اإلنخانية واالجةزا يةلدى أسات ة الةعميؼ التانؾش . 
1(   ،17 . )81-92 . 

الخييمؾك الةر ييؾش وعبلقةييو ( . 2114عبييد ال ييادر )  ،جسييار ،وا ييق عزيير & الثبييارش  ،ةيييريالةك -
 الزدةب الثامعي . الجديأ . . العراق: باالحةراق السفخي

.( .عؾاميييل الرضيييا اليييؾعيفي ليييدى معمزيييي مجافغييية  2115التبيةيييي، دمحم &العسييي ش، خاليييد ) - -
الزثمييية الدوليييية زجافغييية ال رييييات . ب ال رييييات ميييؽ وجيييية نغيييرىؼ دراسييية إدارة الةر يييية والةعمييييؼ

 . 117-99.  (6  ) 3. مج الةر ؾية الزةحذذة
( . الرضيييا اليييؾعيفي ليييدى معمزيييات ريييياض 2113وفي يييو سيييميزان )  ،ن ييييو & عميييي ،الثسيييدش -

.  . مثمية جامعية تديريؽ لمبجيؾث والدراسيات العمزييةاالطفال في مجافغةي البلذهيو طرطيؾس 
 . 172-149.  (6.   ) (35. مج )  يةسمخمة ااداب والعمؾم اإلنخان

. هييييييياس الرضييييييا الييييييؾعيفي لزييييييؾعفي مؤسخييييييات الرعاييييييية  (2119إيزييييييان فةجييييييي )  ،حخيييييييؽ -
مثميييية اتجيييياد الثامعييييات العر ييييية لبجييييؾث اإلعييييبلم وتكسؾلؾجيييييا االجةزا ييييية بزديييية الزدرميييية . 

 . 46-1.  2.    االتذال



 الرحمن علي دمحمد/ عال عبذ  رأس المال النفسي وعالقته بالرضا الوظيفي، 

 فسي لذى المعلمات بالروضةالن االحتراق 

 )في ضوء بعض المتغيرات(    
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بلقةييو بالرضييا الييؾعيفي لييدى وع( . الةييدفق السفخييي 2119أيزييؽ عبييد الع ييي  سييبلمة )  ،حزيياد -
مثمية جامعية الفييؾم لمعميؾم معمزات رياض األطفال في ضؾء بعض الزةغييرات الديزؾةرافيية . 

 . 331-239.  1.   12مج  الةر ؾية والسفخية .
. االحةييييراق السفخييييي  (2112ىييييديل )  ،عبييييد الجييييافأ & صييييالح ،ىييييدش & الدييييايب ،الحبليميييية -

الخييييائدة فيييي ميييدارس مجافغيييية ال رقييياء مييييؽ وجيييية نغيييير  ييييةلمزعمزييييؽ وعبلقةيييو بالت يييية البيسزظ
 . 254-234.  (3)  8.  الزثمة األردنية في العمؾم الةر ؾيةالزعمزيؽ والزعمزات . 

.مخيييةؾى االحةيييراق السفخيييي ليييدى معمزيييي الزرحمييية االبةدائيييية . دراسييية  (2112بيييؾ در ) ،دبيييابي -
.  9.    االنخييانية واالجةزا ييية ؾمالباحييأ فييي العميي مثمييةميدانييية اسةكدييافية بزديسيية ورقميية . 

85-99  . 
( . العؾامييييل الزخيييييزة فييييي الرضييييا الييييؾعيفي لزعمزيييية رييييياض 2111دمحم ةييييازش )  ،الدسييييؾقي -

.مج  . الزثمة الزذرية لمدراسات السفخيةاألطفال وداللةو الةسبؤية في اسةعداد الظفل لمزدرسة 
21   .71 .427- 485 . 

حةييييراق السفخييييي لييييدى معمزييييي الةر ييييية اإلسييييبلمية اال. مخييييةؾيات  (2113مجزييييؾد ) ،الخييييمحي -
مثمية دراسييات العيامميؽ فيي الزيدارس الحاصيية فيي مديسية عزييان فيي ضيؾء بعييض الزةغييرات . 

 . 1229-1217. 4.   41. مج  العمؾم الةر ؾية
. االحةيراق اليؾعيفي وأ يره  (2118 )،عامر عبد الؾىاب ،تؾفيق مذمح & الخسباني ،الخسباني -

مثمية فيي ىياية سةديفي ذميار العيام ميؽ وجيية نغيرىؼ . السفخيي ليدى العيامميؽل عمى رأس الزا
 .  79-36( . 8. جامعة ذمار.   )ااداب 

. االحةراق السفخي لدى معمزات مرحمة الةعمييؼ االساسيي بزديسية  (2117عمي دمحم )  ،الداعر -
 117-79. 26   . مثمة الثامعي . الس ابة العامة ألعراء ىياة الةدريس الثيامعيسبيا . 

. 
درجة الرضا الؾعيفي لدى معمزي الزدارس الجدؾمية العر ية  . (2119فةجي مجخؽ )  ، زا -

-451 .(5)27 مثمية الثامعية اإلسيبلمية لمدراسيات الةر ؾيية والسفخيية. داخل الحيط األخرير
467 . 

بيييييبعض الزةغييييييرات  . الرضيييييا اليييييؾعيفي وعبلقةيييييو (2118ع يييييي ة )  ،جيييييؾاد &  يييييرير ،الديييييي  -
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